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Afb. 50) Jan van Scorel, Twaalf	leden	van	de	
Jeruzalembroederschap	te	Haarlem (detail met zelfportret), 
ca. 1528. Paneel, 114 x 275,7 cm. Frans Hals Museum, Haarlem
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Hoofdstuk	5	

De vroegmoderne tijd
Jan van Scorel en Maerten van Heemskerck

‘En omdat hy wel den eersten was, die Italien besocht, en de Schilder-const hier heeft 
comen verlichten, worde hy van Frans Floris en ander (als men seght) den Lanteeren-
drager en Straet-maker onser Consten in den Nederlanden gheheeten, en gehouden 
te wesen.’1 De in 1604 door de kunstenaarsbiograaf Karel van mander geciteerde 
loftuiting van Frans Floris (1519/20-1575) is groot. Jan van Scorel (1495-1562) bracht 
licht in het wat de schilderkunst betreft middeleeuwse, achtergestelde, donkere 
noorden (afb. 50). Hij introduceerde de nieuwe vormentaal van de renaissance die 
hij zich eigen had gemaakt door bestudering van de antieken en contemporaine 
Italiaanse meesters De terugkeer van Scorel uit Italië in 1524 wordt ook in de 
kunsthistorische literatuur beschouwd als het keerpunt in de schilderkunst van de 
Noordelijke Nederlanden. ‘Scorel est pour le seizième siècle hollandais le “point 
central”, vers lequel convergent la plupart des lignes’ schrijft G.J. Hoogewerff in 1923 
en ‘Wer es unternimmt, die Geschichte der malkunst als ein wachsendes Vertrauen zu 
dem Schein, als eine immer entschiedenere Hingabe an die Vision zu schreiben, wird 
den holländischen maler Jan van Scorel als einen Bahnbrecher feiern’ is het oordeel 
van max J. Friedländer in 1935.2 Vandaar ook dat Scorels terugkeer het beginpunt 
markeerde van Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580, de 
grote overzichtstentoonstelling die in 1986 werd gehouden in het Rijksmuseum. 

Hoewel Scorel inderdaad een van de eersten was die vanuit de Nederlanden naar 
Italië reisden om de klassieke oudheden en de meesterwerken van de renaissance 
te bestuderen, ging ten minste één belangrijke andere grootheid hem voor.3 ‘Hy 
heeft Italien en ander Landen besocht, en is wel een van de eerste, die uyt Italien in 
Vlaender bracht de rechte wijse van te ordineren, en te maken Historien vol naeckte 
beelden, en alderley Poeterijen [allegorieën]:,’t welck voor zijnen tijt in onse Landen 
so niet in gebruyck en was’, aldus dezelfde Van mander in 1604 over Jan Gossaert 
(1478-1532).4 Gossaert maakte in 1508 deel uit van het gezantschap van Filips van 
Bourgondië (1464-1524), bastaardzoon van Filips de Goede, die op diplomatieke 
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missie ging bij paus Julius II. Filips was een belangrijke protagonist van de renaissance 
en het was dan ook op zijn initiatief dat Gossaert meeging om studies te maken naar 
de antieke beelden en ruïnes van Rome. Het gezelschap reisde via Venetië, Verona 
en mantua en arriveerde op 14 januari 1509 in Rome. Het was een cruciaal jaar voor 
de kunsten. michelangelo was een paar dagen voor de aankomst van de delegatie 
begonnen aan de beschildering van het plafond van de Sixtijnse kapel en Rafaël 
voegde zich in dezelfde tijd bij de groep kunstenaars die in 1508 een start hadden 
gemaakt met de decoratie van de Stanze van het Vaticaan. Bovendien legde paus 
Julius II in dat jaar de eerste steen voor de nieuwe Sint Pieter. Uit het rapport dat 
de ambassade na terugkeer in Den Haag opstelde voor margaretha van Oostenrijk, 
blijkt dat het gezelschap op 28 juni 1509 in de Nederlanden was teruggekeerd.5 
Gossaert bleef nog een aantal maanden in Rome achter.6 Na zijn thuiskomst voegde 
hij zich bij de hofhouding van kunstenaars en geleerden die in Slot Souburg in de 
buurt van middelburg aan het werk waren gesteld door Filips. Toen deze in mei 1517 
het bisschopsambt in Utrecht aanvaardde, reisde Gossaert opnieuw met hem mee. 
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de nieuwe decoratie van slot Duurstede, de 
voornaamste residentie van de bisschop.
 Scorel ging op reis rond de tijd dat Gossaert naar Utrecht kwam. Het precieze 
jaar van zijn vertrek is onbekend. Het altaarstuk met De heilige Maagschap dat 
Scorel schilderde voor de parochiekerk te Obervellach (Oostenrijk), is gesigneerd 
en gedateerd 1519.7 De gemiddelde levertermijn van een geschilderd altaarstuk 
met een predella varieerde van zeven maanden tot één jaar.8 Als we terugrekenen 
in de tijd, betekent het dat Scorel niet veel later dan begin 1518 zal zijn vertrokken. 
De studiereis vervolmaakte zijn opleiding tot schilder en de datum van zijn vertrek 
lag dan ook na de afsluiting van zijn leerperiode. Volgens Van mander sloot Scorel, 
na eerst bij drie andere meesters te hebben gewerkt, zijn opleiding af bij niemand 
minder dan Jan Gossaert: ‘Der selver tijt was Iannijn de mabuse in den dienst van 
Philippus van Burgundien, Bisschop van Utrecht: en also mabuse seer geruchtich 
was, is Schoorel by hem t’ Utrecht comen woonen om wat te leeren: doch gheduerde 
niet langhe […]’.9 Van mander is de enige bron waaruit blijkt dat Scorel en Gossaert 
met elkaar in contact stonden. Ook zonder deze vermelding is het echter bijna 
ondenkbaar dat een ambitieuze jonge schilder als Jan van Scorel de toen al vermaarde 
Gossaert niet zou hebben ontmoet. Dat Gossaert pas in 1520 voor het eerst in 
Utrecht wordt genoemd, in verband met de kartons die hij leverde voor het nieuwe 
koorgestoelte van de Domkerk, sluit een eerder verblijf in Utrecht niet uit. Het is het 
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meest waarschijnlijk dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden in de maanden na mei 
1517, toen Filips van Bourgondië werd benoemd tot bisschop.10 
 Scorels tocht had een geheel ander karakter dan die van Gossaert. Hij reisde 
alleen en op eigen initiatief. Hij bereikte Italië, zijn uiteindelijke reisdoel, via een lange 
omweg door Duitsland en Oostenrijk. Nadat hij vanuit Venetië op pelgrimage was 
geweest naar het beloofde land Palestina, vestigde hij zich waarschijnlijk in 1522 in 
Rome. In januari van dat jaar was Adriaan Florisz Boeyens (1459-1523) tot paus gekozen 
en deze geboren Utrechter benoemde zijn stadgenoot tot ‘conservator’ van de 
collecties van het Belvedere. Als bewaarder van de kunstschatten van het Vaticaan 
volgde Scorel Rafaël (1483-1520) op. In 1524, na de dood van paus Adrianus VI, 
keerde Scorel naar zijn vaderland terug. Hij kwam in Utrecht te wonen bij Herman 
van Lokhorst, deken van de Utrechtse Sint-Salvatorkerk en kanunnik van de Dom. 
Voor hem schilderde hij het Drieluik met de intocht van Christus in Jeruzalem.11 Het is 
het eerste grote werk dat van na Scorels terugkeer uit Rome bekend is. Het Lokhorst-
drieluik staat dan ook aan het begin van de nieuwe ontwikkelingen in de Noord-
Nederlandse schilderkunst. De compositie van het middenluik met de diagonale 
tweedeling is ontleend aan de Zondvloed die michelangelo (1475-1564) op het 
plafond van de Sixtijnse kapel (1508-1512) schilderde, en de sterk italianiserende 
figuurtypen zijn geënt op het werk van Rafaël.
 Om politieke troebelen in Utrecht te ontlopen, vertrok Scorel in april 1527 naar 
Haarlem, waar hij zijn eerste werkplaats vestigde.12 Volgens Karel van mander had de 
schilder zoveel aanloop, dat hij een huis huurde om aan de vele Jongers (leerlingen) 
plaats te bieden. Toen de jonge, ambitieuze maerten van Heemskerck (1498-1574), 
die op dat moment bij de Delftse schilder Jan Lucas het schildersvak leerde, hoorde 
dat Scorel zich tijdelijk in Haarlem had gevestigd, vertrok hij daarheen om in diens 
werkplaats te gaan werken.13 Van mander verhaalt hoe Van Heemskerck er oefende tot 
hij Scorel in de ‘Const achterhaelde’, en wel op zo’n voortreffelijke wijze ‘dat men hun 
werck qualijck con onderscheyden: soo eyghentlijck de selve manier aenghenomen 
hebbende […]’.14 De schilderijen van Scorel en Van Heemskerck uit deze periode zijn 
inderdaad zo verwant, dat van een aantal nog altijd niet zeker is wie als de maker ervan 
moet worden aangewezen.15 Volgens Van mander veroorzaakte dit zoveel spanningen 
tussen Scorel en zijn slechts drie jaar jongere medewerker, dat Van Heemskerck de 
werkplaats in onmin verliet. Hij vertrok in de zomer van 1532 naar Rome en keerde eind 
1536 of begin 1537 terug (afb. 51).16 Een van de eerste contracten die Van Heemskerck 
na thuiskomst tekende, behelsde het beschilderen van de dubbele luiken van het 
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Afb. 51) Maerten van Heemskerck, Zelfportret	met	
het	Colosseum	te	Rome, 1553. Paneel, 42,5 x 54 cm. 
Fitzwilliam Museum, Cambridge 

altaarstuk dat het hoogaltaar van de Oude Kerk in Amsterdam sierde. De opdracht 
voor het middenluik was jaren eerder, waarschijnlijk zelfs in de periode dat Van 
Heemskerck in de Haarlemse werkplaats werkte, naar Scorel gegaan. 
 Scorel was eind september 1530 vanuit Haarlem naar Utrecht teruggekeerd, 
waar hij zijn tweede werkplaats vestigde.17 Over het Haarlemse huis van Scorel is 
niets bekend, maar de twee claustrale huizen die Scorel in Utrecht bewoonde en 
die gelegen waren binnen het immuniteitsgebied van de mariakerk, bestaan nog 
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steeds. Het huis is zelfs naar huidige maatstaven groot. Het complex bestaat uit een 
torenachtig bouwsel dat dateert uit het begin van de veertiende eeuw, en een later 
toegevoegde vleugel die omstreeks 1500 werd vernieuwd. Scorel woonde vanaf 1539 
op nummer 13 (huidig adres: Achter Clarenburg 2).18 In de jaren 1535 tot 1545, toen 
de productiviteit van Scorels werkplaats het hoogtepunt bereikte, huurde de schilder 
extra ruimte buiten het immuniteitsgebied van de kerk.19 In deze periode ontstonden 
ten minste twaalf altaarstukken, waarvan de meeste verloren zijn gegaan. Het totale 
bewaard gebleven oeuvre van Scorel bedraagt inclusief de altaarstukken circa 60 
schilderijen.20 
 Scorel was op 16 oktober 1528 geïnstalleerd als kanunnik bij het Utrechtse 
kapittel van Sint marie. Als clericus was hij geen lid van het Utrechtse Zadelaarsgilde, 
waartoe in die tijd ook de schilders behoorden. Net als in de andere steden gold 
het verplichte lidmaatschap alleen voor wereldlijke burgers. Het is opmerkelijk dat 
alleen het Utrechtse Zadelaarsgilde in de nieuwe keur van 14 april 1540 – dus op het 
moment dat de werkplaats van Scorel op zijn hoogtepunt was – ook voor geestelijken 
het lidmaatschap verplicht stelde: ‘Item waer eenich convent of geestelyck man, die 
der Sadelaers gilde ruerde ende om ghelt vercofte, sellen der Sadelaers gildt wynnen, 
gelyck of sy weerlycke personen waren.’21 Ook Scorel zou zich nu dus moeten 
onderwerpen aan de reglementen die tal van eisen, beperkingen en kosten met zich 
meebrachten. Het lijkt een bepaling die rechtstreeks tegen Scorel was gericht. Het 
Utrechtse gilde had zich op een eerder moment beklaagd over het feit dat de schilder 
door zijn grote productie en faam de inkomsten van het gilde deed afnemen. De 
Utrechtse humanist Arnoldus Buchelius (1575-1641) bevestigde dat zijn productie 
inderdaad groot was, maar voegde eraan toe dat dit wel ten koste ging van de 
kwaliteit van Scorels werk. Hij beschrijft in zijn Res Pictoriae hoe woedend Scorel was. 

De schilder bezwoer de markt geheel met zijn werk te overspoelen, hetgeen gezien 
de omvang en organisatie van zijn werkplaats bepaald niet als een loos dreigement 
moest worden opgevat.22 De enige zestiende-eeuwse ledenlijst die van het Utrechtse 
gilde bewaard is gebleven, dateert van na Scorels dood, dus we kunnen helaas niet 
meer controleren of hij uiteindelijk toch lid is geworden.23
 maerten van Heemskerck was in Haarlem als wereldlijk burger in elk geval wel lid 
van het Sint-Lucasgilde. De begindatum van zijn lidmaatschap is onbekend, maar zal 
voor zijn Italiaanse reis liggen. In 1532, voor zijn vertrek naar Rome, schilderde hij De 
heilige Lucas schildert de Madonna.24 Het was zijn afscheidscadeau aan zijn collega-
gildebroeders van het Haarlemse schildersgilde. Van Heemskerck was in 1551 en 1552 
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vinder en in 1554 deken van het gilde.25 De vinder of keurmeester was belast met het 
opsporen van overtredingen van de keuren, vooral die welke betrekking hadden op de 
kwaliteit van de producten. Hoewel er, net als van Scorel, ook van Van Heemskerck 
veel schilderijen verloren zijn gegaan, telt het bewaard gebleven geschilderde oeuvre 
nog altijd circa 100 stuks.26 Het aantal altaarstukken dat in zijn werkplaats werd 
vervaardigd voor steden en dorpen in de gehele Noordelijke Nederlanden, loopt in 
de tientallen. Over de grootte van de werkplaats, die met een dergelijke productie 
zeker zo omvangrijk als die van Scorel moet zijn geweest, is vrijwel niets bekend. 
Er is maar een viertal namen van leerlingen overgeleverd en hij moet een knecht 
hebben gehad.27 In 1570 bepaalde het stadsbestuur dat Van Heemskerck vanwege 
zijn grote verdiensten op het gebied van de beeldende kunsten werd vrijgesteld 
van het betalen van stedelijke belastingen.28 Scorel en Van Heemskerck kregen 
beiden belangrijke, grote opdrachten voor het schilderen van altaarstukken en de 
concurrentie die al in de Haarlemse werkplaats voelbaar was, zal zich in later tijd 
zeker hebben doorgezet. 

Er is één (fragment van een) contract met Jan van Scorel bewaard gebleven. Hierin is 
de opdracht vastgelegd voor het schilderen van een altaarstuk voor het hoogaltaar 
van de Nieuwe Kerk in Delft. Van maerten van Heemskerck is een vijftal contracten 
bekend, waarvan er drie het altaarstuk van het hoogaltaar in de Alkmaarse Sint-
Laurenskerk betreffen, één de luiken van het altaarstuk van het hoogaltaar van de 
Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam, waarvan Scorel het middenpaneel had 
geschilderd, en één de zijluiken van het Haarlemse Drapeniersgilde. Het Laurentiusaltaar 
is het grootste altaarstuk uit de Noordelijke Nederlanden dat bewaard is gebleven. 
Wat omvang betreft is de opdracht vergelijkbaar met het altaarstuk dat Scorel voor 
Delft schilderde. De prijzen die de twee schilders voor hun werk vroegen en ook 
ontvingen, zijn in vergelijking met andere prijsafspraken die in contracten in die 
periode werden gemaakt, hoger.29 Daarbij moet worden aangetekend dat de formaten 
van de altaarstukken ook fors zijn toegenomen. De twee altaarstukken die Van 
Heemskerck en Scorel respectievelijk voor de hoogaltaren van de Laurenskerk in 
Alkmaar en de Nieuwe Kerk in Delft schilderden, zijn het kostbaarst. Van Heemskerck 
sprak een bedrag af van 725 karolusgulden en een jaarlijkse lijfrente van 24 karolusgulden 
en Scorel ontving gedurende 25 jaar 50 karolusgulden per jaar en 9 karolusgulden 
jaarlijkse lijfrente voor zijn zes kinderen voor zolang als zij zouden leven. Deze twee 
best verdienende schilders zijn ook voor zover bekend de enigen die zich lieten 
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Afb. 52) Jan van Scorel (kopie), Drieluik	met de	kruisiging	
(middenpaneel),	De	kruisdraging	(binnenzijde linkerluik) en 
De	verrijzenis	(binnenzijde rechterluik), 1550-1575. 
Paneel, 97 x 76 cm (middenpaneel); 97 x 39 cm (zijluiken). 
Begijnhof, Amsterdam

uitbetalen in lijfrenten.30 De betalingen die in de periode 1550 tot 1570 werden 
uitgekeerd aan collega-schilders waren heel veel lager. 

1537 Maerten van Heemskerck en Amsterdam

Het contract waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het beschilderen van de 
dubbele luiken voor het altaarstuk met de door Scorel geschilderde kruisiging dat op 
het hoogaltaar van de Oude of Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam stond, dateert van 
november 1537.31 Op een in de tekst niet nader gespecificeerde dag van die maand 
kwamen de kerkmeesters met maerten van Heemskerck tot overeenstemming over 
de leverdata en de bedragen die zij voor de verschillende onderdelen van de opdracht 
zouden betalen. De aanleiding voor de bestelling was mogelijk de erfenis die de 
kerkmeesters een jaar eerder ontvingen van Jacob Braseman, een rijke priester die 
jarenlang in de kerk de mis had opgedragen. Er was niet alleen geld beschikbaar voor 
de vergroting van het altaarstuk, maar ook voor een nieuw orgel.32 
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Afb. 53) Jan van Scorel (werkplaats), De	kruisiging, 1530-1535. 
Paneel, 97,5 x 74,5 cm. Centraal Museum, Utrecht
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Het contract, dat in 1963 voor het eerst door B. Bijtelaar werd gepubliceerd, moet in 
1760 ook al bekend zijn geweest, want in zijn stadsbeschrijving van dat jaar vermeldt 
J. Wagenaar: ‘De twee binnenste deuren van ’t hoog Altaer waren, in ’t jaar 1537, 
konstiglyk beschilderd, door meester maarten Jacobszoon van Heemskerck, die er 
twee honderd en zeventig guldens voor genooten hadt.’33 De kroniekschrijver kende 
zowel het jaar van de opdracht als het afgesproken bedrag. De vondst en publicatie 
van het contract door Bijtelaar bevestigden de juistheid van de gegevens die door 
Wagenaar werden genoemd.

Het	altaarstuk	van	het	hoogaltaar	van	de	Oude	of	Sint-Nicolaaskerk	te	
Amsterdam

Het hoogaltaar van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam was gewijd aan de 
heilige Drie-eenheid en was het belangrijkste van de circa 35 altaren die de kerk rond 
die tijd kende.34 Over de inrichting van het hoogaltaar is tot circa 1530 niets bekend. 
Het eerste gegeven over een altaarstuk dat er ter versiering op werd geplaatst 
is afkomstig van Karel van mander. In zijn biografie over Jan van Scorel uit 1604 
vermeldt hij dat deze, op het moment dat hij in Haarlem woonde, de opdracht kreeg 
tot het schilderen van ‘eenighe groote Tafelen: onder ander, het hoogh Altaer-tafel 
voor d’ oude Kerck t’ Amsterdam, wesende een Crucifix, een werck dat seer ghepresen 
was […]’.35 Scorel was eind april 1527 vanuit Utrecht naar Haarlem gekomen en eind 
september 1530 naar de Domstad teruggekeerd en hij zal De kruisiging voor de Oude 
Kerk in deze periode hebben vervaardigd.36 Op het moment dat hij de opdracht 
kreeg, was van hem in de Utrechtse Sint-Salvatorkerk, ook Oud-munsterkerk 
genoemd, het al genoemde Drieluik met de intocht van Christus in Jeruzalem te 
zien, het eerste grote werk dat Scorel na zijn Italiaanse reis vervaardigde.37 Herman 
van Lokhorst († 11 augustus 1527), deken van de kerk, liet uit liefde en piëteit het 
gebeeldhouwde en geschilderde grafmonument van zijn voorvaderen herstellen. 
Het drieluik, door Karel van mander een ‘gedenck-tafel’ genoemd, moet als 
memorietafel in de buurt van het graf een plaats hebben gehad en de restauratie 
van het grafmonument zal vast en zeker in 1526 de aanleiding zijn geweest voor de 
opdracht aan Jan van Scorel.38 De schilder maakte furore met zijn nieuwe stijl. Het 
is dan ook niet vreemd dat de kerkmeesters van de Oude Kerk, die het Utrechtse 
drieluik ongetwijfeld kenden, juist aan hem de opdracht gaven voor een nieuw 
altaarstuk op het hoogaltaar. 
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Afb. 54) Jan van Scorel, Drieluik	met	de	kruisiging 
(middenpaneel), De	kruisdraging	(binnenzijde linkerluik) en 
De	opstanding	(binnenzijde rechterluik), ca. 1525. Paneel, 
130 x 116 cm (middenpaneel); 130 x 48 cm (zijluiken). 
Museum Catharijneconvent, Utrecht

Het is opnieuw Van mander die ons op de hoogte brengt van de lotgevallen van 
Scorels Kruisiging: ‘maer dat te beclaghen is, veel [van] zijn ander dingen, ’t Crucifix 
t’ Amsterdam […] werden Anno 1566 van het ontsinnighe ghemeen ghebroken, en 
verbrandt’.39 De Beeldenstorm vond in de Oude Kerk plaats op 23 augustus 1566.40 
Er is een drietal composities met de kruisiging bekend, die alle aan Scorel worden 
toegeschreven, maar die geen van alle in aanmerking komen als het origineel dat het 
hoogaltaar sierde. Van één versie werd lang aangenomen dat het om de ‘Tafel van 
de self inventie’ ging, die volgens Van mander nog in Amsterdam aanwezig was.41 
Het is het middenpaneel van een klein drieluik dat bewaard wordt in het Begijnhof 
in Amsterdam (afb. 52). Op de lijst staat immers geschreven ‘Geborge ten tijde der 
Beelden Stormerij uit de St. Nicolaas bijgenaamd de oude Kerck binnen Amsteldam. 
Deo Gratias’. Afgezien van het opschrift, dat vrijwel zeker van later datum is, is er 
geen directe reden om aan te nemen dat dit het schilderij zou zijn dat dezelfde 
compositie toont als het altaarstuk met de kruisiging dat op het hoogaltaar in de 
Oude Kerk heeft gestaan.42 Niet alleen is het een drieluik, maar bovendien gaat de 



209

Afb. 55) Jan van Scorel (werkplaats?), De	kruisiging, ca. 1550? 
Paneel, 81 x 72 cm. Aangeboden bij Finarte-Semenzato, Milaan, 
op 6 mei 2009, lot nr. 110 (niet verkocht) 

herkomst ervan niet verder terug dan tot de tweede helft van de achttiende eeuw.43 
 Naast het middenpaneel van dit drieluik zijn er nog vier andere versies van 
deze compositie bekend, die op stilistische gronden geen van alle als eigenhandig 
door Scorel geschilderd worden beschouwd.44 Van deze vier is die uit het Centraal 
museum te Utrecht kwalitatief de beste en waarschijnlijk de oudste (afb. 53). Uit 
dendrochronologisch onderzoek blijkt dat de laatste kernhoutjaarring uit 1505 
dateert. Beschildering is op zijn vroegst mogelijk vanaf 1516, waarschijnlijker is echter 
een beschildering vanaf 1530.45 Een tweede, afwijkende compositie van de kruisiging 
die aan Scorel wordt toegeschreven en die mogelijk teruggaat op het origineel dat 
op het hoogaltaar van de Oude Kerk heeft gestaan, maakt eveneens deel uit van een 
drieluik (afb. 54). Ook dit paneel, in de collectie van museum Catharijneconvent te 
Utrecht, is dendrochronologisch onderzocht. De laatste kernhoutjaarring dateert uit 
1500. Beschildering is op zijn vroegst mogelijk vanaf 1511, waarschijnlijker is echter 
een beschildering vanaf 1525.46 Een vrijwel identieke versie van dit middenpaneel, vals 
gedateerd ‘1530’, bevindt zich in het Rheinisches Landesmuseum te Bonn.47 Van de 
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Afb. 56) Contract opgemaakt in november 1537 tussen 
Maerten van Heemskerck en de kerkmeesters van de Oude of 
Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam. Het Utrechts Archief, Utrecht, 
Archief van de familie Huydecoper, inv. nr. 293 

derde compositie werd een exemplaar bij Finarte-Semenzato in milaan aangeboden 
op 6 mei 2009 (afb. 55). Een tweede versie van deze compositie bevindt zich in de 
Oud Katholieke Parochie van de H. Georgius op ’t Zand in Amersfoort.48 Deze twee 
schilderijen zijn geen van beide dendrochronologisch onderzocht en wat stijl betreft 
lijken ze verder van Scorel af te staan dan de eerste twee composities.
 Hoewel het niet meer mogelijk is met zekerheid te achterhalen welke van de 
drie bekende composities teruggaat op het altaarstuk dat Scorel voor de Oude Kerk 
schilderde, werpt de bron die door J. Bruyn in 1955 werd gepubliceerd enig licht op 
de zaak. Toen Filips II van Spanje in 1549 door de Nederlanden reisde om zich als 
toekomstig landsheer te laten huldigen, bezocht hij in de Oude Kerk in Amsterdam 
de mis. Calvete de Estrella, wiens beschrijving van deze reis in 1522 verscheen, noemt 
bij deze gelegenheid het altaarstuk op het hoogaltaar het beste schilderij dat er in 
de Vlaamse gewesten is, gemaakt door Jan van Scorel, kanunnik te Utrecht, enig in 
de schilderkunst van deze landen. Petrus van Opmeer grijpt op deze lofprijzing terug 
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in 1611 en voegt eraan toe dat van de moordenaar aan Christus’ linkerzijde zowel 
de ruggengraat als de borst zichtbaar is.49 Op de derde compositie is de rug van de 
moordenaar aan de linkerkant van Christus onzichtbaar, dus deze versie komt dan in 
elk geval niet in aanmerking (afb. 55). Op de tweede is de man en profil afgebeeld, 
waardoor zijn borstpartij niet te zien is (afb. 54). Op de eerste versie echter, die van 
het middenpaneel van het drieluik uit het Begijnhof en die op het paneel uit het 
Centraal museum, is een deel van de rug en de borstpartij afgebeeld (afb. 52 en 
53). Het lijkt er op dat deze compositie het meest voldoet aan de beschrijving van 
Opmeer. 
 De Nederlandse humanist Alardus Aemstelredamus of Alaard van Amsterdam 
(1490/91-1544) gaf in een gedicht uit 1531 uiting aan zijn bewondering voor een 
Kruisiging van Scorel. Hij beschrijft in emotionele retoriek het bebloede gezicht en 
het kapotte lichaam van Christus, dat zo indrukwekkend door ‘Ioanne Polygnoto 
Scorelio’, de welbekende Jan van Scorel, werd geschilderd.50 Als zijn beschrijving al 
betrekking heeft op het hoogaltaar in de Oude Kerk – wat niet zeker is –, dan nog is 
deze zo algemeen dat ze op alle drie de composities toepasbaar is. Alardus, die een 
bekende was van Desiderius Erasmus (1469?-1536), gaf in de jaren 1511 tot 1513 les 
op de Latijnse school in Alkmaar, waar Scorel tot zijn veertiende jaar (tot circa 1509) 
onderwijs volgde. Ze zullen elkaar dan ook in elk geval van naam hebben gekend.51
 
Het	contract

In november 1537 sluiten drie kerkmeesters van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te 
Amsterdam het contract af met maerten van Heemskerck waarin hij de opdracht 
krijgt om ‘die vier zijden van de twee binnenste deuren’ en de twee binnenzijden van 
de buitenste luiken van het hoogaltaar met Scorels kruisiging te beschilderen.52 Uit de 
tekst is niet op te maken of het altaarstuk twee keer kon worden gesloten, of dat de 
‘binnenste’ en ‘buytenste’ deuren zich naast elkaar bevonden. Uit een anonieme notitie 
blijkt dat op de buitenzijden van de luiken vier grisailles waren aangebracht. Het ligt 
daarom eerder voor de hand te denken aan een middenpaneel met ter weerszijden 
twee deuren naast elkaar, die hoogstwaarschijnlijk niet konden scharnieren (fig. a). 
Het contract, dat door de schilder is ondertekend, wordt samen met de notitie 
bewaard in het archief van de familie Huydecoper, dat zich in Het Utrechts Archief 
bevindt.53 Het is het bovenste exemplaar van een chirograaf gesneden door ABCDEF 
(afb. 56). Bij de afsluiting van het contract zijn vier getuigen aanwezig.54
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In eerste instantie geven de kerkmeesters Van Heemskerck de opdracht voor het 
beschilderen van de vier zijden van de twee binnenste deuren, dus het interieur en  
het exterieur van de luiken naast het middenpaneel van Jan van Scorel. Afgesproken 
wordt dat hij hiervoor een bedrag zal ontvangen van 270 karolusgulden (zie fig. a en 
b: A). De kerkmeesters zeggen toe dat zodra Van Heemskerck met schilderen is 
begonnen, zij een beslissing zullen nemen over de buitenzijden van de luiken. Als zij 
mochten besluiten deze toch door een andere schilder te laten uitvoeren, ontvangt 
Van Heemskerck 135 karolusgulden, de helft van het bedrag. Uit het contract blijkt 
dat de binnenzijden van de binnenste deuren moeten worden geleverd op 25 december 
1538 en de buitenzijden op 25 december 1539. De eerste betaling van 30 gulden zal 
direct gebeuren en de rest van het bedrag zal Van Heemskerck binnen twee jaar 
ontvangen, of eerder, als de aflevering vóór die datum mocht plaatsvinden. 
 Ook wat de aanbesteding van het beschilderen van de binnenzijden van de buitenste 
luiken betreft, houden de kerkmeesters een slag om de arm. Als de opdracht aan Van 
Heemskerck wordt verleend, wat zal worden besloten na de voltooiing van de 
binnenste deuren, dan moet hij deze opdracht anderhalf jaar na 25 december 1539, 
dus eind juni 1541 voltooien. Voor dit laatste deel zal de schilder vóór de datum van 
de aflevering nog eens 135 karolusgulden ontvangen, wat het totaal op 405 gulden 
brengt (zie fig. a: B). Er wordt in het contract geen melding gemaakt van de 
beschildering van de buitenzijden van de buitenste luiken.55 
 In zijn biografie over maerten van Heemskerck schrijft Karel van mander dat  
‘T’ Amsterdam in d’ oude Kerck […] van hem twee dobbel deuren [waren], inwendich 
Passy-stucken, en de Verrijsenis, van buyten coperigh uyt den ghelen, een werck dat 
seer ghepresen was. De binnen Tafel was een Crucifix van Schoorel’.56 Ook uit 
andere bronnen blijkt dat er sprake was van een vijfluik, waarvan de deuren door Van 
Heemskerck werden beschilderd. De genoemde losse notitie geeft aanvullende 
informatie: ‘1537: besteed het schilderen van de binnendeuren met de binnenzijde 
van de buitendeuren in ’t koor aan m. van Heemskerk voor de somma 405 gulden’. 
Volgens deze opmerking schilderde maerten van Heemskerck de binnen- en buitenzijden 
van de binnenste luiken en de binnenzijden van de buitenste luiken (zie fig. a en b:  
A en B) en kreeg hij er het afgesproken bedrag voor. De tekst vervolgt: ‘op de buitenzijde 
[…] schilder [sic] geschildert wit en zwart voor ƒ 33,- 4 groote beelden en verdere 
stoffering aan Roelof de schilder ƒ 13,-.’57 Op de buitenzijden bevonden zich volgens 
de auteur vier grisailles waarvoor 33 gulden werd betaald. Het moet hier bijna wel om 
de buitenzijden van de buitenste deuren gaan (fig. b: C), die niet door Van Heemskerck 



213

Altaarstuk voor het hoofdaltaar van de Oude Kerk in geopende 
en gesloten toestand

werden beschilderd, maar wellicht door Roelof de schilder, die voor 13 gulden de 
verdere stoffering uitvoerde.58 Dat Van mander ze ‘coperigh uyt den ghelen’ noemt, 
duidt er waarschijnlijk op dat ze in de circa 25 jaar dat ze deel uitmaakten van het 
hoogaltaar, waren vergeeld.59 

De	betalingen

Op de achterzijde van het contract is in twee rijen in chronologische volgorde een 
vijftal betalingen aan de schilder genoteerd.60 De eerste betaling is niet gedateerd, 
maar heeft vrijwel zeker plaatsgevonden op de dag dat het contract werd afgesloten. 
Het gaat om de afgesproken eerste termijnbetaling van 30 karolusgulden, ofwel 5 
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pond Vlaams: ‘Hyr ken ic ontfangen te hebben vijef pont groet flaems’. Ten tijde 
van de tweede betaling op 3 januari 1539 moest de schilder volgens het contract 
de twee binnenzijden van de binnenste deuren hebben voltooid. Uit de afrekening 
blijkt dat hij dan pas 60 karolusgulden heeft ontvangen. Onder de derde betaling 
van 3 februari 1540 staat geschreven: ‘Ic martijnus kenne betaelt te wesen van dije 
bynnenste duoerren van heet hoege outaer van D. Nicolaes proghyijkercke byne 
de stede van Aemsterdam’. Van Heemskerck had toen 160 karolusgulden van de 
kerkmeesters gekregen, terwijl het totaal voor de vier zijden van de binnenste deuren 
was vastgesteld op 270 gulden. In de tweede kolom volgen de twee termijnbetalingen 
voor de buitenste deuren, die samen 150 karolusgulden belopen. 

Datum betaling Bedrag in ponden Bedrag in karolusgulden

Zonder datum 5 pond Vlaams  30
03.01.1539 5 pond Vlaams  30
03.02.1540  100
07.02.1541   50
20.12.1541  100

totaalbedrag  310

Niet alleen vinden ook deze betalingen later plaats dan afgesproken, het totale 
bedrag van 405 gulden wordt bij lange na niet gehaald. Niet alle uitbetalingen zullen 
echter op de achterzijde van het contract zijn genoteerd. De oplevering door maerten 
van Heemskerck heeft mogelijk ook later dan afgesproken plaatsgevonden.
 In het tussen 1541 en 1544 gemaakte overzicht van de onkosten die de kerkmeesters 
hadden gemaakt en nog moesten maken ten behoeve van het onderhoud en de 
verfraaiing van het gebouw en het interieur staat echter geschreven ‘Item in den 
eersten IIII dueren te schilderen van ’t Hoochoutaer dat ’t samen costen sal … 430 
gulden’.61 Deze som komt dichtbij de bij elkaar opgetelde bedragen die aan Van 
Heemskerck (405 gulden) en aan Roelof de schilder (33 gulden) werden betaald. 

Waarom	Maerten	van	Heemskerck

Over het antwoord op de vraag waarom de opdracht voor het beschilderen van de 
zijluiken naar maerten van Heemskerck ging, en niet naar Jan van Scorel, is het nodige 
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Afb. 57) Jan van Scorel (kopie), Adam	(linkerluik) en Eva	
(rechterluik)	(buitenzijden	van de zijluiken van het Drieluik	
met	de	kruisiging),1550-1575. Paneel, 97 x 39 cm (per luik). 
Begijnhof, Amsterdam

gespeculeerd. Leidraad daarbij was de idee van J.F.m. Sterck in 1918, dat het Drieluik 
met de kruisiging uit het Begijnhof in Amsterdam het ontwerp zou zijn geweest dat 
Scorel de kerkmeesters toonde naar aanleiding van de opdracht tot het schilderen 
van een drieluik.62 Op de binnenzijde van het linkerluik van dat werk is de kruisdraging 
afgebeeld, met Veronica die met een doek het zweet van Christus’ gezicht wist, en 
op het rechterluik de opstanding van Christus (afb. 52). Op de buitenluiken zijn de 
naakte Adam en Eva weergegeven (afb. 57). Deze laatste voorstelling, aldus Sterck, 
zal aanstoot hebben gegeven aan verschillende geestelijken, met name aan Alardus, 
die zich er in 1538 over beklaagde dat de schilders zoveel aandacht gaven aan het 
naakt.63 Het ontwerp was volgens Sterck de reden om voor de buitenzijden van de 
luiken niet met Scorel, maar met Van Heemskerck in zee te gaan.64 De binnenzijden 
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Afb. 58) Jan van Scorel (toegeschreven), De	kruisdraging 
(binnenzijde linkerluik) en De	opstanding (binnenzijde 
rechterluik), ca. 1535. Paneel, 99 x 29 cm (per luik).  
Museum Catharijneconvent, Utrecht

van de luiken werden volgens hem wel door Scorel uitgevoerd. Sterck veronderstelt 
dat de kerkmeesters pas daarna besloten van het altaarstuk een vijfluik te maken. 
 Afgezien van het feit dat het drieluik uit het Begijnhof geen eigenhandig werk 
van Scorel is, is er geen enkele reden te veronderstellen dat Scorel een geschilderd 
voorontwerp zou hebben gemaakt.65 Het zou een unicum zijn in de Noord-Nederlandse 
schilderkunst. Evenmin is er grond voor de vooronderstelling dat de kerkmeesters 
oorspronkelijk een drieluik in gedachten hadden. In zijn Schilder-boeck van 1604 is 
Karel van mander zeer helder over het uiterlijk van het altaarstuk. Vast staat in elk 
geval dat Scorel in opdracht van de kerkmeesters op het middenpaneel de kruisiging 
schilderde. Hij deed dit volgens Van mander in de periode dat hij in Haarlem verbleef, 
dus tussen april 1527 en september 1530. Het ontwerp, waarvan Van mander meldt 
dat er een tweede versie bewaard bleef, moet in de werkplaats diverse malen zijn 
gereproduceerd, waarbij aan het middendeel soms wel, maar soms ook geen luiken 
werden gevoegd. Ook de voorstellingen op de luiken werden in verschillende versies 
uitgevoerd en gecombineerd met twee verschillende composities van de kruisiging. 
Bij het drieluik dat zich in het Begijnhof bevindt, werd voor de binnenluiken gekozen 
voor voorstellingen van de kruisdraging en de opstanding, onderwerpen die gezien 
de voorstelling op het middenluik voor de hand lagen. Dezelfde compositie van de 
opstanding werd gebruikt voor het rechterluik van het Drieluik met de kruisiging 
dat zich in museum Catharijneconvent bevindt. Op het linkerluik werd opnieuw 
de kruisdraging afgebeeld, maar nu zonder Veronica. Ook de twee vrouwen achter 
de heilige ontbreken (afb. 54). Op twee luiken die mogelijk oorspronkelijk ter 
weerszijden van het middenluik met de kruisiging – eenzelfde compositie als die 
op het middenluik van het Begijnhof – te zien waren, zijn dezelfde kruisdraging en 
de opstanding van Christus afgebeeld (afb. 58). Op de keerzijden van deze luiken 
staan ook dit keer niet Adam en Eva, maar de portretten van een man en een vrouw 
(afb. 59).66 Aan het altaarstuk op het hoogaltaar van de Oude Kerk werden, zoals 
Van mander schrijft, door maerten van Heemskerck dubbele luiken toegevoegd met 
‘inwendich Passy-stucken, en de Verrijsenis’.’67 Opnieuw gebeurtenissen dus die 
betrekking hebben op de passie en de opstanding van Christus. 
 Het mag duidelijk zijn dat de keuze voor Van Heemskerck niet te maken heeft met 
de veronderstelde weerzin tegen de naakte Adam en Eva op de buitenluiken van het 
drieluik in het Begijnhof. Er moet een andere reden zijn geweest. Van Heemskerck was 
in 1537 net uit Italië teruggekeerd en zijn stijl was onder invloed van zijn Italiaanse 
reis veranderd. Volgens zijn biograaf maakte Van Heemskerck vooral schetsen naar 
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Afb. 59) Jan van Scorel (toegeschreven), Portret	van	een	man	
(buitenzijde linkerluik) en Portret	van	een	vrouw	(buitenzijde 
rechterluik), ca. 1535. Paneel, 99 x 29 cm (per luik). Museum 
Catharijneconvent, Utrecht

de antieke sculpturen en de werken van michelangelo.68 Hij zal echter ook naar de 
schilderijen van de jongere generatie hebben gekeken. Hoe hij deze indrukken vervolgens 
verwerkte tot zijn eigen stijl is te zien aan het Laurentiusaltaar, dat de schilder in de 
periode 1539 tot 1543 realiseerde (afb. 60-71).69 De figuren zijn tweedimensionaal en 
worden parallel aan het beeldoppervlak weergegeven. Er is sprake van gecompliceerde, 
onnatuurlijk aandoende, gedraaide poses. De lichamen zijn overdreven elegant, 
robuust en/of gespierd. De composities zijn samengesteld uit veel figuren, die eerder 
naast elkaar worden geplaatst dan dat zij elkaar overlappen. De hoofdpersonen zijn 
ondergeschikt aan het geheel. Het perspectief is onrealistisch en er is sprake van een 
algehele, bewuste gekunsteldheid en decoratieve opsmuk, die tot uitdrukking komt in 
een rijkdom aan ornamentele details.
 Van mander vermeldt dat niet iedereen enthousiast was over de nieuwe stijl 
van Van Heemskerck, die zelf vond dat hij voor zijn reis niet wist wat hij maakte.70 
De biograaf meent echter ‘dat hy eerst op zijn Schorels beter dede, als naderhandt 
doe hy van Room quam’. Hij had ‘zijn voorighe handelinghe van schilderen op zijn 
Schoorelsche verandert, doch nae der beste schilders oordeel niet verbetert.’ Positief 
vond Van mander wel dat Van Heemskerck ‘zijnen dagh niet soo cantigh meer af en 
sneedt’. 71 Van mander onderscheidt ‘dagh en schaduwen’. met ‘dagh’ doelt hij op 
de belichte, kleurige, heldere en goed zichtbare partijen in het schilderij, tegenover 
de schaduwen, de donkere partijen. met ‘cantigh’ wordt hoekig bedoeld, te scherp 
contrasterende partijen. Een te scherpe scheiding tussen licht en schaduw vond hij 
onwenselijk. Er moest sprake zijn van soepele, vloeiende overgangen tussen de lichte 
en donkere vlakken.72 
 Of de opdrachtgevers van de Oude Kerk zich van dit alles bewust waren, is 
onbekend. Veel werk kunnen zij van Van Heemskerck niet hebben gezien, want de 
opdracht uit 1537 is voor zover bekend de eerste na zijn terugkeer uit Rome. Wellicht 
is dat ook de reden dat de opdracht gefaseerd werd gegeven. Drie keer wordt 
een moment ingebouwd waarop de kerkmeesters delen van de opdracht kunnen 
intrekken. Of zij voor het avontuur kozen of dat Van Heemskerck misschien wel een 
voordeliger prijs vroeg dan Scorel, zal altijd de vraag blijven. De kerkmeesters waren 
in elk geval tevreden met het resultaat. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de 
schilder alle luiken volgens het contract uitvoerde, maar ook uit de opdrachten die 
Van Heemskerck later ontving voor het beschilderen van de deuren van het nieuwe 
orgel en voor het ontwerpen van de kartons van de vier kostbare tapijten die in het 
hoogkoor kwamen te hangen.73 
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1538/1539/1541 Maerten van Heemskerck en Alkmaar

Terwijl Van Heemskerck aan de luiken van het hoogaltaar voor de Oude of Sint-
Nicolaaskerk in Amsterdam werkte, kreeg hij de opdracht voor het beschilderen van 
het altaarstuk dat bestemd was voor het hoogaltaar van de Grote of Sint-Laurenskerk 
in Alkmaar. De voorwaarden werden in drie verschillende contracten vastgelegd. De 
eerste notitie van de rentmeester die betrekking heeft op het altaarstuk dateert van 
5 augustus 1538 en de eindafrekening met de schilder vond plaats op 3 mei 1543. Het 
gehele project duurde dus bijna vijf jaar. De contracten, die dateren van 25 september 
1538, 18 november 1539 en 12 maart 1541, worden samen met de rekeningen onder 
hetzelfde nummer bewaard in het Regionaal Archief in Alkmaar.74 ‘Dit beroert ’t hoghe 
altaer binnen de parochiekercke van Alckmaer gheschildert eertijtz bij m[eester] 
maerten Hemskerck s[aliger] g[edachten] Bedraeght de voldane bij quitantie 725 k. in 
date des 25en septembris anno 1538 besteet, ende den meij anno 1543 betaelt. memorie’ 
staat op het blad geschreven dat als omslag dient. Behalve de drie contracten met 
eronder enkele notities van betalingen die zijn gedaan aan de schilder, zijn een drietal 
reeksen rekeningen en een verklaring van de kerkmeesters over de lijfrentebrief bewaard 
gebleven. De rekeningen bestaan uit een overzicht van alle uitgaven (‘Uutgeven 
jegens ontfanck hier voeren’), een lijst met afrekeningen tussen de rentmeester en de 
kerkmeesters (‘Rekenynge tuyschen die kerckmeesteren van Alcmaer ter eenre ende 
Dirck van Teylingen rentmeester ter andere beroerende van ’t schilderen van dat hooge 
altaer’) en een overzicht van de betalingen aan maerten van Heemskerck (‘Rekenynge 
tuyschen die kerckmeesteren van Alcmaer ter eenre, ende meester maerten 
Heemkerck schilder ter andere’). De uitgaven, die vrijwel allemaal gedateerd zijn, 
geven inzicht in het verloop van de opdracht, en de ongedateerde rekeningen tussen 
de rentmeester en de kerkmeesters geven een overzicht van de binnengekomen 
sponsorgelden. 
 De archiefstukken werden in 1870 in een Franse vertaling gepubliceerd door A. van 
der Willigen.75 A.L. Romdahl bracht de documenten in 1903 als eerste in verband met 
het bewaard gebleven altaarstuk.76 In 1953, twee jaar na zijn overlijden, verscheen 
een monografische studie over het Laurentiusaltaar die Romdahl samen met B. 
Cnattingius had geschreven. Hierin werden de archiefbronnen zowel in de originele 
versie als in een Zweedse vertaling gepubliceerd.77 Ook R. Grosshans ten slotte, geeft 
in Maerten van Heemskerck. Die Gemälde uit 1980 de oorspronkelijke contractteksten 
integraal weer.78 De documenten die betrekking hebben op het Laurentiusaltaar 
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geven het meest volledige inzicht in de geschiedenis van een opdracht van een 
altaarstuk uit de behandelde periode, zowel wat de Noordelijke als de Zuidelijke 
Nederlanden betreft.79 

Het	altaarstuk	voor	het	hoogaltaar	van	de	Sint-Laurenskerk	te	Alkmaar

De hoofdkerk van Alkmaar is gewijd aan de heiligen Laurentius en matthias. De bouw 
begon in 1470, nadat een oudere kerk door instorting van de nog niet voltooide toren 
in 1468 was beschadigd en gesloopt. De nieuwe kerk werd in 1512 gewijd.80 Cornelis 
Willem Bruinvis, archivaris van het archief van Alkmaar van 1900 tot 1917, vermeldt 
33 altaren in zijn artikel ‘De bouw en versiering der St. Laurens- of Groot Kerk te 
Alkmaar’.81 Volgens Bruinvis werd het hoogaltaar in 1529 gebouwd. Hij baseerde zich 
ongetwijfeld op archiefonderzoek, maar noemt zijn informatiebronnen niet. Simon 
Eikelenberg beschrijft in Alkmaar en zyne geschiedenissen van 1739 belangrijke en 
minder belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde.82 Een beschrijving 
van de gebouwen, zoals te vinden in veel zeventiende- en achttiende-eeuwse 
stadsbeschrijvingen van Hollandse steden, ontbreekt. Uit een aantal gegevens is wel 
af te leiden wat de volgorde der gebeurtenissen is geweest die de inrichting van de 
kerk betreffen. De klok van Sint Laurens werd in 1483 gegoten en in 1498 werd het 
luiden van de klok en het onderhouden van het uurwerk voor één jaar uitbesteed.83 In 
mei 1511 werd het kleine orgel in de noordzijde van de kooromgang opgeleverd en in 
1519 voltooide men de schildering van het laatste oordeel op het houten gewelf van 
het koor.84 Op 31 januari 1540 wordt een jaarcontract afgesloten met Heer Cornelis 
Reijers priester, die als koster onder andere ‘het gesnede Werk van het Choor van 
agteren en van vooren [moest] schoon […] houden van stof en anders’.85 Van 
Heemskerck was op dat moment al bezig met het beschilderen van het middelste 
deel van het altaarstuk, dat volgens het contract van 25 september 1538 ‘staende 
up ’t koer binnen der selver kercke’ was opgesteld. Dat hij dit eerste deel van de 
opdracht in Alkmaar uitvoerde is zeker. Het is onduidelijk wat in het contract met de 
koster wordt bedoeld met het gesneden werk dat stofvrij moet worden gehouden. 
Het lijkt ondenkbaar dat de kerkmeesters voor een relatief korte periode – van de 
kerkwijding in 1512 tot de voltooiing van het middelste deel van het altaarstuk door 
Van Heemskerck in april 1541 – een nieuw gesneden altaarstuk hebben laten maken. 
Het kan een ouder, bij de instorting van de kerk bewaard gebleven exemplaar zijn 
geweest dat tijdelijk dienst heeft gedaan. 
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Afb. 60) Maerten van Heemskerck, Het	Laurentiusaltaar, 1538-
1543. Paneel, 570 x 405 cm (middenpaneel); 570 x ca. 200 cm 
(zijluiken). Domkerk, Linköping

Toen maerten van Heemskerck in het najaar van 1538 door de kerkmeesters van 
de Sint-Laurenskerk te Alkmaar werd uitgenodigd om te komen praten over de 
voorwaarden voor de beschildering van het hoogaltaar, werkte hij aan de zijluiken die 
het altaarstuk met de kruisiging van Jan van Scorel flankeerden, dat op het hoogaltaar 
van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam stond.86 Van Heemskerck was 40 
of 41 jaar oud toen hij het contract tekende. Hij begon waarschijnlijk in augustus 
1539 aan het Alkmaarse altaarstuk – de zijluiken in Amsterdam moesten volgens het 
contract in december 1539 worden geleverd – en voltooide de opdracht in mei 1543. 
Scorel, zijn grootste concurrent, werkte in die jaren aan de twee grote altaarstukken 
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voor de abdij van marchiennes en aan het Drieluik met de vinding van het ware kruis 
dat nog altijd in de Grote Kerk van Breda wordt bewaard.87 
 Alvorens aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, liet Van Heemskerck het 
te beschilderen altaarstuk door één van zijn knechten opmeten.88 Dit blijkt uit een 
rekening van 5 augustus 1538, waar de ‘dienaer van meester maerten scilder tot 
Haerlem’ 8 stuivers krijgt uitbetaald voor zijn reis- en onkosten. Het raamwerk met 
de panelen was blijkbaar al door de schrijnwerker vervaardigd. De maten waren op 
het moment dat het contract werd afgesloten dus bekend en worden dan ook niet 
in de tekst genoemd. De knecht moet op die dag in augustus 1538 hetzelfde hebben 
gemeten als wij nu. De breedte van het altaarstuk met opengeslagen luiken is 790 cm 
en de hoogte 570 cm. Als de luiken zijn gesloten is de breedte 405 cm.89

Het resultaat moet, zeker toen, een overweldigende indruk hebben gemaakt (afb. 60).90 
Niet alleen vanwege het formaat, maar vooral ook vanwege de overvolle, fel gekleurde 
voorstellingen, die in twee reeksen boven elkaar zijn geplaatst. Van Heemskercks 
altaarstuk moet iets totaal anders zijn geweest dan wat men tot dan toe gewend was. 
Hij creëerde geen harmonieuze, uitgebalanceerde composities, maar rusteloze, 
doorwrochte, heftig bewogen schouwtonelen. Grote en overdreven gespierde figuren 
draaien hun tors in onnatuurlijke houdingen en geven grimassend, grijnzend en kermend 
uiting aan hun spot, woede of verdriet. Het altaarstuk zit vol ontleningen aan de 
Italiaanse schilderkunst (onder anderen Rafaël, michelangelo en Giulio Romano) en 
sculpturen uit de klassieke oudheid. Een aantal ervan, zoals de toen al beroemde Apollo 
Belvedere en details van de in 1506 opgegraven Laocoön, is gebaseerd op tekeningen 
in Van Heemskercks Romeinse schetsboeken.91 

De	contracten

De opdracht voor het altaarstuk werd in drie contracten vastgelegd.92 Het eerste 
behelsde het beschilderen van het middenpaneel, het tweede de binnenzijden van de 
vier deuren en het laatste de buitenzijden daarvan. Het spreiden van de opdracht over 
verschillende contracten komt vaker voor en kan, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs, 
te maken hebben met een voorbehoud van de opdrachtgevers ten aanzien van de 
kwaliteit van het werk van de schilder.93 Toen Van Heemskerck het tweede contract 
ondertekende, was hij pas vier maanden bezig aan het middenpaneel. In dit geval 
zal de opsplitsing van de opdracht vooral zijn veroorzaakt door het gebrek aan 
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financiële draagkracht en de noodzaak tot externe sponsoring. Dit was voor andere 
opdrachtgevers bijvoorbeeld een reden om zijluiken op een later datum aan het 
middenpaneel toe te voegen ter verrijking van een altaarstuk, of de beschildering 
ervan uit te stellen.94 

25 september 1538
Het eerste contract dateert van 25 september 1538.95 De twee partijen troffen elkaar 
in Alkmaar in het huis van Jheronimus Jansz. Deze priester fungeerde samen met 
Bertelmeus Thomasz, schepen van de stad Alkmaar, als getuige. De vergadering werd 
verder bijgewoond door de vier kerkmeesters: Jorden van Foreest II, Yff Symonsz, 
Ysbrant Pietersz en Dirck van Teylingen, die als rentmeester de administratie voerde. 
Van Heemskerck, die voor de gelegenheid uit Haarlem was overgekomen, kreeg zijn 
reiskosten vergoed. De kerkmeesters betaalden de wijnkoop die op die dag met de 
getuigen werd verteerd ter bekrachtiging van de sluiting van het contract. Beide 
partijen ontvingen de tekst van de overeenkomst op een gelijkluidende cedel, die door 
beide partijen werd ondertekend. 
 Afgesproken werd dat de schilder op het grote, bovenste paneel de kruisiging 
‘mette twee moerdenaeren ende andere personaigen ende goede materie daerinne 
dienende nae eysch van ’t werck’ zou schilderen. Eronder, ‘daer die pilaren in staen’, 
moest Van Heemskerck ‘een parck […] maecken […] indien ’t die kerckmeesteren 
belieft, daer men alsdan in mach setten de historie daer den Heere ’t cruys draecht 
met Veronica, ende anders nae den eysch van ’t werck.’ Het is niet duidelijk wat er 
wordt bedoeld met ‘daer die pilaren in staen’. De drager van het gehele middenpaneel 
is, voor zover op de foto’s te zien is, samengesteld uit brede, horizontale planken. 
De lat die de twee voorstellingen van elkaar scheidt is vermoedelijk op de planken 
bevestigd, en is geen scheidslijn van twee losse dragers. met de pilaren kunnen dus 
bijna niet anders dan de flankerende stijlen van de lijst worden bedoeld.96 Bovendien 
wilden de kerkmeesters dat Van Heemskerck ‘twee bovenste ronden in elcx een 
profeet ofte anders datter in dient’ zou schilderen. Twee tondi dus, met een profeet of 
een andere figuur. 
 Uit de tekst blijkt dat de schilder met de eerstkomende vasten (19/20 februari tot 
6 april 1539) aan het werk zal gaan, bijna vijf maanden na de afsluiting van het contract, 
en dat de opdracht binnen twee jaar, inclusief de vasten (27/28 februari tot 17 april 
1541) gereed moest zijn. Over het bedrag dat de kerkmeesters Van Heemskerck voor 
zijn werk willen betalen – 325 rijnsgulden 20 stuivers groot  – is de schilder niet te 
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spreken. Hij beklaagt zich in het contract dat ‘die vors. somme te weynich is omme ’t 
vors. werck soe eerlicken te volbrengen al up zijne cost, alhier binnen der stede van 
Alcmaer dat hem tot groote coste ende moeyte vallen sal […]’. Hij moest het 
middelste paneel in Alkmaar schilderen ‘alsoe ’t daer staet’ en vond daarom dat hij 
ten minste 350 gulden zou moeten verdienen. Het vervoeren van de grote panelen 
naar de werkplaats van de schilder in Haarlem en weer terug naar Alkmaar werd 
blijkbaar niet wenselijk geacht. Beide partijen worden het erover eens dat Jheronimus 
Jansz en de baljuw Jan Jansz na voltooiing samen zullen beoordelen of het werk een 
bonus van 25 gulden extra waard is. Dat er tussen de partijen wordt onderhandeld 
over de prijs komt in nog één ander contract voor. Willem van Neurenborch eist in 
het contract van 10 oktober 1505 een bedrag van 50 rijnsgulden, terwijl zijn 
opdrachtgevers niet verder willen gaan dan 40 rijnsgulden. Ook hier wordt 
afgesproken dat een visitatiecommissie het eindresultaat zal beoordelen en dat op 
grond daarvan het verschil van 10 gulden wel of niet zal worden bijbetaald.97 Voor 
wat de termijnbetalingen van het middelste deel van het Laurentiusaltaar betrof, 
sprak men af dat de eerste uitkering zou plaatsvinden als met het werk een begin was 
gemaakt, de tweede als het grote bovenste paneel zou zijn voltooid, en de derde als 
het paneel eronder ook klaar zou zijn. Bij voortijdig overlijden werd aan de erven het 
geld uitgekeerd voor het verrichte werk. De hoogte van het bedrag zou ook in dit 
geval worden vastgesteld door een visitatiecommissie. 

Onder het contract zijn betalingen van 9 augustus 1539 en 23 maart 1540 
opgetekend, elk van 100 guldens van 20 stuivers. Het is mogelijk dat de schilder pas 
bij de eerste termijnbetaling, dus een half jaar na de afgesproken startdatum (februari 
1539), aan het werk ging. Bij de start van het project zou immers de eerste som geld 
worden uitgekeerd. Een argument dat deze hypothese ondersteunt, is te vinden in de 
rekeningen. Hierin is een post opgenomen die betrekking heeft op werkzaamheden 
van de kistenmaker. Hij werd op 21 september 1539 onder meer betaald voor de 
plaatsing van de steigers voor het hoogaltaar.98 Ze waren ongetwijfeld nodig voor 
het beschilderen van het middelste deel van het altaarstuk. De tweede betaling op 
23 maart 1540 viel mogelijk samen met de aflevering van het bovenste paneel met 
de kruisiging. Dat betekent dat Van Heemskerck 7 maanden en 2 weken aan dit 
onderdeel van de opdracht heeft gewerkt. Hij signeerde en dateerde het bovenste 
paneel met De kruisiging: ‘MARTINUS HEEMSKERCK ME FECIT FIERI AO DNI MDXL’. Het gehele 
middelste deel voltooide hij dus in 1540, in minder dan anderhalf jaar. De schilder 
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ontving waarschijnlijk pas op 3 mei 1543 de derde en laatste termijnbetaling van  
125 gulden, wat het totaal, zoals ook in de eindafrekening staat, op 325 gulden bracht. 
De bonus van 25 gulden heeft hij niet ontvangen. 

18 november 1539
Het tweede contract, dat van 18 november 1539 dateert, heeft betrekking op het 
beschilderen van de binnenzijden van de twee grote en twee kleine deuren. Naast 
Jheronimus Jansz was dit keer als getuige de glasmaker Symon Auwelsz aanwezig. 
Van Heemskerck voerde dit onderdeel van de opdracht niet in Alkmaar, maar in zijn 
eigen werkplaats uit. De deuren werden op kosten van de opdrachtgevers vervoerd 
van Alkmaar naar Haarlem en vice versa. Uit de rekeningen blijkt dat het transport 
5 karolusgulden en 9 stuivers kostte. 

Passievoorstelling	

Jheronimus	Jansz	of	
Dirck	van	Teylingen

twee	tondi	met	een	profeet	of	een	andere	figuur

De	kruisdraging	met	de	heilige	
Veronica	met	de	doek

Passievoorstelling	

Jheronimus	Jansz	of	
Dirck	van	Teylingen

Opstanding

Willem	van	der	Goes	of	
Pieter	Claesz	Paling

of	een	ander

Kruisiging	Ecce	Homo

Joris	van	Egmond



227

Op de grote bovendeur aan de noordzijde, voor de toeschouwer links, wensten 
de opdrachtgevers een voorstelling van Ecce Homo. Joris van Egmond, de in 1534 
benoemde bisschop van het bisdom Utrecht, waar ook Alkmaar toe behoorde, kreeg 
als een van de belangrijkste sponsoren van het project in deze scène een prominente 
plaats. Hij moest worden afgebeeld ‘knyelende ende siende nae de naecte Godt 
als een bischop nae zijne digniteyt ende eerwaerdicheyt’. Van Heemskerck moest 
hem volgens het contract van tevoren een patroon van zijn portret ter goedkeuring 
voorleggen.99 Op de rechter bovendeur was de opstanding van Christus gepland, 
met daarin een portret van de abt van de nabijgelegen abdij in Egmond, Willem van 
der Goes, ‘nae zijn digniteyt als een abt’, of, als deze niet wilde worden afgebeeld, 
Pieter Claesz Paling, de burgemeester van Alkmaar, of ‘een ander die daer toe de 
behulpelicke handt reycken sal’, een andere financier dus. Op de onderste, kleine 
deuren moesten twee, in het contract niet nader gespecificeerde passievoorstellingen 
komen te staan met de portretten van priester Jheronimus Jansz en rentmeester 
Dirck van Teylingen. 
 De levertermijn van de binnenzijden van de vier deuren werd vastgelegd op drie jaar. 
De schilder kreeg voor zijn werk in drie termijnen een bedrag van 400 karolusgulden. 
De eerste 100 kreeg hij wederom bij aanvang van het werk. Hetzelfde bedrag ontving 
hij na voltooiing van de binnenzijde van een van de deuren, en de laatste 200 zou hij 
ontvangen als hij ook de andere deur had afgeleverd. Net als in het eerste contract 
ten slotte, werd vastgelegd dat de erven bij tussentijds overlijden van de schilder het 
teveel betaalde geld moesten restitueren of het te weinig betaalde nog zouden 
ontvangen. Dit alles opnieuw naar oordeel van een visitatiecommissie. 

12 maart 1541 
Het laatste contract, dat over de buitenzijden van de twee grote en twee kleine 
deuren gaat, dateert van 12 maart 1541. Ditmaal kwam men bijeen in het Alkmaarse 
huis van rentmeester Dirck van Teylingen. Jheronimus Jansz was opnieuw aanwezig als 
getuige, de andere getuige was de Alkmaarse schilder Cornelis Buys. De gemaakte 
afspraken werden vastgelegd in twee cedels ‘alleens luydende van woorde tot 
woorde’ en ondertekend door beide partijen. Een afspraak omtrent het voortijdig 
overlijden van de schilder ontbreekt in dit contract. 
 Op de grote deuren moest Van Heemskerck twee scènes afbeelden uit het leven 
van Laurentius, de heilige aan wie de kerk en het hoogaltaar waren gewijd: zijn 
verdeling van de kerkschatten onder de armen en zijn marteldood. Op de kleine 
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deuren eronder wenste men het Laatste Avondmaal en Jezus in de hof van Getsemane, 
een gebeurtenis die er direct na plaatsvond. De schilder moest zijn werk uitvoeren 
‘met goede verwen ende anders als dat behoirt, sonder hem selffs daer inne te 
soucken soe goet als ’t in ’t principael binnen werck mach wesen’. De opdrachtgever 
eist dus dat Van Heemskerck gebruik maakt van goede materialen, zonder dat hij 
‘zichzelf daarin zoekt’, wat zoveel betekent als dat hij hierin niet zijn eigen belang mag 
dienen. Hij mag dus op de materialen niet bezuinigen.100
 Als betaling wordt een bedrag van 200 karolusgulden afgesproken, of ‘ingevalle 
zijluyden deselve penningen nyet wisten up te brengen’ een jaarlijkse lijfrente van 
24 karolusgulden. De afgesproken som was de helft van het bedrag dat de kerkmeesters 
voor de binnenzijden neertelden. Dat aan het interieur van het altaarstuk zoveel 
meer geld werd besteed is op zichzelf niet verwonderlijk. De binnenzijde van het 
altaarstuk, dat alleen op hoogtijdagen was geopend, werden als het belangrijkste 
beschouwd en Van Heemskerck zal aan dit deel van de opdracht dan ook meer 

De	marteldood	
van	Laurentius

De	aanbidding	van	
de	herders

Jezus	in	de	hof	
van	Getsemane

Laurentius	verdeelt	de	
kerkschat	onder	de	armen

Het	Laatste	Avondmaal
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aandacht en tijd hebben besteed. Over de eventuele jaarrente wordt in het contract 
het volgende vastgelegd. De eerste uitkering zal plaatsvinden bij de levering van de 
binnen- en buitenzijden van de grote deuren. Als de voltooiing van de twee kleine 
deuren meer dan een jaar na de levering van de grote op zich zal laten wachten, 
komt de uitkering in dat jaar te vervallen. Pas bij voltooiing van beide deuren zal 
men overgaan tot een jaarlijkse uitkering. Uit een apart document van 30 juni 1542 
blijkt dat de kerkmeesters kozen voor een betaling in de vorm van een lijfrente.101 De 
beslissing werd ongetwijfeld ingegeven door een tekort aan liquide middelen, en de 
verwachte levensduur van de meester.102 De akte waarin de verklaring is vastgelegd is 
een kopie van het door beide partijen ondertekende origineel dat onder maerten van 
Heemskerck berustte. met de keuze verklaren ‘beyder partien mede tevreden’ te zijn.
 Volgens Van mander grossierde de schilder in lijfrenten. Hij zou altijd angstig 
zijn geweest dat hij op oudere leeftijd armlastig zou worden.103 Behalve voor het 
Laurentiusaltaar ontving hij een jaarlijkse uitkering voor het altaarstuk dat hij 
schilderde voor de Delftse kerk van het Sint-Agathaklooster.104 Achteraf gezien hadden 
de kerkmeesters beter kunnen kiezen voor een betaling ineens. Van Heemskerck 
bereikte namelijk een voor die tijd zeer hoge leeftijd. Hij stierf op 1 oktober 1574 en 
heeft dus 33 jaar lang jaarlijks lijfrente genoten.105 In plaats van 200 karolusgulden 
keerden de kerkmeesters hem uiteindelijk 792 gulden uit voor de beschildering van 
de buitenkant van de luiken. De schilder leverde de grote deuren, die bovenin ‘15 / 42’ 
zijn gedateerd, na zestien maanden af en uit de rekeningen blijkt dat hij op 1 juli 1542 
inderdaad zijn eerste lijfrente ontving. De twee kleine deuren voltooide hij het jaar 
daarop, in mei 1543. 

De	betalingen	en	de	financiering

Volgens de eindafrekening van 3 mei 1543 kostte het altaarstuk in totaal 725 
karolusgulden. Bij dit totaalbedrag zijn de jaarrenten buiten beschouwing gelaten.  
De betalingen zijn in de tabel op p. 230 gespecificeerd. 
 Joris van Egmond, de bisschop van Utrecht, gaf in twee termijnen van 100 in totaal 
200 karolusgulden voor het altaarstuk. Volgens het contract van 18 november 1539 
moest hij worden afgebeeld op het linker bovenluik met de Ecce Homo-voorstelling, 
maar uiteindelijk kreeg hij als voornaamste sponsor een prominente plaats in de 
scène met de opstanding van Christus op het rechter bovenluik. Jheronimus Jansz, de 
priester die bij alle contracten als getuige optrad, doneerde 100 karolusgulden, en een
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Datum betaling Reden betaling Bedrag in karolusgulden

09.08.1539 Eerste termijn 100
 middenpaneel
23.03.1540 Tweede termijn 100
 middenpaneel
13.03.1541 Eerste termijn 100
 binnenzijden deuren
07.05.1542 Tweede termijn 100
 binnenzijden deuren 
07.04.1543 Geen specificatie 100
03.05.1543 Geen specificatie 100
03.05.1543 Geen specificatie 125

 totaalbedrag 725  overeenkomstig het totaalbedrag
  in de eindafrekening van 03.05.1543

financier ‘die nyet begeert genoempt te werden omme Goidswillen daertoe gegundt 
ende uuter handt an gelde gegeven’ schonk nog eens 200 karolusgulden voor het 
altaarstuk. Over de identiteit van deze anonymus is het nodige gespeculeerd. Naast 
Jheronimus Jansz zijn ook rentmeester Dirck van Teylingen, Pieter Claesz Paling en 
Jorden van Foreest II geportretteerd. Een van deze drie komt als anonieme schenker 
in aanmerking. Jheronimus Jansz en Dirck van Teylingen worden in het contract van 
18 november 1539 genoemd als degenen die afgebeeld moeten worden in een van 
de passievoorstellingen op de onderste panelen van de binnenkant van de zijluiken. 
In dezelfde tekst worden ‘mijnen Heere de prelaet ende abt van Egmont’ of, als 
hij niet wil worden afgebeeld, ‘Pieter Claesz. Palinck, off een ander die daer toe de 
behulpelicke handt reycken sal’ genoemd. Van Teylingen was als rentmeester direct 
betrokken bij de uitvoering van de opdracht, dus dat hij een plaats heeft gekregen 
op het altaarstuk ligt voor de hand.106 Dat betekent echter niet dat hij niet in 
aanmerking komt als de anonieme schenker. Deze zou ook burgemeester Pieter 
Claesz Paling of Jorden van Foreest II, de kerkmeester die de contracten als getuige 
mede ondertekende, kunnen zijn.107 Van beide heren, aangetrouwde familie van 
elkaar, schilderde Van Heemskerck in de jaren 1540-1545 individuele portretten.108 
Nog eens 165 gulden was afkomstig van door de kerk verkochte lijfrenten, dus het 
project was uiteindelijk op 60 karolusgulden na gefinancierd. 
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Afb. 61) Maerten van Heemskerck, De	kruisiging	(bovenste 
paneel van het middenpaneel van Het	Laurentiusaltaar), 
1538-1539. Domkerk, Linköping
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Afb. 62) Maerten van Heemskerck, De	kruisdraging	(onderste 
paneel van het middenpaneel van Het	Laurentiusaltaar), 1538-
1539. Domkerk, Linköping

Datum Naam sponsor Bedrag in karolusgulden

25.07.1539 Joris van Egmond 100 gulden
25.07.1540 Joris van Egmond 100 gulden
1542 Jheronimus Jansz  50 gulden
1543 Jheronimus Jansz  50 gulden
Geen datum Anonieme schenker  200 gulden
Geen datum Verkochte lijfrenten 130 en 35 165 gulden

 Totaalbedrag 665 gulden  

Het	resultaat

Uit het bewaard gebleven altaarstuk blijkt dat er gedurende de uitvoering een 
aantal belangrijke wijzigingen is aangebracht ten opzichte van de opdracht.109 
Op het grote bovenste middenpaneel is zoals afgesproken de kruisiging (afb. 61) 
afgebeeld met eronder de kruisdraging en de heilige Veronica (afb. 62). Van de 
twee geplande tondi met profeten moet men uiteindelijk hebben afgezien, maar 
dat ze wel door Van Heemskerck zijn uitgevoerd blijkt uit de eindafrekening van 
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Afb. 63) Maerten van Heemskerck, Ecco	homo (bovenste 
paneel van het linker binnenluik van Het	Laurentiusaltaar), 
1539-1542. Domkerk, Linköping 

Afb. 64) Maerten van Heemskerck, De	opstanding	(bovenste 
paneel van het rechter binnenluik van Het	Laurentiusaltaar), 
1539-1542. Domkerk, Linköping

3 mei 1543, waarin ze apart worden vermeld. Op de binnenzijde van het rechter 
bovenluik met de opstanding van Christus voegde Van Heemskerck als bijwerk in 
de achtergrond een voorstelling van Noli me tangere toe (afb. 64). Willem van der 
Goes had zich teruggetrokken als stichter en kwam daarom niet meer in aanmerking 
om in deze scène te worden afgebeeld. In zijn plaats kwam de Utrechtse bisschop 
Joris van Egmond, die volgens het contract van 18 november 1539 in de scène met 
Ecce Homo zou worden geportretteerd. Zijn initialen ‘GE’ zijn genoteerd op het 
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Afb. 65) Maerten van Heemskerck, De	doornenkroning 
(onderste paneel van het rechter binnenluik van Het	
Laurentiusaltaar), 1539-1542. Domkerk, Linköping

bidbankje waarvoor hij knielt. Uit de rekeningen blijkt dat Van Heemskerck bij het 
ontwerp voor het portret gebruik maakte van een Brussels glasvenster. Van Egmond 
was met een bijdrage van 200 karolusgulden een van de belangrijkste financiers van 
het altaarstuk. Op het bovenste paneel van het linker binnenluik werd, zoals in het 
contract bepaald, Ecce Homo afgebeeld (afb. 63). De twee onderste voorstellingen 
zouden volgens dat contract nog worden gekozen uit de passiegeschiedenis. Het 
werden de doornenkroning (rechts) en de geseling van Christus (links) (afb. 65 en 66). 
De portretten van Jheronimus Jansz en Dirck van Teylingen ontbreken echter in deze 
twee scènes. Zij kregen uiteindelijk een plaats op het bovenste paneel van het rechter 
buitenluik. 
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Afb. 66) Maerten van Heemskerck, De	geseling (onderste 
paneel van het linker binnenluik van Het	Laurentiusaltaar), 
1539-1542. Domkerk, Linköping

Wat de buitenzijden van de luiken betreft is nog een aantal belangrijke wijzigingen in 
het iconografisch programma opgetreden. Op het bovenste paneel van het rechterluik 
is Laurentius te zien die de kerkschat onder de armen verdeeld (afb. 68). Hier bevinden 
zich ook de portretten van degenen die betrokken waren bij de totstandkoming van 
het altaarstuk (afb. 69). Direct achter de heilige bevindt zich rentmeester Dirck van 
Teylingen. Hij houdt, zeer toepasselijk, voor Laurentius de hoed met geld vast. Links 
naast hem staat priester Jheronimus Jansz, die steeds als er een contract werd 
afgesloten als getuige aanwezig was. Direct achter deze twee portretteerde de schilder 
zichzelf. Hij deed dit vaker. Ook op het linker binnenluik met de Aanbidding van de 
herders van het Haarlemse Drapeniersaltaar uit 1546 komen we zijn beeltenis tegen.110 
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Afb. 67) Maerten van Heemskerck, De	marteldood	van	de	
heilige	Laurentius (bovenste paneel van het linker buitenluik van 
Het	Laurentiusaltaar), 1541-1543. Domkerk, Linköping

Afb. 68) Maerten van Heemskerck, Laurentius	deelt	de	kerkschat	
uit	aan	de	armen (bovenste paneel van het rechter buitenluik 
van Het	Laurentiusaltaar), 1541-1543. Domkerk, Linköping

Rechts van Van Heemskerck bevindt zich Pieter Claesz Paling met naast hem Jorden 
van Foreest II.111 Volgens afspraak werd het Laatste Avondmaal onder deze 
voorstelling uitgebeeld (afb. 70). Op het grote linkerluik is te zien hoe de heilige 
Laurentius wordt verbrand op het rooster (afb. 67). De volgens het contract 
afgesproken scène eronder, Christus die zich voor zijn gevangenneming terugtrok op 
de Olijfberg om te bidden, werd om onbekende redenen niet uitgevoerd. Hiervoor in 
de plaats schilderde Van Heemskerck de aanbidding van de herders (afb. 71). 

70 67
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Afb. 69) Maerten van Heemskerck, Laurentius	deelt	de	
kerkschat	uit	aan	de	armen (bovenste paneel van het rechter 
buitenluik van Het	Laurentiusaltaar; detail) 

De	lotgevallen	van	het	Laurentiusaltaar

Toen Karel van mander het Laurentiusaltaar in 1604 beschreef, was het al uit Alkmaar 
verdwenen.112 Van manders informatie is zeer summier. Hij schrijft niets over de 
geschiedenis van het altaarstuk, noch wat het ontstaan, noch wat de contemporaine 
verblijfplaats betreft. Uit een akte blijkt dat het altaarstuk op 1 november 1581 door 
Albert Nolleman voor 250 gulden werd gekocht.113 Het monogram ‘IRS’ en het jaartal 
[15]81 op de stijlen ter weerszijden van het middenpaneel wijzen uit dat het nog 
in hetzelfde jaar in eigendom kwam van de Zweedse koning Johan III (1537-1592). 
Hij schonk het altaarstuk in april 1582 aan de Domkerk in Linköping, waar het zich 
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Afb. 70) Maerten van Heemskerck, Het	Laatste	Avondmaal 
(onderste paneel van het rechter buitenluik van Het	
Laurentiusaltaar), 1541-1543. Domkerk, Linköping

nog altijd bevindt. Het stond tot 1812 op het hoogaltaar en heeft daarna een plaats 
gekregen tegen de zuidelijke wand van het schip.114 
 Het altaarstuk is meermaals gerestaureerd: in 1855, 1921 en 1948.115 Op oude foto’s 
zijn nog Zweedse teksten te zien op de lijsten die de bovenste en onderste scènes 
van de binnenzijden van de zijluiken van elkaar scheiden. Deze dateren van 1855 en 
werden bij de restauratie van 1948 verwijderd en vervangen door Latijnse teksten.116 
Uit de tekst van de overeenkomst uit 1539 blijkt dat het altaarstuk oorspronkelijk vier 
deuren had, twee grote en twee kleine. momenteel kunnen de boven- en onderzijden 
niet meer los van elkaar scharnieren.117 Het is onduidelijk of de huidige lijst de originele 
is, of dat de panelen na aankomst in Zweden in een nieuwe omlijsting zijn gevat. 
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Afb. 71) Maerten van Heemskerck, De	aanbidding	van	de	
herders (onderste paneel van het linker buitenluik van Het	
Laurentiusaltaar), 1541-1543. Paneel. Domkerk, Linköping

1546 Maerten van Heemskerck en Haarlem

Op 4 januari 1546 kreeg Van Heemskerck de opdracht tot het beschilderen van de 
zijluiken van het altaarstuk van het Haarlemse Drapeniers- of Wollenweversgilde. 
Het contract waarin de voorwaarden werden vastgelegd, wordt bewaard in het 
Gildenarchief dat zich bevindt in het Noord-Hollands Archief te Haarlem.118 De tekst 
werd voor het eerst gepubliceerd door A. van der Willigen in 1866 en vervolgens door 
dezelfde auteur in een Franse vertaling in 1870.119 F. Allan nam het contract integraal 
op in zijn Geschiedenis en beschrijving van Haarlem uit 1883.120 



240

Het	altaarstuk	voor	het	Drapeniersgilde	in	de	Grote	of	Sint-Bavokerk	te	
Haarlem

Het Drapeniersaltaar was een van de 33 altaren die de Haarlemse Grote of Sint-
Bavokerk rijk was.121 Het bevond zich in de kapel van het gilde, aan de oostzijde van 
het noordtransept, vlakbij het altaar van het Sint-Lucasgilde. Dit laatste altaar, dat 
niet alleen door de schilders maar ook door de goudsmeden werd gebruikt, was tot 
1572 versierd met gesneden voorstellingen uit het leven (of een gesneden beeld) van 
Sint Eloy, de patroonheilige van de goudsmeden.122 In de kerk bevond zich bovendien 
het tabernakel met een deel van de arm van de heilige Bavo, waarvan de deuren in 
1500 werden beschilderd door Jan mostaert (ca. 1475-1552/1553),123 die door Van 
Heemskerck zeer bewonderd werd. Hij vond dat mostaerts werk ‘te boven gingh alle 
oude meesters die hy gekent hadde’.124 F. Allan noemt Jodocus en Livinus als de 
heiligen aan wie het Drapeniersaltaar was gewijd, maar volgens J.J. Graaf was het 
gewijd aan de heilige Gregorius.125 
 maerten van Heemskerck krijgt in 1546 de opdracht zijluiken te schilderen voor 
het bestaande altaarstuk, dat in elk geval voor het najaar van 1578 verloren is 
gegaan. De Sint-Bavokerk werd toen ingericht voor de protestantse eredienst.126 
G.J. Hoogewerff veronderstelt, overigens zonder aanwijsbare grond, dat het 
oorspronkelijke altaarstuk vrijwel zeker een gesneden exemplaar is geweest.127 
J.J. Graaf vermeldt dat hij op een beschrijvende kaart van de kerk heeft gelezen dat 
het altaar ‘van de Hemelvaert marye byt gilt van de Draepeniers’ was.128 Als zijn 
bron betrouwbaar is, zou het altaarstuk dus de hemelvaart van maria hebben 
voorgesteld, wat gezien de iconografie van Van Heemskercks zijluiken goed mogelijk 
zou zijn.129 

Het	contract

De twee partijen kwamen op maandag 4 januari 1546 bijeen in het huis van Aelbrecht 
Claess in Haarlem, de woonplaats van Van Heemskerck.130 Aelbrecht was een van 
de regenten van het gilde. Als vinder was hij bovendien belast met het opsporen 
van overtredingen van de keuren die betrekking hadden op de kwaliteit van de 
producten. Samen met vier anderen, onder wie de deken van het gilde, trad hij op als 
opdrachtgever. Zij ondertekenden het contract, evenals maerten van Heemskerck en 
A. Raet, die waarschijnlijk als getuige aanwezig was. 
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Het iconografisch programma dat Van Heemskerck op de twee zijluiken moest 
afbeelden, is eenvoudig. Op de binnenzijde van het linkerluik kwam de geboorte 
van Christus en op het rechterluik de aanbidding van de koningen te staan. Op de 
buitenzijden moest de annunciatie worden afgebeeld. Vastgelegd werd verder dat Van 
Heemskerck de lijst van de luiken op zijn eigen kosten zou laten maken en vervolgens 
zou stofferen en vergulden. Dit alles ‘te zijne selffs eere ende tot eere ende chyrage’ 
van het altaar van het gilde. 
 Een levertermijn ontbreekt in het contract. Wat de verdiensten betreft, werd 
afgesproken dat de schilder in drie termijnen een totaalbedrag van 150 karolusgulden 
zou ontvangen, steeds 50 per keer. De eerste termijnbetaling werd onmiddellijk 
uitgekeerd, de tweede bij oplevering en de derde en laatste betaling vier maanden 
daarna. 

De	betalingen	

Op de achterzijde van het contract zijn de betalingen aan de schilder opgeschreven. 
De eerste termijn ontving Van Heemskerck op 10 november 1546, wat gezien de 
afspraken die in het contract zijn vastgelegd – hij zou op de datum dat de opdracht 
werd gegeven zijn eerste betaling ontvangen – rijkelijk laat is. De tweede termijn 
zou volgens de tekst plaatsvinden op het moment van voltooiing en de derde vier 
maanden erna. Uit de opgave blijkt dat Van Heemskerck deze tweede termijnbetaling 
op 15 februari 1547 ontving en de laatste op 8 januari 1548, ruim tien maanden 
later. Ella Hendriks en Koos Levy-van Halm gaan ervan uit dat de schilder direct na 
de afsluiting van het contract (4 januari 1546) aan het schilderen ging en dat het 
werk, zoals afgesproken in het contract, vier maanden voordat de laatste betaling 
plaatsvond (begin september 1547) was voltooid. Hij zou dan twintig maanden aan de 
opdracht hebben gewerkt.131 Afgaand op de rekeningen lijkt het echter waarschijnlijker 
dat Van Heemskerck pas op 10 november 1546 aan het werk ging. Als de laatste 
betaling inderdaad vier maanden na oplevering plaatsvond, dan heeft Van Heemskerck 
niet twintig, maar negen maanden aan de zijluiken gewerkt. Een vergelijking met het 
oppervlak van de grote, bovenste deuren van het Laurentiusaltaar maakt deze termijn 
aannemelijk. De buitenzijden van de deuren van dat altaar moest de schilder binnen 
één jaar opleveren. Deze meten 360 x 200 cm. Net als oorspronkelijk de luiken van 
het Drapeniersaltaar, zijn ze aan de bovenzijde afgesloten met een halve rondboog. 
Indien we ze aanvullen tot rechthoeken, komen we voor de buitenzijden van de 
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luiken van het Laurentiusaltaar op een oppervlak van 7,2 m2 en voor de binnen- en 
buitenzijden van die van het Drapeniersaltaar (2 x 260 x 120 cm) op 6,24 m2. Negen 
maanden is voor de luiken dus een realistische periode. 

Datum betaling Bedrag in karolusgulden

10.11.1546  47 gulden
15.02.1547  53 gulden
08.01.1548  50 gulden

totaalbedrag 150 gulden

Het	resultaat

De twee zijluiken zijn bewaard gebleven en bevinden zich in de collectie van het 
Haarlemse Frans Hals museum (afb. 72-74).132 De lijst is origineel. De oorspronkelijke 
lobvormige bovenzijden werden in 1591, toen het middelste deel van Cornelis Cornelisz 
van Haarlem eraan werd toegevoegd, tot rechthoeken aangevuld. De voorstellingen 
zijn precies zoals ze in het contract worden genoemd. Van Heemskerck heeft zich, 
zo blijkt uit de loftuiting van Karel van mander, uitstekend van zijn opdracht 
gekweten. ‘In dit werck siet men, hoe goet mester Hemskerck is gheweest’, schrijft 
zijn stadgenoot in 1604.133 Hij noemt het als voorbeeld van wat de schilder moet 
hebben bedoeld toen hij tegen zijn leerling zei: ‘Soon doe en wist ick niet wat ick 
maeckte’, hiermee doelend op zijn schilderijen vóór zijn Italiaanse reis.134 Hoe 
genegen Van Heemskerck was tot ‘ciereren, teghen ’t ghemeen Spreeckwoort, dat 
hy veel in de mondt hadde: Een yeder Schilder die wil bedijen, Vermijde cieraten en 
metselrijen’, zo vervolgt Van mander.135 En inderdaad, Van mander heeft gelijk, de 
voorstellingen zijn zeer rijk aan details. Vooral de weerschijn van het licht op de 
marmeren vloer in de scène op de buitenluiken trekt zijn aandacht en hij noemt het 
dan ook als voorbeeld van Van Heemskercks stofuitdrukking: ‘Hier siet men oock 
een onghemeen waerneminge, dat is, den Enghel, die up een marber glat plaveytsel 
schijn gheeft oft spiegelt, of hy op ijs stonde, ’t welck op gepolste marberen wel 
geschiedt.’136 
 Dat Van Heemskerck niet alleen in stilistisch en technisch opzicht goed werk 
leverde, maar bovendien buitengewoon inventief is, blijkt bijvoorbeeld uit de 
buitenzijden van de luiken met de annunciatie. Op het rechterluik is Gabriël 



Afb. 72) Maerten van Heemskerck, De	aanbidding	van	de	herders	
(binnenzijde linkerluik van Het	Drapeniersaltaar),	1546-1547.	
Paneel, 260 x 122,5 cm. Frans Hals Museum, Haarlem 

Afb. 73) Maerten van Heemskerck, De	aanbidding	van	de	koningen	
(binnenzijde rechterluik van Het	Drapeniersaltaar),	1546-1547.	
Paneel 260 x 122,5 cm. Frans Hals Museum, Haarlem



Afb. 74) Maerten van Heemskerck, De	annunciatie	(buitenluiken 
van Het	Drapeniersaltaar), 1546-1547. Paneel, 260 x 122,5 cm. 
Frans Hals Museum, Haarlem
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voorgesteld die maria, geknield op het linkerluik, van achteren – wat in de 
iconografie ongewoon is – nadert. Zij heeft haar gezicht nederig naar beneden 
gericht en draait zich zijdelings naar hem toe. De duif van de Heilige Geest 
daalt vanuit een helder licht op haar neer. Als bron van het licht is God de Vader 
afgebeeld. De engel houdt niet zijn gangbare attribuut, de lelietak, als teken van 
zuiverheid en reinheid in zijn hand, maar de olijftak, die staat voor vrede. Op de 
bidbank voor maria ligt een bijbel die is geopend op een passage uit het boek 
Jesaja 2:2-4, waarin de profeet aankondigt dat de berg Zion bij Jeruzalem de plek 
zal zijn van het huis van God, het komende koninkrijk van de vrede. Ook hier wijkt 
de iconografie af van de meer traditionele. Gewoonlijk is op voorstellingen van de 
annunciatie het boek geopend op Jesaja 7:14 met de aankondiging van Christus’ 
geboorte. Zowel de olijftak als de Bijbeltekst zijn door Van Heemskerck heel bewust 
gekozen. Ze verwijzen beide naar Christus als brenger van de vrede.137 Gabriël 
draagt een prachtig leren voorschoot, afgezet met gouden belletjes, dat op zijn 
borst bijeen wordt gehouden door een medaillon met een voorstelling van God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is immers de boodschapper van de Heilige 
Drie-eenheid. In het landschap op de achtergrond bevindt zich een aantal kleine 
figuren, die mogelijk verwijzen naar de visitatie, het bezoek van maria aan haar 
nicht Elisabeth, vlak na de annunciatie. 
 De voorstellingen op de binnenzijden noemt Van mander ‘twee rijcklijcke 
Historien, met veel werck, en wel gheschildert, daer verscheyden Conterfeytsels 
van eenige slechte [eenvoudige] menschen, en oock zijn eyghen, in comen’.138 De 
schilder heeft zichzelf geportretteerd temidden van de herders (afb. 75). De knopen 
aan de mouw van de mantel van de knielende koning op de voorgrond van het 
rechterluik hebben een dobbelsteen als centraal motief en verwijzen daarmee naar 
het moment tijdens de kruisiging als de soldaten dobbelen om de kleren van Jezus. 
Het voorspelde lijden in een voorstelling van de aanbidding is inherent aan het 
geloof in de verlossing. De verwijzing is compleet omdat de gebruikte puntenreeks 
1, 2, 3, 4, 5 en 3 x 6 een totaal geeft van 33, de leeftijd waarop Christus aan het kruis 
stierf.139 Het is opnieuw een voorbeeld van Van Heemskercks grote inventiviteit. 
 maerten van Heemskerck kreeg hulp bij de uitvoering van de opdracht. Volgens 
Van mander werden de purperen slippen van de engel Gabriël geschilderd door Jacob 
Rauwert, een leerling die bij hem inwoonde.140 Volgens Van der Willigen was Rauwert 
een vriend van de schilder en een vermogend man met vooral landerijen en vaste 
goederen in zijn bezit.141 
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Afb. 75) Maerten van Heemskerck, De	aanbidding	van	de	herders	
(binnenzijde linkerluik van Het	Drapeniersaltaar; detail)

De	lotgevallen	van	de	zijluiken

De zijluiken werden na de hervorming in 1578 uit de Grote of Sint-Bavokerk 
verwijderd en kwamen in eigendom van de stad. Het oorspronkelijke middendeel 
was op dat moment niet meer aanwezig. De luiken werden ondergebracht in het 
door het stadsbestuur geconfisqueerde klooster van de dominicanen of predikheren, 
dat onderdeel werd van het stadhuis. Na de verbouwing in 1590 fungeerde het 
gebouw als gastenverblijf en kreeg het de naam Prinsenhof. Het interieur werd 
opgeluisterd met een aantal altaarstukken dat afkomstig was uit de Grote of 
Sint-Bavokerk. Niet alleen de zijluiken van het Drapeniersaltaar maakten deel uit 
van de inrichting – deze hingen in de ‘grote kamer’ – maar ook het altaarstuk dat 
Van Heemskerck voor het Sint-Lucasgilde schilderde werd er opgehangen. De 
stukken werden met een aantal andere bewaard als herinnering aan het roemrijke 
verleden van de stad.142 
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Afb. 76) Cornelis Cornelisz van Haarlem, De	kindermoord, 1591. 
Doek, 268 x 257 cm. Frans Hals Museum, Haarlem

In 1590-1591 bestelde het stadsbestuur bij Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562- 
1638) een nieuw middenstuk met een voorstelling van de kindermoord van Bethlehem 
om de zijluiken van het Drapeniersaltaar opnieuw met elkaar te verbinden (afb. 76).143 
De keuze voor een voorstelling van de kindermoord (mattheus 2:16-18) paste in de 
reformatorische opvattingen bij de iconografie van de zijluiken. Herodes’ opdracht om 
alle kinderen van het mannelijke geslacht onder de twee jaar te doden, hield immers 
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direct verband met de geboorte van het Christuskind. Herodes was als tirannieke 
leider bovendien een voorbeeld van slecht bestuur en daarmee een waarschuwing 
aan het adres van de stadhouder. Cornelis Cornelisz, die zich bij de uitvoering van zijn 
opdracht baseerde op studies die maerten van Heemskerck in Rome had gemaakt, 
kreeg 600 pond Vlaams voor zijn schilderij, waarvoor de opdrachtgevers het doek 
leverden. Voor dit bedrag moest hij tevens de lijsten laten aanpassen en het schilderij 
Een monnik met een begijn leveren.144 
 In 1804 werden de zijluiken en het middenstuk van Cornelis Cornelisz afgestaan 
aan de Bataafse Republiek. De luiken gingen in 1805 naar de Nationale Konst-Galerij 
in Paleis Huis ten Bosch, terwijl het middenstuk in het Koninklijk museum (sinds 1815 
het Rijksmuseum) terechtkwam. In 1809 werd Cornelisz’ schilderij overgedragen 
aan het mauritshuis, dat het samen met de zijluiken in 1917 in permanent bruikleen 
afstond aan het Haarlemse Frans Hals museum.145 

1550 Jan van Scorel en Delft 

In 1550 sloten de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk in Delft een contract met Jan van 
Scorel voor het schilderen van het altaarstuk op het hoogaltaar. De schilder had op 
dat moment al een aantal grote altaarstukken voltooid, waarvan er twee bijna volledig 
bewaard zijn gebleven. Van een derde is alleen een zijpaneel bekend. Het Drieluik met 
de vinding van het ware kruis bevindt zich nog altijd in de Prinsenkapel van de Grote 
Kerk in Breda waarvoor het is geschilderd, en van de drie altaarstukken die Scorel 
schilderde voor de abdij van marchiennes worden het veelluik en een zijluik van een 
drieluik bewaard in het musée de la Chartreuse te Douai.146 
 Scorels grootste concurrent maerten van Heemskerck, die in Delft had geleerd bij 
Jan Lucas, schilderde in dezelfde periode een reeks grote en kostbare altaarstukken 
voor Delftse opdrachtgevers. Zijn uitstekende contacten met het Sint-Agathaklooster, 
een van de rijkste kloosters in de Noordelijke Nederlanden van dat moment, leidden 
tot de bestelling van een altaarstuk met de aanbidding van de koningen.147 De rector 
van het klooster, Cornelis musius (1500-1572), die zich net als zijn voorganger 
Johannes Colmannus (1471-1538) door Van Heemskerck liet portretteren, gaf hem 
deze opdracht rond 1550 (afb. 77).148 Volgens Van mander was een van de koningen 
op het middenpaneel afgebeeld en stonden de twee anderen op de zijluiken. Een 
wonderlijke opdeling, die tegen de traditionele iconografie van de drie koningen in 
één scène indruist. Op de buitenzijden van de luiken was een schildering in grisaille 
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Afb. 77) Maerten van Heemskerck (kopie), Portret	van	Cornelis	
Musius	(1500-1572),	prior	van	het	Sint	Agatha	klooster	te	Delft,	
ca. 1550. Paneel, 59 x 44,5 cm. Wallraf-Richartz-Museum, Keulen
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Afb. 78) Pierre François de Noter, Het	Lam	Gods	van	
de	gebroeders	Van	Eyck	in	de	Sint	Bavo	te	Gent,	1829. 
Doek, 97 x 78 cm. Rijksmuseum, Amsterdam
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van de oprichting van de koperen slang te zien.149 Van Heemskerck schilderde 
daarnaast altaarstukken voor de Oude en de Nieuwe Kerk in Delft.150 Uit de inventaris 
van de veiling van schilderijen afkomstig uit de Delftse kerken die in 1860 plaatsvond, 
blijkt dat hij bovendien nog zeker vier andere religieuze stukken voor opdrachtgevers 
uit de stad schilderde.151 
 Van Heemskerck was veelgevraagd, maar Scorels roem reikte in geografisch 
opzicht verder. Hij was in 1550 een van de schilders aan wie door de kerkmeesters van 
de Sint-Bavokerk in Gent werd verzocht het toen al vermaarde Lam Gods-altaarstuk 
van de gebroeders Van Eyck uit 1432 ‘te wasschen’, ofwel schoon te maken (afb. 78). 
Volgens de chroniqueur marcus van Vaernewijck (1518-1569) deden de schilders dit 
‘met sulcker liefden, dat sij dat constich werck in veel plaetsen gecust hebben’. De 
Gentse kerkmeesters gaven Scorel als dank een zilveren drinkbeker, die de schilder 
ook echt gebruikte, want Van Vaernewijck vertelt dat hij er bij Scorel thuis in Utrecht 
nog uit gedronken heeft.152 
 Het contract dat de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk in 1550 met Jan van 
Scorel opmaakten, is verloren gegaan. De inhoud ervan met citaten uit het origineel 
is overgeleverd in de stadsbeschrijving van kroniekschrijver Dirck van Bleyswijck 
(1639-1681) uit 1667.153 Hij vond het document met het bijbehorende patroon in 
het kantoor van de kerkmeesters. Van Bleyswijcks tekst werd opnieuw gepubliceerd 
in een vermeerderde uitgave van de stadskroniek uit 1729, en door G.J. Hoogewerff 
(1923) en molly Faries (1972).154 Van Bleyswijck geeft tevens de inhoud van het 
contract dat met de schrijnwerker in hetzelfde jaar werd afgesloten.155

Het	altaarstuk	voor	het	hoogaltaar	van	de	Nieuwe	Kerk	te	Delft

De ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Kerk gaat terug tot 1381. Volgens de 
legende lag een mirakelverhaal ten grondslag aan het plan om naast de Oude Kerk 
een tweede heiligdom op te richten. Dirck van Bleyswijck verhaalt dat een inwoner 
van Delft in 1350 een visioen kreeg van maria op een gouden troon in een kerk. 
Omdat de wonderbare geschiedenis zich gedurende een periode van 30 jaar op 
dezelfde plaats herhaalde, besloot men op die plek een houten kerk te bouwen.156 
De grote toeloop van pelgrims ontstond door een ander wonder dat verbonden is 
met de geschiedenis van de Nieuwe Kerk en dat verband houdt met een pietà. De 
beeldsnijder ervan, die op doorreis was naar de vrije jaarmarkten van Antwerpen en 
Brugge, kreeg het beeld na zijn tussenstop in Delft niet meer van zijn plaats. Het was 
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hetzelfde beeld waarvoor de opzichters van de in aanbouw zijnde kerk belangstelling 
hadden getoond, maar dat zij vanwege de hoge prijs niet konden verwerven. De 
beeldsnijder stond het alsnog af. Het werd op het altaar links van het nieuwe hoogaltaar 
geplaatst. Grote getalen gelovigen kwamen ernaar kijken en werden door het aanzien 
ervan genezen.157 In 1390 bestelde men een gesneden en verguld altaarstuk voor 
op het hoogaltaar, dat in 1394 werd voltooid. Waarschijnlijk heeft het tot het einde 
van de vijftiende eeuw dienst gedaan, want in 1484 kreeg de Utrechtse beeldsnijder 
Adriaen van Wesel (ca. 1417-1490) de opdracht om een nieuw altaarstuk voor het 
hoogaltaar te snijden. Het moest vergelijkbaar zijn met het exemplaar dat hij had 
gemaakt voor het hoogaltaar van de Sint-mariakerk in Utrecht. Van Wesel leverde 
het nieuwe altaarstuk na twee jaar af en ontving er 1000 gulden voor.158 Het 
hoogaltaar was het belangrijkste van de 27 altaren die in de kerk aanwezig moeten 
zijn geweest.159
 De bouw van de stenen kerk, die net als de houten voorganger werd gewijd aan 
maria en later ook aan de heilige Ursula, werd met de voltooiing van de toren aan het 
einde van de vijftiende eeuw afgerond.160 De grote brand die op 3 mei 1536 ontstond 
door blikseminslag in de torenspits, verwoestte niet alleen een groot deel van het 
gebouw, maar legde bovendien de omringende stadswijken in de as. De herstelwerk-
zaamheden namen een twintigtal jaren in beslag. Dit was de situatie op het moment 
dat de kerkmeesters Jan van Scorel aanzochten voor een nieuw altaarstuk voor het 
hoogaltaar. Net als voorheen kozen zij voor een Utrechtse meester en uit de 
contracttekst blijkt dat zij opnieuw een Utrechts altaarstuk als voorbeeld namen.

Het	contract

Het altaarstuk dat Jan van Scorel in opdracht van de kerkmeesters van de Nieuwe 
Kerk volgens het contract van 1550 gaat maken, moet het hoogaltaar in de Dom 
van Utrecht in grootte en voornaamheid overtreffen. Het is de tweede keer dat 
het hoogaltaar in de Utrechtse Domkerk als voorbeeld wordt genomen door een 
opdrachtgever, al betrof het de eerste keer een ander exemplaar. In 1412 reisde 
Hughe Jelijsz samen met de beeldsnijder michiel van Brussel en zijn gezel naar 
Utrecht om in de Domkerk het altaarstuk van Sint maarten te bekijken. Het bezoek 
hield toen verband met de wens om een nieuw altaarstuk te bestellen voor het 
hoogaltaar van de Haarlemse Sint-Bavokerk.161 Het gesneden altaarstuk dat zij 
destijds zagen, werd in 1497 vervangen door een nieuw, geschilderd altaarstuk van de 
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Utrechtse schilder Ernst van Schayck I († vóór 1509).162 Over de voorstelling is niets 
bekend. Van Bleyswijck weet alleen te melden dat er ‘figuren’ op stonden van 6 voet 
hoog.163 Als hij met de Delftse voet (= 31,4 cm) rekende, waren ze 1,90 meter hoog. 
Als hij de Utrechtse voet (= 26,8 cm) bedoelde – wat niet onmogelijk is, want zijn 
bron is waarschijnlijk de brief die Scorel in verband met zijn opdracht in 1550 schreef 
aan de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk – gaat het om een hoogte van 1,70 meter. 
Scorel mat het altaarstuk van Ernst van Schayck ter plaatse op. Van Bleyswijck 
schrijft dat de schilder de ‘mate met een toutje’ opmat en deze in een brief aan zijn 
opdrachtgevers meedeelde: de breedte was 8 voet min 2 duim en de hoogte 9 voet 
min 1½ duim. Gemeten met de Utrechtse stadsvoet zou het altaarstuk 2,10 x 2,40 
meter groot zijn geweest. Als het om een Delftse (Rijnlandse) voet ging, zouden 
de afmetingen ca. 2,46 x 2,79 meter hebben bedragen.164 De predella onder het 
Utrechtse altaarstuk, die Adriaen van Wesel in 1489 in opdracht van het kapittel 
had gemaakt, moet inclusief de bak ruim 4 meter breed en 70 tot 80 cm hoog zijn 
geweest.165 
 Het altaarstuk in de Nieuwe Kerk moest groter worden. De voorgestelde 
afmetingen waren ruim 10 voet breed en 12 voet hoog, en anders dan het Utrechtse 
voorbeeld, dat alleen uit een ‘tabula’ (= schilderij/paneel) bestond, moest het zijn 
voorzien van ‘dubbelde ofte vier opslaende deuren’, waarvan Scorel ‘een model ofte 
patroontje van papier gheplackt den Kerck-meesteren hadt in handen gegeven’, aldus 
Van Bleyswijck.166 Rekenend met de Delftse voet moest het nieuwe altaarstuk 3,77 
meter hoog worden en in gesloten toestand 3,14 meter breed. Een vergelijking met 
het contract dat in hetzelfde jaar met de schrijnwerker werd gesloten, wijst uit dat 
dit waarschijnlijk de maten zijn geweest zonder lijst en voet. De breedte die met de 
laatstgenoemde wordt afgesproken is dezelfde, maar de hoogte verschilt. In plaats 
van 12 voet wordt met de schrijnwerker 15 voet afgesproken. Hij moet bovendien 
een ‘voet’ maken van 4 voet hoog. Het totale altaarstuk moet 27 voet worden, ofwel, 
met de Delftse voet gerekend, 8,48 meter hoog en de deuren moeten als ze zijn 
opengeslagen ‘reycken […] tot aen beyde de naeste Pilaren […] Sulcks dit groote 
werck de geheele breete van het middel-choor beslagen heeft.’167 
 De informatie over de afmetingen heeft Van Bleyswijck overgenomen van het 
patroon dat de schrijnwerker aan de kerkmeesters heeft getoond. Hierin is ook de 
voorgeschreven dikte van de panelen opgenomen. Het hout van het middelste paneel 
moet 2 duim dik zijn, en dat van de zijpanelen 1 duim, dus, opnieuw uitgaande van de 
Delftse lengtemaat, respectievelijk 5,22 cm en 2,61 cm dik. De panelen moeten ‘wel 
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Altaarstuk voor de Nieuwe Kerk geheel geopend

gelijmt ende gevoeght [zijn], alsoo dat uyt die sorge blyven moghen van scheuren’ en 
worden geleverd voor Kerstmis. De lijsten, de voet en de gehele bak moeten binnen 
een jaar gereed zijn. Alleen in het contract met de schrijnwerker is sprake van een 
‘voet’. Het is zeer de vraag of hier een met voorstellingen beschilderde predella is 
bedoeld.168
 Scorel schilderde meer altaarstukken met dubbele, scharnierende luiken. Het 
Stefanus- en Jacobusaltaar uit circa 1540 had vier dubbele deuren waarvan er links 
en rechts twee direct aan het middenpaneel waren bevestigd. Dit altaarstuk had ter 
weerszijden van het middenpaneel echter nog een extra paar schilderingen, zodat het 
formaat als de vier deuren gesloten waren gelijk was aan het geopende altaarstuk. 
Net als het altaarstuk dat Scorel voor Delft schilderde, had dit middenpaneel een 
staand formaat.169 Het altaarstuk voor het hoogaltaar voor de Nieuwe Kerk moet 
hoe dan ook een van de allergrootste altaarstukken zijn geweest die Scorel ooit 
schilderde. Het te beschilderen oppervlak was, uitgaande van de maten die in het 
contract met de schilder worden genoemd, in totaal 59 m2 (middenpaneel 3,77 x 3,14 
meter en 3,77 x 1,57 meter voor de voor- en achterzijden van de vier zijpanelen). Het 
oppervlak van het Bredase altaarstuk met de Vinding van het ware kruis meet afgerond 
op de decimalen 17,7 m2 (middenpaneel 2,32 x 2,62 meter en 2,32 x 1,25 meter voor 
de voor- en achterzijden van de twee zijpanelen) en het Stefanus- en Jacobusaltaar 

Kruisiging	Opstanding
van	Christus

Intocht	van	Christus	
in	Jeruzalem
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Altaarstuk één keer gesloten

20,7 m2 (middenpaneel 2,34 x 1,51 meter en 2,34 x 0,74 meter x tien voor de voor- en 
achterzijden van de vier zijpanelen en de twee buitenste schilderingen). 
 Scorel maakte van het altaarstuk een ‘model ofte patroontje van papier gheplackt’ 
dat hij toonde aan zijn opdrachtgevers. Het lijkt erop dat Van Bleyswijck de voorstel-
lingen hiervan heeft overgenomen. Ze moeten er in het Latijn op geschreven hebben 
gestaan. In zijn samenvatting van de inhoud geeft hij erna de Nederlandse vertaling. Op 
het middenpaneel moest Scorel een scène van de kruisiging schilderen. Rechts daarvan, 
op de binnenzijde van het binnenste luik, moest de intocht van Christus in Jeruzalem op 
Palmzondag worden geschilderd en links de opstanding van Christus. Op de buitenzijden 
van deze deuren was de doop van Christus in de Jordaan voorzien en op de binnenzijden 
van de twee buitenste deuren rechts de prediking van Johannes de Doper in de woestijn 
en links zijn onthoofding. De tekst vervolgt: ‘doch by aldien de Heeren noch tot eenige 
andere Historien voor de buytenste deuren geliefden te resolveren, hy soude des op de 
bequaemste maniere ordonneren: sulcks dit als een dubbelt Autaer-stuck tot tweemaal 
kost gheopent werden, yder reys drie verscheyde Historien vertoonende’. Het 
altaarstuk, aldus Van Bleyswijck, moest twee maal geopend kunnen worden waarbij 
drie keer verschillende voorstellingen te zien moesten zijn. De voorstellingen op de 
buitenzijden van de buitenste deuren zijn nog onbekend, maar als de kerkmeesters 
deze aan Scorel zullen opgeven, dan moet hij ze op de best mogelijke manier weergeven. 
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In het contract wordt verder gesteld dat bovenop het ‘Tafereel’ een vierkant paneel 
moet worden geplaatst met een scène van het offer van Isaak door Abraham (Genesis 
22:1-19), ‘na d’ ordinantie van ’t vidimus daer van ghelevert, ’t welck nu niet meer 
te vinden is’. Anders dan het van papier geplakte patroon van het altaarstuk, zal hier 
wel een getekende voorstelling zijn bedoeld, die de kerkmeesters ter goedkeuring is 
voorgelegd. Op de ‘rugge’ van deze ‘Tafel’ moet Scorel een voorstelling aanbrengen 
van Ursula en de moord op de 11.000 maagden, uitgevoerd in ‘Water-Verwen’.170 Hoe 
groot dit paneel is geweest, is onduidelijk. Over de ‘groote van de Beelden in ’t generael’ 
schrijft Scorel nog in zijn brief dat ‘men [ze] staende onder die groote Orgel achter in 
die Kerck’ goed zal kunnen zien.

Het arbeidsloon dat Scorel voor zijn opdracht wenst te ontvangen, beloopt een bedrag 
van 50 karolusgulden jaarlijks gedurende een periode van 25 jaar. Over de hoogte van 
dit bedrag (in totaal 1250 karolusgulden) zullen de kerkmeesters zich laten adviseren 
door de proost van Namen, de pastoor van de Oude Kerk en de pater van het Sint-
Agathaklooster. De laatste twee waren goede bekenden van Jan van Scorel. De pastoor, 
de geleerde en kunstzinnige Lambert Willemsz van Varick (?-1551) reisde net als de 
schilder in 1520 als pelgrim naar Jeruzalem.171 De pater van het Sint-Agathaklooster 
was de eerder genoemde Cornelis musius (1500-1572). Deze priester, humanist en 

Voorstelling	
onbekend

Voorstelling	
onbekend
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Voor- en achterzijde van het vierkante paneel dat bovenop 
het altaarstuk moet worden geplaatst.

dichter gaf in hetzelfde jaar dat Scorel zijn contract met de kerkmeesters van de 
Nieuwe Kerk ondertekende, maerten van Heemskerck de opdracht tot het schilderen 
van het altaarstuk met de aanbidding van de koningen. Van mander schrijft in 1604 
dat de schilder voor de uitvoering van deze opdracht 100 gulden ‘erflijck, oft Jaerlijcx’ 
kreeg.172 Scorel eiste bovenop de uitkering van 50 karolusgulden per jaar een jaarlijkse 
lijfrente voor zijn zes kinderen van 2 pond Vlaams, ‘welcke laetste conditie gevonden 
wierdt tot negen gulden jaerlijcks voor yder persoon haer leven langh’. Daarmee kwam 
de totale jaarlijkse last op 50 + 54 = 104 karolusgulden, een bedrag dat vergelijkbaar 
was met wat maerten van Heemskerck ontving voor het altaarstuk dat hij schilderde 
voor het Sint-Agathaklooster. 
 Jan van Scorel overleed in 1562, dus de geldsom die uiteindelijk aan hem werd 
uitgekeerd was 600 karolusgulden. De kinderen, die Scorel samen met zijn levensgezellin 
Agatha van Schoonhoven kreeg, waren op het moment dat hij de opdracht kreeg 
tussen de 6 en 20 jaar oud. Hun in het contract vermelde namen heeft Van Bleyswijck 
niet overgenomen. Ze zijn uit recent onderzoek bekend. Petrus (1529/30-1621), de 
oudste, was wijnkoper en wijntapper van beroep. maria (ca. 1531-1571) was gehuwd 
met Cornelis van muyden, procureur en rentmeester van de Sint-Laurensabdij te 
Oostbroek. Paulus (ca. 1532-na 1599), de tweede zoon, was kaarsenmaker. Anna 
(vóór 1537-na 1564), de tweede dochter, bleef ongehuwd. Waarschijnlijk was Victor 
(ca. 1540-1617), die geestelijke was en als vicaris was verbonden aan het kapittel van 
Sint Pieter in Utrecht, de een na jongste zoon en was Felix (1544?-1603) de jongste.173 
Ze hebben dus jarenlang kunnen profiteren van de door hun vader gemaakte afspraken. 
De kerkmeesters moeten zich bij de vastlegging van deze financiële verplichting 
bewust zijn geweest van dit risico.174
 met Jan van Scorel werd geen levertermijn afgesproken, althans, Dirck van 
Bleyswijck noemt deze niet. De schrijnwerker moest de panelen voor Kerstmis 1550 
aanleveren en Scorel zal niet lang daarna aan de opdracht zijn begonnen. Het 
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Laurentiusaltaarstuk dat maerten van Heemskerck schilderde voor het hoogaltaar van 
de Grote Kerk van Alkmaar is wat het te beschilderen oppervlak betreft vergelijkbaar 
met het Delftse.175 Hij voltooide de enorme opdracht na een periode van vier jaar. 
Scorel zal, afhankelijk van de medewerking van zijn werkplaats en andere opdrachten 
waaraan hij tegelijkertijd werkte, eenzelfde periode nodig hebben gehad. Het altaarstuk 
zal hiervan uitgaande rond 1558 voltooid zijn geweest en heeft dan slechts een achttal 
jaren dienst gedaan. Het moet tijdens de Beeldenstorm van 1566 zodanig beschadigd 
zijn geraakt, dat het opslaan ervan, zoals men met andere religieuze altaarstukken uit 
de Delftse kerken heeft gedaan, zinloos was.176 

Slot

michael montias beschrijft het zestiende-eeuwse Delft als een klein en onopvallend 
artistiek centrum waar het plaatselijke talent slechts gering kerkelijk patronaat 
kreeg. De Delftse schilders werden ingeschakeld bij de reconstructie van de Nieuwe 
Kerk die na de brand van 1536 grotendeels was verwoest en kregen daarvoor lage 
lonen.177 Voor het schilderen van de grote altaarstukken richtten de kerkmeesters 
zich tot de schilders met de grote namen van buiten de stad. De aanwezigheid van 
het Sint-Lucasgilde is nooit een belemmering geweest om buitensteedse schilders in 
te schakelen. Niet alleen Jan van Scorel en maerten van Heemskerck werkten in het 
Delftse. Ook van de Amsterdammer Pieter Aertsen, de Antwerpenaar Frans Floris en 
de Haagse Cornelis van Scheveninck is bekend dat zij grote projecten realiseerden 
voor deze stad.178
 Jan van Scorel introduceerde in de Noordelijke Nederlanden niet alleen de nieuwe 
renaissancestijl waarmee hij in Italië had kennisgemaakt, maar ook nieuwe ideeën 
over het kunstenaarschap. In navolging van zijn Italiaanse collega’s zag hij zichzelf 
niet als een ambachtsman, maar als een geleerde, voor wie de idee en het ontwerp 
belangrijker waren dan de uitvoering. Hij belichaamde het ideaal van de homo 
universalis, de kunstenaar die van alle markten thuis is. Hij was in de eerste plaats 
kanunnik, maar ook schilder, dichter en uitvinder. Hoewel van eenvoudiger afkomst 
dan Scorel, die als priesterzoon de Latijnse school in Alkmaar bezocht, geldt hetzelfde 
voor Van Heemskerck. Hij was de zoon van een landbouwer, maar wel lid van een 
rederijkersgezelschap, van 1552/1553 tot aan zijn dood in 1574 kerkmeester van de 
Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem en hij bewoog zich in de intellectuele kring van 
humanisten, onder wie Hadrianus Junius (1511-1576) en de graveur Dirck Volckertsz 
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Coornhert (1522-1590).179 Scorel en Van Heemskerck waren harde onderhandelaars 
waar het om het geld ging. Zij stelden zich op als onafhankelijke kunstenaars die 
duidelijk hun eigen pakket van eisen op tafel legden. Ze waren niet langer slechts 
uitvoerder van een opdracht, maar een gelijkwaardige onderhandelingspartner. 
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en Maerten van Heemskerck
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leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap,	
1525-1527	uit	de	collectie	van	het	Centraal	
Museum,	Utrecht,	tooit	met	dat	van	het	
Sint-Lucasgilde.	Het	is	er	als	hartschild	op	
aangebracht	en	duidt	hier	op	zijn	beroep.	
De	schilders	ressorteerden	in	Scorels	tijd	
onder	het	Zadelaarsgilde.	Een	afzonderlijk	
Sint-Lucasgilde	werd	in	Utrecht	pas	in	1611	
opgericht.	Op	de	reeks	uit	1528-1530	uit	het	
Frans	Hals	Museum	te	Haarlem	heeft	Scorel	
het	Lucaswapen	overigens	niet	aangebracht.	

24	Maerten	van	Heemskerck,	De heilige Lucas 
schildert de Madonna,	1532.	Paneel,	168	x	235	
cm.	Frans	Hals	Museum,	Haarlem.

25	Veldman	1977,	p.	14	en	Grosshans	1980,		
pp.	86-87.

26	Grosshans	1980,	pp.	89-249,	neemt	101	
eigenhandige	werken	op	en	Harrison	1987,		
pp.	113-948,	telt	104	schilderijen.	

27	Van	Mander	1604,	fol.	227	verso	en	fol. 242	
noemt	Cornelis	van	Gouda	en	Symon	Jansz	
Kies	van	Amsterdam.	Rauwert	werkte	volgens	
de	biograaf	mee	aan	de	luiken	van	het	
Drapeniersaltaar.	Hij	woonde	bij	de	schilder	
en	werkte	in	zijn	werkplaats.	Zie	Van	Mander	
1604,	fol.	246	en	Amsterdam	1993-1994,	p.159.	
In	de	archiefbescheiden	van	het	Haarlemse	
Sint-Lucasgilde	worden	Borrit	Willemsz	en	
een	knecht	genoemd.	Zie	Miedema	1980b,	
deel	2,	pp.	400	en	412.	Veldman	1977,	p.	15	en	
Grosshans	1980,	p.	12	noemen	drie	leerlingen.	

28	De	notitie	is	afkomstig	uit	Schrevelius	
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1647	(voorrede):	‘Et	anno	1570	propter	
artem	graphicam	in	qua	excelluit,	Martino	
Heemskerckio	immunitas	data’.	Volgens	
Grosshans	1980,	p.	26	en	88	gaat	het	hier	om	
zijn	verdiensten	voor	de	grafische	kunsten.	
Miedema	1980b,	deel	1,	pp.	55-56	vertaalt	
echter	als	volgt:	‘En	in	het	jaar	1570	is	Maarten	
van	Heemskerck	(een)	vrijstelling	gegeven	
vanwege	de	schilderkunst,	waarin	hij	heeft	
uitgeblonken.’	Hij	acht	de	conclusie	dat	Van	
Heemskerck	als	kunstenaar	werd	geëerd	
voorbarig.	De	bedoeling	kan	ook	zijn	dat	de	
vrijstelling	werd	gegeven	als	tegenprestatie	
voor	geleverd	werk.	Zie	ook	Haarlem	2006,	
p. 201	(noot	57).

29	Zie	bijlage	5,	pp.	405-410.
30	Zie	hoofdstuk	5,	p.	229	en	pp.	256-257.	
31	 Zie	voor	de	volledige	tekst	van	het	contract	

bijlage	8.1,	p.	418.
32	Het	contract	voor	het	nieuwe	orgel	dateert	van	

7	november	1544.	Zie	Dozy	1885,	pp.	301-302.	
33	Wagenaar	1760-1767,	deel	2	(1765),	p.	99.	Ook	

Commelin	1726,	deel	1,	p.	438,	vermeldt	het	
jaar	van	de	opdracht,	echter	zonder	het	bedrag	
te	noemen.	Zie	ook	Bijtelaar	1963,	p.	35.

34	Het	precieze	aantal	altaren	in	de	Oude	Kerk	in	
Amsterdam	is	onbekend.	Commelin	1726,	deel	
1,	p.	438	en	Wagenaar	1760-1767,	deel	2	(1765),	
p.	98,	tellen	33	altaren	rond	1500	en	1578.	De	
Bont	1899,	pp.	44-93,	behandelt	er	40.	Noach	
1939,	pp.	136-150,	vermeldt	er	35,	maar	merkt	
erbij	op	dat	er	meer	moeten	zijn	geweest.	
Volgens	Sterck	1918,	p.	179,	waren	er	40	altaren	
en	volgens	Bijtelaar	1963,	p.	30,	telde	de	kerk	
rond	1500	36	altaren,	waar	in	de	zestiende	
eeuw	nog	een	aantal	aan	werd	toegevoegd.	

35	Van	Mander	1604,	fol.	236.
36	Zie	noot	12.
37	Zie	noot	11.	
38	Van	Mander	1604,	fol.	235	verso.	Zie	ook		

noot	11.
39	Van	Mander	1604,	fol.	236.
40	Wagenaar	1760-1767,	deel	1	(1760),	p.	283.
41	Van	Mander	1604,	fol.	236.
42	De	inscriptie	was	in	elk	geval	in	de	tweede	

helft	van	de	achttiende	eeuw	op	de	lijst	
aanwezig.	Zie	Sterck	1918,	p.	181.	

43	Het	werd	rond	die	tijd	op	een	veiling	
aangekocht	door	de	Amsterdammer	J.B.Th.	
Van	Eekhout.	In	oktober	1853	werd	het	
door	zijn	dochter	en	door	de	kinderen	van	
wijlen	J.C.	Hoyinck	van	Papendrecht	aan	het	
Begijnhof	geschonken.	Zie	De	Bont	1899,	
pp.	32-33,	Sterck	1918,	p.	181	en	p.	190	en	
Hoogewerff	1936-1947,	deel	4	(1941-1942),	
p. 90.

44	1.	Jan	van	Scorel	(werkplaats),	De kruisiging,	
ca.	1530.	Paneel,	98	x	75	cm.	Centraal	
Museum,	Utrecht.	2.	Jan	van	Scorel	(kopie),	
De kruisiging,	1550-1575.	Paneel,	170	x	149	cm.	

Museum	Catharijneconvent,	Utrecht.	3.	Jan	
van	Scorel	(navolger),	De kruisiging,	1550-1575.	
Paneel,	96	x	74	cm.	Centraal	Museum,	Utrecht	
(bruikleen	uit	particuliere	collectie	Nederland	
2009,	voorheen	coll.	D.	Komter,	Laren	(1917),	
coll.	H.J.	Koster,	Wassenaar	(1955),	particuliere	
collectie	België	(2001)).	4.	Jan	van	Scorel	
(kopie),	De kruisiging,	circa	1530-1535.	Paneel,	
afmetingen	onbekend.	Verloren	gegaan,	
vroeger	in	de	Lutherse	kerk	van	Uusikirkko	
(Karelia,	Rusland).	Vriendelijke	mededeling	
van	M.	Faries,	informatie	afkomstig	uit	een	
e-mail	d.d.	30	juli	1997	van	Prof.	Heikki	Hanka,	
Universiteit	van	Jyväskylä.	Volgens	Sterck	1918,	
p.	188	heeft	de	tweede	versie,	die	hij	zeker	
niet	eigenhandig	van	Scorel	acht,	dezelfde	
afmetingen	als	het	oorspronkelijke	altaarstuk.	
De	derde	versie	acht	Sterck	1918,	p.	188	de	door	
Van	Mander	genoemde	kopie	naar	ontwerp	
van	Scorel.

45	Gebaseerd	op	een	minimum	van	9	
spinthoutjaarringen	en	2	jaar	opslagtijd	
(beschildering	vanaf	1516)	of	op	een	mediaan	
van	15	spinthoutjaarringen	en	een	opslagtijd	
van	10	jaar	(beschildering	vanaf	1530).	Rapport	
P.	Klein,	Hamburg	d.d.	19	september	1991	in	
de	documentatie	van	het	Centraal	Museum,	
Utrecht.	Volgens	Hoogewerff	1936-1947,	
deel	4	(1941-1942),	p.	88,	is	dit	de	tweede	
eigenhandige	versie	die	Van	Mander	noemt	en	
die	bewaard	is	gebleven.	Zie	ook	Hoogewerff	
1923,	pp.	54-55	en	Hoogewerff	1941,	pp.	71-76.

46	Gebaseerd	op	een	minimum	van	9	
spinthoutjaarringen	en	2	jaar	opslagtijd	
(beschildering	vanaf	1511)	of	op	een	mediaan	
van	15	spinthoutjaarringen	en	een	opslagtijd	
van	10	jaar	(beschildering	vanaf	1525).	Zie	
Utrecht	2002,	p.	85.

47	Jan	van	Scorel	(werkplaats),	De kruisiging,	
1550?	Paneel,	123,5	x	120,5	cm.	Rheinisches	
Landesmuseum,	Bonn.	Vals	gesigneerd	en	1530	
gedateerd.	Zie	Bonn	1982,	pp.	486-487.

48	Jan	van	Scorel	(werkplaats?),	De kruisiging,	
ca.	1550?.	Paneel,	90	x	70	cm.	Oud	Katholieke	
Parochie	van	de	H.	Georgius	op	’t	Zand,	
Amersfoort.	

49	Bruyn	1955,	pp.	201-203.
50	Sterck	1914,	Sterck	1918,	pp.	190-192	en	Kölker	

1963,	p.	85	(noot	1).
51	 Kölker	1963,	pp.	14-15	en	pp.	16-20.
52	Zie	voor	de	integrale	tekst	van	het	contract	

bijlage	8.1,	p.	418.	
53	Het	Utrechts	Archief,	Utrecht,	Archief	van	de	

familie	Huydecoper,	inv.	nr.	293.
54	De	notitie	is	mogelijk	geschreven	door	Pieter	

Vlaming.	Zie	Bijtelaar	1963,	p.	37.
55	Grosshans	1980,	cat.	nr.	V5,	p.	252	

veronderstelt	ten	onrechte	dat	Van	
Heemskerck	de	opdracht	krijgt	alle	vier	de	
altaarluiken	te	beschilderen.	
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56	Van	Mander	1604,	fol.	246.
57	Bijtelaar	1963,	p.	37.	Zie	ook	bijlage	8.2,	p.419.	
58	Zie	noot	57.	
59	Van	Mander	1604,	fol.	246.	Een	grisaille,	ofwel	

grauwschildering,	hoeft	niet	noodzakelijk	uit	
grijstinten	te	bestaan.	Van	Mander	gebruikt	
de	term	‘grauwtje’	voor	elke	schildering	die	in	
zacht	gekleurde	tinten	is	uitgevoerd.	Miedema	
1973,	deel	2,	pp.	432-433,	481,	573,	587	en	588.	
In	dit	geval	echter,	lijken	vergeelde	grisailles	te	
worden	bedoeld.

60	De	betalingen	zijn	in	twee	kolommen	
chronologisch	opgeschreven	en	dus	niet,	zoals	
Bijtelaar	1963,	p.	37	beweert,	in	willekeurige	
volgorde.

61	Noach	1939,	pp.	152-154,	is	de	enige	die	het	
archiefdocument	volledig	publiceert.	Hij	
vermeldt	dat	de	post	voor	het	altaarstuk	463	
gulden	en	11	stuivers	bedroeg.	Een	eenvoudige	
optelsom	van	de	posten	wijst	echter	uit	dat	het	
om	430	gulden	moet	gaan.	Dit	is	ook	het	
bedrag	dat	wordt	genoemd	door	De	Bont	1899,	
p.	31	en	Sterck	1918,	p.	186.	Volgens	Noach	1939,	
p.	151,	werd	het	overzicht	gemaakt	in	verband	
met	het	proces	dat	de	erven	van	Jacob	Braseman	
tegen	de	kerkmeesters	voerden.	Volgens	Sterck	
1918,	p.	185	en	Bijtelaar	1963,	p.	41,	echter	
diende	de	opgave	om	aan	te	tonen	dat	de	kerk	
niet	kon	bijdragen	aan	de	bijzondere	belasting	
die	de	kerkmeesters	moesten	betalen	vanwege	
de	strijd	tegen	de	Turken.	

62	Sterck	1918,	pp.	181-185.	Ook	Bijtelaar	1963,	
p. 33,	gaat	ervan	uit	dat	in	eerste	instantie	een	
drieluik	was	bedoeld.	

63	Sterck	1918,	pp.	186-187,	verwijst	naar	een	brief	
van	Alardus	van	1	februari	1538	aan	Jacob	van	
Duvenvoorde	te	Haarlem.	De	brief	dient	als	
opdracht	van	een	door	Alardus	uitgegeven	
gedicht	van	Erasmus,	‘De	vitando	pernitioso	
libidinosoque	aspectu	carmen	Bucolicum’.	Zie	
Kölker	1963,	p.	296	(nr.	AE	42).

64	Sterck	1918,	pp.	186-187	en	Bijtelaar	1963,	
pp. 33-34.

65	Hoogewerff	1923,	p.	55	en	Hoogewerff	1936-
1947,	deel	4	(1941-1942),	p.	90	(noot	1),	gelooft	
evenmin	dat	het	om	een	ontwerp	voor	het	
altaarstuk	voor	op	het	hoogaltaar	in	de	Oude	
Kerk	te	Amsterdam	zou	gaan.	

66	Zie	noot	44,	versie	3.
67	Van	Mander	1604,	fol.	246.
68	Van	Mander	1604,	fol.	245.
69	Harrion	1987,	pp.	50-51.	Zie	ook	Veldman	1977,	

p.	12,	Veldman	1993	en	Grosshans	1980,	pp.	
35-41.	Volgens	hen	werd	Van	Heemskerck	aan	
het	einde	van	zijn	verblijf	in	Rome	beïnvloed	
door	de	nieuwe	stijl	van	het	hoog-maniërisme,	
die	daar	rond	1535-1538	opgang	vond.

70	Van	Mander	1604,	fol.	246.
71	 Van	Mander	1604,	fol.	246.
72	Zie	Swillens	1957.

73	Zie	voor	de	deuren	van	het	orgel	Dapper	1663,	
p.	378,	Wagenaar	1760-1767,	deel	2	(1765),	p.	
100,	Brouwer	Ancher	1895,	p.	133	en	Noach	
1939,	p.	189.	Voor	de	ontwerpen	van	de	tapijten	
zie	Commelin	1726,	deel	1,	p.	439	en	Noach	
1939,	p.	190.	Volgens	Wagenaar	1760-1767,	deel	
2	(1765),	p.	99	en	De	Bont	1899,	p.	29,	werden	
ze	in	1560	gemaakt	door	de	Leidse	tapijtmaker	
Willem	Andriesz	de	Roet	[sic].	Bedoeld	wordt	
Willem	Andriesz	de	Raet.	

74	Regionaal	Archief	Alkmaar,	Alkmaar,	Oud	
Archief,	regestnr.	216,	230	en	232,	nr.	11.

75	Van	der	Willigen	1870,	pp.	158-168.	
76	Romdahl	1903.
77	Cnattingius	en	Romdahl	1953,	pp.	38-45.	De	

geschiedenis	van	de	opdracht	wordt	eveneens,	
zonder	transcriptie	van	de	bronnen,	behandeld	
door	Bruinvis	1904,	pp.	219-222,	Romdahl	1933,	
Veldman	1996,	pp.	203-227	en	Harrison	1987,	
cat.	nrs.	22-31,	pp.	326-411.	Zie	ook	Harrison	
1979.

78	Grosshans	1980,	pp.	144	(noot	3),	p.	145	(noot	
6)	en	pp.	145-146	(noot	10).	

79	Zie	voor	de	integrale	tekst	van	de	contracten	
bijlage	9,	pp.	420-424.

80	Eikelenberg	1739,	pp.	29-30.	Zie	ook	Bruinvis	
1904,	p.	193.

81	 Bruinvis	1904,	p.	236.
82	Eikelenberg	1739.	
83	Eikelenberg	1739,	pp.	33	en	42	en	Bruinvis	

1904,	p.	204.
84	Eikelenberg	1739,	p.	59	en	60	en	Bruinvis	1904,	

p.	212.
85	Eikelenberg	1739,	p.	96.
86	Zie	hoofdstuk	5,	pp.	205-219.
87	Jan	van	Scorel,	Het Stefanus- en Jacobusaltaar,	

ca.	1540.	Paneel,	219	cm	x	151	cm	
(middenpaneel),	234	x	73/83	cm	(4	zijluiken).	
Eén	luik	van	dit	altaarstuk	ontbreekt.	Van	het	
tweede	altaarstuk,	Jan	van	Scorel,	Ursula en 
de elfduizend maagden	en	Portret van Jacques 
Coene,	1539.	Paneel,	193	x	77	cm	(twee	luiken),	
is	alleen	een	luik	bewaard	gebleven.	Beide	in	
Musée	de	la	Chartreuse,	Douai.	Jan	van	Scorel,	
Drieluik met de vinding van het ware kruis,	ca.	
1540.	Paneel,	232	x	261,5	cm	(middenpaneel),	
232	x	125	cm	(zijluiken).	Grote	Kerk,	Breda.

88	In	de	rekening	staat	dat	hij	‘de	maet	van	’t	
outaer’	nam.	We	moeten	aannemen	dat	hier	
niet	het	altaarblok	zelf,	maar	het	altaarstuk	
wordt	bedoeld,	zoals	ook	in	het	contract	van	
25	september	1538	met	‘’t	scilderiewerck	in	’t	
hooge	altaer	staende	up	’t	koer’	het	altaarstuk	
zelf	wordt	bedoeld.	Zie	ook	hoofdstuk	1,	pp.	
38-42	over	de	terminologie	in	archivalische	
bronnen.

89	De	maten	volgens	Grosshans	1980,	p.	133.
90	In	opdracht	van	de	Stichting	Beheer	Grote	

Kerk	heeft	Kees	Bolten	met	zijn	Werkmaat-
schappij	in	1996	een	digitale	terugkeer	
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	 van	het	altaarstuk	in	de	Grote	of	Sint-
Laurenskerk	van	Alkmaar	gerealiseerd.	De	
scans	van	het	origineel	in	de	Domkerk	van	
Linköping	werden	in	Alkmaar	met	behulp	
van	een	computergestuurde	verfprinter	op	
een	blanco	drieluik	van	dezelfde	afmetingen	
geprint.	Door	‘Maerten	in	cyberspace’	was	
het	mogelijk	om	een	idee	te	krijgen	over	
de	verpletterende	indruk	die	het	altaarstuk	
op	het	hoogaltaar	in	het	koor	van	de	kerk	
halverwege	de	zestiende	eeuw	moet	hebben	
gemaakt.

91	 Zie	voor	een	uitvoerige	stilistische	studie	
Cnattingius	1973.	Zie	ook	Grosshans	1980,	
cat.	nr.	29,	pp.	133-148,	Harrison	1987,	cat.	
nrs.	22-31,	pp.	326-413	en	Veldman	1996,	
pp.	212-219.	Zie	voor	de	invloed	van	Van	
Heemskercks	verblijf	in	Rome	op	zijn	werk	
ook	Veldman	1993.

92	 Zie	voor	de	volledige	tekst	van	de	contracten	
bijlage	9,	pp.	420-424.

93	 Zie	bijvoorbeeld	bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	
13,	14,	15,	16	en	18	voor	het	poychromeer-	
en	schilderwerk	van	het	altaarstuk	op	het	
hoogaltaar	in	de	Grote	of	Sint-Bavokerk	
in	Haarlem	en	bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	
60	en	61	voor	het	altaarstuk	dat	Deys	
schilderde	voor	de	kapel	van	het	weeshuis	in	
Culemborg.	

94	 Bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	42	en	50.	
95	 Zie	bijlage	9.1,	pp.	420-421.
96	 Zie	ook	Grosshans	1980,	p.	137.
97	 Zie	bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	24.
98	 Rekening	21	september	1539:	‘Up	ten	

21ste	septembris	39	betaelt	Bertelmeus	
kistemaecker	voir	die	steygeringe	te	
maecken	van	’t	hoege	altaer	ende	tabernakel	
omme	’t	crucifix	te	houden	sulcx	met	hem	
geaccordeert	by	Albert	Albertsz	ende	
Pieter	Bertelmessz	4	gulden	10	schellingen’.	
Regionaal	Archief	Alkmaar,	Alkmaar,	Oud	
Archief,	regestnummer	216,	230	en	232,	nr.	11.

99	 Van	de	figuur	in	de	hoek	linksonder,	
herkenbaar	vanwege	het	opschrift	op	zijn	
hoed	als	Nicodemus,	is	wel	verondersteld	
dat	het	een	portret	zou	zijn	van	Pieter	
Claesz	Paling	of	van	Martin	Luther.	Zie	
Romdahl	1903	en	Cnattingius	1973,	pp.	22-23.	
Grosshans	1980,	p.	139	acht	het	type	gezicht	
te	weinig	individueel	om	een	portret	te	zijn.	

100	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	Het 
woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘zichzelf,	het	
zijne,	zijn	wil	e.d.	zoeken’	in	de	betekenis	van	
8b:	zijn	eigen	belang	dienen.	

101	 Zie	bijlage	9.4,	pp.	423-424.
102	 Zie	over	lijfrenten	Houtzager	1950,	pp.	5-6	en	

Vroom	1983,	pp.	91-94.
103	 Van	Mander	1604,	fol.	246	en	247.	
104	Van	Mander	1604,	fol.	246.

105	 Van	Mander	1604,	fol.	247.
106	Volgens	Hoogewerff	1936-1947,	deel	4	(1941-

1942),	p.	317	en	Veldman	1996,	p.	212	is	Dirck	
van	Teylingen	de	anonieme	schenker.

107	 Zie	ook	Harrison	1979,	pp.	88	en	102	en	
Harrison	1987,	pp.	184-185	en	391.

108	Zie	Harrison	1979.
109	Over	het	altaarstuk	zie	Grosshans	1980,	cat.	

nr.	29,	pp.	133-148,	Harrison	1987,	cat.	nrs.	
22-31,	pp.	326-413	en	Veldman	1996.

110	 Zie	p.	245.	Zie	ook	Grosshans	1980,	p.	112.
111	 Zie	voor	de	portretten	Cnattingius	1973,	pp.	

37-38,	Harrison	1979,	pp.	100-101,	Grosshans	
1980,	p.	143	en	Veldman	1996,	p.	210.

112	 Van	Mander	1604,	fol.	246.
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die	De	Graaf	gemakshalve	als	van	Crabmoes	
noemt.	In	het	Latijnse	opschrift	wordt	een	
aantal	namen	genoemd	van	personen	op	
wier	herinnering	de	gegevens	voorkomende	
op	de	kaart	steunen.	Crabmoes	is	één	van	
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1981,	pp.	533-534.

163	 Van	Bleyswijck	1667,	p.	248.	De	Groot	2006,	
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