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Inleiding
Dese kamer is verciert met verscheyden schoone konstige schilderyen / van verscheyden meesters
/ insonderheyt van hare twee burgeren Cornelis Engebrechtsz. ende Lucas van Leyden, de welcke
hier naer breeder gedacht sullen werden. Het constichste ende schoonste van alle dese stucken /
is dat uytnemende Oordeel, gemaeckt by Lucas van Leyden: Het welcke tegenwoordich noch soo
schoon van coleuren ende suyver van aensien is / als of het selfde nu eerst versch uyt des
meesters handen gecomen was.1
Deze passage komt uit Jan Jansz. Orlers Beschrijvinge der stadt Leyden uit 1614. De kamer die wordt
beschreven is de burgemeesterskamer in het Leidse stadhuis en het volgens de auteur zo fris ogende schilderij van
Lucas van Leyden (ca. 1494-1533) moet worden geïdentificeerd met diens beroemde Laatste Oordeel. Dit
hoofdwerk van de zestiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst bevindt zich nu in Stedelijk Museum De Lakenhal
te Leiden, net als de twee altaarstukken van Cornelis Engebrechtsz. (ca. 1462-1527), die Orlers in de
burgemeesterskamer zag. In 1614, bij het verschijnen van Orlers’ boek, was Leiden al ruim veertig jaar officieel
gereformeerd. Het had zelfs, na een belegering van de Spanjaarden in 1574 te hebben doorstaan, een universiteit
gekregen om predikanten op te leiden.2 Waarom hingen er dan in het bestuurlijke centrum van de stad, in een van
de prominentste ruimtes, katholieke schilderijen?
De schilderijen van Lucas van Leyden en Cornelis Engebrechtsz. waren niet gemaakt voor het stadhuis.
Het Laatste Oordeel stond oorspronkelijk in de Sint-Pieterskerk en de twee drieluiken van Engebrechtsz. in
convent Mariënpoel in Leiderdorp. De drieluiken van Engebrechtsz. zijn verwijderd op of kort voor 25 augustus
1566, de dag dat Leiden werd getroffen door de Beeldenstorm. Ze zijn destijds samen met een aantal andere
werken overgebracht naar het St. Jacobsgasthuis. Of het Laatste Oordeel ook in 1566 is verwijderd is niet
duidelijk, maar wel waarschijnlijk. Veel van de verwijderde schilderijen in Leiden zijn kort na de Beeldenstorm
teruggeplaatst op hun oorspronkelijke plek, waaronder mogelijk de drie genoemde schilderijen. Dit was echter van
korte duur, want nadat Leiden zich in 1572 aansloot bij de kant van de opstandelingen werden de schilderijen en
de overige katholieke elementen uit de kerken en kloosters wederom verwijderd. De drieluiken van Engebrechtsz.
en Lucas zijn, nadat ze een periode opgeslagen zijn geweest in het St. Jacobs- en St. Catharinagasthuis, in 1577 in
het stadhuis terechtgekomen.3
Was de omgang van het Leidse gereformeerde stadsbestuur met de kunst uit de voormalige katholieke
instellingen representatief voor alle steden in de Nederlanden die zich hadden aangesloten bij de Opstand? Of
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J. J. Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden, Leiden 1641, p. 163.
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Zie voor Het Laatste Oordeel: P.F.J.M Hermesdorf, e.a., “The examination and restoration of ‘The Last Judgement’
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staat het Leidse geval op zichzelf? Hieronder zal worden geprobeerd een antwoord op deze vraag te geven door de
lotgevallen van enkele schilderijen uit katholieke instellingen na de Reformatie te onderzoeken. Maar voordat de
kunstwerken worden behandeld zal er een kort overzicht worden gegeven van de politieke en religieuze situatie in
tijdens de Nederlandse Opstand.
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Kort overzicht van de politieke en religieuze situatie in de Nederlandse steden tijdens de Opstand.*

Wanneer de watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel innemen, betekent dit dat de Nederlandse opstandelingen voor
het eerst belangrijk terrein winnen op de Spaanse bezetter. Veel steden in de gewesten Holland en Zeeland sluiten
zich in 1572, vrijwillig of door verovering, aan bij de Opstand. Maar dit geldt niet voor alle steden. Middelburg,
Haarlem en Amsterdam sluiten zich bijvoorbeeld pas in 1574, 1577 en 1578 aan bij de opstandelingen. Voor
steden aangesloten bij de Opstand betekende dit godsdienstvrijheid, het protestantse geloof werd nu toegestaan
naast de rooms-katholieke godsdienst. Maar in de praktijk werd het rooms-katholieke geloof veelal onderdrukt.
De overgang naar de zijde van de Opstand is in veel gevallen bepalend geweest voor de lotgevallen van de
schilderijen uit katholieke instellingen. In een aantal gevallen resulteerde de overgang van de stad in antikatholieke rellen, en vernielingen in kloosters en kerkgebouwen. Ook werden de kerken vanaf nu toegewezen aan
de protestanten, wat uiteraard betekende dat de nog aanwezige katholieke kunst uit deze gebouwen moest
verdwijnen. Dit gebeurde ook in de overige gewesten van de Nederlanden, niet alleen in Holland en Zeeland.
Voor de overige gewesten van de Nederlanden verloopt de Opstand vaak anders. Het gewest Utrecht sluit
zich in 1577 aan bij de Opstand. Friesland, Groningen en Drenthe doen dit in dezelfde periode, maar de situatie is
hier alles behalve stabiel. In 1572 worden in Gelderland veel steden veroverd op de Spanjaarden. Dit is echter van
korte duur. Als later in hetzelfde jaar Zutphen door de Spanjaarden wordt geplunderd en uitgemoord, breekt ook
het verzet van de andere Gelderse steden. Uiteindelijk sluiten drie van de vier kwartieren van Gelderland zich aan
bij Zeeland en Holland, maar het duurt tot de inname van Groenlo in 1627 dat de drie “Nederkwartieren” vrij zijn
van Spaanse troepen. Net als in Gelderland duurt het in het huidige Noord-Brabant en Limburg ook tot ver in de
zeventiende eeuw voordat de Spanjaarden vertrekken. Deze gewesten zijn lang frontlinie gebleven, waardoor
steden hier soms wel tot zeven keer van kant hebben gewisseld.
Niet alleen de steden in de Noordelijke Nederlanden zijn protestants geworden na de aansluiting bij de
Opstand, ook in de Zuidelijke Nederlanden is er sprake van hevig verzet tegen de Spanjaarden en de katholieke
religie. In Gent bijvoorbeeld grijpt in 1577 de protestantse burgerij de macht. Vanuit de stad worden ook
omliggende plaatsen ingenomen. Brussel, Gent en Antwerpen zijn een tijd lang belangrijke protestantse steden. In
Brussel worden in 1579 kerkgebouwen toegewezen aan de protestanten en in 1581 wordt de katholieke eredienst
hier verboden. Dit heeft geduurd tot de helft van de jaren tachtig van de 16e eeuw. In deze periode heeft
Alexander Farnese, hertog van Parma en landvoogd van de Nederlanden namens Spanje, veel steden en gebieden
in de Nederlanden heroverd. Hieronder vielen Gent en Brugge in 1584, en Brussel en Antwerpen in 1585. De
successen van Parma zijn het begin geweest van de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
Na de overname van kerkgebouwen door protestanten was hier voor katholieke schilderijen geen plaats
meer. De afbeeldingen op deze schilderijen werden veelal afgekeurd door de nieuwe religie. Schilderijen werden
uit de kerken verbannen, net als de rooms-katholieke godsdienst. Tijdens de anti-katholieke rellen, waarbij kerken
*

Alle informatie betreffende de Opstand is afkomstig uit: J. I. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and
Fall 1477-1806, Oxford 1995, en: Noordzij 2003 (zie noot 2).
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en kloosters vaak een nieuwe reeks van vernielingen ondergingen, zijn uiteraard ook veel schilderijen verloren
gegaan. Tegenover de protestantse opstandelingen stond de Spaanse overheerser. Spanje was streng roomskatholiek, en tolereerde geen andere religie. In de steden onder Spaans bewind was de gereformeerde religie
verboden en werd het katholieke geloof in ere gehouden, en waar nodig in ere hersteld. De kant waarbij de stad
hoorde, Spanje of de Opstand, is overal in de Nederlanden van grote invloed geweest op de daar aanwezige
katholieke schilderkunst.
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Erfgenamen
Zoals in de inleiding is geschreven is in 1577 het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden (afb. 1) in het Leidse
stadhuis geplaatst. Nog niet behandeld is hoe de erfgenamen van de opdrachtgever van het schilderij hier mede
verantwoordelijk voor zijn geweest. Het schilderij hing in de Leidse Pieterskerk, waar het waarschijnlijk in 1566
is weggehaald om het in veiligheid te nemen voor de Beeldenstorm. Eerst is het naar het St. Jacobsgasthuis
gebracht en vervolgens, in 1572, naar het St. Catharinagasthuis. Op 12 juli 1577 wordt het geclaimd door vijf
erfgenamen van de opdrachtgever van het drieluik, Claes Dircxs. van Swieten. Het bewijs dat zij leveren om aan
te tonen dat zij de rechtmatige eigenaren van het werk zijn, is een bewijs van betaling uit 1526 aan Lucas van
Leyden. Dit betekent dus dat de stad Leiden geen eigenaar van het werk was en dat zij dus toestemming nodig had
van de eigenaren om het drieluik op het stadhuis te plaatsen. De burgemeesters van Leiden dienen het verzoek in
bij de erfgenamen om het werk op het stadhuis in de burgemeesterskamer te mogen plaatsen. De erfgenamen gaan
hiermee akkoord en het Leidse stadhuis is een belangrijke lokale kunstschat rijker.4

afb. 2: Jan van Scorel, Lochorst-drieluik, 1527, 278 x 81,5 cm, olieverf op paneel, Utrecht, Centraal Museum

Het Lochorst-drieluik (afb. 2) van Jan van Scorel is uiteindelijk ook terecht gekomen bij erfgenamen van
de opdrachtgever. Eerst is het echter in handen geweest van de erfgenaam van de maker, Victor van Scorel, de
zoon van de schilder. Uit zijn testament uit 1617 blijkt dat hij het drieluik in zijn bezit heeft gehad: Tevens is het
mijn wens dat het geschilderde altaarstuk over Palmzondag met zijn luiken in de toestand zoals het is voltooid en
geplaatst ter herinnering aan de heren Van Lochorst, kanunniken van de Utrechtse hoofdkerk, en eertijds is
4

Hermesdorf 1978 (zie noot 3), pp. 325-326; H. Miedema, Karel van Mander. The lives of the illustrious
Netherlandish and German painters, 6 dln., Doornspijk 1994-1999, dl. 3, p. 19.
Een ander belangrijk werk van Lucas van Leyden dat van Mander in verband brengt met de erfgenamen van de
opdrachtgever, is het drieluik met de Blinde van Jericho. Het werk was volgens Van Mander in bezit van Hendrik
Goltzius, die het van de erfgenamen van de opdrachtgever Dirck Jacobsz. van Montfoort kocht. Waar dit werk
oorspronkelijk heeft gestaan, is echter niet bekend. Het is zelfs een mogelijkheid dat het nooit in een kerk, klooster
of andere katholieke instelling gehangen heeft, maar dat het is bedoeld voor het Leidse woonhuis van de familie Van
Montfoort. Zie hiervoor: Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 1, pp. 108-109, dl. 3, p. 16; N. Nikulin, “Some data
concerning the history of the triptych 'The healing of the blind man by Lucas van Leyden”, in: J.P. Filedt Kok, e.a.,
Lucas van Leyden. Studies, Haarlem 1979 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 29), pp. 299-310; T.H. Lunsingh
Scheurleer, e.a., Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, 7 dln., Leiden 1986-1992, dl. 6A, pp. 76-77.
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weggehaald uit de hoofdkerk, door mijn executeurs trouw wordt bewaard en niet wordt verkocht. Ik stem er echter
in toe dat het genoemde schilderstuk door mijn executeurs in bewaring wordt gegeven aan de Heer en Vrouwe
Van Nijenrode en hun nakomelingen, als naaste verwanten van het huis of liever het geslacht Van Lochorst, ten
einde het te zijner tijd ter gedachtenis aan de stichters aan de hoofdkerk kan worden teruggegeven.5 In dit
testament schreef hij dat het drieluik, als het mogelijk was, weer teruggeplaatst moest worden op zijn
oorspronkelijke plaats in de Utrechtse Domkerk. Victor gaf ook toestemming het schilderij in bewaring te geven
van de nakomelingen van de opdrachtgever. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, want het is bekend dat Willem
Vincent van Wijttenhorst, tweede echtgenoot van de weduwe van een nakomeling van Maria van Lochorst, het
schilderij in 1651 in zijn bezit heeft gehad. Hoe de zoon van Scorel in het bezit is gekomen van het drieluik is niet
bekend. Een goede mogelijkheid is dat hij zich erover heeft ontfermd tijdens iconoclastische acties in Utrecht rond
de Reformatie. Bij de restauratie van 1928 is naar voren gekomen dat enkele hoofden van geestelijken en het
woord “Salvatoris” zijn bekrast. Deze beschadigingen zijn vrijwel zeker tijdens deze iconoclastische acties
aangebracht en niet tijdens de Beeldenstorm. In Utrecht zijn eind augustus 1566 alleen de parochiekerken en twee
kloosterkerken getroffen. De kapitelkerken, waaronder de Dom, zijn destijds met rust gelaten.6 Het zou ook
kunnen dat men het drieluik aan Victor heeft toevertrouwd om het in bewaring te houden.7
Er zijn na de Beeldenstorm vaker schilderijen in handen gekomen van familieleden van de kunstenaar. Zo
schrijft Van Mander dat hij na de dood van Frans Pourbus de Oudere, diens St. Jorisaltaar heeft gezien bij zijn
vader Pieter Pourbus in Brugge. Pieter Pourbus was ook schilder en Miedema noemt het als een mogelijkheid dat
hij enkele onafgemaakte werken van zijn zoon heeft overgenomen. Het drieluik is echter gesigneerd en gedateerd
1577, enkele jaren voor Frans' dood. De mogelijke oplossing die Miedema hiervoor geeft is dat de zijluiken
onafgemaakt waren. Van Mander vermeldt ook nog dat het altaarstuk tijdens het schrijven van zijn boek inmiddels
weer staat in de kerk in Duinkerken waarvoor het oorspronkelijk was gemaakt.8 Een ander interessant voorbeeld
van een schilderij dat na de Beeldenstorm in handen kwam van de familie van de kunstenaar is het eigen
memoriestuk van Jan Cornelisz. Vermeyen. Volgens van Mander was dit werk door Vermeyen aan de St. Gorick te
Brussel geschonken en was het nu in bezit van zijn zoon Hans, beeldhouwer en goudsmid aan het hof van Keizer
Rudolf II in Praag. In dit geval is het werk dus in handen gekomen van de erfgenaam van de schilder én de
opdrachtgever. Van Mander schrijft dat het werk uit de kerk is verwijderd om het voor vernielingen te behouden,
naar alle waarschijnlijkheid bedoeld Van Mander hier de Beeldenstorm.9
Een apart geval waar veel over bekend is met betrekking tot de nieuwe bestemming zijn de schilderijen
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Vertaling uit het Latijn uit: J.A.L. De Meyere, Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en prelaten, Utrecht
1981, p. 41.
O.J. de Jong, De Reformatie in Culemborg, Assen 1957, pp. 119, 129; L.M. Helmus, e.a., Catalogue of Paintings
1363-1600. Centraal Museum Utrecht, Utrecht 2011, p. 191.
C.H. de Jonge, “Het triptiek der familie Van Lochorst door Jan van Scorel in het Centraal Museum te Utrecht”, in:
Oud Holland 46 (1929), pp. 83-85; Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 1, p. 201, dl. 3, pp. 282-283.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4 p. 172. Het drieluik bevind zich nu in het Musée des Beaux-Arts te
Duinkerken.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 3, p. 137; D. Freedberg, Iconoclasm and Painting in the Revolt of the
Netherlands 1566-1609, New York, London 1988, p. 130.
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van het Haarlemse Jansklooster. Dit klooster kreeg nadat de stad overging tot de gereformeerde religie
toestemming te blijven bestaan, onder de voorwaarde dat er geen nieuwe bewoners werden toegelaten. Het
klooster zou zijn deuren moeten sluiten wanneer de laatste bewoners waren overleden. Dit gebeurde op 9 januari
1625 toen commandeur Andries van Souwen stierf. Opvallend is dat dit lang na 1581 gebeurde, het jaar dat men
in Haarlem de katholieke godsdienst verbood. De stad Haarlem nam alle bezittingen van het klooster in beslag,
inclusief de kunstwerken. Deze werden in sommige gevallen door de stad behouden of verkocht, maar er zijn ook
kunstwerken naar erfgenamen gegaan.10 De kunstwerken die in dit geval in het bezit van de erfgenamen zijn
gekomen zijn echter geen grote altaarstukken. Het gaat hier voornamelijk om portretten van bewoners van het
klooster en privébezit van Andries van Souwen en andere eerder overleden bewoners. Hierbij moet men denken
aan kleinere schilderijen, beeldjes en prenten die vooral voor privévertrekken waren bedoeld.11
In de Minderbroederskerk te Antwerpen werd in 1575 een nieuw hoogaltaar van Adriaen Thomasz. Key.
gewijd. Het werd het jaar daarvoor besteld door Gillis de Smidt en had een voorstelling van het Laatste
Avondmaal op het middenpaneel.12 Op de zijluiken zijn leden van de familie De Smidt afgebeeld. Nadat
Antwerpen zich aansloot bij de Opstand en het stadsbestuur protestants werd, had dit vreemde gevolgen voor de
Minderbroederskerk. Op last van het bestuur van Antwerpen moesten de Franciscanermonniken in 1578 een
zijbeuk van hun kerk afstaan aan de protestanten. Er werd een muur gebouwd om de twee delen van de kerk van
elkaar te scheiden. Deze “oplossing” heeft het niet lang volgehouden, want een jaar later zijn de monniken
weggestuurd en is de kerk helemaal protestants geworden. Naar aanleiding hiervan vraagt de familie De Smidt
toestemming om het altaarstuk van Key te mogen verwijderen uit de kerk. Men gaat akkoord en de familie krijgt
het altaarstuk. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want het middenpaneel van het triptiek is te groot en past
niet door de deur. Als oplossing zaagt men het paneel in tweeën. Na al deze moeite besluit men zes jaar later, als
Antwerpen is heroverd door de Spanjaarden, het altaarstuk terug te plaatsen in de Minderbroederskerk.13
Een ander schilderij van Adriaen Thomasz. Key uit de Sint Leonarduskerk in Aartselaar is niet door de
erfgenamen, maar door de opdrachtgever zelf uit de kerk gehaald. Het drieluik met op het middenpaneel
waarschijnlijk een voorstelling van de Uitstorting van de Heilige Geest, en op de zijluiken de Opstanding en de
Hemelvaart werd besteld door Antonio Del Rio, een rijke Spaanse koopman die in Antwerpen woonde. Del Rio
was tevens schatbewaarder van de Raad van Beroerten, de speciale rechtbank die door de Hertog van Alva in het
leven was geroepen om opstandelingen uit de jaren 1566/67 te veroordelen. Door zijn betrokkenheid bij deze raad
werd hij na de Pacificatie van Gent gevangen gezet en berecht. Uiteindelijk kreeg Del Rio de kans om terug naar
Spanje te vluchten. Het is zeker dat hij de zijluiken van het triptiek heeft mee genomen naar Spanje en ze in de
grafkapel van zijn familie geplaatst in het klooster van de Heilige Drie-Eenheid in Burgos. Of het middenpaneel
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T. van Bueren, Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de
geconfisqueerde geestelijke instellingen, Hilversum 1993, pp. 144-152.
Zie voor de lotgevallen van de kunstwerken uit het Haarlemse Jansklooster: Van Bueren 1993 (zie noot 10).
Nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
K.J.A. Jonkheere, Adriaen Thomasz. Key (c. 1545-c.1589). Portrait of a calvinist painter, Turnhout 2007, pp. 34,
119.
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ook is meegenomen naar Spanje is niet bekend.14
Dat de schilderijen uit de kerken en kloosters werden gehaald, betekende dus niet dat deze werken
automatisch eigendom werden van de stad. Voor de erfgenamen van de opdrachtgevers was het een mogelijkheid
om het schilderij in kwestie op te eisen. En dit werd in sommige gevallen ook gedaan. Er was blijkbaar genoeg
interesse om de kunstwerken die veelal hun originele functie hadden verloren te behouden. Dit komt
waarschijnlijk mede doordat er op de meeste van deze schilderijen portretten aanwezig waren van (overleden)
familieleden. Maar ook werden deze schilderijen vaak behouden om ze terug te plaatsen op hun oorspronkelijke
plek, deze schilderijen kregen zo hun originele functie terug.

14

Jonkheere 2007 (zie noot 13), pp. 39, 121-122. De huidige verblijfplaats van het middenpaneel is niet bekend, de

zijluiken zijn tegenwoordig te zien in het Louvre.
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Verkoop

afb. 3: Maarten van Heemskerk, Laurentiusaltaar, 1538-1543, olieverf op paneel, 570 x 805 cm, Linköping, Zweden,
Domkerk

In zijn Schilderboeck schijft Karel van Mander meerdere malen over de eigenaren van schilderijen. In enkele van
deze gevallen gaat het over eigenaren van landschappen, portretten en genrestukken, maar vaker nog om, en dat is
in de context van dit onderzoek belangrijk, eigenaren van schilderijen met religieuze onderwerpen. Van Mander
noemt namen van verzamelaars bij wie hij de schilderijen zelf heeft zien hangen, maar hij noemt in een paar
gevallen ook de voormalige eigenaar van een bepaald werk. In de gevallen van de oud-eigenaren gaat het vaak
over een verhaal dat met de aanschaf en verkoop van een bepaald schilderij heeft te maken. Sommige van deze
schilderijen waren afkomstig uit een kerk, klooster of andere katholieke instelling. De informatie in het
Schilderboeck helpt ons een beter beeld te vormen van de waardering van deze schilderijen aan het begin van de
zeventiende eeuw.
In sommige gevallen gaat het om personen die door middel van erfenis in het bezit zijn gekomen van één
of meer schilderijen, zoals valt te lezen in het vorige hoofdstuk. Maar Van Mander schrijft ook over eigenaren die
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via koop aan religieuze historiestukken zijn gekomen, waarvan mag worden aangenomen dat een deel daarvan
zich oorspronkelijk in een klooster of kerk bevond. Een aantal van deze eigenaren komt vaker voor in het
Schilderboeck. Één van hen is Melchior Wijntgis. Van Mander heeft zijn Schilderboek opgedragen aan deze man
die hij onder andere een groot kunstliefhebber en zijn mecenas noemt. Van Mander schrijft meerdere malen dat hij
een bepaald werk heeft gezien bij Wijntgis in Middelburg. Dit zijn onder andere een Maria van Jan Gossaert, een
Crucifix en een Adam en Eva van Jaques de Backer, een Maria van Joos van Cleef, en een Palmsondag van wit
en swart van Joachim Beuckelaer.
Wijntgis is echter niet de enige verzamelaar waar Van Mander meerdere schilderijen met religieuze
onderwerpen heeft gezien. Namen als Jacob Rauwert, Jaques Razet, Sion Luz, Bernard van Someren en Nicolaes
Suycker worden in deze context ook genoemd. De meeste van deze verzamelaars hadden een hoge bestuurlijke
functie, waren welgestelde kooplieden of zelf kunstenaars. Het verzamelen van schilderijen was dus niet voor
iedereen weggelegd en het was waarschijnlijk een dure bezigheid.15
Dit alles betekent dat er interesse was in het verzamelen van religieuze schilderijen als kunst, en dat er
dus een markt was voor deze schilderijen. Bij deze schilderijen zaten ook werken die oorspronkelijk in kerken
waren geplaatst. Het deed er blijkbaar niet toe wat het precieze onderwerp of oorsprong van het schilderij was,
katholieke schilderijen die hun oorspronkelijke functie waren verloren, werden door protestanten blijkbaar nog
steeds gewaardeerd als kunst. Het is goed mogelijk dat deze verzamelaars en handelaren hun kans schoon zagen
toen deze schilderijen de kerken moesten verlaten als gevolg van de Reformatie.
Er was niet alleen binnenlandse interesse in Nederlandse schilderkunst, er werden ook schilderijen
verkocht aan het buitenland. Vorsten zoals de Spaanse koning Philips II en Keizer Rudolf II toonden veel interesse
in schilderijen uit de Nederlanden. Zo komen wij nogmaals te spreken over Het Laatste Oordeel (afb. 1) van
Lucas van Leyden. In het jaar 1602 deed Rudolf een poging het drieluik te kopen. De keizer had graaf Simon IV
von Lippe opdracht gegeven het drieluik voor hem te kopen. De stad Leiden weigerde dit op advies van Karel van
Mander en Hendrik Goltzius.16 Von Lippe stuurde zelfs brieven naar de Staten Generaal en Prins Maurits om te
vragen of het verzoek van de keizer toch kon worden ingewilligd. Prins Maurits en de Staten Generaal verzochten
op hun beurt het Leidse stadsbestuur om het triptiek alsnog aan de keizer te verkopen, maar men hield voet bij
stuk en weigerde afstand te doen van het schilderij. Het verhaal gaat dat Rudolf het aantal gouden dukaten had
geboden dat nodig is om het gehele oppervlak van het schilderij te bedekken.17
15
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Zie voor meer informatie over deze verzamelaars en handelaren: M.J. Bok, “Art-Lovers and their Paintings. Carel
van Mander’s Schilder-boeck as a source for the history of the art market in the Northern Netherlands”, in: Dawn of
the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 1993-1994, pp. 136166.
Hermesdorf 1978 (zie noot 3), p. 327.
Hermesdorf 1978 (zie noot 3), p. 327.
De Blinde van Jericho van Lucas van Leyden, die al eerder besproken is (zie noot 4), had ook de interesse van de
keizer. Zoals wij weten was dit triptiek in bezit van Goltzius. In 1603 werd hij benaderd door de schilder Johann
Tilmans om het schilderij te verkopen. Tilmans was ingeschakeld door Von Lippe die wederom handelde in opdracht
van de keizer. Uit de brief van Tilmans aan Von Lippe weten wij dat het drieluik in slechte staat verkeerde, maar dat
Goltzius er desondanks duizend gulden voor vroeg. Deze prijs vond men te hoog, wat de reden is dat het drieluik
nooit aan Rudolf is verkocht. Het drieluik bevindt zich nu in de Hermitage in Sint Petersburg. Het is echter niet
duidelijk of dit triptiek uit een religieuze instelling afkomstig is, of dat het is geschilderd voor een woonhuis van een
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Spaanse interesse was er onder andere voor enkele werken van Michiel Coxcie. Van Mander schrijft dat
het hoogaltaar van Alsemberg, een Kruisiging, door een Brusselse koopman, genaamd Thomas Werry, is gekocht.
Deze zou het altaarstuk in Spanje hebben verkocht aan kardinaal Granvelle die het voor Philips II kocht.18 Het
werk zou in het Escorial zijn geweest, en is mogelijk hetzelfde schilderij dat nu in de kathedraal van Valladolid
hangt.19 Nog een werk van Coxcie dat Van Mander noemt is de Sterfdag van Maria uit de St. Gudulekerk in
Brussel. Dit schilderij zou ook voor veel geld in Spanje verkocht zijn. Het altaarstuk is aangekocht voor Philips II
en op 31 juli 1586 naar het Escorial gestuurd, tegenwoordig is het in het Prado te zien.20 Dit triptiek is dus
waarschijnlijk aan Spanje verkocht nadat Brussel in 1585 weer in Spaanse handen viel, en dus weer katholiek
was.
Niet alleen de Spaanse koning en de Keizer kochten Nederlandse schilderkunst in de periode na de
Nederlandse Reformatie. In 1581 kwam het Laurentiusaltaar (afb. 3) van Maarten van Heemskerck in bezit van
de Zweedse koning Johan III. Het triptiek was afkomstig uit de Alkmaarse St. Laurenskerk en was op 1 november
eerder dat jaar voor 250 gulden gekocht door ene Albart Nolleman. Alkmaar stond al sinds 1572 aan de kant van
Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand, en dus was er geen plaats meer voor katholieke schilderijen in de
Grote- of St. Laurenskerk. Het altaarstuk was overbodig en werd daarom verkocht. Het is dus zeer waarschijnlijk
dat Nolleman het voor de verkoop heeft aangeschaft en heeft doorverkocht aan de koning van Zweden. Hier is
echter geen sluitend bewijs voor. Johan III schonk het enorme drieluik in 1582 aan de Dom van Linköping waar
het werk nog steeds is.21
Van 1577 tot 1581 was Aartshertog Matthias van Oostenrijk, broer van keizer Rudolf II, landvoogd der
Nederlanden. Hij werd niet als Landvoogd erkend door de koning van Spanje, omdat hij was aangesteld door de
Nederlandse Staten Generaal. Op 9 april 1580 neemt Aartshertog Matthias het St. Lucas-altaar uit Mechelen mee
naar Oostenrijk. Het middenpaneel van dit triptiek is van de hand van Jan Gossaert en de zijluiken zijn een latere
toevoeging van Michiel Coxcie. De dag waarop de Aartshertog het drieluik meeneemt, 9 april 1580, is ook de
datum van de Engelse Furie in Mechelen Dit was de dag dat de omringende steden het katholieke Mechelen
veroverden voor de Nederlandse Opstand, Mechelen zou tot 1585 in protestantse handen blijven. Wie weet zag
Matthias in deze tijd van oorlog zijn kans schoon om dit drieluik te bemachtigen uit een zojuist veroverde stad.
Het is bekend dat in 1614 de, inmiddels weer katholieke, stadsbestuur van Mechelen tevergeefs heeft geprobeerd
om het drieluik weer terug te halen. Het kan zijn dat men het niet eens was met de manier waarop het drieluik was
meegenomen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat Matthias het werk gekocht heeft van de protestantse stad.22
Er werden na de Reformatie niet alleen schilderijen verkocht aan verzamelaars en buitenlandse vorsten,
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welgesteld burger. Zie hiervoor: Nikulin 1979 (zie noot 4), p. 299-310.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 1, p. 293.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, p. 188
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, p. 188
I.M. Veldman, “Een Monument in de Alkmaarse geschiedenis. Het Laurentius-drieluik van Maarten van
Heemskerck, in: L. Noordegraaf (red.), Glans en Glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint
Laurens, Hilversum 1996 (Alkmaarse Historische Reeks 10), p. 225.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 1, p. 293, dl. 4, p. 189. Het middenpaneel van Gossaert is nu in de Národní
Galerie in Praag.
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maar in een aantal gevallen kocht het stadsbestuur een werk uit een lokale kerk. In 1577 probeerden Philips II en
Elizabeth van Engeland het Schrijnwerkersaltaar (afb. 4) van Quinten Metsijs uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
kopen.23 Het schrijnwerkersgilde zat in geldnood en men had besloten het altaarstuk van Metsijs te verkopen. Om
dit te voorkomen, zamelt de schilder Maarten de Vos geld in zodat het drieluik kan worden aangekocht door de
stad. Het werk werd in 1581 in de Statenkamer van het Antwerpse stadhuis geplaatst. Hiervoor werden het
middenpaneel en de zijluiken vierkant gemaakt en in de lege vlakken worden door Michiel Coxcie lucht en
wapenschilden geschilderd. Het drieluik blijft tot 1590 in het stadhuis, ook al is Antwerpen dan weer vijf jaar in
Spaanse handen, en dus weer katholiek. In 1589-90 krijgt het triptiek een nieuwe lijst en het wordt in 1590
teruggeplaatst in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, dit keer op het stadsaltaar.24

afb. 4: Quinten Massijs, Schrijnwerkersaltaar, 1508-11, olieverf op paneel, 260 x 503 cm, Antwerpen, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten

Het Schrijnwerkersaltaar van Massijs is niet het enige katholieke schilderij dat de stad Antwerpen tijdens
het protestantse bewind aankocht. In 1583 kocht de stad Antwerpen namelijk een schilderij aan van Frans Floris,
de Kindermoord te Bethlehem. Dat de stad een schilderij koopt met juist deze voorstelling is interessant. Het
bijbelse verhaal van de Kindermoord te Bethlehem (Matt. 2:16), waarin onschuldige kinderen worden vermoord
door de tiran Herodes in een poging de geboorte van Christus te voorkomen, verwijst voor de protestanten naar de
wreedheden van de Spaanse overheerser tegen de “onschuldige” gereformeerden.25 Antwerpen is niet de enige
23
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Het is nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
J. Vervaet, “Catalogus van de altaarstukken van gilden en ambachten uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen
en bewaard in het Koninklijk Museum”, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
1976, pp. 204-205; Freedberg 1988 (zie noot 9), pp. 117-118; Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 3, p. 45.
Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 202-203, 445.
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stad waar de Kindermoord wordt gebruikt als protestantse propaganda tegen de Spanjaarden. In 1591 bestelt het
stadsbestuur van Haarlem een schilderij bij Cornelis van Haarlem met exact dezelfde voorstelling.26 De
Kindermoord van Frans Floris werd door het stadsbestuur van Antwerpen gekocht van Frans Francken, een
leerling van Floris. Francken krijgt 350 gulden voor dit werk dat hij samen met andere schilderijen en objecten uit
kerken en kloosters in bewaring had genomen nadat Antwerpen protestants was geworden. Nadat Antwerpen weer
in Spaanse handen is, stuurt Francken een brief naar het nieuwe stadsbestuur. In deze brief doet hij een verzoek
aan het bestuur van de stad om de verkoop ongedaan te maken, of om de aankoopprijs alsnog te verhogen.
Francken had het schilderij in de protestantse periode met tegenzin verkocht omdat hij vreesde zijn huis kwijt te
raken aan de stad. Het nieuwe stadsbestuur maakte de koop niet ongedaan, maar betaalde Francken 200 gulden
extra voor het schilderij. En zo bleef het werk van Frans Floris in handen van de stad. Uit een inventaris van het
stadhuis uit 1615 blijkt dat het schilderij nog altijd daar aanwezig was. Waar de Kindermoord zich tegenwoordig
bevindt is onbekend, men vermoedt dat het werk verloren is gegaan.27
Er was dus genoeg interesse in de katholieke kunst uit de Nederlanden. Voor liefhebbers en verzamelaars
had de schilderkunst een puur esthetische functie gekregen. Maar er waren ook mensen die er geld in zagen en die
deze schilderijen als handelswaar gebruikten. De situatie in de Nederlanden bood deze handelaren en
verzamelaars de kans om schilderijen in hun bezit te krijgen die anders waarschijnlijk nooit op de markt waren
gekomen. In het geval van het Laurentiusaltaar had het altaarstuk voor de buitenlandse koper zijn functie niet
verloren. Dit schilderijen kwam dan ook weer te hangen in een ruimte waar het oorspronkelijk voor was gemaakt,
een katholieke kerk. Maar in de meeste gevallen werden deze schilderijen door buitenlandse kopers gekocht om
hun kostbaarheid en kunstwaarde.

26
27

Van Bueren 1993 (zie noot 10), p. 445.
C. van de Velde, Frans Floris (1519/20-1570). Leven en werken, Brussel 1975, pp. 193-194, 477, 479-480.
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Vernield en verborgen
Na de Reformatie werden Kerken gezuiverd van ‘paapse’ elementen en aan de protestanten toegewezen.
Uiteindelijk verboden de meeste steden zelfs de katholieke religie in zijn geheel. Dit begon in Holland vanwaar de
Opstand zich verspreidde naar de rest van het land. In het begin van de jaren 1570 waren in dat gewest
plunderingen en vernielingen in kerken, kloosters en andere katholieke instellingen geen uitzonderlijke
gebeurtenissen. Ook in steden als Dordrecht en Gouda, waar de Beeldenstorm van 1566 niet had gewoed, werden
nu iconoclastische acties gehouden. In oktober 1572 waren alle kerken in Dordrecht al in handen van de
protestanten en werden de pastoors van de parochiekerken de stad uitgestuurd.28
Enkele dagen nadat Leiden zich in juni 1572 aansluit bij het kamp van Oranje sloegen de burgers aan het
plunderen. Orlers behandelt deze geschiedenis uitgebreid in zijn stadsbeschrijving van Leiden uit 1614. Opvallend
genoeg schrijft hij dat het enkele dagen hiervoor uitdrukkelijk was verboden te plunderen en kerken en kloosters
te vernielen: datmen niet rooven / noch geen kercken smijten en moet / noch de een die ander niet spijtich
toespreecken opte verbeurte vande Gallich.29 Volgens Orlers zijn er wel huizen geplunderd, maar zijn de kerken en
kloosters gespaard gebleven. Desondanks werden alle kerken in juli gesloten en in dezelfde maand nog werd de
Onze-Lieve-Vrouwekerk toegewezen aan de protestanten. De overige kerken van Leiden werden op 6 september
door de magistraat weer opengesteld voor de katholieke eredienst. De Geuzen die in de stad gelegerd waren,
begonnen eind september met iconoclastische acties, waar later ook inwoners van de stad aan meededen. Deze
vernielingen zijn waarschijnlijk een reactie geweest op de beslissing van de stad om de katholieken hun kerken
terug te geven. Na deze rellen schijnt er in Leiden geen kerk meer in handen te zijn geweest van katholieken. In
Delft werden de kerken in de loop van 1572 ook gesloten, maar net als in Leiden werden er later in het jaar weer
kerken toegewezen aan katholieken. Ook in Delft leidde dit tot een uitbraak van iconoclasme, in april van het jaar
1573. Na deze golf van geweld werd het katholieke geloof in Delft verboden.30
In Haarlem begonnen de vernielingen ook korte tijd nadat de stad zich had aangesloten bij de Opstand in
juni 1572. In 1578, nadat Haarlem definitief overging tot het protestantse geloof, vonden er in die stad en
omgeving opnieuw iconoclastische acties plaats.31 Tijdens de Haarlemse Nonen, zoals deze onlusten bekend staan,
schijnt voornamelijk de Minderbroederkerk hard te zijn aangevallen. Een lekenbroeder, die het allemaal heeft
gezien, schrijft dat op die dag omtrend honderd soldaten in ’t Klooster [kwamen], met groote woede en geweld,
dringen; vielen, ten eerste, in de kerk, op ’t hoog altaar aan, breekende en aan stukken slaande al wat voor
handen was.32
Net als Haarlem heeft Amsterdam zich ook later bij de Opstand aangesloten dan de meeste Hollandse
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J.C. Boogman, “De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de zomer van het jaar 1572”, in: Tijdschrift
voor Geschiedenis 57 (1942), pp. 92, 98.
Orlers 1614 (zie noot 1), p. 564.
Boogman 1942 (zie noot 28), pp. 102, 108, 109.
Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 61-64.
Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 63-64. Van Bueren verwijst hier naar p. 104 van De stad Haarlem en haare
geschiedenis van G.W. Oosten de Bruyn uit 1765.
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steden. Tijdens de Alteratie van Amsterdam in 1578 braken er in de stad anti-katholieke rellen uit. De Nieuwe
kerk, die de Beeldenstorm van 1566 geheel ongeschonden was doorgekomen, werd nu wel bestormd en het was
hoogstwaarschijnlijk tijdens deze bestorming dat het hoogaltaar van Pieter Aertsen is vernietigd. Alles wat er van
dit werk is overgebleven, is een fragment met daarop de Aanbidding der Herders, dat zich tegenwoordig bevindt
in het Amsterdam Museum.33
In de Zuidelijke Nederlanden ging het er tijdens of vlak na de overgang naar het protestantse geloof vaak
op een vergelijkbare manier aan toe. In Antwerpen bijvoorbeeld brak er een golf van vernielingen uit nadat het
protestantse stadsbestuur in 1581 opdracht had gegeven alle altaren uit de kerken te verwijderen. Sommige
schilderijen zijn door de gilden, geestelijken, en andere opdrachtgevers op tijd uit de kerken verwijderd, maar
andere werken werden beschadigd of zelfs volledig vernietigd, zoals een Palmzondag van Joachim Bueckelaer uit
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Van Mander schrijft dat dit werk kort en klein is geslagen in wat hij noemt de
tweedde beeldtstorminghe.34

afb. 5: Hubert en Jan van Eyck, Het Lam Gods, olieverf op paneel, 350 x 461 cm, Gent, St. Bavokathedraal
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Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, p. 48.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, pp. 15, Freedberg 1988 (zie noot 9), p. 127, J. van Brabant, Rampspoed en
restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van
Antwerpen, Antwerpen 1974, pp. 42-45.
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In Gent kwamen de burgers in 1577 in opstand, namen de stad over en sloten zich aan bij Oranje. Als
gevolg kwamen hier ook vernielingen voor in katholieke instellingen. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 had men
Het Lam Gods (afb. 5) van de gebroeders Van Eyck uit de Sint Bavo kunnen redden. Het altaarstuk werd
gedemonteerd en in de klokkentoren gehesen om het voor de beeldenstormers te verbergen. In 1578 dreigde er een
nieuwe golf van vernielingen en men nam ook deze keer voorzorgsmaatregelen. Binnen en buiten de kerk werd de
wacht gehouden om beeldenstormers te weren. Het is goed mogelijk dat men net als twaalf jaar daarvoor het toen
al beroemde altaarstuk in de toren heeft gehesen om het weer voor mogelijke vernieling te behoeden.
Vermoedelijk wordt het schilderij in het zelfde jaar naar het stadhuis verplaatst.35
In tal van steden werden er tijdens of vlak na de overgang naar het gereformeerde geloof spullen uit
kerken, kloosters en andere geestelijke instellingen in veiligheid gebracht. Zoals in het vorige hoofdstuk is
beschreven, is het bekend dat in Antwerpen de kunstenaar Frans Francken schilderijen uit een aantal kerken en
kloosters in zijn woning bewaarde om deze uit de handen van kwaadwillige gereformeerden te houden. Dit weten
wij door een brief van Francken uit maart 1586 aan het (inmiddels weer katholieke) Antwerpse stadsbestuur.
Hierin schrijft Francken dat hij onder andere schilderijen uit het Pieter Potklooster in Antwerpen en het
Franciscanenklooster van Gent in bewaring had. Francken schrijft dat hij deze werken inmiddels heeft
teruggegeven aan de kloosters waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.36
Een ander bijzonder verhaal over verborgen kunst komt uit Middelburg. In de achttiende eeuw vond men
in een oud graf in een Middelburgse Abdijkerk een paneel met daarop een portret van een Norbertijner monnik.
Het paneel, gedateerd 1572, moet onderdeel zijn geweest van een drieluik. Het Zeeuwse eiland Walcheren had
zich in 1572 aangesloten bij Willem van Oranje, alleen Middelburg bleef Spaansgezind. In 1574 verloren de
Spanjaarden Middelburg met alle gevolgen van dien. Alle geestelijken werden Middelburg uitgestuurd en hun
bezittingen ingenomen. Het is zeer waarschijnlijk in deze tijd geweest dat de monnik zijn portret in een graf in de
kerk heeft verborgen. Wat hij echter niet wist is dat hij nooit meer zou terugkeren.37
Het was overigens niet alleen voor de protestanten dat de geestelijkheid haar kostbaarheden verborg. De
Heren van het Jansklooster te Haarlem deden dit specifiek voor de Spanjaarden, die op dat moment de stad in
handen hadden. Na de val van Haarlem in 1573 besloten zij om geen risico's te nemen en veel van hun
35
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H. Lootsma, “Gered uit 'die vuul veerckens handen'. De lotgevallen van enkele beroemde altaarstukken tijdens en na
de Beeldenstorm”, Bulletin van de Vereniging Rembrandt 20 (2010) dl. 1, pp. 11-12; E. Dhanens, “De Vijd-Borluut
fundatie en het Lam Godsretabel, 1432-1797”, Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België 38/2 (1976), p. 1.7
Het Lam Gods is niet het enige schilderij dat tijdens de Beeldenstorm in Gent is verborgen. Karel van Mander
schrijft in zijn Schilderboeck hoe “vier dobbeldeuren” van Frans Floris uit een kapel van de St. Bavo verborgen
werden in het atelier van Lucas de Heere. Van Mander schrijft dat de panelen hier werden gebruikt als
studiemateriaal. Wat zijn verhaal geloofwaardig maakt, is dat Van Mander een leerling is geweest van Lucas de
Heere. Zie hiervoor: Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, p.33.
In Marcus van Vaernewijck's Van die beroerlijke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
valt te lezen dat het Jan de Heere, de vader van Lucas, was die de panelen uit de kerk heeft gehaald, zie hiervoor:
Van de Velde 1975 (zie noot 23), pp. 284-290. Wat er met dit werk is gebeurd is onbekend. Elisabeth Dhanens meent
dat één van de vier panelen tegenwoordig in de sacristie van de St. Bavo te Gent te vinden is. Zie: E. Dhanens, SintBaafskathedraal Gent, Gent 1965 (Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen 5), pp. 187.
Van de Velde 1975 (zie noot 27), p. 479 (doc. 89).
K. Heyning, Terug naar Zeeland. Topstukken uit de 16e en 17e eeuw, Middelburg 2008, pp. 18-19.
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kostbaarheden naar Utrecht te zenden. Nadat de Spanjaarden in 1573 Haarlem weer in handen hebben, worden er
bij verschillende Haarlemse burgers schilderijen weggehaald. Van Mander schrijft in de levensbeschrijving van
Maarten van Heemskerck dat de Spanjaarden deze werken mee namen onder het mom ze te willen kopen, wat
uiteindelijk nooit gebeurde. Haarlem was niet de eerste stad waar dit gebeurde, en de Spanjaarden hadden het ook
niet alleen voorzien op schilderijen van burgers. Ook uit kerken en kloosters werden schilderijen meegenomen
door de Spanjaarden.38 Een kist met akten, een ton met zilveren voorwerpen en enkele schilderijen werden in een
schip geladen. Vervolgens werd een inspecteur van uitgaande schepen omgekocht met 32 schelling zodat de
vracht de stad veilig en ongemerkt kon verlaten. Onder de schilderijen verzonden naar Utrecht bevonden zich
onder andere: De Heilige Familie van Claas Gorisz., een altaarluik met een Kruisdraging en een schilderij met een
Geboorte van Maarten van Heemskerck. En van Jan van Scorel Christus op de koude steen, een Cecilia, een
Kruisiging, een Doop in de Jordaan en een Adam en Eva. Al deze werken (met uitzondering van de Doop in de
Jordaan van Jan van Scorel) zijn terug te vinden in latere inventarissen van het Jansklooster. Dit betekent dus dat
ze succesvol verborgen zijn en ook weer veilig zijn teruggekomen.39
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Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 61, 121-124.
Het is mogelijk dat de Doop van Christus in de Jordaan degene is in het bezit van het Frans Hals Museum
toegeschreven aan Jan van Scorel. De Heilige Familie van Gorisz. is waarschijnlijk een kopie naar de Madonna van
Loreto van Rafaël, ook in het Frans Hals Museum te Haarlem. De werken van Maarten van Heemskerck zijn tot nu
toe nog niet geïdentificeerd. En van Jan van Scorel is alleen de Adam en Eva bekend (Frans Hals Museum). Zie
hiervoor: Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 121,122,125.

18

Behouden door steden
In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen lezen hoe schilderijen uit katholieke instellingen na de Reformatie
zijn teruggegeven aan erfgenamen, verkocht, vernield, of verborgen. Nog niet behandeld zijn de werken uit kerken
en kloosters die werden behouden door de steden waaruit zij afkomstig waren. Vaak werden de eerste stappen tot
het bewaren van dit artistieke erfgoed gezet door het bestuur van een stad, maar in sommige gevallen is het
behoud van deze schilderijen te danken aan particulier initiatief.
In Antwerpen zet Maarten de Vos, zoals eerder beschreven, zich in voor het behoud van het
Schrijnwerkersaltaar (afb. 4) van Quinten Metsijs. Dit was echter niet het enige geval waar particulieren
verantwoordelijk waren voor het behoud van een katholiek schilderij. Het Lam Gods (afb. 5) van Hubert en Jan
van Eyck uit de Gentse St. Bavokathedraal wordt nadat de stad overgaat naar het gereformeerde geloof,
vermoedelijk in 1578, naar het stadhuis verplaatst. Het bestuur van de stad heeft het hierna via Willem van Oranje
aan koningin Elisabeth van Engeland willen schenken om haar op deze manier over te halen de kant van de
opstandelingen te kiezen. Dit wordt echter verhinderd door Joos Triest, erfgenaam van de stichters van het altaar
Joos Vijd en zijn echtgenote Elisabeth Borluut, en het altaarstuk blijft in het Gentse stadhuis. Nadat de hertog van
Parma in 1584 Gent terugveroverd voor Spanje wordt het Lam Gods in de St. Bavo teruggeplaatst, ditmaal op een
andere altaar dan waar het oorspronkelijk voor was bedoeld.40
Vaker kwam het initiatief om deze schilderijen te behouden van de stad zelf. Eerder hebben we kunnen
lezen dat er kort na de Reformatie katholieke schilderijen aanwezig waren in de burgemeesterskamer van het
stadhuis te Leiden. Het initiatief voor het behoud van Het Laatste Oordeel (afb. 1) van Lucas van Leyden kwam
van de burgemeesters van de stad. Het verzoek van de burgemeesters om het schilderij in het stadhuis te plaatsen
werd ingewilligd door de rechtmatige erfgenamen.41 Ook zijn er twee drieluiken van de Leidse schilder Cornelis
Engebrechtsen in de burgemeesterskamer geplaatst.42
In de burgemeesterskamer van het stadhuis van Delft waren na de Reformatie ook meerdere katholieke
schilderijen aanwezig. In zijn Beschryvinge der stadt Delft uit 1667 schrijft Dirck van Bleyswijck over enkele
schilderijen die hij hier heeft gezien: De Schilderyen ... zyn noch eenige weynige over blijfselen van de
Ornamenten ende cieraden waer mede de kostelijcke kercken hier ter plaetse eertijds (gelijck wy in 't vervolgh
sullen hooren) boven andere Steden soo prachtigh praelden vier zynder van dien uytsteeckende en wijdtberoemde
Constenaer Maerten Heems-Kerck.43 Het zijn volgens Van Bleyswijck dus belangrijke schilderijen van een
beroemd kunstenaar die eerder de kerken van de stad sierden. Hij beschrijft twee drieluiken, een Ecce Homo en
een Doornenkroning, en een Slangebijtinge, een Bewening, en de Sibylle Erithrea allen van Maarten van
Heemskerck.44 Ook was er een linker zijluik van een altaarstuk uit de Nieuwe Kerk van Pieter Aertsen aanwezig,
40
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Dhanens 1965 (zie noot 35), p. 39; Freedberg 1988 (zie noot 9), p. 118; Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 2, p.
199.
Hermesdorf 1978 (zie noot 3), p. 325.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 2, pp. 320-321; Anoniem 1983 (zie noot 3), pp. 134-137.
D. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, Delft 1667, p. 124.
De Ecce Homo is mogelijk dezelfde als in het Frans Hals Museum te Haarlem. De Doornenkroning en de grisaille

19

met hierop afgebeeld De Aanbidding der Koningen.45 Over hoe deze schilderijen in handen van de stad zijn
gekomen, is jammer genoeg niets bekend.
Net als in de gevallen van Leiden en Delft vinden wij in een stadsbeschrijving van Gouda ook
belangrijke informatie over een katholiek schilderij dat zich in het stadhuis bevond. Ignatius Walvis schrijft in zijn
Beschryving der stad Gouda uit 1714 over een Onthoofding van Jacobus van Anthonie Bloklandt die op het
stadhuis aanwezig was.46 Gouda was in 1566 gespaard gebleven voor de Beeldenstorm. Het is waarschijnlijk dat
het werk van Blocklandt afkomstig is uit de Goudse Sint Janskerk en dat het na de reformatie is verwijderd en
naar het stadhuis is verplaatst.47
In Gouda zijn ook de Goudse Glazen, de beschilderde ramen van de St. Janskerk, bewaard gebleven. Na
de Reformatie heeft men de ramen op zijn plaats gelaten. De productie van de beschilderde ramen stopte in 1572,
na de Reformatie van Gouda. Tot op dat moment waren er 39 beschilderde ramen in de kerk geplaatst. Opvallend
is dat na de Reformatie het beglazen van de St. Janskerk weer werd opgepakt. In 1581 werden twee ramen die tot
dan toe gevuld waren met blank glas vervangen. In deze ramen werden de fragmenten van zeven
gebrandschilderde glazen uit het klooster van de Regulieren van Stein geplaatst. Dit klooster werd kort voor 1581
afgebroken, maar men heeft deze katholieke ramen behouden. De voorstellingen op deze ramen waren
Passiescènes; de Opstanding, Hemelvaart en de Uitstorting van de Heilige Geest. Dat men deze voorstellingen
plaatste is opmerkelijk, Passiescènes waren voor protestanten zeer controversieel. De reden dat de blanke ramen
juist door deze voorstellingen werden vervangen was dat de fragmenten aansluiten bij de andere ramen in de
kooromgang. Dit waren namelijk scènes uit het leven van Christus en Johannes de Doper, die eindigden met de
Onthoofding van Johannes de Doper.48 Men heeft in een kerk die in gebruik was door protestanten ramen
geplaatst die een cyclus afsloten die was begonnen door de voormalige katholieke beheerders van de kerk.
Vanaf 1593 is het plaatsen van de Goudse Glazen hervat en zijn er tot 1604 nog 22 ramen bijgekomen. Er
werden ramen geschonken door de stad Gouda, andere Hollandse steden, de gewestelijke staten, en enkele andere
bestuursinstellingen.49 Voor de Reformatie bestonden de schenkers uit katholieke geestelijken en hoge adel zoals
Philips II en zijn vrouw Mary Tudor, en Philips' halfzuster Margaretha van Parma, landvoogdes van de
Nederlanden van 1559 tot 1567. Door de verandering van opdrachtgevers en de overgang naar het protestantse
geloof kregen de nieuwe ramen een andere iconografie en functie. Het spreekt voor zich dat er geen heiligen meer
op de nieuwe ramen werden afgebeeld, maar ook werden er opvallend minder Bijbelse voorstellingen afgebeeld.
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de Oprichting van de koperen slang (de Slangebijtinge) zijn tegenwoordig in het Frans Hals Museum. De Bewening
bevindt zich in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft. De Sibylle Erithrea bevindt zich in de collectie van het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Nu in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Tegenwoordig in Museum Gouda.
Miedema 1994-1999 (zie noot 4), dl. 4, p. 136-137; I. Jost, Studien zu Anthonis Blocklandt. Mit einem vorläufigen
beschreibenden Oeuvre-Verzeichnis, Köln 1960, p. 33.
R.W. Bogtman, e.a., Glans der Goudse Glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer,
Gouda 1990, pp. 16-19; Z. van Ruyven-Zeman, Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen, Zutphen
2002, pp. 7-10.
Ook voor de Reformatie was het niet ongebruikelijk dat bevriende steden elkaars kerken gebrandschilderde ramen
schonken, zie Bogtman 1990 (zie noot 48), p. 19.
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De voorstelling op het raam dat door de Staten van Holland was geschonken was bijvoorbeeld een allegorische
voorstelling: De vrijheid van consciëntie. Delft schonk een raam met daarop een voorstelling van het ontzet van
Leiden, een militaire actie die vanuit Delft was ondernomen. Haarlem schonk een raam met De inneming van
Damiate, een historische overwinning van Haarlemse kruisvaarders op de Saracenen in 1218. Het is niet
verwonderlijk dat juist deze onderwerpen werden gekozen door de betreffende schenkers. Keuzevrijheid, met
name op het gebied van religie, en de overwinning op een ander geloof waren de belangrijkste punten van de
Opstand. De keuze voor Het ontzet van Leiden behoeft geen verdere uitleg. Door deze heldhaftige voorstellingen
uit hun eigen geschiedenis herinnerden de schenkers iedereen aan hun goede daden. Hierbij komt dat iedereen die
deze schitterende ramen zag, onder de indruk geweest moet zijn van deze kostbare schenkingen.50
Naast de iconografie veranderde ook de reden van het schenken van de ramen. Waar de adel en
geestelijken eerder ramen schonken voor hun zielenheil en om hun macht en heerschappij te tonen, schonken de
steden en andere bestuurlijke instellingen de ramen voornamelijk om goede betrekkingen met Gouda te
onderhouden. Dit deed men vanuit politiek, maar ook vanuit financieel oogpunt. Het was uiteraard belangrijk dat
de Hollandse steden samen bleven werken tegen de gezamenlijke vijand Spanje. Ook zou de schenking van het
Haarlemse raam de bierexport van die stad hebben bevorderd, een gunstige bijkomende reden voor Haarlem om
deze schenking te doen. De schenking van Leiden was ook deels zakelijk. De sluis bij Gouda was een belangrijk
punt in de waterverbinding waar een groot deel van de Leidse handel afhankelijk van was. Door de schenking van
een gebrandschilderd raam werd de relatie tussen beide steden beter, en Leiden verzekerde zich er op deze manier
van dat de sluis open bleef voor Leidse schepen.51

afb. 6: Willem Adriaensz. Key, Het Laatste Avondmaal, ca. 1560, olieverf op paneel, 156 x 234 cm, Dordrecht,
Dordrechts Museum
50
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Bogtman 1990 (zie noot 48), pp. 16-20.
Bogtman 1990 (zie noot 48), pp. 16-20.
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Dordrecht sluit zich net als Gouda in 1572 aan bij de Opstand. Dit leidt ook hier tot het verwijderen van
katholieke kunst uit de kerken. Zo wordt het Laatste Avondmaal (afb. 6) uit de St. Janskapel van de Grote Kerk
gehaald en overgebracht naar het stadhuis.52 In de stadsbeschrijving van Mattys Balen uit 1677 schrijft hij over het
Laatste Avondmaal in de raadkamer van het stadhuis: achter Burgemeesters Zetel, hangt een Avondmaal des
Heeren, getroffen en gehandeld, door 't Penceel en Konstige hand van Anthoni van Montfoort, gezeyd Blokland.53
Balen meent dat het werk van Anthonie Blocklandt is, maar tegenwoordig is het schilderij toegeschreven aan
Willem Key. Het Laatste Avondmaal bevindt zich in het Dordrechts Museum waar het sinds 1894 te zien is.54
In het boek van Balen worden meer schilderijen genoemd, waaronder een werk van Blocklandt. Dit was
te zien in de grote bovenzaal van de Dordrechtse Kloveniersdoelen. Hij beschrijft dit werk als volgt: een
Uytstekend Outer-Tafel, met zijn Dueren, en des zelfs Voet: (gekomen uytte Nieu Kerk) zijnde een Avondmaal en
Kruysiginge-Kristi, Kunstig gehandeld door 'et Penceel, van den Wijd-Vermaarden Schilder, Anthoni van
Montfoort, gezeyd Blokland.55 Dit werk is tegenwoordig niet meer bekend, net als de andere schilderijen die hij in
deze zaal zag, door hem omschreven als eenige Water-Verwe doeken, als een S. Peter, een S. Pouwels, een
Marien-Beeld, een S. Niklaas.56

afb. 7: Jacob Gerritsz. Bornwater, Kruisiging,

1545, olieverf op paneel, 60,1 x 40
cm, Dordrecht, Dordrechts Museum
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W.T. Kloek, e.a., Kunst voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse kunst, 1525-1580, 2 dln., tent.cat. Amsterdam
(Rijksmuseum) 1986, dl. 2 (catalogusdeel), p. 331.
M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677, p. 233.
Kloek 1986 (zie noot 52), p. 331.
Balen 1677 (zie noot 53), pp. 111, 666.
Balen 1677 (zie noot 53), pp. 111, 666.
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Net als in de Kloveniersdoelen waren er ook schilderijen aanwezig in de Dordrechtse Voetboogdoelen en
Heelhaaksdoelen. Balen beschrijft in de grote bovenzaal van de Voetboogdoelen een Sint Barbara van Maarten
van Heemskerck, een Adam en Eva van Jan Woutersz. van Kuyk, en een waterverfschilderij met Sint Joris. In de
grote zaal van de Heelhaaksdoelen beschrijft Balen een altaarstuk met een Kruisiging (afb. 7) van Jacob Gerritsz.
Bornwater, nu ook in het Dordrechts Museum, en een Annunciatie van Maarten van Heemskerk. Op dezelfde
locatie beschrijft Balen ook een Verdrenking van den Grooten-Waard, 1421. Dit zijn de zijpanelen van een
altaarstuk met daarop de St. Elisabethsvloed van de Meester van de Heilige Elisabethpanelen die nu in het bezit
zijn van het Rijksmuseum. Er wordt nog een schilderij van Bornwater genoemd als zijnde in het Heilige
Geesthuis. Dit zou een Laatste Oordeel moeten zijn geweest.57
Balen noemt in zijn boek vrij veel behouden schilderijen op plaatsen anders dan het stadhuis. De doelen
waar de schilderijen zich bevonden, vielen echter wel onder controle van het stadsbestuur. De verschillende
schutterijen, waarvan de doelen de hoofdkwartieren waren, deden dienst als stadswacht en hadden elk een eigen
wijk om veilig te houden. De leiders van deze schutterijen werden direct door het stadsbestuur aangesteld. Hoe en
waarom de schilderijen in Dordrecht juist op deze plaatsen terecht zijn gekomen is niet bekend. Misschien heeft
men de schutterijen ingeschakeld om de schilderijen uit kerken en kloosters te verwijderen om dit vreedzaam te
laten verlopen. Mogelijk zijn de schilderijen zo op de verschillende doelen terecht gekomen, maar hier is echter
geen bewijs voor. De meest waarschijnlijke reden dat deze schilderijen in de verschillende doelen zijn geplaatst is
dat er niet genoeg plek zal zijn geweest om ze allemaal in het stadhuis te plaatsen.
In Culemborg heeft men net als in Dordrecht ook een schilderij bewaard in een ander gebouw dan het
stadhuis, Jan Deys' Laatste Avondmaal.58 In Culemborg viel deze instelling eveneens onder direct bestuur van de
stad. Na het vertrek van de Spanjaarden uit Culemborg in 1577 keert Floris van Pallandt, graaf van Culemborg, uit
ballingschap terug in zijn stad. Van Pallandt was protestants, en met zijn terugkomst begon de Reformatie in
Culemborg. Als gevolg hiervan kwamen katholieke instellingen en gebouwen in handen van de stad. Hieronder
viel ook het weeshuis waar een protestantse schoolmeester door het stadsbestuur aangesteld was in plaats van de
katholieke priesters.59 In 1578 wordt ook de Sint Barbarakerk overgedragen aan de protestanten, waarna men de
kerk sluit. Op het moment van sluiting heeft het altaarstuk van Deys slechts vijf jaar in de kerk gehangen.
Oorspronkelijk hing er in de Sacramentskapel een ander triptiek van dezelfde schilder. Dit werk is echter tijdens
de Beeldenstorm in 1566 vernietigd. Na de Beeldenstorm begon de nog steeds katholieke stad de
herstelwerkzaamheden aan de kerk. In 1570 geeft men Jan Deys opdracht om een nieuw drieluik te schilderen ter
vervanging van het vernietigde werk. Het kostte Deys drie jaar om dit triptiek af te maken. In 1573 werd het in de
Sacramentskapel geplaatst waar het dienst deed als altaarstuk totdat de kerk in handen van de gereformeerden
kwam, waardoor ook dit drieluik zijn functie verloor. Omstreeks 1586, mogelijk eerder, werd het triptiek naar het
inmiddels protestantse Elisabethweeshuis verplaatst.60
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Balen 1677 (zie noot 53), pp. 183, 666, 671, 672.
Het drieluik is nu te zien in Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg.
L.M. Helmus, Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570, Utrecht 2010,
p. 293; De Jong 1957 (zie noot 6), pp. 208, 238.
Helmus 2010 (zie noot 59), pp. 281, 283-284.
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Zoals in de hierboven behandelde de steden zijn er ook in Haarlem katholieke schilderijen behouden na

de Reformatie. De schilderijen werden in Haarlem niet in het stadhuis geplaatst, zo als ook het geval was in
Culemborg en Dordrecht, wel had het stadsbestuur van Haarlem een duidelijke rol in het behouden van deze
schilderijen. Na de Pacificatie van Gent in 1576, waarna de Spaanse troepen uit de Nederlanden zouden
verdwijnen, en na de Satisfactie van Veere van 1577 waarin de stad Haarlem zich weer aansluit bij Willem van
Oranje is er een periode van religievrede in de stad. Tot 1577 was het bestuur van Haarlem katholiek, maar nu
werd het ook voor gereformeerden mogelijk bestuursfuncties te vervullen.62 Door de Spaanse bezetting van de
stad, en door de grote brand van Haarlem in 1576, had de stad financiële steun nodig. Hiervoor klopte men aan bij
de Staten Generaal. Een van de oplossingen van de Staten was dat alle goederen van de kloosters, geestelijke
colleges en broederschappen uit de parochie Haarlem eigendom werden van de stad. Men mocht deze goederen
verkopen en de opbrengst mocht voor "vrome doeleinden" worden gebruikt. Hiermee bedoelde men de betalingen
voor predikanten en schoolmeesters en de alimentatie voor de kloosterlingen. De kloosterlingen binnen de
parochie Haarlem mochten namelijk blijven en als groepen in kloosters of elders samen blijven wonen. Er
mochten echter geen nieuwe kloosterlingen bijkomen en pas als de kloosters leeg kwamen te staan mocht de stad
ze confisqueren.63
Tijdens de religievrede kwam het op 29 mei 1578 in Haarlem tot rellen in de St. Bavokerk en andere
katholieke instellingen. Naar aanleiding van de rellen besluit het stadsbestuur enkele maanden later de St.
Bavokerk aan de protestanten over te dragen. De gilden van de stad krijgen de opdracht om hun altaren uit de kerk
te verwijderen, en families krijgen de mogelijkheid om epitafen van familieleden uit de kerk te halen. In het najaar
van 1578 gaf het stadsbestuur de opdracht om alle geestelijke goederen uit de parochie Haarlem aan te geven op
het stadhuis. Het hoogaltaar van de kerk is volgens een bron uit de 17de eeuw door het stadsbestuur uit de kerk
verwijderd en delen hiervan zijn op het Prinsenhof geplaatst.64 Het Prinsenhof, een voormalig
Dominicanerklooster, was de residentie van de Prins van Oranje in Haarlem. Eind 16de eeuw werd het door de
stad geconfisqueerde klooster verbouwd, en er is bekend dat men al in 1590 bezig was met de inrichting van het
voormalige klooster als Prinsenhof. Dit alles viel onder de verantwoordelijkheid van het Haarlemse stadsbestuur.
In de nieuwe residentie van de prins werden door de stad ook schilderijen gehangen waaronder enkele werken uit
Haarlemse kerken en kloosters. Tot 1581 bleef de religievrede van kracht en bleef het stadsbestuur bestaan uit
katholieken en protestanten. In 1581 kwam hier een eind aan en werd in Haarlem de openbare uitoefening van de
katholieke godsdienst verboden. Ook mochten katholieken vanaf dit moment geen functies meer vervullen in het
stadsbestuur.
Karel van Mander, die zelf Haarlemmer was, is in het Prinsenhof geweest en beschrijft in zijn
Schilderboeck ook enkele schilderijen die er hingen. Hij beschrijft de Jeruzalemvaarders van Jan van Scorel,
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Alle informatie die hier gebruikt wordt over schilderijen in Haarlem komt uit: Van Bueren 1993 (zie noot 10).
Van Bueren 1993 (zie noot 10), p. 194-195.
Van Bueren 1993 (zie noot 10), p. 47-48.
Van Bueren 1993 (zie noot 10), p. 55, verwijst naar, en citeert de Nederlandse vertaling van de stadsbeschrijving
Harlemias van Schrevelius uit 1648, het hoogaltaar is niet meer bekend, ook is het onduidelijk welke voorstellingen
het werk bevatte.
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Lucas schildert de Madonna (afb. 8) van Maarten van Heemskerck en een St. Hubertus van Jan Mostaert.65 Ook
noemt Van Mander de luiken van het Drapeniersaltaar, met op de binnenzijden een Aanbidding der Herders en
een Aanbidding der Driekoningen, en op de buitenzijden een Annunciatie. Deze luiken waren ook van de hand
van Maarten van Heemskerck. De luiken van het Drapeniersaltaar die waarschijnlijk uit de St. Bavokerk
afkomstig waren, hadden een nieuw middenpaneel gekregen, geschilderd door Cornelis van Haarlem. Dit
middenpaneel, wat de Kindermoord te Bethlehem voorstelt, was in opdracht van de stad geschilderd.66 Uit
stadsrekeningen is bekend dat in 1591 de betaling aan Cornelis door de stad werd voldaan. Wanneer deze
schilderijen in het Prinsenhof werden geplaatst, is niet bekend. Het enige wat zeker is, is dat deze werken er al
vóór 1604 te zien waren. Uit de betaling aan Cornelis van Haarlem door de stad kan men afleiden dat de stad de
luiken van het Drapeniersaltaar al vóór 1591 in haar bezit had, en het is waarschijnlijk dat het in dat jaar al in het
hof hing. Al deze schilderijen zijn ook bekend uit de boedelinventaris van het Prinsenhof uit 1622.67 In deze
inventaris komen ook een een aantal andere werken voor. Een Sint Joris (waarschijnlijk een prent), een David en
Abigaïl en een groote kas met twee deuren binnenzijde geschildert de cruijsinge ende verrijsenisse Christi. Van
deze werken is echter niets meer bekend.
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De Jeruzalemvaarders van Jan van Scorel en Lucas schildert de Madonna van Maarten van Heemskerck zijn nu in
het Frans Halsmuseum te zien. De Sint Hubertus van Jan Mostaert is niet meer bekend.
De luiken van het Drapeniersaltaar van Maarten van Heemskerck met het nieuwere middenpaneel van Cornelis van
Haarlem zijn als drieluik te zien in het Frans Halsmuseum.
Deze en meer inventarissen zijn als bijlagen gepubliceerd in Van Bueren 1993 (zie noot 10).
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afb. 8: Maarten van Heemskerck, Lucas schildert de Madonna, 1532, olieverf op paneel, 168 x 235 cm, Haarlem,
Frans Hals Museum

Hoe de genoemde schilderijen op het Prinsenhof terecht zijn gekomen is niet precies te achterhalen. Dit
geldt echter niet voor een groep schilderijen die later in het hof is geplaatst. Zoals gezegd mocht de stad Haarlem
kloosters met al hun goederen confisqueren nadat het betreffende klooster leeg kwam te staan. Dit gebeurde met
het Jansklooster pas op 9 januari 1625 wanneer de laatste Haarlemse commandeur van de orde van Sint-Jan van
Jeruzalem overleed. De Jansorde heeft dus nog geruime tijd in Haarlem bestaan, de stad heeft pas vierenveertig
jaar na het verbod op de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst het klooster in handen gekregen. De
schilderijen uit het Jansklooster zijn interessant omdat nog veel archiefstukken bekend zijn die betrekking hebben
tot de confiscatie van het klooster en zijn kunstwerken. Zoals al eerder geschreven zijn er schilderijen uit het
Jansklooster verkocht, aan erfgenamen gegeven en naar Utrecht gezonden om ze te beschermen, maar de stad
Haarlem heeft ook acht schilderijen uit het klooster behouden. Door de bekende archiefstukken weten wij dat deze
acht behouden schilderijen in 1625 kort na de confiscatie van het Jansklooster in het Prinsenhof zijn geplaatst.
Onder de behouden schilderijen bevonden zich een Adam en Eva, De Doop van Christus in de Jordaan en een
Maria Magdalena allen van Jan van Scorel, een Geboorte van Christus van Maarten van Heemskerck en een serie
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commandeursportetten waarvan de laatste twee zijn toegeschreven aan Cornelis van Haarlem.68
Er nog een schilderij van Cornelis van Haarlem aanwezig in het Prinsenhof, de eerder genoemde
Kindermoord te Bethlehem. De twee commandeursportretten en de Kindermoord waren niet de enige werken van
zijn hand in het Prinsenhof. In dezelfde periode dat Cornelis de opdracht kreeg de Kindermoord te schilderen,
kreeg hij nog twee opdrachten van de burgemeesters. Deze twee schilderijen, de Bruiloft van Peleus en Thetis, en
de Zondeval, zijn in dezelfde periode als de Kindermoord in het Prinsenhof geplaatst.69 Hier blijft het niet bij, want
in 1603 bestelt het stadsbestuur nog een schilderij van Cornelis. Opvallend is dat de schilder ditmaal zelf de
voorstelling mag bepalen. Tegelijk met Cornelis krijgen ook Hendrik Goltzius en Hendrik Vroom dezelfde
opdracht van de stad.70 Naast dat men behouden katholieke schilderijen in het Prinsenhof plaatste, gaf de stad
Haarlem dus ook opdrachten voor schilderijen die voor het hof bedoeld waren. In het begin bestelde men
schilderijen waarvan de stad zelf de voorstelling van had vastgesteld, maar bij de latere opdrachten liet men het
bepalen van de onderwerpen over aan de kunstenaar. Dat bij de opdrachten van 1603 de voorstelling niet van
belang was, geeft aan dat het de stad alleen ging om de kunst, zonder bijkomende functie.71
Over de functie van de schilderijen in het Prinsenhof en het beleid van het stadsbestuur ten opzichte van
de kunst is echter weinig bekend. Truus van Bueren heeft voor haar boek Tot lof van Haarlem uitgebreid
onderzoek gedaan naar de geconfisqueerde schilderijen in Haarlem, naar het eventuele kunstbeleid van de stad en
de functie van de schilderijen op het Prinsenhof. Het Prinsenhof deed zoals al eerder gezegd dienst als de
residentie van de Prins van Oranje, maar het had nog een aantal andere functies. Het was ook een verblijf voor
andere gasten van de stad. Ook diende het als vergaderzaal voor onder andere de synode van het Hollands
Noordkwartier en de schoolopzieners. Tevens was het kantoor van de directeur van de West Indische Compagnie
er gevestigd. Over het beleid van de stad omtrent de te behouden schilderijen schrijft Van Bueren dat het
waarschijnlijk is dat sommige werken om religieuze redenen ongewenst waren. Zo werden er
kruisigingsvoorstellingen, heiligenvoorstellingen en schilderijen die God de Vader afbeeldden over het algemeen
verkocht. Dit waren voor de strengste gereformeerden dan ook de meest aanstootgevende onderwerpen.
Ondanks alles heeft Van Bueren geen aanwijzingen kunnen vinden dat de stad systematische pogingen
heeft gedaan katholieke schilderkunst in haar bezit te krijgen. Ook heeft zij geen bewijs kunnen vinden van een
vooropgezet iconografisch totaalprogramma. Zij voegt hier wel aan toe dat het bestuur van de stad de schilderijen
in het Prinsenhof wel zou hebben opgevat als een samenhangend geheel. Van Bueren verdeelt de schilderijen in
het Prinsenhof onder in twee groepen. De eerste groep zijn allegorieën en historiën die inspelen op de actuele
geschiedenis en situatie van de stad. Deze schilderijen zijn vooral in opdracht van de stad gemaakt. Haarlem heeft
met deze schilderijen haar positie en rol binnen de Opstand en de nieuwe Republiek willen laten zien. De
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Onder deze schilderijen bevonden zich ook nog: Het Laatste Avondmaal toegeschreven aan ene Meester Lucas, De
Heilige Familie (een kopie naar de Madonna van Loreto van Rafaël) toegeschreven aan Claas Gorisz. en De
Jongelingen in de vurige oven van Pieter Pietersz. Alle schilderijen uit het Jansklooster die zijn behouden op het
Prinsenhof zijn tegenwoordig in het Frans Halsmuseum te zien.
Al deze schilderijen zijn nu in het Frans Hals Museum te Haarlem.
Deze drie schilderijen zijn nooit uitgevoerd.
Bueren, T. van, “’De beste Schilders van het gantsche Nederlant’. Karel van Mander en het Haarlemse cultuurbeleid
1603-1606”, in: Oud Holland 105 (1991) nr. 4, pp. 291-295; Van Bueren 1993 (zie noot 10), pp. 235-236.
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opdrachten van 1603 heeft de stad zonder iconografische functie besteld, waarschijnlijk omdat men de werken van
deze kunstenaars om hun schoonheid waardeerde. De tweede groep schilderijen herinnert aan het roemrijke
verleden van de stad. Hieronder vallen de schilderijen gemaakt door Jan van Scorel, Maarten van Heemskerck en
Jan Mostaert die uit Haarlem kwamen of er gewoond en gewerkt hadden. Deze groep schilderijen bevatte ook
werken met portretten van beroemde burgers van de stad. De beheerder van het Prinsenhof kreeg in 1603 de
opdracht mensen de schilderijen wilde bezichtigen niet meer te weigeren en hier geen geld meer voor te vragen.72
Het was dus duidelijk de bedoeling dat deze schilderijen in het Prinsenhof voor iedereen toegankelijk waren. De
stad Haarlem heeft volgens Van Bueren zich willen profileren als belangrijke schilderstad en heeft daarom een
aantal katholieke schilderijen behouden.
Het is duidelijk dat er meer dan eens een schilderij werd behouden door een protestantse stad, maar wat waren
hier de redenen voor? Eenmaal in bezit van de stad werden de schilderijen op prominente plaatsen gehangen zoals
de burgemeesterskamer op het stadhuis of het hoofdkwartier van een schutterij, waar belangrijke burgers de
leiding hadden. Men hing natuurlijk niet zomaar een schilderij op de meest prestigieuze plek van de stad. Deze
katholieke schilderijen werden dan ook als zeer kostbaar beschouwd. Dit is één van de redenen dat deze werken
werden behouden.73
Een andere reden voor het behoud van deze schilderijen was hun schoonheid. Tevens een reden dat er in
stadsbeschrijvingen aandacht werd besteed aan deze werken. Men vond het blijkbaar de moeite waard om deze
schilderijen te bekijken bij een bezoek aan een stad. Een belangrijke reden dat de werken werden behouden is dus
esthetische waarde, zoals eerder te zien was bij handelaren en verzamelaars. Men zag de schilderijen, nu zij hun
originele religieuze functie verloren hadden, alleen nog maar als kunst. Men waardeerde de schilderijen voor de
Reformatie uiteraard ook al om hun schoonheid, maar dit was niet de enige reden dat de opdracht was gegeven om
ze te schilderen.
Veel van de schilderijen in kwestie waren beroemd in de stad waar ze hingen en daarbuiten. Nog een
reden dat de schilderijen en hun vindplaatsen genoemd werden in de stadsbeschrijvingen.74 Werken waarvan de
schilders beroemde stadgenoten, of befaamde schilders waren die een periode in de stad in kwestie hadden
gewerkt werden bijzonder gewaardeerd. Voorbeelden hiervan vinden wij in Leiden en Haarlem. Cornelis
Engebrechtsz. was net als Lucas van Leyden een bekend Leids schilder. De reden van het behoud van de
schilderijen van deze Leidse meesters kan stedelijke trots zijn geweest. De stad Leiden heeft deze werken
waarschijnlijk een prominente plek in het stadhuis gegeven zodat men deze beroemde Leidenaren en de rijke
artistieke geschiedenis van de stad kon blijven herinneren. Stedelijke trots was ook voor Haarlem een belangrijke
reden voor het behoud van schilderijen. Werken van Jan Mostaert, Jan van Scorel en Maarten van Heemskerck die
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Van Bueren 1991 (zie noot 71), p. 293.
Voor de waarde van schilderijen zie hierboven: p. 10 Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden; noot 17 De Blinde
van Jericho, tevens van Lucas; pp. 12-13 De Kindermoord te Bethlehem van Frans Floris.
Zoals eerder geschreven werden deze schilderijen o.a. behandeld in de stadsbeschrijvingen van Leiden (Orlers 1614,
zie noot 1), Dordrecht (Balen 1677, zie noot 53), Delft (Van Bleyswijck 1667, zie noot 43) en Gouda (I. Walvis,
Beschryving der stad Gouda, Gouda 1714).
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allen in Haarlem werkzaam zijn geweest, werden in het Prinsenhof geplaatst. Deze schilderijen werden ondanks
hun katholieke achtergrond op een prominente plaats bewaard. Men was zich wel degelijk bewust van deze
katholieke voorstellingen die eigenlijk voor veel protestanten niet door de beugel konden. De afbeelding van God
de Vader bovenin het middenpaneel van het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden is hoogstwaarschijnlijk om
deze reden overschilderd en vervangen door het tetragrammaton, de vier Hebreeuwse letters van de naam Jaweh,
de naam van God. Het afbeelden van God was namelijk voor de protestanten strikt verboden.75
Ondanks de problemen met katholieke voorstellingen lijkt het aanzien van het stadhuis, en van de stad,
verhogen door er beroemde en kostbare kunstwerken te plaatsen een belangrijke reden te zijn van het behoud van
deze schilderijen.
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Hermesdorf 1978 (zie noot 3), p. 327.
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Besluit
Wij hebben nu gezien wat voor een lotgevallen de schilderijen uit kerken, kloosters en andere katholieke
instellingen zoal hebben ondergaan. Er zijn schilderijen uit de religieuze setting gehaald waar ze oorspronkelijk
voor waren bestemd en overgedragen aan de rechtmatige eigenaren, in de meeste gevallen erfgenamen van
opdrachtgevers. Voor deze erfgenamen kan het behouden van een schilderij meerdere redenen hebben gehad. Vaak
waren er op de schilderijen portretten te vinden van (overleden) familieleden, en ik enkele gevallen was het
schilderij gemaakt door een familielid. Deze familieband zal voor de erfgenamen ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld in het behoud van deze schilderijen. Een andere reden was dat de schilderijen in enkele gevallen door
erfgenamen zijn bewaard in de hoop ze ooit weer op hun oorspronkelijke plek terug te plaatsen. Men zal tevens de
schilderijen mooi gevonden hebben en ze hebben gewaardeerd als kunst.
De waardering van de katholieke schilderijen als kunst blijkt ook uit de gevallen waarin deze werken zijn
verkocht. Verzamelaars en handelaren zagen hun kans schoon nu deze schilderijen, die niet meer gewenst waren
op hun oorspronkelijke plek, te koop werden aangeboden. Deze schilderijen werden verkocht door kerken, gildes,
in een enkel geval een erfgenaam van de opdrachtgever. In Haarlem zijn ook schilderijen verkocht die eerder
geconfisqueerd waren door de stad. Handelaren zagen geld in het doorverkopen van deze kostbare werken.
Verzamelaars hebben de schilderijen waarschijnlijk gekocht om hun esthetische waarde. Ook buitenlandse kopers
meldden zich in enkele gevallen voor de katholieke schilderijen, waaruit blijkt hoe beroemd deze werken waren.
De meeste schilderijen die naar het buitenland werden verkocht zouden geen religieuze functie meer gaan
vervullen. Alleen van het Laurentiusaltaar van Maarten van Heemskerck (afb. 3) is bekend dat het in een
buitenlandse kerk als altaarstuk dienst heeft gedaan.
Naast de voorbeelden van de handel in deze schilderijen en het toewijzen aan erfgenamen zijn en ook
werken vernietigd na 1572. In veel Nederlandse steden was er sprake van iconoclastische acties na de Reformatie.
Ook werd er door soldaten van beide zijden geplunderd na een overwinning op een vijandige stad, hierbij werden
de katholieke instellingen niet ontzien. In een enkel geval wist men schilderijen te verbergen om ze te beschermen
tegen iconoclastische acties. Het is waarschijnlijk dat men dit gedaan heeft omdat men verwachtte de schilderijen
weer terug te kunnen plaatsen na deze rellen.
De opvallendste lotgevallen zijn wel die van de katholieke schilderijen die zijn behouden door de
protestantse steden. Er zijn veel gevallen bekend van steden die na de Reformatie katholieke schilderijen op
prominente plaatsen zoals het stadhuis hebben geplaatst. Deze schilderijen hadden eerder de kerken kerken en
kloosters van deze steden gesierd. Men kan er dus vanuit gaan dat het bekende werken waren voor de inwoners.
De behouden schilderijen waren ook veelal door bekende lokale schilders gemaakt. De belangrijkste reden voor
het behoud van deze schilderijen is waarschijnlijk stedelijke trots geweest. Stadhuizen en andere belangrijke
gebouwen werden versierd met deze beroemde lokale kunstschatten om de rijkdom en geschiedenis van de stad te
tonen, en zo het aanzien van de stad te verhogen. In de meeste gevallen hebben deze werken veelal de basis
gelegd voor de collecties van stedelijke musea.
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Het is duidelijk dat er niet op één manier met deze schilderijen is omgegaan. Er is geen algemeen beleid
geweest met betrekking tot katholieke schilderijen behalve dat deze door protestanten verbannen werden uit
kerkgebouwen en andere voormalig katholieke instellingen. Het was blijkbaar toegestaan om katholieke
schilderijen te kopen en verkopen, te verzamelen en om ze in openbare gebouwen te plaatsen waar ze voor
iedereen te bezichtigen waren. Ondanks dat de protestanten zeer fel waren op het gebruik van schilderijen door
katholieken, zijn veel mensen blijkbaar nooit gestopt met het waarderen van deze werken en is men trots geweest
op de schilderijen uit het recente katholieke verleden.
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