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ONTHEEMDE HEILIGEN. ALTAARSTUKKEN EN 
MEMORIETAFELS UIT OUDE KERKEN IN ZUID-
HOLLAND  

Peter van Dael 
Wanneer een altaarstuk tegen een witte museumwand is geplaatst, wordt de beschouwer 
uitgenodigd het te bekijken als een esthetisch object. Maar altaarstukken dienen eigenlijk niet 
te worden beschouwd zonder de context van het kerkgebouw, zoals het kerkgebouw niet 
volledig kan worden begrepen zonder de erbij behorende inventaris en de liturgie die erin 
voltrokken wordt. In een middeleeuwse kerk stonden overal altaren met retabels: in het koor 
achter het doksaal, tegen het doksaal, tegen de kolommen en in de zijkapellen. Behalve 
altaarstukken komen ook geschilderde memorietafels voor, gemaakt ter nagedachtenis van 
overledenen. Deze panelen hingen meestal boven of in de buurt van het graf in de kerk. 
Typerend voor memorietafels zijn stichters en overledenen, die in gebedshouding zijn 
weergegeven en gepresenteerd worden door hun patroonheiligen. Geknield en met gevouwen 
handen richten zij hun gebed tot Christus of Maria. De hoofdvoorstelling is een Christusfiguur 
of Maria met kind. Nu komen dit soort gebedsportretten ook voor op altaarstukken. Dergelijke 
altaarstukken kunnen een dubbele functie hebben: ze horen bij een bepaald altaar en fungeren 
tegelijkertijd als memorietafel. Kerken in Kalkar en Xanten, waar veel altaren bewaard zijn 
gebleven, geven een goed idee van een middeleeuws kerkinterieur vol altaren en 
memorietafels. 

In onze streken zijn dergelijke kerkinterieurs niet meer te vinden. In Zuid-Holland is veel 
verwoest tijdens de Beeldenstorm van 1566. Op 24 augustus werd gestormd in Delft, een dag 
later waren Den Haag en Leiden aan de beurt, op 26 augustus Brielle. Wat de 
beeldenstormers overlieten, was in de jaren daarop niet veilig voor soldaten en andere 
plunderaars. Ook de ‘zuivering’ van de kerken die door de calvinisten werd doorgevoerd toen 
ze de bedehuizen van de katholieken overnamen voor eigen gebruik, betekende een verlies 
van kunstwerken. 

Niet alles werd in 1566 kort en klein geslagen. In Dordrecht, Gouda en Rotterdam kon 
de stedelijke overheid op tijd ingrijpen zodat daar beelden en altaarstukken voorlopig 
gespaard bleven. In Delft hadden de stormers de schilderijen al uit de kerken gehaald en naar 
de markt gesleept om ze daar te verbranden, maar het stadsbestuur had dit laatste nog net 
op tijd weten te verhinderen. Ze werden ondergebracht in het raadhuis. In Leiden was vóór 
de Beeldenstorm het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden in veiligheid gebracht. Ook 
werden altaarstukken gered doordat ze te koop werden aangeboden of doordat families de 
memorietafels waarop zij geportretteerd waren, bij hen thuis in veiligheid brachten.  

Dit artikel is een inventarisatie en beschrijving van de bewaard gebleven altaarstukken 
en memorietafels die afkomstig zijn uit kerken in de provincie Zuid-Holland en die thans in 
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musea worden bewaard.1 De schilderijen zijn naar plaats van herkomst geordend. Een 
parallelstudie – Peter van Dael, ‘Ontheemde heiligen. Altaarstukken en memorietafels uit 
oude kerken in Noord-Holland’ - is verschenen in Oude Hollandse Kerken, nr. 82, zomer 2016, 
pag. 11-23. Er is gestreefd naar volledigheid, maar het is niet uit te sluiten dat er nog meer 
exemplaren bestaan. Het is verder niet altijd zeker of een bepaald schilderij inderdaad uit de 
aangegeven kerk afkomstig is.  

Alphen aan den Rijn 

De middeleeuwse Sint 
Bonifatiuskerk ging in 1619 in 
vlammen op en werd daarna 
vervangen door een nieuw 
kerkgebouw (dat in 1916 
opnieuw afbrandde). In het 
Rijksmuseum wordt een 
gedachtenistafel bewaard die 
afkomstig is uit de 
middeleeuwse kerk (1). In het 
midden zijn Maria met haar kind 
te zien. Links de stichter, Jacob 
Jan van Assendelft, met zijn zes 
zoons, rechts zijn vrouw, 
Haesgen van Outshoorn, met 

haar drie dochters. Deze meisjes zijn allen reeds overleden, want ze houden kruisjes in hun 
handen. De familie wordt aanbevolen door een aantal heiligen, die herkenbaar zijn aan hun 
attributen. Barbara is herkenbaar aan haar toren. Cosmas en Damianus hebben 
respectievelijk een urinaal en een vijzel bij zich, want beiden waren artsen. Catharina van 
Alexandrië is weergegeven met een gebroken 
rad en een zwaard. In het onderschrift is het 
volgende te lezen: Int Jaer ons heren 1478 op 
Sinte Arnulphus dach sterf meester Jacob Jan out 
82 Jaer en leijt begraven tot Alphen in die kerck 
wiens ziele rust in vrede. Int Jaer ons heren 1471 
op Sinte Agapitus dach sterf haesgen meester 
Jacobs wijf en leyt begrave tot Alphe in de kerck 
wiens ziele rust in vrede. 

Delft  

Bij graafwerkzaamheden in 1959 werden brokken 
metselwerk gevonden die resteerden van het 
vroegere kartuizerklooster ‘Sint Bartolomeüs in 
Jeruzalem’ bij Delft, dat in 1572 werd verwoest. In 

 
1 Met dank aan Ilja Veldman voor haar aanwijzingen. 

Afb. 1 Memorietafel met Maria met kind en gebedsportretten, afkomstig uit de 
middeleeuwse Sint Bonifatiuskerk te Alphen aan den Rijn, na 1500. 
Amsterdam, Rijksmuseum. 

Afb. 2a MeMo 504. Drieluik uit 1510-1520, afkomstig 
uit de kerk van het kartuizerklooster Bartolomeüsdal 
bij Delft. Meester van Frankfurt: middenpaneel met 
Anna te Drieën. Meester van Delft: zijpanelen met 
gebedsportretten. Aken, Suermondt-Ludwig Museum. 
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het Suermondt-Ludwig Museum in Aken bevindt zich een 
drieluik dat afkomstig is uit de kapel van dit klooster (2a). Aan 
een bestaand paneel met Anna te drieën zijn in tweede 
instantie zijluiken bevestigd met een aantal 
gebedsportretten. Links zien we Dirk Dirksz van Beesd van 
Heemskerck (+ 1545) met zijn zonen, rechts zijn vrouw (+ 
1532) met haar dochter. Eén van de zoons is gekleed in de 
witte kartuizerdracht. Hij behoorde tot het Delftse 
kartuizerklooster en is er ook begraven. Dit is te lezen op het 
bordje dat onder aan het drieluik is bevestigd: Gestorven 
anno…op 9 mei broeder Dirk Dirksz, geprofeste monnik van 
ons huis, begraven tussen zijn medebroeders. Op dit bordje 
staat te lezen dat ook zijn ouders in de kloosterkerk hun 
laatste rustplaats hebben gevonden. Wanneer de zijluiken 
dicht zijn, zien we de Heilige Hiëronymus (2b), patroon van 
kluizenaars en geleerden, zoals de bewoners van het klooster 

geacht werden te zijn.  

Een memorietafel, afkomstig uit de Nieuwe Kerk (3), laat in het 
midden de verschijning van de verrezen Christus aan Maria 
Magdalena zien, op het linker zijluik Hendrik van der Stijpen van 
Duiveland, oud-burgemeester van Delft, en zijn zonen, op het rechter 
luik zijn vrouw met haar dochters. Het kleine, in het wit geklede 
meisje was al overleden toen het drieluik werd geschilderd. Op de 
buitenkant van de zijluiken zijn de namen van de geportretteerden 
aangebracht. Bovendien is aangegeven in welke kerk ze zijn begraven. 

De maker van het paneel, dat ooit is toegeschreven aan Jan van 
Scorel, is onbekend.  

In c. 1560 schilderde Pieter Aertsen een drieluik voor een Delftse kerk, we weten niet 
welke. Het rechter zijluik is verloren 
gegaan. De volledige triptiek liet in 
geopende toestand de aanbidding 
van de drie koningen zien, waarbij de 
voorstelling over de drie panelen 
doorliep (4a-b). De achterkant van de 
zijluiken was gewijd aan de 
presentatie in de tempel of de 
besnijdenis van het Christuskind (4c).2 

 
2 Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm (1986), 349-350. 

Afb.  2b Buitenkant zijpanelen: 
Hiëronymus 

Afb 3 MeMo 717. Schilder onbekend (invloed 
Jan van Scorel), drieluik met de Verrezen 
Christus en Maria Magdalena en 

      
       

Afb 4a Pieter Aertsen, middenstuk van drieluik met Aanbidding 
der koningen , afkomstig uit een Delftse kerk, c. 1560. Amsterdam, 
Rijksmuseum; 4b linker zijluik met een van de drie koningen. 4b 
linker zijluik met een van de drie koningen; 4c achterkant linker 
zijluik met Opdracht in de tempel. 
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Een zestal schilderijen is van de hand van Maarten van Heemskerck. Enkele zijn 
afkomstig uit het Sint Agathaklooster. Dit klooster werd eind veertiende eeuw gesticht door 
een rijke weduwe en haar dochter Aechte. Het huis aan de Oude Delft waar zij zich hadden 
gevestigd, groeide uit tot het grootste en rijkste klooster van Delft: het Sint Agathaklooster. 
De laatste rector van het klooster was Cornelis Muys (Musius). Toen Delft de zijde van de 
Opstand koos, vestigde Prins Willem van Oranje zich in een deel van het klooster, terwijl de 
zusters in een ander gedeelte konden blijven wonen. Volgens de Keulse kanunnik en 
cartograaf Georg Braun (1541-1622) waren er 
schilderijen van Maarten van Heemskerck te 
zien geweest in de Oude en Nieuwe Kerk te 
Delft en ook in het Agathaklooster aldaar. Dit 
laatste dank zij de hechte vriendschap tussen de 
waakzame rector van het klooster en dichter, 
Cornelis Musius, en de vermaarde schilder 
Maarten van Heemskerck uit Haarlem.3 Van 
Mander noemt in zijn Schilderboek een 
specifiek schilderij van Heemskerck: In de Sint-
Aechtekerk een altaarstuk met de 
Driekoningen… De buitenzijde van de deuren 
vertoonde in wit en zwart de Oprichting van de 
koperen slang. Dit was een buitengewoon goed 
werk…4 Het altaarstuk met de drie koningen is 
er niet meer. Het Frans Hals Museum is in het 
bezit van een oprichting van de koperen slang 
van Maarten van Heemskerck uit 1551 (5).5 Het 
is een grisaille, van paneel op doek 
overgebracht. Ondanks de herkomst uit Delft, 
is het niet zeker of we hier te maken hebben 
met de buitenzijden van de zijvleugels van het 
door Van Mander genoemde altaarstuk.6  

Ook de Doornenkronig van de hand van Maarten Heemskerck is (wellicht) afkomstig uit 
het Sint Agathaklooster (6).7 Het is geen altaarschilderij of memorietafel, maar een ‘imago 

 
3 Georg Braun, Urbium praecipuarum totius mundi: liber tertius, Keulen 1581, fol. 29r, 
Veldman (1974), 36. 
4 Van Mander (1946), 122.  
5 Köhler (2006), cat. 209. 
6 Helmus (2010), 264-265 (noot 149).  
7 Köhler (2006), cat. 207. 

Afb. 5 Maarten van Heemskerck, Mozes en de koperen 
slang, doek, afkomstig uit Delft, 1551. Haarlem, Frans Hals 
Museum. 
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pietatis’, een devotiestuk, bedoeld om de devotie van 
de beschouwer te stimuleren. We zien rond Christus de 
naar hem wijzende Pilatus, twee mannen die de 
doornenkroon aandrukken en een man die spottend 
zijn tong naar Christus uitsteekt. De afgebeelde figuren 
zijn beeldvullend, niet ten voeten uit weergegeven, 
zodat alle aandacht uitgaat naar de koppen en de 
handen. Er is als het ware ingezoomd zodat de scène 
dichterbij wordt gebracht. De koppen van de soldaten 
contrasteren met het kalme, ingetogen gelaat van 
Christus. 

Het is ten slotte te veronderstellen dat 
de Bewening van Christus (7) uit 1566 is 
geschilderd in opdracht van Musius en dus 
afkomstig is uit het Sint Agathaklooster. Op de 
nog oorspronkelijke lijst van dit devotiestuk is 
het volgende randschrift te lezen: CORPUS 
PERUNCTUM AROMATE PURO SEPULCHRO 
CONDITUR ODORA TANTUM PECTORA ET 
MUNDA CHRISTUS DILIGIT (Het lichaam, 
gebalsemd met welriekende specerijen, wordt 
in een nieuw graf gelegd. Christus heeft slechts 
welriekende en reine harten lief). Het lichaam 
van Christus is zo neergelegd dat de gelovige 
de wonden goed kan zien. Het schilderij toont niet het uitbundige maniërisme dat we gewend 
zijn bij Maarten van Heemskerck, maar ademt een eerbiedige en ingetogen sfeer. Blijkbaar 
heeft Heemskerck het niet langer nodig gevonden de toeschouwer te overdonderen met de 
schier eindeloze mogelijkheden van zijn kunnen, maar is hij, wellicht onder invloed van het 
zoeken naar het authentieke in de godsdienstbeleving, gekomen tot een weergave, waarbij 
vorm en inhoud in harmonie zijn.8  

Ecce Homo van Maarten van Heemskerck in het Frans Hals Museum (8a) dateert uit 
1559-1560.9 De biddende opdrachtgevers op de zijluiken worden vergezeld door Christoffel 
met het Christuskind op de schouders en Marta met een huishoudelijke ragebol, een 

 
8 Kloek e.a. (1986), 112-113.  
9 Köhler (2006), cat. 210. 

Afb.6 Maarten van Heemskerck, Doornenkroning, afkomstig uit 
het Sint Agathaklooster te Delft, 1550-1555. Haarlem, Frans 
Halsmuseum. 

 

Afb 7 Maarten van Heemskerck, Bewening, afkomstig uit de kapel van het 
Sint Agathaklooster te Delft, 1566. Delft, Museum Prinsenhof 
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attribuut dat verwijst naar haar huiselijke dienstbaarheid (Lucas 10:40-41). Pilatus wijst naar 
Christus, terwijl hij de woorden uitspreekt: Ecce homo (zie de mens: Johannes 19:5). De 
naakte, in contrapost weergegeven gestalte van Christus contrasteert met de rijk uitgedoste 
Pontius Pilatus. Aan de buitenkant zijn Ezechiël en Daniël afgebeeld (8b). Nu is het de vraag of 
dit drieluik wel uit het Agathaklooster stamt zoals o.a. Daniëlle Lokin aanneemt.10 Volgens een 
andere hypothese11 was het drieluik geschilderd voor de het Oudemannen- en vrouwenhuis 
te Delft, dat was gewijd aan Christoffel en Marta, die men beiden op de zijluiken terugvindt.  

Heemskerck’s triptiek met de 
Graflegging in Brussel (9a) dateert uit 1559-
1560. Dit schilderij vormt met de zojuist genoemde Ecce Homo een 
eenheid. Beide drieluiken zijn ruim twee meter hoog en tonen aan de 
bovenzijde dezelfde zwenkingen. Op de linker luik is de schenker met 

 
10 Lokin (1999), 10. 
11 Van der Wiel (2000), 9-11.  

Afb. 8a Maarten van Heemskerck, triptiek met Ecce homo en 
gebedsportretten, afkomstig uit Oudemannen- en vrouwenhuis te Delft, 1559-
1560. Haarlem, Frans Halsmuseum 

Afb. 8b Maarten van Heemskerck, triptiek 
met Ecce homo en gebedsportretten, 
afkomstig uit Oudemannen- en vrouwenhuis 
te Delft, 1559-1560. Haarlem, Frans 
Halsmuseum.   

 

Afb.9a Maarten van 
Heemskerck, triptiek 
met Graflegging en 
gebedsportretten, 
afkomstig uit 
Oudemannen- en 
vrouwenhuis te Delft, 

  
  

   
  

Afb. 9b Achterzijde van zijluiken met 
de profeten Jesaja en Jeremia. 
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Petrus afgebeeld, op de rechter luik de schenkster met Maria Magdalena. Wanneer de luiken 
gesloten zijn, ziet men Jesaja en Jeremia (9b). De gesloten luiken van 
beide triptieken laten dus de vier grote profeten zien. De 
overeenkomsten zijn zo sterk dat men een gemeenschappelijke 
ruimte moet veronderstellen als plaats van herkomst: de Martakapel 
van het Oudemannen- en vrouwenhuis. De stichters op de zijluiken 
zijn waarschijnlijk aan dit huis verbonden.12 

In het Rijksmuseum bevindt zich een paneel met aan de 
voorkant de Erytreïsche Sibylle en aan de achterkant de geknielde 
Matelief Dammasz. Het dateert uit 1564 en is van de hand van 
Maarten van Heemskerck (10a-b).13 Het is het linker zijluik van een 
triptiek, dat verder verloren is geraakt. Het middenpaneel gaf 
wellicht de bewening of graflegging van Christus weer. De Sibylle 
fungeert als een parallel van een Oudtestamentische profeet. Op de 
achtergrond van de Sibylle is een landschap zichtbaar met de torens 
van Delft. Het is aannemelijk dat dit paneel uit een Delftse kerk of kapel afkomstig 
is. Het is een van de schilderijen die in het stadhuis zijn terechtgekomen. 

Den Haag 

Bij de Beeldenstorm in Den Haag moesten vooral de Grote Kerk (Sint Jacob) en het 
Dominicanenklooster aan de Lange Voorhout het bezuren. De vier vrouwenkloosters en ook 

de Hofkapel werden gespaard. In 
Brussel worden de zijluiken 
bewaard van een triptiek uit de 
Hofkapel. Het  middenpaneel is 
verdwenen. De triptiek, 
toegeschreven aan Jan Mostaert, 
wordt c. 1520 gedateerd. De 
zijluiken tonen de 
gebedsportretten van Albrecht 
Adriaensz van Adrichem en zijn 
derde vrouw, Elizabeth van Dorp 
(11). Beiden worden aanbevolen 

 
12 Suggestie van Ilja Veldman. Zij zal deze uitwerken in haar boek Leven en werk van Maarten van Heemskerck 
(1498-1574) (2014). 
13 Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm (1986), 319-320. 

Afb.10 a en b  MeMo 558. 
Maarten van Heemskerck, 
Erythrïsche Sibylle en 
gebedsportret, voor- en 
achterkant van linker zijluik 
van een triptiek uit een Delftse 
kerk of kapel. Amsterdam, 
Rijksmuseum. 

Afb. 10b 

Afb. 11 Jan Mostaert, zijluiken van 
memorietafel met gebedsportretten, 
afkomstig uit de Hofkapel te Den Haag, c. 
1520. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België. 
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door Petrus en Paulus, de 
patronen van het altaar waarvoor 
dit drieluik bestemd was. Er waren 
speciale banden tussen Elizabeth 
met de Hofkapel. Haar vader lag 
daar begraven en haar broer was 
als kanunnik aan de kapel 
verbonden. 

Aertgen van Leyden 
schilderde het drieluik met op het 
middendeel de Opwekking van 
Lazarus en op de zijluiken de 
gebedsportretten van de familie 
Boot (12). Dit werk is afkomstig uit 
de Grote Kerk. Frank Boot, samen 
met zijn vrouw afgebeeld op het 
linker luik, overleed in 1557. Vermoedelijk heeft zijn zoon Dominicus, raadslid aan het Hof van 
Holland, een jaar later de memorietafel laten vervaardigen. Hij is afgebeeld op het rechter luik 
met zijn vrouw en hun veertien kinderen.  

Dordrecht 

Dordrecht is evenals Gouda en Rotterdam de Beeldenstorm bespaard gebleven. Maar toen 
Dordrecht in 1572 onder druk van de watergeuzen de zijde van de Opstand koos, verdwenen 
de beelden en schilderijen alsnog uit de kerken en kloosterkapellen. Enkele kunstwerken zijn 
in veiligheid gebracht en tot ons gekomen.  

Uit de Grote Kerk, waar op 23 november 1572 
de eerste gereformeerde preek werd gehouden, zijn 
enkele altaarstukken na de ‘zuivering’ van de kerk 
bewaard gebleven. Om te beginnen het drieluik dat 
zich op het Sint Lambrechtaltaar tegen de tweede 
zuil aan de zuidzijde van de kerk bevond. Alleen de 
zijluiken zijn gespaard, want deze werden van 
stadshistorisch belang geacht. Zij kwamen terecht in 

de Schuttersdoelen en werden in 
1933 gekocht door het 
Rijksmuseum. Voor- en achterkant 
van de panelen zijn sinds 1801 van 
elkaar gescheiden. Aan de 

Afb. 12 MeMo 740. Aertgen van Leyden, drieluik met Opwekking van 
Lazarus en gebedsportretten, afkomstig uit de Sint Jakob te Den Haag, 
1588. La Fère, Musée Jeanne d’Aboville 

Afb. 13a Binnenzijde van zijluiken van triptiek met scènes uit het 
leven van de H. Elisabet, afkomstig uit de Grote Kerk te Dordrecht, 
1490-1495. Amsterdam, Rijksmuseum. 

Afb. 13b Buitenzijde van zijluiken met de Sint Elisabetsvloed.  
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voorkant zijn scènes uit het leven van Elisabet weergegeven (13a), aan de achterkant de Sint 
Elisabetsvloed (13b). Deze gebeurtenis is met de geschiedenis van de stad verweven. De 
vloed vond plaats in de nacht van 18 op 19 november 1421. Hij ontleent zijn naam aan de 
Heilige Elisabet van Hongarije, wier naamdag op 19 november werd gevierd. De  vloed zette 
grote delen van Holland, met name de omgeving van Dordrecht, onder water, 23 dorpen 
werden verwoest en tweeduizend mensen vonden de dood. Een aantal vluchtelingen uit 
Wieldrecht, waar de dijk doorbrak, kwam in Dordrecht terecht. In 1490-1495 stichtten 
nabestaanden van deze vluchtelingen het Elisabet-triptiek. In gesloten toestand lieten de 
zijpanelen een doorlopend landschap zien, bezaaid met dorpen. Rechts is de dijkdoorbraak bij 
Wieldrecht weergegeven en ziet men hoe het water het land binnenstroomt. Links ligt het 
veilige Dordrecht. Overal varen bootjes om mensen en goederen in veiligheid te brengen. Er is 
een relatie tussen voor- en achterkant van beide panelen. Op het rechter paneel zien we 
onder andere hoe Elisabet in een hospitaal zorg verleent aan zieken en behoeftigen. De 
achterkant memoreert het feit dat Dordrecht het voorbeeld van Elisabet navolgde door 
behoeftige vluchtelingen op te nemen.14 In 2019 werden replica’s van de panelen in de kerk 
geplaatst. 

Tegen een kolom van het schip van 
de Grote Kerk bevond zich vóór de 
Reformatie het altaar van de familie 
Stoop. Het drieluik uit 1523-1537 
dat bij dit altaar hoorde, is gered en 
bevindt zich een particuliere 
collectie (14). Het middendeel toont 
de Rust op de vlucht naar Egypt e, 
het linker luik Willem Stoop met zijn 
tien zoons, het rechter luik zijn 
vrouw Adriana van Roon met haar 
tien dochters. Het middenpaneel is 
afkomstig uit het atelier van Jan van 
Scorel. Het is opmerkelijk dat enkele 

afgebeelde personen een kruisje 
boven het hoofd hebben ten teken dat 
zij reeds overleden waren toe het 
schilderij tot stand kwam. 

Het Laatste avondmaal, 
geschilderd door de Antwerpse 
meester Willem Adriaensz Key (15), is 
afkomstig uit de Johannes de 
Evangelistkapel in de Grote Kerk. Het 
dateert uit c. 1555. Tussen juni en 

 
14 Van Asperen (2019). 

Afb. 15 Willem Adriaensz Key, Laatste avondmaal, c. 1555, afkomstig 
uit de Grote Kerk te Dordrecht. Dordrechts Museum. 

Afb. 14 MeMo 738. Drieluik met de Rust op de vlucht naar Egypte (naar 
Jan van Scorel) en gebedsportretten, 1523-1537,  afkomstig uit de Grote 
Kerk te Dordrecht. Privéverzameling 
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november 1572 werd het overgebracht naar het stadhuis. 
Vandaar werd het in 1975 geplaatst in het Dordrechts 
Museum. We zijn getuige van de verwarring van de apostelen 
omdat Jezus zojuist had gezegd dat één van hen hem zou 
verraden. De man rechts beneden doet niet mee, maar kijkt 
naar de beschouwer: het is een zelfportret van de 

kunstenaar. 

In de kooromgang bevond zich aan de zuidzijde de Elisabet- of Van 
Beverenkapel met het altaar tegen de derde kolom van het koor. De Dordtse 
familie Van Beveren had wijnhandelaren en burgemeesters voortgebracht. 
Tegen de achterwand van de koorbanken was een memorietafel bevestigd 
waarop dertien familieleden knielend waren afgebeeld, met het gezicht naar 
het altaar.15 Een ingekleurde tekening in het familiestamboek dat Cornelis van 
Beveren in c. 1660 liet maken, geeft de Van Beverenkapel weer (16a). In 2019 
kocht het Dordrechts Museum op de kunstbeurs Tefaf een gedeelte van de 

memorietafel, dat was opgedoken op een Parijse rommelmarkt (16b). Toen Dordrecht in 
1572 gereformeerd werd 
en ook de familie Van 
Beveren het katholieke 
geloof afzwoer, werd hun 
kapel ontmanteld. Bij die 
gelegenheid werd het 
familieportret wellicht 
verzaagd en onder de 
familie verdeeld.16  

De Nieuwkerk of de St. Nicolaaskerk was een 
middeleeuwse parochiekerk, die in c. 1420 
tot een tweeschepige hallenkerk werd 
verbouwd. In 1568 werd de kerk door brand 
verwoest. In wat er overbleef na de brand 
werd op 25 augustus 1572 nog een meisje uit 
het geslacht Hallincq volgens de katholieke 
ritus gedoopt, twee maanden nadat de stad 
de zijde van de Prins van Oranje had gekozen. 
In 1574 werd de kerk door de 
gereformeerden in gebruik genomen. In 
1580-1592 werd de verwoeste kerk 

 
15 Schotel (1859), 23-24, afbeelding tussen p. 22 en 23.  
16 De geportretteerden op het fragment in het Dordrechts Museum zijn Pieter van Beveren, links van hem zijn 
eerste vrouw Alid Muys van Holy, rechts zijn tweede vrouw Engelberta van der Lindt. De man naast haar is Tijer 
de Jonge, een zwager van Pieter van Beveren. Cornelis van Beveren, de maker van het familieboek, is de 
achterkleinzoon van Pieter van Beveren. Trouw 9 april 2019. 

Afb. 16a Ingekleurde 
tekening uit c. 1660 
met reconstructie van 
de Beverenkapel met 
memorietafel in de 
Grote Kerk te 
Dordrecht. Particulier 
bezit. 

 

Afb. 16b Gedeelte van memorietafel uit de Beverenkapel. Dordrechts Museum 

Afb. 17 MeMo 926. Toegeschreven aan Jan Swart van 
Groningen, memorietafel van Jan Ockersz Hallincq en zijn 
vrouw en hun kinderen, c. 1530. Frankfurt, Städelsches 
Museum. 
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vervangen door een veel kleinere, dubbelkorige kerk. Momenteel is de kerk in gebruik als 
verkoopruimte. Een overblijfsel uit de katholieke periode van de kerk is een drieluik uit c. 
1530, dat wordt toegeschreven aan Jan Swart van Groningen (17).17 Het middenpaneel toont 
de kruisiging van Christus. In de zijpanelen zien we de gebedsportretten van Jan Ockersz. 
Hallincq en zijn vrouw Elisabeth Bogaerds met hun negen zonen en twee dochters. Hallincq 
en zijn zonen worden aanbevolen door Christoffel, Elisabeth en haar dochters door Anna te 
drieën: St. Anna met haar dochter Maria op de arm, Maria houdt het Jezuskind vast. Na 1572 
werd het drieluik uit de kerk verwijderd. Johan Halincq, kleinzoon van Jan Ockersz. Hallincq en 
vader van het meisje dat nog in 1572 in de kerk was gedoopt, nam het altaarstuk in huis. Kort 
daarop werd hij protestant, maar het drieluik bleef voorlopig in de familie. Thans bevindt het 
zich in het Städelsches Museum te Frankfurt. 

In de Augustijnenkerk vond op 25 juli 
1572 de eerste protestantse kerkdienst plaats. 
Intussen waren de catholica uit de kerk 
verwijderd, onder andere twee drieluiken van 
Maarten van Heemskerck. Het ene drieluik 
dateert uit 1544. Het middenpaneel toont een 
Ecce homo en in de zijluiken zijn Jan van 
Drenckwaert en zijn in 1542 overleden vrouw 
Margaretha de Jonghe van Baardwijk te zien 
(18).18 Dezen hadden in de Augustijnenkerk 
hun eigen kapel. Zij worden aanbevolen door 
hun naamheiligen, Johannes de Evangelist en 
de Heilige Margareta. Beide heiligen zijn ook te 
zien, maar dan in grisaille, op de buitenzijden van de triptiek. Het schilderij, dat thans te zien 

is in het Nationale Museum in 
Warschau, is onlangs door het 
Getty Museum gerestaureerd. 
Dit museum schonk aan de 
Augustijnenkerk een 
reproductie van het schilderij op 
ware grootte, zodat het drieluik 
weer, als is het niet in het echt, 
op de oorspronkelijke plek te 
zien is.   

 
17 Eekhout, Werk (2018) 13, Eekhout, Katholieke kerkgoederen (2018), 20-21. 
18 Woollett e.a. (2012). 

Afb. 18  MeMo 676. Maarten van Heemskerck, 
drieluik met Ecce homo en gebedsportretten, 
afkomstig uit de Augustijnenkerk te Dordrecht, 1544. 
Warschau, Nationaal Museum 

Afb. 19 MeMo 533. Maarten van Heemskerck, zijpanelen van drieluik met 
gebedsportretten, afkomstig uit de Augustijnenkerk te Dordrecht, 1545. 
Straatsburg, Musée des Beaux Arts. 
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Het tweede drieluik dateert uit 1545.19 Alleen de zijpanelen zijn bewaard (19). Zij 
bevinden zich thans in het Musée des 
Beaux Arts in Straatsburg. We zien de 
gebedsportretten van Dordtse 
stadssecretaris Jacob de Vriese en zijn 
vrouw Machteld van Meerdervoort en 
hun drie kinderen. 

In 1977 kon het Dordrechts 
Museum het middendeel van een 
altaarstuk uit 1554 verwerven dat was 
gemaakt voor de Augustijnenkerk. Het is 
van de hand van de Dordtse schilder 
Jacob Gerritsz Bornwater en geeft de 
lijdensweg van Christus weer: hij draagt 
het kruis, wordt aan het kruis geslagen 
en sterft aan het kruis (20).  

 

 

Het Rijksmuseum is in het bezit van een paneeltje met Sint 
Agnes en het gebedsportret van Geertruy Haeck, 
overleden in 1467 (21). Deze memorietafel ter 
nagedachtenis van Geertruy is vermoedelijk afkomstig uit 
het Sint Agnesklooster van de regularissen te Dordrecht. 
Regularissen zijn zusters die de Regel van Sint Augustinus 
volgen. Hoewel Geertruy er als een non uitziet, was zij een 
getrouwde vrouw. Uit haar mond komen de woorden: 
Santa agneta ora pro me (Heilige Agnes, bid voor mij). 
Agnes houdt een ring vast, een verwijzing naar haar 
mystieke huwelijk met Christus. Christus zelf wordt 
gesymboliseerd door het lam. Bovendien verwijst het lam 
– agnus in het Latijn – naar de naam van de heilige. 

 
19 Hoogewerff (1941-1942), afb. 164-165, p. 352, Eekhout, Katholieke kerkgoederen (2018), 16. 

Afb. 20 Jacob Gerritsz Bornwater, scènes uit de lijdensgeschiedenis van Jezus, 
afkomstig uit de Augustijnenkerk te Dordrecht, 1554. Dordrechts Museum. 

Afb. 21 MeMo 830. Memorietafel met Sint Agnes en Geertruy 
Haeck, 1467, afkomstig uit de kapel van het Sint Agnesklooster 
te Dordrecht. Amsterdam, Rijksmuseum. 
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Na 1572, het jaar waarin Dordrecht de zijde van de Opstand koos, emigreerden de 
nodige katholieken naar de Zuidelijke Nederlanden, zoals de Dordtse familie Van der Lindt. In 
een privécollectie in Engeland bevindt zich een memorietafel, misschien afkomstig uit een 
Dordtse kerk, uit ongeveer 1570 (22), waarop de gebedsportretten van zes generaties van de 
familie Van der Lindt voorkomen.20 

Gouda  

Vóór de kerkbrand van 1552 telde de Goudse Sint Jan 44 altaren. Alle altaarstukken werden 
door het vuur vernield. Na de brand werden in hoog tempo nieuwe altaarstukken gemaakt. 
Gelukkig ging de Beeldenstorm aan Gouda voorbij. Nadat de stad in 1573 de zijde van de 
Opstand had gekozen, liet het stadsbestuur de roerende goederen van de kerk in veiligheid 
stellen, voordat de kerk ter beschikking werd gesteld van de gereformeerden. Vijf 

 
20 Eekhout, Werk (2018), 15. 

Afb. 22 Memorietafel uit ongeveer 1570 van de Dordtse familie Van de Lindt. Particuliere collectie Engeland 

Afb. 23a Dirck Barendsz, drieluik met Aanbidding van de herders, Sterfbed en 
Tenhemelopneming van Maria, afkomstig uit de Sint Jan te Gouda, c. 1570. Museum 
Gouda. 

Afb. 23b Detail 
middenpaneel, reconstructie 
van de oorspronkelijke 
kleuren. 
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altaarstukken, geschilderd tussen 1565 en 1572, zijn bewaard gebleven en hebben ten slotte 
een plaats gekregen in Museum Gouda. Zij bevinden zich sinds 1999 in de Gasthuiskapel, een 
passende omgeving voor deze kerkschilderijen. Gaan we over tot de bespreking van de 
bewaard gebleven altaarstukken.  

De Onze Lieve Vrouwebroederschap had een eigen altaar aan de oostzijde van het 
noordtransept. Deze broederschap was een religieus genootschap voor notabelen, dat hier 
iedere zaterdag een mis had. Het altaarstuk is een drieluik dat gewijd is aan het leven van 
Maria. In het midden is de Geboorte van Jezus weergegeven, op het linker luik de Dood van 
Maria, op het rechterluik haar Tenhemelopneming (23a). Aan de buitenzijde zien we de 
Annunciatie. De triptiek is in c. 1570 geschilderd door Dirck Barendsz uit Amsterdam. In Rome 
en Venetië, waar hij tussen 1555 en 1562 verbleef, heeft hij Titiaan bestudeerd. Het drieluik 
wordt genoemd door Carel van Mander: het is zeer goed op de Italiaanse wijze geschilderd en 
behoort tot zijn beste werken.21 Het forse schilderij meet, wanneer de luiken zijn opengeklapt, 
2,5 bij 4 meter. Toen het drieluik in 1985-1986 werd gerestaureerd, vond men nog sporen 
van het oorspronkelijke blauw dat gebruikt was voor de mantel van Maria: gemalen 
kobaltblauw glas (smalt), dat gaandeweg grijsgroen wordt. Men gebruikte smalt, omdat dit 
een stuk goedkoper is dan lapis lazuli (ultramarijn). Aan de achterzijde van het schilderij is een 
reconstructie van de oorspronkelijke kleuren te zien (23b). 

Aan de oostzijde van het zuidtransept bevond zich, als 
tegenhanger van het altaar van de Onze Lieve 
Vrouwebroederschap, dat van de Sint 
Jacobsbroederschap. 
Deze broederschap, 
die eveneens uit 
notabelen bestond, 
bezat in Gouda een 
gasthuis. Het 
schilderij dat bij hun 
altaar hoorde, werd 
geschilderd door 
Anthonie Blocklandt 
van Montfoort. 
Rechtsboven zetelt 
Herodes. Beneden 

zien we het onthoofde lichaam van de schriftgeleerde 
Josias, die, onder de indruk gekomen van Jakobus de 
Meerdere, door hem werd gedoopt en die daarna werd 
omgebracht. Weldra zal ook de neergeknielde Jakobus 
door het zwaard worden gedood (24). Evenals het 
drieluik in het noordtransept heeft het altaarstuk in het 
zuidtransept grote afmetingen: ruim 3 bij ruim 2,5 meter. 

 
21  Van Mander (1946), 148. 

Afb. 24 Anthonie Blocklandt van Montfoort, 
Martelaarschap van Jacobus de Meerdere, 
afkomstig uit de Sint Jan te Gouda, c. 1570. 
Museum Gouda  

 

Afb. 25a Pieter Pietersz, paneel met 
marteldood van Petrus en Paulus, afkomstig 
uit de Sint Jan te Gouda, 1569-1573, 
Museum Gouda. 
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Het schilderij met de onthoofding van Jacobus heeft ooit in de Schepenkamer in het stadhuis 
gehangen, niet zozeer tot stichting, maar eerder tot afschrikking van criminelen. 

Ook de Pietersbroederschap was geen ambachtsgilde, maar had 
een puur religieus karakter. Het altaar van dit gezelschap was voorzien 
van een paneel van de hand van Pieter Pietersz. Hij was door zijn vader 
Pieter Aertsen, alias Lange Pier, opgeleid. Zelf werd hij ook Jonge Lange 
Pier genoemd. Het paneel dat hij voor de broederschap maakte is aan 
beide zijden beschilderd. Het toont aan de ene kant de marteldood van 
Petrus en Paulus (25a). Boven zien we de oprichting van het kruis, 
waaraan Sint Petrus, met het hoofd naar beneden, is bevestigd. Beneden 
heeft zojuist de onthoofding van Sint Paulus plaatsgevonden. Volgens de 
legende stuiterde het hoofd driemaal. Op de drie plekken waar het hoofd 
de grond raakte, ontstond een fontein. Op het schilderij zijn drie 
fonteintje te zien met de letters IHS. Aan de andere kant is de 
verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias weergegeven (25b). Dit 
verhaal vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 21: zeven 
leerlingen waren aan het vissen op het meer van Tiberias, maar vingen 
niets. Opeens zagen ze Jezus op de oever. Hij gebood hun het net aan 
stuurboord uit te gooien. Dit deden ze met succes. Petrus sprong toen in 
het water om Jezus te begroeten.  

De lokale schilder Michiel Claesz 
schilderde voor het altaar van het gilde van 
de timmerlieden in de Sint Jan een drieluik 
met taferelen uit het leven van Sint Jozef, 
waarbij deze niet als een oude man is 
weergegeven, maar als een krachtig persoon 
in de bloei van zijn leven (26). In het 
middenpaneel met de Vlucht naar Egypte 
vallen overeenkomstig de legende de 
afgodsbeelden van hun sokkels. In de 
predella is een aantal 
timmermanspecialisaties weergegeven: we 
zien een scheepstimmerman, een ‘gewone’ 
timmerman, een schrijnwerker en een 
stoelendraaier. Van dit drieluik weten we dat 
het op het eind van de achttiende eeuw in 
het weeshuis hing. 

Pieter Pourbus (1523-1584) kreeg de 
opdracht om een nieuw altaarstuk te 
schilderen voor de Hubertusbroederschap. 
Deze kunstenaar was in Gouda geboren, 
maar op jonge leeftijd naar Brugge verhuisd, 
waar hij een bekend schilder werd. Dat 

Afb.  25b Keerzijde van paneel met 
verschijning van Jezus aan het meer van 
Tiberias. 

Afb. 26 Michiel Claesz, middenpaneel van drieluik met de 
vlucht naar Egypte en predella met timmerlieden, c. 1560, 
afkomstig uit de Sint Jan te Gouda. Museum Gouda. 
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Gouda hem niet was vergeten, blijkt uit de opdracht van de Hubertusbroederschap. De 
zijpanelen van dit drieluik zijn verloren geraakt, het middenpaneel wordt sinds 1958 in 
Museum Gouda bewaard (27a). Over dit altaarstuk lezen we in Het Schilderboek van Carel van 

Mander het volgende. Zijn beste werk bevond zich in de grote kerk te Gouda, het was de 
geschiedenis van Sint-Hubrecht. Het middenstuk stelde een doopplechtigheid voor, waarbij 
twee personen door een bisschop werden gedoopt… de gebeurtenis vond plaats in een 
prachtige tempel, die perspectivisch zeer goed geschilderd was.22 Het enige wat we van 
Hubertus weten is dat hij de laatste bisschop was van Maastricht en de eerste van Luik. De 
legende vertelt dat hij zich na een werelds leven bekeerde nadat hij op een jachtpartij een 
hert had gezien met een kruis in zijn gewei. Iets dergelijks wordt ook verhaald van Sint 
Eustachius, die zich na het visioen van het hert samen met zijn vrouw liet dopen. Na zijn 
bekering werd Hubertus bisschop en wijdde hij zich aan de bekering van de heidenen. Op het 
schilderij van Pourbus is de doop van Eustachius en zijn vrouw te zien.23 Wellicht moet de 
dopende bisschop worden geïnterpreteerd als Hubertus.24 Aan de andere kant heeft een 
andere schilder de leerlooiers Crispinus en Crispinianus weergegeven (27b). Dit zijn de 
beschermheiligen van het schoenmakersgilde. Waarschijnlijk hadden schoenmakers van de 
Hubertusbroeders het recht gekregen om van hun altaar gebruik te maken.  

  

 
22 Van Mander (1946), 143. 
23 Huvenne (1984), 190. 
24 Goudriaan (1996), 58-60, De Fouw (2018). 

Afb. 27a Pieter Pourbus, de doop van Eustachius en zijn vrouw 
door St. Hubertus, altaarstuk afkomstig uit de Sint Jan te 
Gouda, voor 1572. Museum Gouda. 

Afb. 27b keerzijde van onbekende schilder met Crispinus en 
Crispinianus. 



Ontheemde heiligen. Altaarstukken en memorietafels uit oude kerken in Zuid-Holland   Pagina 17 van 38 

 

Kethel 

Uit de R.K parochiekkerk van Kethel 
bij Schiedam zijn twee panelen 
afkomstig met Cornelius en 
Cyprianus. Deze figuren zijn c. 1600 
geschilderd op de achterkant van 
twee ingekorte zijluiken van een 
laatmiddeleeuws triptiek. Hierop zijn 
nog sporen te zien van Adam en Eva 
en van een Kruisigingsscène (28).25 

 

Leiden 

Op 25 augustus 1566 vond de 
Beeldenstorm plaats in Leiden. 
De Pieterskerk kreeg net op 
tijd bewaking, maar de 
Pancras werd gestormd. In 
1572 gaan de kerken over in 
protestantse handen. Door dit 
alles zijn niet veel 
altaarstukken en 
memorietafels bewaard 
gebleven.  

De Pieterskerk telde wel dertig 
altaren.26 Er moeten dus heel 
wat altaarstukken te 
bewonderen zijn geweest. 
Altaarstukken en 
memorietafels met 
schenkersportretten bleven 
soms in de familie, zoals het 
drieluik van de familie Van der 
Does-Van Poelgeest. Het 
dateert uit c. 1519-1525 en 
het bevond zich in hun 
familiekapel in het noordelijke 
dwarsschip van de Pieterskerk. 
Het heeft de Beeldenstorm 

 
25 Dijkstra e.a. (2002), 132-133; Van Eck (2008), 27. 
26 Elizabeth den Hartog, ‘De verdwenen interieurs voor de Beeldenstorm van 1566 en 1572’, in: De Pieterskerk 
in Leiden (2011), 164.  

Afb. 28  Twee panelen afkomstig uit de R.K. parochiekerk te Kethel met 
Cornelius en Cyprianus, c. 1600 geschilderd op zijluiken van 
laatmiddeleeuws triptiek, Utrecht, Museum Catharijneconvent. 

Afb. 29  MeMo 596. Cornelis Engebrechtsz, zijpanelen van drieluik met 
gebedsportretten, afkomstig uit de Pieterskerk te Leiden, 1519-1525. Leiden, 
Museum De Lakenhal 
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overleefd, werd hierna ondergebracht in het Huys Lockhorst in Leiden om ten slotte terecht 
te komen in Museum De Lakenhal. In de negentiende eeuw is het middenpaneel met de 
aanbidding van het Lam Gods door brand verloren gegaan. Op dit paneel was waarschijnlijk 
ook het echtpaar Willem van der Does en Henrica van Poelgeest afgebeeld. Op de zijluiken 
zijn hun dochters en hun echtgenoten weergegeven (29). De dochters worden aanbevolen 
door de Maria Magdalena, de mannen door Sint Joris. Het drieluik is van de hand van de 
Leidse schilder Cornelis Engebrechtsz, toen de belangrijkste schilder in de stad, en 
leermeester van een aantal andere Leidse schilders, waaronder Aertgen van Leyden en Lucas 
van Leyden.  

Het beroemde Laatste Oordeel uit 1526-1527 is van de hand van Lucas van Leyden 
(30a). Het drieluik is geschilderd in opdracht van de kinderen van de rijk geworden 
houthandelaar Claes Dircksz van Swieten ter plaatsing bij zijn graf. Het is dus een 
memoriestuk, dat hing in de buurt van de grafkelder van de familie Van Swieten, bij de 
doopkapel.27 Tijdens de Beeldenstorm is het drieluik door het stadsbestuur van Leiden in 
veiligheid gebracht. In het stadhuis kreeg het een plaats in de burgemeesterskamer, waar het 
een bezienswaardigheid werd. Keizer Rudolf had in 1602 belangstelling voor het schilderij, 
maar het toenmalige stadsbestuur, waar remonstranten een belangrijk aandeel van 

 
27 Volgens Edward Grasman is het stuk te groot voor een memorietafel. Bovendien ontbreken de portretten 
van de stichters. Petrus en Paulus op de buitenkant van de zijluiken zijn de patroonheiligen van de kerk. 
Grasman suggereert dat het drieluik hoorde bij het hoofdaltaar. Zie Edward Grasman, ‘Het Laatste Oordeel van 
Lucas van Leyden en andere altaarstukken’, in: De Pieterskerk in Leiden (2011), 226-234.   

Afb. 30a MeMo 594. Lucas van Leyden, drieluik met Laatste Oordeel, 1526-1527, afkomstig uit de Pieterskerk te Leiden. 
Leiden, Museum De Lakenhal 
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uitmaakten, wilden het stuk voor Leiden behouden. De 
voorstelling loopt door over de drie panelen. Links worden de 
goeden naar het paradijs gebracht. Rechts zien we de 
opengesperde hellemuil. De figuren op de voorgrond zijn 
plastisch weergegeven, die op het middenplan zijn 
schilderachtig aangeduid, die op de achtergrond lossen op in 
een nevelige atmosfeer. Ooit is 
de figuur van God de Vader, 
helemaal bovenin, 
weggeschilderd en vervangen 
door het tetragram. In 1935 
werd deze gestalte weer 
blootgelegd. Wanneer het 
drieluik gesloten is, zijn Petrus 
en Paulus te zien (30b). In 2011 

werd een replica, een foto, op werkelijke grootte opgehangen 
in de kerk vlak bij de doopkapel. 

In de Pieterskerk is de grafzerk aanwezig van Claes 
Alewijn Claesz en Anna Cornelisdr van der Hooch. Beiden zijn 
met hun kinderen afgebeeld op de twee zijpanelen van een 
triptiek waarvan het middendeel verloren is geraakt (31). De 
bewaard gebleven panelen, misschien toe te schrijven aan 
Aertgen van Leyden, bevinden zich thans in Lille. De familie 
wordt gepresenteerd door Paulus en Sint Anna te drieën. Sint 
Anna is gekozen omdat zij de naamheilige is van Anna 
Cornelisdr en omdat de triptiek geplaatst was boven het 
Anna-altaar. 

Het is niet onmogelijk dat het merkwaardige 
schilderij in het Rijksmuseum de Kerkprediking of 
de Roeping van Sint Antonius, toegeschreven aan 
Aertgen van Leyden, c. 1530 (32a), is gemaakt 
voor het altaar van de Leidse Sint 
Antoniusbroederschap in de Pieterskerk. We zien 
een predikant op de preekstoel in een kerk, 
omgeven door een groot gehoor. Rechts staat 
een groep van zes mannen, waarvan de voorste 
rijk is gekleed en een ketting met een 
Antoniuskruis om de hals heeft. Deze figuur keert 
boven terug terwijl hij brood uitdeelt aan 
behoeftigen. Het zouden twee scènes kunnen 
zijn uit het leven van Antonius van Egypte. Zijn 

levensbeschrijving in de Legenda aurea begint als volgt: Toen hij twintig jaar was, hoorde hij 
hoe in de kerk de tekst werd voorgelezen ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop 

Afb. 30b Achterkant van zijpanelen 
met Petrus en Paulus.  

Afb. 31 Toegeschreven aan Aertgen van Leyden, Roeping 
van Sint Antonius of Kerkprediking, c. 1530, afkomstig uit 
de Pieterskerk te Leiden. Amsterdam, Rijksmuseum. 

Afb. 32a Aertgen van Leyden, zijluiken van triptiek met 
gebedsportretten afkomstig uit de Pieterskerk te Leiden, 
c. 1558, Lille, Musée des Beaux Arts- 
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alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen’ (Matteüs 
10:21). Hij verkocht alles wat hij bezat, gaf de opbrengst aan de 
armen en leefde daarna als kluizenaar. Hij werd uitermate beproefd 
door demonen. We zien op het schilderij hoe Antonius – de jongeman 
met het Antoniuskruis – de geciteerde woorden uit het evangelie 
hoort en hoe hij daarna zijn goederen uitdeelt. De zes mannen rechts 
hebben portretkoppen. Het zijn tevens de stichters van het schilderij. 
Er wordt wel verondersteld dat dit schilderij het linkerluik was van 
een triptiek, waarvan het rechterluik de bekoringen van Antonius 
vertoonde. De Verzoeking van de H. Antonius in Brussel (32b) zou 
dan een onderdeel van het rechterluik zijn.28 Links zijn de gevouwen 
handen van een gebedsportret te zien.29 

In 2005 kwam Museum De 
Lakenhal in het bezit van een 

memoriestuk uit c. 1540 met de gebedsportretten 
van de familie Boschuysen, eigenlijk de hoofdfiguren 
van het schilderij, want de Opstanding van Christus 
wordt klein in de verte weergegeven (33). Het paneel 
is afkomstig uit de Pieterskerk of de Sint Pancras.   

De Sint Pancras of Hooglandse kerk had 28 
altaren. De Beeldenstorm heeft van de rijkdom van 
de kerk, waaraan een kapittel was verbonden, weinig 
overgelaten. Hoewel in het jaar na de Beeldenstorm 
werd verordonneerd dat alles moest worden 
teruggeplaatst, was herstel van de oude situatie 
slechts gedeeltelijk, want veel was intussen vernietigd 
of verkocht.30 Er is één schilderij uit de Sint Pancras 
bekend: de memorietafel met een Noli me tangere en 
een knielende kanunnik in het Sint Annahofje te 
Leiden (34). Het bijschrift luidt: Op 4 november in het 
jaar de Heren 1558 overleed de eerbiedwaardige heer 
en meester Cornelis Willemsz, kanunnik van deze kerk. Moge hij rijk voor God leven. Cornelis 
Willemsz was kleinzoon van de stichter van het Sint Annahofje. Dit verklaart het feit dat de 
memorietafel in de kapel van dit hofje is terechtgekomen. 

 
28 Van Os e.a. (2000), 138, Catalogus Lucas van Leyden (2011), 326-327, De Pieterskerk in Leiden (2011), 224. In 
de catalogus Kunst voor de Beeldenstorm (1989), 162, wordt de koppeling van het schilderij in het Rijksmuseum 
met het Brusselse schilderij niet overtuigend genoemd. Peter van der Coelen interpreteert het Amsterdamse 
schilderij als ‘Niet van brood alleen’ (Mt. 4:4): behalve het brood (de brooduitdeling rechts boven) is er het 
geestelijke brood (het in de  prediking verklaarde woord): Van der Coelen (2008), 174.  
29 Van Bueren (1999), 112, 120. 
30 Leverland (2000), 263. 

Afb. 32b Fragment van zijluik van Roeping van 
Sint Antonius. Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België. 

Afb. 33 MeMo 725. Memorietafel met verrijzenis van Christus en 
gebedsportretten, c. 1540, afkomstig uit de Pieterskerk of Sint 
Pancras te Leiden. Leiden, Museum De Lakenhal. 
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Het Academiegebouw aan het Rapenburg was vroeger 
een klooster dat aan de dominicanessen of witte nonnen 
toebehoorde. Uit de kerk die bij dit klooster hoorde, de 
Magdalenakerk, zijn twee drieluiken van dezelfde afmetingen 
afkomstig. Ze zijn gesticht door het echtpaar Jacob van 
Montfoort, een rijk geworden steenbakker en lid van de Leidse 
vroedschap, en Dirckje Boelens van Lindenburgh. Zij werden 
begraven in de Magdalenakerk, waar ze vlakbij woonden. Het 
ene schilderij is van de hand van Lucas van Leyden en dateert 
uit 1531. Het hangt nu in de Hermitage in Sint Petersburg. Op 
dit figurenrijke schilderij wordt de Genezing van de blinde 
Bartimeüs weergegeven (Marcus 10:46-52: 35). Oorspronkelijk 
was het een drieluik. Later zijn de schilderingen overgebracht 
van paneel op doek en is er 
één schilderij van gemaakt.  

Het tweede drieluik, in 
1555 geschilderd door Aertgen 
van Leyden, fungeerde als een 

memorietafel. Hier is het Laatste Oordeel weergegeven, dat 
over de drie panelen doorloopt (36). In de zijluiken zijn Jacob 
van Montfoort en zijn zeven zonen afgebeeld en zijn vrouw 
Dirckje met haar vijf dochters. Carel van Mander, die dit 
Laatste oordeel in zijn Schilderboek noemt, schrijft over 
Aertgen: Men ziet, vooral op zijn grote stukken, lange figuren 
die soms een zekere disharmonie in de proportie vertonen. 31  
Deze waarneming gaat in ieder geval op voor Aertgen’s 
schilderij uit de Magdalenakerk.  

  

 
31 Van Mander (1946), 105. 

Afb. 34 MeMo 513. Memorietafel met 
de Verschijning van de verrezen 
Christus aan Maria Magdalena en 
gebedsportret van kanunnik, 
afkomstig uit de Sint Pancras te 
Leiden, 1558. Leiden, Sint Annahofje 

Afb. 35 MeMo 608. Lucas van Leyden, drieluik 
(oorspronkelijk) met Genezing van de blinde, afkomstig uit 
de Magdalenakerk te Leiden, 1531. Sint Petersburg, 
Hermitage. 

Afb. 36 MeMo 675. Aertgen van Leyden, drieluik met 
Laatste oordeel en gebedsportretten, afkomstig uit de 
Magdalenakerk te Leiden, 1555. Valenciennes, Musée 
des Beaux-Arts 
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Het middeleeuwse Sint Caeciliaklooster werd na de 
Reformatie een gasthuis. Nu is het de zetel van Museum 
Boerhave. Uit het klooster zijn twee schilderijen afkomstig die 
in Museum De Lakenhal worden bewaard. Het ene is een 
paneel  Christus aan het kruis uit c. 1520 (37). Het andere is een drieluik uit c. 1525. 
Het laat een Onbevlekte Ontvangenis zien en in de zijpanelen de familie Van 
Honthorst: een echtpaar met zes zonen en één dochter (38).  

Museum De Lakenhal bezit verder een Aanbidding der koningen uit 1510-
1540 (39), dat afkomstig is uit het Jeruzalemshof te Leiden. Het hofje werd gesticht 
in 1467. Het bestond uit dertien huisjes voor dertien arme mannen. In 1887 werd 
de kapel van dit hof gesloopt. 

 

 

 

 

Afb. 37 Paneel met Christus 
aan het kruis, afkomstig uit 
het Sint Caeciliaklooster te 
Leiden, c. 1520. Leiden, 
Museum De Lakenhal. 

Afb. 38  MeMo 517. Drieluik met de Onbevlekte Ontvangenis en gebedsportretten, afkomstig uit het Sint Caeciliaklooster 
te Leiden, c. 1525. Leiden, Museum De Lakenhal 
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Het Sint Annahofje is gesticht in 1492 voor 
dertien vrouwen. De kapel heeft de 
Beeldenstorm ongeschonden overleefd. 

Een drieluik met de Aanbidding van de drie koningen uit het atelier 
van de Antwerpse schilder Pieter Coecke van Aelst (1503-1550) is 
nog steeds in de kapel aanwezig (40). 

Museum De Lakenhal is in het bezit van drie panelen van de 
hand van Aertgen van Leyden, voorstellende de Kruisiging, de 
Opstanding van 
Christus en de 
Hemelvaart van 
Christus (41), 
mogelijk 
afkomstig uit de 
kapel van de 

Jeruzalemvaarders op de 
Cellebroersgracht.32 Hoogewerff noemt ze 
vrij groote en… zeer slordig geschilderde 
composities. Hij spreekt verder van een 
spookachtige Verrijzenis en een overvolle, 
onwaardige Kruisberg.33  

  

 
32 Stedelijk Museum De Lakenhal (1983), 93. 
33 Hoogewerff (1939), 416. 

Afb. 39 Aanbidding van de 
koningen, afkomstig uit het 
Jeruzalemhof te Leiden, 1510-
1540. Leiden, Museum De 

 

Afb. 40 Atelier Pieter Coecke van Aelst, drieluik met de aanbidding van de drie 
koningen, Leiden, Sint Annahofje 

Afb. 41 Aertgen van Leyden, Hemelvaart, afkomstig uit de kapel van de 
Jeruzalemvaarders op de Cellebroersgracht, Leiden, Museum De Lakenhal. 
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Naaldwijk 

Het geslacht Van Naaldwijk vindt zijn oorsprong in de twaalfde eeuw en 
sterft uit in de zeventiende eeuw. Leden van dit geslacht waren de stichters 
van de Sint Adriaanskerk te Naaldwijk en van het kapittel dat aan deze kerk 
was verbonden. Daarom hingen hun gebedsportretten in de kerk of in de 
kapittelzaal. Van de zeven portretten zijn er nog zes over: vijf Heren en één 
Vrouwe. Één portret kwam bij de plundering van de kerk in 1572 op de 
brandstapel terecht. De portretten worden toegeschreven aan de Meester 
van Alkmaar. Willem IV van Naaldwijk heeft een opvallende neus (42): deze 
is opgezwollen vanwege een huidaandoening. Dit portret is te bewonderen 
in het Rijksmuseum, de overige panelen bevinden zich in het 
gemeentearchief van Naaldwijk. 

Noordwijkerhout 

Leeuwenhorst was een cisterciënzerinnenabdij bij Noordwijkerhout. In 
1571, na de landing van de watergeuzen bij Katwijk, vluchtten de nonnen 
naar Leiden. In 1573 werd de abdij tijdens het beleg van Leiden vernield, 

opdat het gebruik door de Spanjaarden zou worden voorkomen. Uit de abdij is een 
achterglasschildering tot ons gekomen. Het is een drieluik met in het midden het Laatste 
avondmaal en in de zijluiken abdis Adriana van Rhoon, aanbevolen door Jacobus de 
Meerdere, en haar kapelaan Dirck Pietersz Spangert met Maria Magdalena (43). Het werk 
wordt toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostsanen en wordt in 1525-1530 gedateerd. 
Het middenpaneel geeft het moment weer dat Judas de zaal verlaat: Jezus doopte een stuk 

Afb. 42 MeMo 571. Meester van 
Alkmaar, Willem IV van Naaldwijk, 
afkomstig uit de Sint Adriaanskerk te 
Naaldwijk, 1500-1506. Amsterdam, 
Rijksmuseum.  

Afb. 43  MeMo 724. Omgeving Jacob Cornelisz van Oostsanen, achterglasschildering met laatste avondmaal en gebedsportretten, 
afkomstig uit abdij Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, 1525-1530. Amsterdam, Rijksmuseum 
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brood in de schaal en gaf het aan Judas… Judas nam het brood aan en ging meteen weg 
(Johannes 13:26-30). Hij heeft zo’n haast dat zijn stoel omver valt. 

Oegstgeest 

In 1428 stichtte Boudewijn van Swieten het regularissenklooster Mariënpoel te Oegstgeest. 
De kloosterkapel fungeerde ook als grafkapel voor Boudewijn en zijn familie. De familie wordt 
herdacht in een memorietafel die zich oorspronkelijk in de buurt van het familiegraf in de 
kloosterkerk heeft bevonden. Diverse familieleden zijn afgebeeld en genoemd, Boudewijn en 
zijn echtgenote knielen direct aan weerszijden van Maria en het Christuskind. Het schilderij 
bevindt zich thans in Museum De Lakenhal (44). 

In 1573 werd het klooster door de Spanjaarden verwoest. Twee altaarstukken, beide 
van de hand van Cornelis Engebrechtsz (1508-1510), werden gered en naar het stadhuis 
overgebracht. Carel van Mander vermeldt ze in zijn Schilderboek wanneer hij Cornelis 
Engebrechtsz behandelt: een… begaafd en vaardig schilder… zoals nog enige kunstige, fraaie 
stukken kunnen getuigen, die in den razenden zondvloed van den Beeldenstorm niet ten onder 
zijn gegaan, maar, tot ons geluk, bewaard gebleven. Deze stukken worden door het 
stadsbestuur van Leiden om hun kunstwaarde en ter nagedachtenis aan zulk een uitnemend 
meester en burger van Leiden, bewaard op het stadhuis… Het zijn twee altaarstukken met 
deuren, welke zich vroeger buiten Leiden bevonden in de kerk bij het klooster te Mariënpoel. 
Het middenpaneel van het eene stuk stelt voor een Crucifix… Het andere altaarstuk stelt een 
Kruisafneming voor met er rondom zes kleine taferelen van de overige smarten van Maria. Op 
de deuren komen naar ik meen de schenkers in biddende houding voor.  

Het middenpaneel van het laatstgenoemde schilderij van Cornelis Engebrechtsz (1508-
1510) geeft de Bewening van Christus weer (45a). Hij is zojuist van het kruis gehaald en wordt 
nu omgeven door Maria, Johannes, die haar ondersteunt, Maria Magdalena, herkenbaar aan 
haar zalfpot, en nog een aantal mannen en vrouwen. De Bewening is een van de ‘zeven 
smarten van Maria’. De overige zes smarten, te beginnen met de Opdracht van Jezus in de 

Afb. 44 MeMo 595. Memorietafel met Maria en Kind en gebedsportretten, uit de kapel van het regularissenklooster Mariënpoel te Oegstgeest, 1552. Leiden, 
Museum De Lakenhal. 
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tempel, zijn in de geschilderde 
architectonisch omlijsting van 
het middenpaneel 
weergegeven. In de zijluiken 
worden de knielende stichters 
aangetroffen: Margaretha 
Martensdr en haar broer, de 
reguliere kanunnik van Sint 
Augustinus  Jacob Martensz 
Schout, de rector of pater van 

het klooster. Margaretha bevindt zich links, de plaats die 
doorgaans door een man wordt ingenomen. Klaarblijkelijk had 
Margaretha een prominente positie. Zij wordt vergezeld door 
de Heilige Caecilia en Maria Magdalena. Jacob wordt 
aanbevolen door zijn patroonheilige, Jacobus de Meerdere, 
en Sint Maarten. Misschien stichtte Jacob het drieluik in 1508, 
het jaar waarin hij tot rector van het klooster werd 
aangesteld. Wanneer de luiken zijn gesloten, zien we vier 
vrouwelijke heiligen, geschilderd in grisaille (45b). Het zijn de 
Heilige Apollonia, Gertrudis van Nijvel, Agatha en Agnes, allen 
toonbeelden van maagdelijke zuiverheid en als zodanig 
voorbeelden voor de zusters. 

Het andere altaarstuk van Cornelis Engebrechtsz, 
bedoeld voor het hoogaltaar, is van latere datum (1515-1517) 

(46a). Op het 
middenpaneel is 
Christus aan het kruis 
weergegeven. In de 
zijluiken bevinden zich 
twee 
oudtestamentische 
voorafbeeldingen: het 
Offer van Abraham en 
Mozes en de koperen 
slang. In de predella – 
het onderstuk van het 

Afb. 45a MeMo 516. Cornelis Engebrechtsz, drieluik met de Bewening van 
Christus en gebedsportretten, afkomstig uit de kapel van Mariënpoel, 1508-
1510. Leiden. Museum De Lakenhal 

Afb. 45b Buitenkant zijluiken met vier vrouwelijke heiligen 

Afb. 46a MeMo 514. Cornelis 
Engebrechtsz, drieluik met 
Kruisiging, het Offer van 
Abraham en Mozes met de 
koperen slang. In de predella 
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middelste paneel – zien we het dode 
lichaam van Adam, waaruit een boom 
groeit. Deze voorstelling gaat terug op 
het verhaal dat het kruis gemaakt zou 

zijn uit het hout van een boom die gegroeid was uit het graf 
van Adam. Zo werd een verband gelegd tussen de oude Adam 
en de nieuwe Adam Christus. Links van Adam zien we 
opnieuw Jacob Martensz Schout en Margaretha Martensdr, 
begeleid door Sint Maarten, als verwijzing naar het 
‘Martensz/Martensdr’ uit hun naam. Aan de andere kant van 
Adam knielen vijf zusters van het klooster Mariënpoel, 
begeleid door Sint Augustinus, de patroonheilige van het 
convent. Wanneer de luiken gesloten zijn, ziet men links 
Christus die van zijn kleren wordt ontdaan, rechts ‘Christus op 
de koude steen’, een scène die niet in het evangelie 
voorkomt, maar misschien afkomstig is uit het religieuze 
theater. Christus zit op een steen, vlak voordat hij gekruisigd 

zal worden. Het kruis, dat op de grond ligt, en het landschap lopen door op de twee luiken 
(46b). 

Beide schilderijen, die in 1577 naar het stadhuis werden getransporteerd, zijn in 1872 in 
de collectie van Museum De Lakenhal opgenomen.  

Mariënpoel bezat eertijds een derde 
schilderij van Cornelis Engebrechtsz, uit 
1527. Het is een paneel met een Christus die 
wacht op de kruisiging (‘Christus op de koude 
steen’), thans in het Koninklijk Museum van 
Schone Kunsten in Antwerpen (47). In de 
scène is een knielende kloosterzuster 
opgenomen, die wordt aanbevolen door Sint 
Augustinus, patroonheilige van de 
regularissen.  

Een vierde schilderij van Cornelis 
Engebrechtsz, afkomstig uit Mariënpoel, 
bevindt zich thans in Londen. Het toont de 
Bewening en een knielende kloosterzuster, 
vergezeld door Sint Augustinus (48). Behalve 
de Bewening is ook, heel klein, de Graflegging weergegeven. 

Een schilderij uit de werkplaats van Cornelis Engebrechtsz uit c. 1510, afkomstig uit 
Mariënpoel, bevindt zich thans in de Staatliche Museen te Berlijn. We zijn getuigen van de 

Afb. 46b Buitenkant zijluiken 
met de ontkleding van 
Christus en Christus op de 
koude steen  

Afb. 47 MeMo 700. Cornelis 
Engebrechtsz, Christus op de koude 
steen met gebedsportret, afkomstig uit 
de kapel van Mariënpoel te Oegstgeest, 
1527. Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten.  

Afb. 48 MeMo 2685, Cornelis 
Engebrechtsz, Bewening van Christus 
en gebedsportret, afkomstig uit de 
kapel van Mariënpoel te Oegstgeest, 
1510-1515. Londen, privéverzameling. 
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Bespotting van Christus en de Doornenkroning. Links knielt 
een kloosterzuster, aanbevolen door de Heilige Augustinus. 
Rechts twee staande vrouwelijke heiligen: Agnes en Caecilia 
(49). Het attribuut van Caecilia, een orgel, staat aan haar 
voeten. Links op de achtergrond is de Geseling 
weergegeven. Gezien het kleine formaat van dit paneel (40 
x 41,8 cm) moet hier eerder gedacht worden aan een 
schilderij voor privédevotie in de cel van de 
opdrachtgeefster dan aan een altaarstuk.34 

Twee zijluiken in het Art Institute in Chicago zijn 
eveneens afkomstig uit Mariënpoel. Ze zijn te dateren in 
het tweede kwart van de zestiende eeuw. Het 
middengedeelte is verloren gegaan. De schilder is een 
volgeling van Cornelis Engebrechtsz. We zien twee zusters 

van het klooster, aanbevolen door 
Augustinus en  Gertrudis van Nijvel (50a-
b).  

Een Leidse schilder maakte een paneel met een Kruisiging met 
twee gebedsportretten: een kloosterzuster en een man, aanbevolen door 
respectievelijk Sint Augustinus en Johannes de Doper (51). Het is 
afkomstig uit Mariënpoel. Het is niet bekend waar het schilderij zich thans 
bevindt. 

Een bekend middeleeuws schilderij in het 
Rijksmuseum geeft vier kanunniken weer bij 
een graf (52). Het wordt toegeschreven aan 
de Meester van Spes Nostra. Op deze 
memorietafel zien we een halfgeopend graf 
met een transi (een lijk in staat van 
ontbinding) met aan iedere kant twee 

reguliere kanunniken van 
Sint Augustinus, 
gepresenteerd door 
Hiëronymus en Augustinus. 
Onder het graf is te lezen: Si 
quis eris qui transieris hoc 
respice plora. Sum quod eris 
quod es ipse fui pro me precor 
ora (Wie hier voorbij gaat, 
aanschouw en ween. Ik ben 

wat gij zult zijn, wat gij zijt, ben ik zelf geweest, ik smeek u: bid voor mij). Achter het graf is op 

 
34 Catalogus Lucas van Leyden (2011), 214. 

Afb. 49 MeMo 712. Werkplaats van Cornelis Engebrechtsz, 
Doornenkroning van Christus met gebedsportret, afkomstig 
uit Mariënpoel te Oegstgeest, c. 1510. Berlijn, Staatliche 
Museen. Afb. 50a-b MeMo 

618. Zijluik van 
memorietafel met 
gebedsportret en 
de H. Gertrudis, 
afkomstig uit 
Mariënpoel te 
Oegsgeest, 1525-
1550. Chicago, The 
Art Institute 

Afb. 51  MeMo 818. 
Leidse schilder, 
Kruisiging met 
gebedsportretten, 
afkomstig uit de 
kapel van 
Mariënpoel te 
Oegstgeest. Eind 
15de/begin 16de 
eeuw. Huidige 
verblijfplaats 
onbekend 

Afb. 50b 
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een bijzondere manier de Visitatie weergegeven: Elisabet begroet de zwangere Maria, terwijl 
beiden gezeten zijn op een zodenbank. De stok naast Elisabet duidt op haar ouderdom. 
Hierachter ligt een hortus conclusus, een besloten tuin, als verwijzing naar de maagdelijkheid 
van Maria. In deze tuin zijn drie musicerende engelen te ontwaren, verder Maria en het 
Jezuskind op een stokpaardje. De Visitatie en het jonge kind verwijzen naar de hoop op 
verlossing. We weten niet waar het schilderij oorspronkelijk vandaan kwam.35 Er is gedacht 
aan het augustijnerklooster Hiëronymusdal in Oegstgeest, het regulierenklooster Onze Lieve 
Vrouw op de berg Sion bij Delft of het regulierenklooster Maria Visitatie bij Haarlem. Ook is 
gedacht aan het vrouwenklooster Mariënpoel: in dit geval zouden vier achter elkaar 
gestorven rectoren zijn afgebeeld.  

 

 

 

 
35 Over de herkomst, zie Van Bueren (1999), 206-207, catalogus Vroege Hollanders (2008), 289. 

Afb. 52 MeMo 563. Meester van de Spes Nostra, memorietafel met vier kanunniken en een graf, verder Visitatie en hortus 
conclusus met verschillende figuren, afkomstig uit een Hollandse kloosterkapel (klooster Oegstgeest/klooster Maria Visitatie 
bij Haarlem/ Marienpoel), c. 1500. Amsterdam, Rijksmuseum 
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Poeldijk 

In de R.K. Bartolomeüskerk te Poeldijk bevindt zich een  
schilderij uit ongeveer 1500-1505 met de marteldood 
van de Heilige Bartolomeüs. Het schilderij heeft deel 
uitgemaakt van een drieluik. Wat we zien kan worden 
verklaard aan hand van de Legenda Aurea. We lezen hier 
hoe Bartolomeüs in Indië de maanzieke dochter van 
koning Polimius geneest (links midden), hoe een 
afgodsbeeld naar beneden wordt getrokken terwijl 
Bartolomeüs en de koning toezien (rechts boven), hoe 
Polimius zich laat dopen (links boven), hoe Bartolomeüs 
gevangen wordt genomen en de marteldood ondergaat 
(rechts midden en beneden) (53a).36 Het paneel is ooit 
door midden gezaagd zodat voor- en achterkant werden 
gescheiden. De andere kant van het paneel wordt in 

Berlijn bewaard. Hier 
wordt de legende van 
Sint Hubertus in beeld 
gebracht (53b). Beide 
taferelen worden aan 
de Meester van de kruisafneming van Figdor of aan Jacob 
Cornelisz van Oostsanen toegeschreven.37 Dat het drieluik 
waartoe dit paneel behoorde, gemaakt is voor de 
middeleeuwse Bartolomeüskerk in Poeldijk kan niet worden 
bewezen.38 

Het Catharijneconvent is in het bezit van de voorzijde 
van een altaarluik. Op dit paneel is Antonius Abt te zien (54). 
Het is van een Hollandse schilder en dateert van c. 1480. Tot 
1880 was het in het bezit van de Bartolomeükerk te 
Poeldijk.39 

 

Roelofarendsveen 

In het Museum Catharijneconvent worden twee luiken van een altaarstuk bewaard, waarvan 
de onderkant is ingekort. Ze zijn omstreeks 1515 gemaakt en laten Petrus en Paulus zien 
(55).40 De luiken zijn afkomstig uit de pastorie van de R.K. kerk van Petrus’ Banden in 

 
36 Van Dael (19970, 102-03. 
37 Catalogus Jacob Cornelisz van Oostsanen (2014), 168.  
38 Catalogus Vroege Hollanders (2008), 198-199. 
39 Dijkstra e.a. (2002), 114. 
40 Van Schooten en Wüstefeld (2003), 105-106. 

Afb. 54 Altaarluik met afscheid en 
begrafenis Antonius Abt, afkomstig uit 
de Bartolomeüskerk te Poeldijk, c. 1480. 
Utrecht, Museum Catharijneconvent. 

Afb. 53 a Meester van de kruisafneming van Figdor of Jacob 
Cornelisz van Oostsanen, marteldood van Sint Bartolomeüs, 
voorzijde van zijluik van triptiek, afkomstig uit de middeleeuwse 
Bartolomeüskerk te Poeldijk, 1500-1505. Poeldijk, Sint 
Bartolomeüskerk.  
53b  Achterzijde van zijluik met de legende van Sint Hubertus, 
Berlijn, Staatliche Museen 
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Roelofarendsveen. Ze worden toegeschreven aan 
Cornelis Willemsz, die werkzaam was in Haarlem in 
de eerste helft van de zestiende eeuw. 

 

Rotterdam 

De zijluiken van een 
memorietafel in het 
Museum Rotterdam zijn 
afkomstig uit de Sint 
Laurens of de Grote Kerk 
daar ter stede. Het 
middenstuk is tussen 
1566 en 1580 verloren 
gegaan. We zien Pieter 
Adriaensz Karre, lid van 

de vroedschap, gestorven in 1555, met zijn zonen, en zijn vrouw 
Maria Dirksdr van Groenewegen met haar dochters (56). Het 
afgebeelde echtpaar bleek in 1539 te sympathiseren met het 
nieuwe geloof.41  

Schoonhoven 

De memorietafel van Heer Raas 
van Haamstede laat hem en zijn 
vrouw zien aan weerszijden van 
Christus. De geharnaste Heer 
Raas wordt aanbevolen door de 
eveneens geharnaste Sint Joris. 
Zijn beroep als militair heeft 
hem het leven gekost: hij kwam 
om bij de slag bij 
Brouwershaven (14 januari 
1426). Zijn echtgenote wordt 
aanbevolen door Elisabet van 
Hongarije. Achter Raas bevinden 
zich zijn oudste dochter en haar 
echtgenoot. Achter de vrouw 
van Raas twee jongere dochters. 
Één is gekleed als een tertiaris.42 
De andere is al overleden, want 
ze naar verhouding te klein 

 
41 Van Lieburg e.a. (1996), 162. 
42 Tertiarissen zijn zusters die de derde regel van Franciscus volgen. 

Afb. 55  Cornelis Willemsz, zijluiken van altaarstuk met Petrus en Paulus, 
afkomstig uit de Sint Petrus’ Banden te Roelofarendsveen, c. 1515. 
Utrecht, Museum Catharijneconvent 

Afb. 56  MeMo 783. 
Toegeschreven aan Hendrick 
Assueresz van Montfoort, 
zijluiken van memorietafel met 
gebedsportretten, afkomstig uit 
de Grote of Sint Laurenskerk te 
Rotterdam, 1535-1545, 
Rotterdam, Museum Rotterdam. 

Afb. 57 MeMo 667. Memorietafel met Christus-Logos en gebedsportretten,  afkomstig uit de 
kapel van het Sint Elisabetklooster te Schoonhoven, c. 1455. Utrecht, Centraal Museum. 
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weergegeven. Het schilderij wordt gedateerd c. 1455. Het is misschien afkomstig uit het Sint 
Elisabetklooster te Schoonhoven (57).  

Besluit 

Na de Beeldenstorm van 1566 werd van hogerhand uitgevaardigd dat alle beschadigde kerken 
en kloosters moesten worden hersteld. In de onrustige jaren tussen de Beeldenstorm en de 
overname van de regering door de gereformeerden in de diverse steden in de jaren ’70 is 
maar weinig aan nieuwe schilderijen tot stand gekomen. Uit Gouda, waar de Beeldenstorm 
aan voorbij was gegaan, zijn vier altaarstukken bekend van na 1566, niet ter vervanging van 
gestormde altaarstukken, maar van schilderijen die in de stadsbrand van 1552 waren 
vernietigd. 

Ik heb 57 schilderijen gevonden, waarvan de meeste, 33 in getal, gebedsportretten van 
stichters/overledenen laten zien. Memorietafels die uit kerken werden gehaald konden 
onderdak vinden in de huizen van de afgebeelde families. Soms was men niet geïnteresseerd 
in de religieuze voorstelling, maar alleen in de portretten, reden waarom, in een aantal 
gevallen, alleen maar de zijluiken met portretten bewaard zijn gebleven. Een aantal 
schilderijen is in stedelijke collecties, en later in musea, terecht gekomen. Dit was vooral in 
Delft, Gouda en Leiden het geval.  

Het aantal kinderrijke gezinnen op memorietafels is opvallend. De familie Stoop uit 
Dordrecht spant met twintig kinderen de kroon (14), gevolgd door de familie Karre-Van 
Groenewegen uit Rotterdam met achttien kinderen (56). Veertien kinderen zijn te zien op het 
drieluik van de familie Boot uit de Haagse Sint Jakob (12). Zo kunnen we doorgaan: twaalf, 
tien, negen, zeven kinderen enz. Een aantal van deze kinderen was al gestorven toen de 
memorietafel tot stand kwam. Dat het over vroeg gestorven kinderen gaat is te zien omdat ze 
heel klein zijn weergegeven (57), in het wit zijn gekleed (3, 56) of een kruisje in de hand of 
boven het hoofd hebben (1, 14).  

Wanneer we letten op de weergegeven thema’s, zien we dat de meeste aandacht 
uitgaat naar Christus. Soms komen verschillende scènes uit zijn leven voor op één altaarstuk, 
zoals op het hoogaltaar in de kapel van Mariënpoel, waar de kruisiging wordt voorafgegaan 
door Christus die van zijn kleren wordt beroofd en Christus op de koude steen, en wordt 
voorafgebeeld door het Offer van Abraham en Mozes en de koperen slang (46a-b). Op een 
altaarstuk uit het augustijnenklooster te Dordrecht worden enkele scènes van de lijdensweg 
op één paneel in beeld gebracht: de Kruisdraging, Jezus aan het kruis genageld, Jezus aan het 
kruis (20). Vaak wordt een enkel voorval uit zijn leven geïllustreerd: de Aanbidding door de 
herders en de drie koningen, de Presentatie in de tempel, de Vlucht naar Egypte, de Genezing 
van de blinde, de Opwekking van Lazarus, het Laatste avondmaal, verschillende scènes uit zijn 
lijdensweg, zijn Opstanding, Noli me tangere, de Hemelvaart en het Laatste oordeel. Het zijn 
narratieve voorstellingen: verschillende scènes van één verhaal op één altaarstuk, of een 
enkele scène. Deze voorstellingen hebben een didactische, herinnerende functie. Vooral 
wanneer oudtestamentische scènes worden gecombineerd met nieuwtestamentische 
afbeeldingen kan worden gesproken van een didactische functie. De oudtestamentische 
scène fungeert dan als een voorafbeelding van een nieuwtestamentische gebeuren. 
Dergelijke combinaties worden aangetroffen in de Biblia pauperum, een laatmiddeleeuws 
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platenboek met bijschriften over het leven van Jezus met oudtestamentische 
voorafbeeldingen, bedoeld als hulpmiddel van de predikant en vaak door kunstenaars benut 
als voorbeeldboek. In dit boek komt bijvoorbeeld de volgende combinatie voor: Christus aan 
het kruis – het Offer van Abraham – de koperen slang, een combinatie die men ook aantreft 
aan op het zojuist genoemde drieluik uit Mariënpoel (46a).   

Wanneer slechts één scène uit het leven van Jezus is weergegeven, kan de voorstelling 
tevens het karakter krijgen van een Andachtsbild of devotional image, een ‘meditatiebeeld’, 
waarbij de beschouwer zich vol empathie inleeft in wat hij vóór zich ziet. Hij laat de afbeelding 
op zich inwerken en laat gevoelens in zich opkomen. In dit verband verwijs ik naar twee 
schilderijen van Maarten van Heemskerck uit het Sint Agathaklooster te Delft: de 
Doornenkroning (6) en de Bewening (7). Op het laatstgenoemde schilderij is het dode lichaam 
van Christus zo is neergelegd dat alle wonden goed zichtbaar zijn. De vrouw links van Christus 
houdt zijn rechterhand vast en wijst naar zijn zijdewond. De vrouw rechts van hem wijst naar 
de wond in zijn voet. De beschouwer wordt uitgenodigd om deze wondtekenen te 
aanschouwen, erover te mediteren en gevoelens in zich te laten opkomen, emoties zoals 
getoond worden door de vrouwen en mannen die de gestorven Christus omringen. De term 
devotional image is in dit geval bijzonder van toepassing, omdat de aandacht voor de wonden 
van Christus in de traditie staat van de middeleeuwse devotie tot de Vijf Heilige Wonden van 
Christus. 

Er zijn ook Christusafbeeldingen die niet een verhaal illustreren, maar die een ‘tijdloos’ 
beeld laten zien, zoals in het geval van de memorietafel uit Schoonhoven (57), waar Christus 
is weergegeven als de Logos, het Woord: hij maakt met zijn rechterhand het spreekgebaar en 
heeft het evangelieboek in zijn linkerhand. De functie van een dergelijke voorstelling is te 
vergelijken met die van een Byzantijnse icoon, waar de afgebeelde vererenswaardig in zijn 
afbeelding aanwezig wordt geacht. Andere voorbeelden zijn de gedachtenistafel uit Alphen 
aan den Rijn (1), waar Maria troont in het midden tegen de achtergrond van goudbrokaat. 
Zelf fungeert zij weer als troon voor het Christuskind op haar schoot. Iets dergelijks geldt de 
memorietafel van Boudewijn van Swieten uit de kloosterkerk van Mariënpoel (44): ook hier 
weer een frontaal tronende Maria met op haar schoot het Jezuskind, dat de wereldglobe in 
de ene hand heeft en met de andere hand een zegenend gebaar maakt.  

Ook Maria neemt een belangrijke plaats in. Een aantal scènes uit haar leven wordt 
weergegeven op het drieluik van Dirck Barendsz uit de Goudse Sint Jan (23a) Er komen ook 
‘statische’, icoonachtige voorstellingen voor zoals Maria met het Jezuskind op haar schoot, 
waarvan we er twee hebben gezien (1, 44). Heiligen komen voor als ‘bijfiguren’: als 
beschermers van de stichters of overledenen die op altaarstukken en memorietafels worden 
afgebeeld. Vaak zijn het hun naamheiligen. Ze komen ook voor als ‘hoofdfiguren’, waarbij hun 
leven of hun marteldood wordt geïllustreerd (24, 25a, 27a, 32a-b, 53a-b, 54). Het gaat dan 
om henzelf, ze komen voor in kerken die aan hen gewijd zijn, of op altaren van gilden die naar 
hen vernoemd zijn.  

Een aantal oude kerken in de provincie Zuid-Holland hebben we virtueel kunnen voorzien van 
altaarstukken en memorietafels die destijds de vrome aandacht trokken van de kerkgangers. 
Het was tevens een tocht langs een aantal schilderijen in diverse musea in binnen- en 
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buitenland, die we in gedachten in hun oorspronkelijke context hebben teruggeplaatst 
waardoor ze meer werden dan louter kunstwerken, maar tevens voorwerpen die hebben 
gefunctioneerd in het kader van herinnering en devotie.    

Na de overname van de middeleeuwse kerkgebouwen door de protestanten wordt de traditie 
van geschilderde altaarstukken en memorietafels voortgezet in schuil- of huiskerken, waar 
sprake is van een ‘katholieke onderstroom’ van de schilderkunst van de Gouden Eeuw en de 
eeuw daarna, waar de laatste tijd meer belangstelling voor is ontstaan.43 Maar dat is een heel 
ander verhaal. 

Er is nog een verhaal, namelijk het feit dat de nieuwe gebruikers van de oude kerken 
deze wel ontdeden van wat hun niet zinde, maar dat ze van de andere kant deze kerken niet 
leeg en onversierd lieten. In theorie was er in de gereformeerde kerken geen plaats voor het 
beeld. Maar de praktijk was anders dan de leer. De altaren met hun retabels en de beelden 
werden verwijderd, de muurschilderingen weggewit, maar de glas-in-loodramen werden vaak 
gehandhaafd. Wel kwam er voor de beelden en schilderijen iets in de plaats: tekstborden met de 
tien geboden, de twaalf artikelen van het geloof en het Onze Vader. De kerk was het huis van het 
Woord geworden. Later, sinds het midden van de zeventiende eeuw wordt er weer rijkdom in de 
kerk toegelaten: er komen deftige, fraai geornamenteerde herenbanken voor de diverse 
overheden, kansels met Bijbelse voorstellingen, nieuwe gebrandschilderde ramen, 
avondmaalszilver in plaats van tinnen schalen en bekers, grote orgels. In beperkte mate worden 
er weer afbeeldingen toegelaten: zeker geen cultische, wel historiae met een didactische, 
opwekkende of herinnerende functie. Omdat de gereformeerde kerken door de overheid 
werden onderhouden hadden ze ook een publieke functie. Zij fungeerden als begraafplaatsen, 
voor gereformeerden en katholieken. Met de graftekens komen er ook weer beelden in de kerk: 
portretten en personificaties. Hier moet in het bijzonder worden gedacht aan de praalgraven van 
plaatselijke heren en van admiralen. Gesneuvelde zeehelden kregen een begrafenis en een 
grafmonument, die door de overheid werden betaald. Dergelijke monumenten komen soms - 
zoals in de Nieuwe Kerk in Amsterdam - op de plaats van het vroegere hoogaltaar, de mooiste en 
belangrijkste plek in de kerk. Uit het bovenstaande blijkt dat het wereldlijke element duidelijk 
aanwezig was in gereformeerde kerken, waar, niet anders dan in de Middeleeuwen, naast het 
heilige ook het profane van de gilden en de families prominent vertegenwoordigd was. Al met al 
kan gezegd worden dat de heiligen weliswaar uit de kerk werden verwijderd, maar dat andere 
verbeeldingen er voor in de plaats zijn gekomen. 

  

 
43 Zie bijv. Van Eck (1994), idem (208).  
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