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Inleiding 

Toen in 1963 te Brussel een tentoonstelling gewijd werd aan de 16de eeuwse 
schilderkunst in België, kreeg deze expositie de titel „De eeuw van Bruegel". 
Een dergelijke titel is typerend voor de wijze waarop meestal aandacht be
steed wordt aan de geschiedenis van de schilderkunst in de 16de eeuw in de 
Nederlanden. Alleen de „groten" onder de schilders krijgen een plaats in de 
tempel van „Pictura". Uitgaande van deze visie zou de geschiedenis van de 
16de eeuwse schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden „De eeuw van 
Lucas van Leyden, van Maerten van Heemskerck of van Jan van Scorel" kun
nen heten. 
Vanzelfsprekend zijn de namen van deze schilders, die in de „officiële kunst
geschiedenis" meetellen, niet alleen op nationaal vlak, maar ook locaal, de 
paradepaarden. Voor Utrecht staat Jan van Scorel voorop en niet ten onrech
te eist Utrecht ook Anthonis Mor op als coryfee onder zijn schilders. 
Men hoeft de lijsten van het Utrechtse schilders-gilde maar na te gaan om te 
weten dat Van Scorel en Mor - die trouwens geen van beiden op die lijsten 
voorkomen - niet de enige schilders waren. Het is duidelijk dat het alles behal
ve objectief is, de geschiedenis van de schilderkunst in Utrecht in de 16de 
eeuw op te hangen aan enkele topfiguren. 
Een grondig onderzoek, met als doel een goed overzicht te geven van de ge
schiedenis van de schilderkunst in Utrecht in de 16de eeuw, is nooit gepubli
ceerd, wel een aantal deelstudies en monografieën; ze komen te bestemder 
plaatseter sprake. 
Deze bijdrage beperkt zich tot een overzicht van de schilderkunst in Utrecht 
in de tweede helft van de 16de eeuw. Aan het begin van die periode staat Jan 
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van Scorel - hij is in 1550 55 jaar oud. Aan het eind staat Abraham Bloemaert -
hij is in 1600 36 jaar oud. 

Het begrip „Utrecht" 

Wanneer men tegenwoordig spreekt over „Utrecht", dan kan dat betrekking 
hebben op de provincie, op de stad of zelfs op het bisdom Utrecht. Het door 
elkaar gebruiken van de drie betekenissen leidt tot een verwarring waaraan 
ook historieschrijvers zich vaak schuldig maken. 
In deze bijdrage heeft de term „Utrecht" uitsluitend betrekking op de stad 
Utrecht. Dat betekent niet dat uitsluitend aandacht besteed wordt aan 
Utrechters die als schilder in hun stad actief zijn. Uiteraard is het ook van 
belang te bekijken welke schilders zich in Utrecht vestigen of welke schilders, 
afkomstig uit de Domstad, buiten hun grenzen hun activiteiten gaan ontplooi
en. 
In 1539 worden de grenzen van de stad Utrecht 1) bevestigd door de land
voogdes Maria van Hongarije. Uit de kameraarsrekeningen van 1539-1540 
valt op te maken dat er over de limieten van der stede vrijheid meningsverschil
len waren ontstaan tussen de stad en de aangrenzende belanghebbenden. 
Men is toen gereden ende gegaen omme ende bynnen der vryheyt van Utrecht, al-
daer by dese Stadt op sekere benoemde plaetsen ettelicke personen geboden ende 
verdaecht waren, omme getuychnisse te doen van 't gesceyt ende gelegenheyt deser 
vryheidt van de stadt van Utrecht. In dit verband is het zeker van belang te zien 
dat het stadsbestuur in 1541 opdracht geeft aan de Utrechtse schilder Evert 
van Schayck om de resultaten van het onderzoek op een tafel, van olyverwe vast 
te leggen. Het schilderij (afb. 1) was bestemd om op deser Stadts raethuys tot 
een memorie te hanghen. De plattegrond van Van Schayck wordt tegenwoordig 
bewaard in het Centraal Museum te Utrecht 2). 
In 1566, vijfentwintig jaar na Van Schayck maakt Melchisedech van Hoorn, 
prentsnyder ende schilder uit Antwerpen een nieuwe plattegrond van Utrecht. 
Die plattegrond is vrijwel zeker de basis voor die, welke voorkomen in de wer
ken van Braun-Hogenberg en Guicciardini in de tweede helft van de 16de 
eeuw 3). 

Het begrip „schilderkunst" 

In archiefstukken in verband met Utrechtse schilders in de tweede helft van 
de 16de eeuw komen de woorden „kunstenaar", „kunstschilder" en „schil-

1 ) P. W. A. Immink. De Stadsvrijheid van Utrecht, in: Opstellen aangeboden aan Prof. Jhr. Dr. 
D. G. Rengers Hora Siccama. 1906-1942. Utrecht 1942, 314-434. 
2) C. Kramm. De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, 
Graveurs en Bouwmeesters, dl 5, Amsterdam 1861, 1456-1457; M. N. Acket, „Ligging en grenzen 
van Utrecht", Jaarhoekje van Oud-Utrecht 1950, 77-78 en Catalogus der Schilderijen Centraal 
Museum Utrecht, 1952, nr 252. In deze catalogus wordt het schilderij foutief gedateerd: het jaartal 
1539 heeft betrekking op de revisie van de grenzen en niet op de afwerking van het schilderij. 
3) Zie uitvoerig G. C. Labouchère, ..De plattegrond van Utrecht in Bruin's Stedenboek van 
1572 . . .".Jaarboekje van ..Oud-Utrecht" 1932, 23-31. 
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/. E. van Schayck, 
Plattegrond van 
Utrecht, 1541. Centraal 
Museum, Utrecht. 

derkunst" niet voor. Het woord „schilder" treft men er zeer veel aan. 
Op 14 april 1540 kreeg het Zadelaarsgilde van Schout, Burgemeesteren, Schepe
nen ende Raeden der Stadt van Utrecht een nieuwe keur of ordonnantie. Onder 
het Zadelaarsgilde 4) vielen, behalve de saedelaers (zadelmakers) en de scey-
makers (schedemakers), ook de tripmakers en de clompmakers, de beeldsnyders 
(beeldhouwers), de verlichters (boekverluchters of miniaturisten), de boeck-
printers (boekdrukkers), de boeckebinders én de cleerschryvers (behangselschil-
ders), de maelres (huisschilders) en de schilders. Onder deze laatsten, de schil
ders, worden de eigenlijke „kunstschilders" verstaan. 
In de 16de eeuwse gildebepalingen worden de criteria niet gezocht in de artis
tieke prestatie, maar uitsluitend in de uitoefening van het ambacht. Schilde
ren is niets anders dan het hanteren van verf en penseel. De schilder is een 
ambachtsman, onderworpen aan de regels en de verplichtingen van het Zade
laarsgilde. 
Niet zelden zochten „schilders" emplooi van bescheiden allure: het schilde
ren van familiewapens, uithangborden of het bijwerken van een ouder schil
derij. Door de politieke en economische omstandigheden van de tweede helft 
van de 16de eeuw zullen vele „schilders" gedwongen geweest zijn tot in onze 
ogen minderwaardig werk. 
Merkwaardig is zeker het feit dat juist in diezelfde periode het begrip „kunst
schilder" zijn ingang vindt in de Noordelijke Nedelanden. In literaire bronnen 
komt het geregeld voor. 

4) Zie in verband met het Utrechtse Zadelaarsgilde: S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, 
Utrecht 1880, 4-5 en G. J. Hoogewerff, De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland, 
Amsterdam 1947,99-103. 
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Het begrip „schilderkunst" wordt in de context van deze bijdrage in beperkte 
zin gebruikt, namelijk als het collectief van producten van „schilders". 
Bovendien wordt een extra beperking gehanteerd', alleen „roerende" produc
ten van „schilders" zijn onderwerp van verder onderzoek. Met andere woor
den: wel „panelen" en „doeken", maar geen fresco's of andere vormen van 
schilderkunst. 

Het begrip „tweede helft van de 16de eeuw" 

Niets is moeilijker dan het aanbrengen van chronologische grenzen in een 
kunsthistorische context. De aanduiding van een „eeuw", dat wil zeggen een 
periode die we conventioneel als een gesloten tijdvak beschouwen, is voor het 
kunstgebeuren een nauwelijks te aanvaarden term. De kalender houdt nu 
eenmaal geen rekening met de historische evolutie en evenmin met het denk
proces dat inhoud geeft aan vernieuwingen. 
Wanneer we uitgaan van „historische feiten", dan blijken die meestal méér te 
zijn dan mijlpalen waartussen het kunstgebeuren zich op een vrijwel geheel 
onafhankelijke wijze afspeelt. De troonsafstand van Karel V in 1555 of de 
beeldenstorm in 1566 bijvoorbeeld, betekenen geenszins een breuk in het 
kunsthistorisch proces. 
Het is duidelijk dat in 1550 in Utrecht niet ineens een nieuwe stroming in de 
schilderkunst ontstaat en evenmin is in 1600 een periode afgesloten of begint 
plots de zogenaamde „Gouden Eeuw". Jaartallen bieden nauwelijks garanties 
wanneer men een fenomenologische benadering op het oog heeft. De termi
nologie „tweede helft van de 16de eeuw" dient in deze context dan ook in 
bredere zin gehanteerd te worden. 

Historische achtergrond 

Gedurende de middeleeuwen is Utrecht een stad van groot belang in de Noor
delijke Nederlanden. De veranderingen die zich in de tweede helft van de 
16de eeuw voordoen, zijn voor Utrecht zeer ingrijpend. Ze zijn niet los te kop
pelen van de historische gebeurtenissen die zich in die periode in de Neder
landen afspelen. Het is hier niet de plaats om daar tot in détails op in te gaan; 
slechts zeer algemeen kan iets gezegd worden over de achtergrond van de ge
beurtenissen, die vanzelfsprekend van invloed waren op de ontwikkeling van 
de schilderkunst te Utrecht in die periode. 
In 1555 doet Karel V te Brussel afstand van de troon ten gunste van zijn zoon 
Filips II. Ook Maria van Hongarije ziet af van haar taak als landvoogdes; in 
1559 wordt zij opgevolgd door Margaretha, echtgenote van de hertog van Par-
ma en bastaard-dochter van Karel V. Willem van Oranje wordt in 1559 stad
houder van Holland, Zeeland, West-Friesland en Utrecht. 
Margaretha neemt eind 1567 ontslag en wordt opgevolgd door de hertog van 
Alva, die in augustus van dat jaar in de Nederlanden arriveert. Filips II geeft 
hem niet alleen volledige militaire macht, maar ook de opdracht om alle 
rebellen te straffen. 
Utrecht ontkomt niet aan grote fortsen, overlast ende geweelden van de Span-
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jaarden. Op 21 augustus 1569 trekken Spaanse militairen de stad binnen. Hun 
bezetting is een antwoord op de weigering van Utrecht om te consenteren in de 
opgelegde schattingen. Kronieken vermelden dat de Spanjaarden den geheelen 
coost ende dranck, van win ende van als dat zij begeerden opeisten en zelfs ette-
licken borgeren impune vermoerdert werden. 
In december 1573 wordt Alva vervangen door Requesens. Na zijn dood in 
maart 1576 neemt de Raad van State de regering over. Nog in hetzelfde jaar 
wordt don Juan van Oostenrijk, bastaard van Karel V, de nieuwe landvoogd. 
In de zeventiger jaren van de 16de eeuw zijn opstanden, veldtochten, belege
ringen, maar ook muiterijen, brandstichtingen en plunderingen een vertrouwd 
beeld. Zo ondernamen bijvoorbeeld de „geuzen", die in juli 1572 Amersfoort 
bezet hielden, bijna dagelijks plundertochten tot bij de poorten van Utrecht, 
halende die besten uyt den convente van Oudtwijck ende daeromtrent. Toen de 
Spanjaarden in 1574 niet langer meer nodig waren in het oosten van het land, 
trokken ze richting Utrecht. Op 1 mei 1574 stonden ze voor de poorten van de 
stad. In Utrecht, zo was hen door hun kapitein Baldeze beloofd, konden de 
Spaanse soldaten volle betalinghe halen, het waer mit gemack ofte ongemackt. Bij 
wijze van meivuren staken de ongewenste gasten denselven avont sommighe 
huysinghe buyten die vier poirten aen brant. 

Maar ongetwijfeld was het beleg van het kasteel Vredenburg in 1576 voor de 
bewoners van de stad Utrecht erger dan de onlusten die zich afspeelden 
buiten de stadswallen. 
In hetzelfde jaar waarin het beleg van het kasteel Vredenburg plaatsvond, 
1576, wordt de Nadere Unie tussen Holland en Zeeland gesloten, en de Pacifi
catie van Gent. In 1579 volgt de Unie van Utrecht. 
Op 22 juli 1581 wordt het Plakkaat van Verlatinghe gepubliceerd. De Staten-
Generaal, nu zetelend in Den Haag, weigeren verdere onderdanigheid aan 
Filips II en kiezen Anjou tot landvoogd. Anjou sterft in 1584, hetzelfde jaar 
waarin Willem van Oranje vermoord wordt. 
Graaf Adolf van Nieuwenaar, een felle calvinist, wordt in 1585 stadhouder 
van Utrecht. 
Na het sluiten van de Unie van Utrecht ligt het bestuur in de Noordelijke 
Gebieden grotendeels in handen van de „Landraad ten oosten Maze"; het 
gewest Utrecht wordt door de raadspensionaris Floris Thin vertegenwoor
digd. Na 1585 komt in het Noorden een nieuwe staat aan de orde, waarin de 
afzonderlijke Staten-vergaderingen soeverein waren. Voor het gewest Utrecht 
zetelen daarin de geëligeerden, namelijk de „protestantse" opvolgers van de 
vroegere kapittels; de ridderschap; de stad Utrecht en enkele kleinere steden 
zoals bijvoorbeeld Amersfoort. 
De stadhouder is niet meer de plaatsvervangende landsheer, maar in theorie 
de dienaar van de Staten. Verder kent elk gewest een juridisch adviseur, de 
pensionaris. 
Op 6 mei 1598 doet Filips II afstand van de Nederlanden, die hij als bruids
schat aan zijn dochter Isabella en haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk 
geeft. In hetzelfde jaar sterft Filips II. 
De onstabiele toestand in de tweede helft van de 16de eeuw was alles behalve 
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gunstig om een klimaat te scheppen waarin de schilderkunst tot bloei kon 
komen. De onrust, die in 1566 onder meer zou leiden tot de beeldenstorm, 
was mede veroorzaakt door de armoede en de hongersnood, als gevolg van de 
hoge graanprijzen, bij grote delen van de bevolking. In november 1565 bereik
ten de graanprijzen op de Utrechtse markt het ongekende maximum van 125 
stuivers per schepel tegen 53 stuivers in 1561 5). 
Behalve voor primaire levensbehoeften, eisten oorlog en defensie grote finan
ciële offers. De economische opbloei van de Noordelijke Nederlanden die 
voor een groot deel te danken is aan de immigratie van Portugese Joden na 
1580 en Zuidnederlanders na 1585, heeft in Utrecht niet direct positieve 
gevolgen. 
In de tweede helft van de 16de eeuw doet zich steeds sterker voelen dat 
Utrecht een stad is die veraf ligt van de bedrijvigheid van de steden, die ver
bonden zijn met de zeekust. Binnen haar muren is slechts kleine nijverheid en 
stedelijk mercantilisme gevestigd. Rijke kooplui en ondernemers vestigen 
zich niet in Utrecht. Van de „moderne sector" - de lakenindustrie en de in 
manufacturen uitgeoefende bedrijven - is in Utrecht zo goed als niets te mer
ken. 
Utrecht was in de tweede helft van de 16de eeuw gedaald tot de weinig bete
kenende positie van een provinciestad. Daarbij komt nog dat de Reformatie 
aan de Domstad zijn aloude functie van bisschopsstad ontnam. 
De afkondiging in 1559 van de nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden 
bepaalt dat er drie aartsbisdommen - Mechelen, Kamerijk en Utrecht -
komen. 

Deze nieuwe indeling heeft voor Filips diverse voordelen. Alle diocesen lig
gen binnen zijn wereldlijk gebied, zodat hij beter kan optreden tegen de her
vorming. De afkondiging van de besluiten van het Concilie van Trente in 1565 
betekent het begin van de katholieke Reformatie, de Contrareformatie. 
Op 10 augustus 1566 vindt te Steenvoorde in Vlaanderen de eerste beelden
storm plaats. De beweging verbreidt zich snel van het zuiden naar het noor
den. Ook Utrecht ontsnapt niet aan de beeldenstorm. 
Op zaterdag 24 augustus 1566 werd door aanhangers van de nieuwe leer aan 
het Utrechtse stadsbestuur gevraagd om twee kerken ter beschikking te stel
len. De burgemeester beloofde de Raad de volgende dag bijeen te roepen. 
Hun besluit werd niet afgewacht want diezelfde zaterdagmiddag nog begon 
men in de Geertekerk de beelden stuk te slaan. 
De volgende dag verzochten de gereformeerden die afgriselyckheyt van de beel
den uut de kercken te doen verwijderen. Kostbaarheden en kerkschatten zou
den op het stadhius gedeponeerd worden. Expliciet wensen zij de kerken van 
Predikheren en de Minderbroeders ter beschikking te krijgen. 
De raad probeerde het besluit acht dagen uit te stellen. De afgevaardigden 
van de gereformeerden stemden daarin toe, maar hurt achterban dacht daar 
anders over. Nog diezelfde dag viel men de Buurkerk binnen om allen die aul-
taren ende beelden, groot ende cleyn, die organen, gestoelten ende alle datier inné 
was, stuk te slaan en die boecken van der kercke aen stucken te scheuren. Vervol-

5) E. C. G. Brünner, „Die Dänische Verkehrssperre und der Bildersturm in den Niederlanden 
im Jahre 1566": Hansische Geschichtsblätter 1928, 101 en 107. 



gens trok men naar de Jacobskerk en de kerken van de Minderbroeders en de 
Predikheren doende alomme van gelycke, verbrandende haerlieder librarien ende 
boecken . . . 
Ook de volgende dag, 26 augustus, bleven de beeldenstormers - zo'n vijf- tot 
zeshonderd man - aan de gang, nu in de Nicolaas-en de Geertekerk. 
Op 27 augustus wordt, om verdere moeilijkheden te voorkomen, een voorlo
pige schikking getroffen: de hervormden krijgen het gebruik van de Jacobs
kerk. 
De wijze waarop de beeldenstorm in de Utrechtse kerken plaats vond is ver
schillend. In de Jacobskerk en in de kerken van de Predikheren en van de 
Minderbroeders kan men spreken van een plundering. Voor de andere kerken 
was dat niet het geval. Bij de Buurkerk stond een gewapende wacht die erop 
toezag omdatter nyet gestolen zoude worden. Zelfs werden seeckere juwelen, die 
sij aldaer gevonden hadden, ende kerckengoederen van de Buurkerk overge
bracht naar het stadhuis 6). 
Uit een van de vele getuigenissen betreffende de Beeldenstorm te Utrecht in 
1566 is bekend dat men zelfs de gewelfbeschilderingen in de Jacobskerk pro
beerde te vernietigen: Ende hadden die zelve beeldebreeckers all een leeder ge
recht aen tverhemelt van de kerck dat van hauut was ende in twelck verhemelt 
geschilden waeren die figuren van de apostelen, omme tzelve verhemelt aen stucken 
te smijten, als zij oeck gedaen zouden hebben, ten waere dattet bij hem gevangen 
belet waere geweest seggende: ,,Ghij schelmen, laet dat besschot staen, men kan 
die beelden by een schilder uyt doen strijdeen", hemluyden zulex van heurluyder 
quaet propoost ophoudende ende die geschilderde beelden ende beschut tzalveeren-
del). 
Op 9 november 1567 begaven de Commissarissen van de troebelen zich in de 
Utrechtse kerken en kloosters om te bekijken wat er na de Beeldenstorm her
steld kon worden. Op 21 februari 1568 volgt het bevel van Alva om de 
Utrechtse kerkgebouwen te herstellen 8). 
De Dom en de overige Utrechtse kapittelkerken bleven bij de „eerste beel
denstorm" van 1566 gespaard. In de mate van het mogelijke gaat men er op de 
oude voet verder. In 1574 hield men zelfs in de Salvatorkerk processie-gene
raal om de voorspoed af te smeken voor de schepen van Filips II in de strijd 
tegen de Geuzen 9). Het verraad van Rennenberg in maart 1580 had onder 
meer voor Utrecht tot gevolg dat er een „tweede beeldenstorm" plaats vond. 
Nu bleven de kapittelkerken niet gespaard. Zeer zeker is toen een en ander 
tijdig weggehaald. Zo is bijvoorbeeld bekend uit het testament van Victor van 
Scorel dat het drieluik, door zijn vader Jan van Scorel geschilderd in opdracht 
van Herman van Lochorst, deken van St Salvator en kanunnik van de Dom, 
weggehaald werd uit de Dom. Victor bepaalt in zijn testament van 8 septem
ber 1617 dat het drieluik door zijn executeurs trouw bewaard moet blijven en 

6) A. van Hulzen, Utrecht in 1566 en 1567, Groningen 1932, 38-39. 
7) J. C. J. Kleyntjens en J. W. C. van Campen, „Bescheiden betreffende den Beeldenstorm van 
1566 in de stad Utrecht": Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 1932, 126 nr 
173. 
8) Idem, 244. 
9) Archief van de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 1876, 245. 



niet verkocht mag worden. Wel mag het in bewaring gegeven worden aan ver
wanten van het geslacht Van Lochorst. Uitdrukkelijk spreekt Victor van Sco-
rel de hoop uit dat het drieluik te zijner tijd ter nagedachtenis van de op
drachtgevers teruggegeven wordt om het in de Dom te plaatsen 10). 
Ook uit andere bronnen blijkt dat niet alles vernield werd in de Utrechtse 
kapittelkerken. Op 8 maart 1586 ordonneert de Raad Jan van Medenblick, 
deurwaarder, om die dekenen vd. vyff capittulen de weet te doen, dat si alle de 
reliquien, altaren ende beelden, voorts sacramentshuysen ende diergelyke, noch in 
haer kerken ende portalen wesende, ruymen, ende die plaetsen van dien witten nae 
behoren, binnen 3 daghen . . . lij. 

In 1580 is in de sacristie van de Mariakerk nog een „drieluik" aanwezig. Dat 
valt op te maken uit een inventaris van kostbare voorwerpen die toen aan het 
stadsbestuur overhandigd moest worden 12). Ook in 1602 blijkt in het Kapit-
telhuis van de Mariakerk nog een schilderij, voorstellende de Kruisdraging, 
aanwezig te zijn. De Resoluties van St Marie van 15 januari 1602 vermelden 
requeste van Egbert van Wyck, koster van de St Pieterskerk, om restitutie van 
het schilderij De Kruisdraging hangende int capittelhuys van de Mariakerk. 
Volgens het document handelt koster Van Wyck op verzoek van Antonius 
Verhuel, kanunnik van St Pieter. In de Resoluties van St Marie van 19 maart 
1602 komt het schilderij opnieuw ter sprake; het blijkt een copie te zijn, ge
maakt door de zoon van de koster van de Pieterskerk: Here Egbert, coster St. 
Peter, dede versoucken restitue van den schilderie by hem zyn soen gecopieert vuyte 
cruysdraeger, int capittelhuys hangende . . . In dezelfde Resolutie is verder nog 
te lezen: . . . waerop goet gevonden is, dat alsoe nyet en blyckt van consent omme 
deselve copie te maecken, dat 't capittel dselve copie houden ende zyn arbeyt betae-
len zal. Met andere woorden: de copie mag opnieuw gecopiëerd worden, zelfs 
tegen vergoeding! Dat blijkt inderdaad gebeurd te zijn, want op 10 september 
1602 vraagt de copiïst zijn honorarium. Hiermee was de zaak nog niet afge
daan, want op 19 april 1610 wordt het besluit genomen het schilderij nogmaals 
te laten copiëren 13). 

Kerken en kloosters waren grotendeels verwoest of leeggehaald. De Refor
matie zou in de Noordelijke Nederlanden niet gevolgd worden door een 
Contra-Reformatie, zoals dat - met zijn positieve gevolgen voor de artistieke 
ontwikkeling - in de Zuidelijke Nederlanden het geval was. De 17de eeuwse 
schilder Samuel van Hoogstraeten 14) merkt in zijn tractaat over de schilder
kunst op dat de konst, sedert de Beeltstorming in de voorgaende eeuw niet geheel 
vernietigt is, schoon ons de beste loopbaenen, naementlijk de kerken, daer door 
geslooten zijn, en de meeste Schilders zich dieshalven tot geringe zaeken.jae zelfs 
tot beuzelingen te schilderen, geheelijk begeeven . . . 

10) C. H. de Jonge. ..Het triptiek der familie van Lochorst door Jan van Scorel in het Centraal 
Museum Utrecht". Oud-Holland 1929, 84. 
11) J. J. Dodt van Hensburg, Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, inzonderheid 
van Lirecht, dl 3, Utrecht 1843. 161. Deze publicatie, uitgegeven tussen 1838 en 1848. wordt 
verder geciteerd als Dodt. 
12) G. G. Cal koen. De Kapittelkerk van St. Marie te Utrecht, dl 2. handschrift. 1916-1917. getypt 
exemplaar bl/. 25. Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
13) Idem. 26. 
14) S. van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schooie der Schilderkunst. Rotterdam 1678. 257. 
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De politieke-, sociale-, economische- en religieuze omstandigheden in de 
tweede helft van de 16de eeuw waren geen van alle gunstig om bij te dragen 
tot een artistieke bloei in Utrecht. 

Schilderijenbezit 

Het is niet mogelijk, zelfs niet bij benadering, om het bezit aan schilderijen te 
bepalen, dat in de tweede helft van de 16de eeuw in Utrecht aanwezig was. In 
de Utrechtse kerkrekeningen komen wel betalingen aan schilders voor, maar 
die uitgaven hebben meestal niet veel te betekenen. Betalingen voor belang
rijke opdrachten zijn uitzonderlijk. Het bezit aan schilderijen in Utrechtse 
kerken moet in hoofdzaak bestaan hebben uit schenkingen van gilden, broe
derschappen, geestelijken en particulieren. 
Een bewaard gebleven beschrijving van de Salvator- of Oud Munster-kerk te 
Utrecht geeft een indruk van wat daar aan schilderijen aanwezig was 15). De 
beschrijving is opgedragen aan de deken van de kerk, Folkard van Montzima, 
en dateert uit 1592. De kerk was enkele jaren tevoren gesloopt. 
Op het hoogaltaar waren twee beschilderde luiken waar ondermeer het por
tret van Paus Adriaan op afgebeeld was. Achter dit altaar stond een ander al
taar, waar een Geboorte van Christus te zien was met het portret van deken 
Herman van Lochorst, overleden in 1527. Tegenover het graf van de H. Fre-
dericus was een schilderij geplaatst met de voorstelling van deze heilige. Van 
een ander schilderij wordt niet vermeld wat het voorstelde, maar waarschijn
lijk was het ook in verband te brengen met de H. Fredericus. Het aan de H. 
Johannes Evangelist toegewijde altaar van Johannes de Huges, die tijdens een 
bedevaart in 1562 vermoord werd, was versierd met een schilderij, voorstel
lende de Maagd Maria, dat - zo voegt de auteur eraan toe - veel overeenkomst 
had met het schilderij dat door St Lucas gemaakt zou zijn! 
Kanunnik Henricus Foeck, overleden in 1439, schonk aan de kerk een altaar, 
toegewijd aan de H. Laurentius en de H. Antonius. Het altaar was versierd 
met een op hout geschilderde H. Maagd met op de ene zijvleugel de H. Lau
rentius en de de andere de H. Antonius. Een ander altaar, toegewijd aan de H. 
Bartholomeus Apostel en de H. Juliana, bezat een houten paneel met schil
derwerk, waarvan de inhoud niet vermeld wordt. Bij het altaar van kanunnik 
Andreas Knijff, overleden in 1478, bevonden zich, behalve beelden van Chris
tus, Maria, Johannes, Andreas en Catharina, twee beschilderde vleugeldeuren 
waarvan de ene de Marteling van de H. Hippolytus voorstelde, en de andere 
de H. Ursula en de Elfduizend Maagden. Op de muur was Johannes van 
Bronckhorst geschilderd, de stichter van de kapel waar het altaar stond. Uit 
deze lijst, die zeker niet compleet is, valt op te maken dat vrijwel geen enkel 
schilderij uit de tweede helft van de 16de eeuw kan stammen. 
Uit de rekeningen van de Utrechtse Geertekerk blijkt dat in 1598 seecker pro
ces geweest is voor der stadt vtrecht tegens Steven Willemsz. Pau aenghaende het 
hooch altaer ende seeckere kerckelicke goederen ende het proces gewesen is also 

15) ..Oud-Munsterkerk te Utrecht", Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
1875.337-385. 



dat de kerck getriumpheert heeft 15a). De beschrijving van het altaarstuk is zo 
gedetailleerd dat we ons een zeer duidelijk beeld kunnen vormen van de voor
stelling'. 
Noch twe haute vergulde vluegels ende enghels, die gestaen hebben aent hautwerck 
van autaer, responderende mit die wapenen van Cornells Hermansz. ende syne 
huysvrau daerop gehouden. 
Noch een duer van voors. autaer der voors. kercke, daer binnen op geschildert is de 
geboorte ons heren ende buyte defiguere van zal. Cornells Hermansz. van Leghen-
dael mit S te Andries. 
Noch dander duer van tselue autaer daer op binnen gefigureert staet die verrysenis-
se ons heren ende buyten de figueren van Merichen Cornells Hermansz. huysvrau 
knielende voor S te Geertruyt. 
Noch de voet vant voors. autaer met vergulde canten ende verscheyden vergulden 
pyleerntgens daerop gesteh ende gehauden syn drie wapenen, te weten van Cornells 
Hermansz ende syn huysvrau, elcx appart ende het derde van haer beyden coniunc-
ten hebbende, daer onder gescrift hierna geinsereert Anno Domini 1576 es dit al-
taer wt deuotie gegeuen van Cornell's Hermansz. ende syn wyf, in haer leuen tot 
Godts eer ende heylighe mede, Godgheef haer beide de ewighe vrede. Amen. 
Noch een vergulde pedestaeltgen mit een ronde vergulde knoop. 
Noch twee lysten vant voors. autaer verguit synde, daert achterste stuck in gestaen 
heeft. 
Noch een verguit ornement dat bouen op het autaer gestaen heeft. 
Noch het binnenste stuck des altaers geschildert met die pynxsterdach. 
Het slot van deze beschrijving, namelijk dat het binnenste stuck - het centrale 
paneel van het drieluik - een pynxterdach voorstelde, is in verband te brengen 
met een vermelding bij Van Mander. Volgens hem plach te sta? in S. Geertruy-
den Kerck t'Utrecht een altaarstuk met de voorstelling daer d'Apostelen op den 
Pingsterdagh den heylighen Gheest ontfanghen. Dat altaarstuk was, volgens Van 
Mander van Anthonis Blocklandt. 
Bekend is dat in de aan St Stefanus en St Willibrordus toegewijde kapel van 
Frederik van Sierck in de Utrechtse Dom een serie portretten van Utrechtse 
bisschoppen hing. In 1485 wordt er reeds melding van gemaakt en in ieder 
geval was in 1583 nog het portret van bisschop Frederik van Blankenheim 
aanwezig. Mogelijk was bij deze schilderijen ook werk uit de tweede helft van 
de 16de eeuw, alhoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. De laatste vermel
ding waarin sprake is dat een schilder voor de kapel bezig is, dateert uit 1524. 
Dan wordt Goeyert die scilder betaald voor het portret van bisschop Hendrik 
van Beieren. In hetzelfde jaar schilderde Goeyert de portretten van Filips van 
Bourgondië, die in dat jaar overleed, en van Frederik van Baden, die reeds in 
1517 overleden was. In 1533 werd het portret van de in 1531 overleden Hen
drik van Beieren aan de serie toegevoegd 16). 
De inventarissen van de Utrechtse kloosters zijn nog onvoldoende bestudeerd 
om een indruk te krijgen van het bezit aan schilderijen in kloosters. In de ver-

15a) F. A. L. van Rappard, „De Rekeningen van de Kerkmeesters der Geertekerk te Utrecht in 
de XVIe eeuw". Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 1882. 334-335. 
16) R. van Luttervelt, ..De Portretten der Landcommandeurs van de Balije van Utrecht". 
Oudheidkundig Jaarboek 1946. 35. 
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gaderzaal van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht hangen nog in 
rijen boven elkaar meer dan zeventig portretten van landcommandeurs van de 
Orde. Vroeger hingen deze portretten in het gebouw van de Balije aan de 
Springweg te Utrecht. Alle geportretteerden zijn zonder uitzondering ge
knield op een bidbank voorgesteld. Zij zijn gekleed in een harnas, waarover 
een schoudermantel met hun familiewapen. Dit wapen komt, gecombineerd 
met het wapen van de Orde - een zwart kruis op zilveren veld - ook voor op de 
bidbank. 
Tussen deze serie bevinden zich ook enkele portretten uit de tweede helft van 
de 16de eeuw. Op een van deze panelen - het negende in de reeks - zijn de por
tretten afgebeeld van Steven van Zuylen van Nyevelt, overleden in 1529; 
Wouter van Amstel van Mijnden, overleden in 1536; Albert van Egmond van 
Merestein, overleden in 1560; Frans van der Loe, overleden in 1579 en Jacob 
Taets van Amerongen, overleden in 1612. 
Niet zelden werden dergelijke portretten posthuum geschilderd. Ongetwijfeld 
is dat ook gebeurd met deze serie, met uitzondering van het portret van Jacob 
Taets van Amerongen. Juist in het jaar van zijn overlijden, 1612, treden be
langrijke veranderingen op in de portretten. Ongetwijfeld gaan de geportret
teerden nu voor de schilder „poseren". De namen van de schilders blijven 
niet meer anoniem, zoals dat vóór de 17de eeuw wel het geval was. De opgave 
van het jaar van overlijden blijft veelal achterwege. 
Het anonieme portret van Jacob Taets van Amerongen, dat het jaar van zijn 
overlijden vermeldt, sluit niet aan bij de vernieuwde opvatting die begint met 
de intrede van Diederik van Bloys van Treslong in 1612. De geportretteerde 
Taets van Amerongen past nog geheel in de „oude stijl". Waarschijnlijk is het 
kort na zijn verkiezing in 1579 ontstaan 17). 
Incidenteel worden schilderijen vermeld in inventarissen en testamenten. Uit 
de Inventaris vanden Inboedel vanden eertsbisschop Fre. van Tautenburch 18), 
opgemaakt in 1580, blijkt de enorme rijkdom van deze Utrechtse bisschop. 
Schenck van Tautenburg moet onder meer een ware schat aan zilver gehad 
hebben. Zijn bezit aan schilderijen valt daarbij geheel in het niet. Op de zaell 
hingen veertien portretjes van keizers, koningen en andere belangrijke figu
ren ; verder twee schilderijen in de vorm van een ruit en twee Madonna's; veer
tien geschilderde troonjens van dyversche keyseren, coningen ende andere groote 
personagien; noch twe ruytsgewys; twee Marienbeelden, geschilderde taferelen. 
Verder bezat de bisschop opt zomerhuys nog een geschilderde tafereel van een 
Marienbeelt. Het schilderijenbezit van de bisschop is hiermee practisch com
pleet. 
Een aantal schilderijen worden vermeld in het Testament of Wterste Wille van 
Johan van Renesse, deken van S. Jan t'Utrecht 19). Alle schilderijen die in het 
testament vermeld worden, legateert Van Renesse aan de Janskerk tot cieraet 
van den capittelhuyse ofte kercke. Op de eerste plaats schenkt hij twee groot ende 
hoge schilderyen, op douck gedaen, het een met olyverf dat Albert Durer toege
schreven wordt, ende het ander ontwyffelyck Mabuys, beide beduydende het afne-

17) Idem. 33-40. 
18) Dodt dl 2, 249-264. 
19) Dodt. dl 2, 76-92. 
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men van het h. cruys. Behalve deze twee schilderijen - het ene mogelijk van 
Dürer en het andere van Gossaert, genaamd Mabuse - legateert Van Renesse 
nog drie schilderijen aan de Janskerk: een begroetenisse van de engel aen Maria 
en twee schilderyen, oock d'afneminge des Heeren van den cruyse, by Maria Mag
dalena, gedaen by Z. Anthonis Mor. Verder worden aan de kerk nog een aantal 
rondelen - waarschijnlijk ook schilderijen - gelegateerd; van onsen 1. Heere ende 
Vrouwe ende van de twaelf Apostelen ende vier Evangelisten; item, noch een van 
onsen Heere, ende een rondeel van paus Adriaen de zesde. Van Renesse schenkt 
ook het portret dat De Goyer van hem maakte aan het kapittel van St. Jan om 
int capittelhuyse te hangen. 

Het Testament ende Codicill, wylen Mr. Joachim Oprode, Bisschop van Hebron, 
can. t'Utrecht, 28. nov., 1575 20) vermeldt eveneens een aantal schilderijen. 
Kanunnik Oprode schenkt aan Mechtelt ende Agneetken Splintersz, ghesusteren, 
wt sunderlinghe vruntschappe, tot een ghedenkenisse, d'eerste een tafereel vanden 
avontmael, d'andere een tafereel vanden gecruysten Jesu, met Marie ende Joannes. 
Het testament van Oprode is nog om een andere reden van belang. Hij laat 
zeer duidelijke instructies na hoe en waar hij begraven wil worden. Oprode 
wenst onder meer bij zijn graf een tafereel, monumentum of epitaphium . . . of 
geset van steen ofschilderye. Voor dit tafereel bestemt hij zestig gulden. 
Uit de inventarissen van de inboedel van een aantal geestelijken - uitsluitend 
hogere geestelijken - blijkt dat er wel wat schilderijen in hun bezit waren. Erg 
groot kan het schilderijenbezit niet genoemd worden. De inventarissen zijn, 
voor wat betreft het kunstbezit, nog onvoldoende bestudeerd, zodat een goed 
beeld ontbreekt. Behalve voor de geestelijken, is dat nóg meer het geval voor 
het bezit van de burgers. Een uitzondering vormt de inventaris die op 26 sep
tember 1618 te Utrecht wordt opgemaakt van de inboedel van Gillis van Le-
denberch 21). Uit die inventaris is bekend dat hij een aantal schilderijen in zijn 
bezit had. Int saleth worden negen schilderijen, waaronder vier portretten, 
genoteerd. Op de camere besyden de ceucken zijn drie schilderyen ende een cleyn 
rondeeltgen voor de schoorsteen. In de saell drie schilderijen en in de kamer 
boven de zaal vier schilderijen. In de kamer boven de keuken zijn vier stuck 
schilderyen. Ten slotte nog vier stucken schilderyen in de achterkamer. 
Mogelijk dateert een aantal schilderijen in bezit van Gillis van Ledenberch uit 
de tweede helft van de 16de eeuw. Zekerheid hebben we hierover niet, even
min als over het feit of die schilderijen Utrechts werk waren. 

Jan van Seorel 

Het grootste gedeelte van de productiviteit van Jan van Seorel als schilder ligt 
in de eerste helft van de 16de eeuw. In de verbluffende veelzijdigheid die Van 
Seorel na 1550 aan de dag legt, speelt zijn activiteit als schilder geen primaire 
rol. Naar het voorbeeld van Leonardo da Vinci ontplooit Van Seorel zich 
meer en meer als „ingenieur": hij levert plannen voor waterbouwkundige 
projecten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp voor een nieuwe haven te Harder
wijk en een baggerproject voor de Vecht en de Rijn, een plan dat hij samen 

20) Dodt.dl2, 54-64. 
21 ) Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 1904, 344-362. 
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met de stadsarchitect Willem van Noort uitwerkt; hij ontvangt octrooien voor 
een nieuwe bedijkingsmethode en het droogleggen van de Zijpe in Noord-
Holland. 
Het is zeker niet overdreven om Jan van Scorel, naar het voorbeeld van de 
wijze en ervaren grijsaard in Homerus' „Ilias", het predicaat Nestor van de 
Utrechtse schilders in de tweede helft van de 16de eeuw te geven. Van Scorels 
kennis en ervaring waren zeer zeker voldoende aanleiding voor de kanunni
ken van de Gentse St Baafskathedraal om Jan van Scorel in 1550 opdracht te 
geven om samen met de Brugse schilder Lancelot Blondeel het „Lam Gods" 
van Van Eyck schoon te maken. 
De kunstenaarsbiograaf Carel van Mander 22) licht ons hierover in, alhoewel 
hij in zijn levensbeschrijving van Jan van Scorel verder weinig informatie geeft 
over Van Scorels activiteiten na 1550. Met geen woord rept Van Mander over 
de ingenieuze plannen van Van Scorel. Evenmin gaat hij in op het altaarstuk 
dat Van Scorel in opdracht van de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk te Delft 
schildert in 1550. 
Uit diverse détails blijkt dat Van Mander goed geïnformeerd is over de biogra
fie en het oeuvre van Van Scorel. Het is nauwelijks aan te nemen dat Van 
Mander niets zou afgeweten hebben van de activiteiten van Jan van Scorel na 
1550. Vermoedelijk heeft Van Mander bewust een en ander achterwege gela
ten. In zijn beschrijving van Het leven van loan Schoorel, schilder vermeldt Van 
Mander 23) een altaarstuk dat Van Scorel in de veertiger jaren van de 16de 
eeuw voor Gouda geschilderd heeft in zijnen besondersten tijdt en fleur. Hieruit 
kan de conclusie getrokken worden dat Van Mander niet dezelfde waardering 
heeft voor het latere werk van Jan van Scorel als voor het vroegere werk. 
Een opmerking van Buchelius 24) is in dezelfde context te plaatsen. In zijn 
Res Pictoriae, geschreven tussen 1590 en 1605, vermeldt Buchelius dat Jan van 
Scorel verontwaardigd is over de Utrechtse schilders, die van mening zijn dat 
Van Scorel lid moet worden van het gilde. Dankzij zijn status van geestelijke 
werkt Van Scorel als „vrij ondernemer" en doet daardoor zijn kunstbroeders 
oneerlijke concurrentie aan. Buchelius beaamt dit, maar is van mening dat de 
hoge productie van Van Scorel en zijn atelier wel ten koste gaat van de kwali
teit. 
Ook in de twintigste eeuw heeft men het latere werk van Jan van Scorel geen 
hoge score toebedeeld. Hoogewerff bijvoorbeeld schrijft 25): Het was hem 
genoeg, het was hem alles wellicht, dat eervolle en omvangrijke opdrachten onder 
zijn leiding volvoerd werden. Wij behoeven het niet al te zeer te betreuren, dat het 
groote altaarwerk te Delft verloren is gegaan! Het scheppen uit aandrift was den 
meester zeker niet vreemd - zijn portretten bewijzen dit slag op slag - maar het 

22) C. van Mander. Het Schilder-Boeck, Haarlem 1604, fol. 234-236 v°. Dit werk wordt verder 
geciteerd als Van Mander. Zie voor de restauratie van het ..Lam Gods": M. van Vaernewyck, 
Den Spiegel der Nederlandscher audthevt, Gent 1568. fol. CXVIII. 
23) Van Mander, fol. 236. 
24) G. J. Hoogewerff en J. Q. van Regteren Altena. Arnoldus Buchelius ..Res Pictoriae", 
's-Gravenhage 1928. 29. Dit werk wordt verder geciteerd als Hoogewerff en van Regteren 
Altena. 
25) G. J. Hoogewerff. De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, dl 4. 's-Gravenhage 1941-1942, 
189. Dit werk wordt verder geciteerd als Hoogewerff. 
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..bedenken" werd hem tot een tweede natuur. Zoo bedacht hij ten slotte . . . een 
baggermolen. 
Over dat grote altaarstuk voor de Nieuwe Kerk te Delft zijn we goed ingelicht 
dankzij Dirck van Bleyswijck 26). Deze auteur moet voor zijn beschrijving 
gebruik gemaakt hebben van originele documenten die, zoals hij schrijft, in 
het Comptoir van de Heeren Kerck-Meesteren overghebleven zynde. 
Van Bleyswijck vermeldt het contract van de Heeren Kerck-Meesteren met den 
vermaerden Meester Johan van Schorel, Canoniek tot S. Marien t'Utrecht/om een 
nieuwt hoogh Autaer-stuck/'t welck in magnificentie soude overtreffen/'het hoogh 
Autaer-stuck van den Aerdts-Bisschoppelijcken Dom tot Utrecht/waer van hy de 
mate met een toutje ende recht bescheyt in een Brief over-sendende . . . 
Het altaarstuk in de Dom te Utrecht was in 1497 geleverd door Eerst van 
Schayck en stelde scènes voor uit het leven van St Maarten. Dankzij Van 
Bleyswijck kennen we de afmetingen van het Utrechtse schilderij: breedt acht 
voeten min twee duym/ende hoogh negen voeten min anderhalf duym/en die Figu
ren groot ses voeten; doch, zo vervolgt de auteur, dit stuck alhier ten Nieuwen 
Kercke van Delft /soude wesen ter breete van tien voeten ruym/en ter lanckte eens 
wageschots ofte 12. voeten in de hooghte. Het Delftse altaarstuk soude wesen met 
dubbelde ofte vier opslaende deuren. Van Scorel zou er voor zorgen dat de figu
ren zodanig geschilderd zouden worden dat men staende onder die groote orgel, 
achter in die kerek, goede kennisse sal moge hebben van alle die figuren. 
Het altaarsturoote orgel, achter in die kerek, goede kennisse sal moge hebben 
van alle die figuren. 

Het altaarstuk te Delft bestond dus uit een vast middenpaneel met rechts en 
links dubbele beweegbare zijluiken. Een dergelijke „constructie" was voor 
Van Scorel niet nieuw. Voor de Utrechtse Mariakerk had hij dubbele zijluiken 
geschilderd voor een altaarstuk, waarvan het centrale gedeelte bestond uit 
beeldhouwwerk. Voor de abdij van Marchiennes in Noord-Frankrijk schilder
de Van Scorel rond 1540 een altaarstuk dat eveneens dubbele zijluiken had. 
Vóór Jan van Scorel vervaardigde Jan Bellegambe voor de abdij van Anchin 
in Noord-Frankrijk een dergelijk altaarstuk, zij het van veel bescheidener 
allure dan wat Van Scorel voor de abdij van Marchiennes levert 27). Nog 
eerder, namelijk in 1519, schilderde Matthias Grünewald zijn zogenaamd 
„Isenheimer altaar" voor de St Antoniuskerk te Isenheim in de Elsas. Het 
centrale gedeelte van het „Isenheimer altaar" bestaat - evenals het verloren 
altaarstuk in de Mariakerk te Utrecht - uit beeldhouwwerk; links en rechts 
van het middenstuk zijn eveneens dubbele beweegbare zijluiken aangebracht. 
Dit altaarstuk bezit ook een onderstuk, een predella, bestaande uit beeld
houwwerk en twee beschilderde zijvleugels 28). 

Ook voor wat betreft de voorstellingen op het Delftse altaarstuk zijn we dank
zij Van Bleyswijck goed ingelicht. In geheel geopende toestand zou op het 
centrale paneel de Kruisiging weergegeven worden; op de linker zijvleugel de 

26) D. van Bleyswyck, Beschrijvinge der stadt Delft. Delft 166 /. 247-249. 
27) De altaarstukken van Bellegambe en Van Scorel bevinden zich in het Musée de la Char
treuse te Douai. Zie uitvoerig de catalogus Jan van Scorel in Utrecht, Centraal Museum Utrecht. 
1977, 86 en volgende. 
28) Het zogenaamde ..Isenheimer altaar" van Grunewald bevindt zich nu in het Museum 
Unterlinden te Colmar. 
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Verrijzenis en op de rechter zijvleugel de Intocht van Christus in Jerusalem 
29). Sloot men deze zijvleugels dan zou de beschildering aan de achterzijde 
van de beide panelen één doorlopend tafereel vormen, namelijk de Doop van 
Christus in de Jordaan. Links en rechts van deze voorstelling zouden op zij
vleugels weer twee onderwerpen te zien zijn: links de Onthoofding van Johan
nes en rechts de Prediking van Johannes 30). Uit het contract is niet duidelijk 
wat de voorstelling zou zijn wanneer het altaarstuk geheel gesloten was. Uit de 
tekst valt op te maken dat men voor de buitenste luiken nog een besluit dien
de te nemen over eenige andere historien. Wel verzoeken de kerkmeesters Jan 
van Scorel om op een vierkant paneel de voorstelling van het Offer van Isaac 
weer te geven. Verder vragen zij hem om van achteren op de rugge van de Tafel/ 
die Historie van de elfduysent Maeghden, met Water-Verwen te schilderen. Het 
feit dat de rugzijde van het altaarstuk beschilderd zou worden met een voor
stelling van Ursula en de elfduizend Maagden is niet zo verwonderlijk. De 
Nieuwe Kerk te Delft heeft een kooromgang zodat men gemakkelijk achter 
het hoofdaltaar kon wandelen. Dat men de gelovigen wenste te attenderen op 
de historie van Ursula en de elfduizend Maagden is evenmin verwonderlijk: 
de kerk bezat relieken van de heilige Ursula. 

Als loon voor zijn werk vroeg Van Scorel 50 carolus-gulden jaarlijks over een 
periode van 25 jaar én een lijfrente van 2 ponden vlaams jaarlijks voor zijn zes 
kinderen. Het totale bedrag wat Van Scorel zelf zou krijgen, 1250 carolus-
gulden, was viermaal zoveel als wat hij voor zijn duurste huis betaalde. 
Oosterbaan 31 ) merkte in dit verband op dat dit honorarium absurd hoog was. 
De economische omstandigheden in Delft waren deplorabel en de armoede 
was zeer groot. Het is dan ook niet te verwonderen dat onder andere over de 
hoge financiële lasten het advies werd gevraagd van den eersamen Heere Mijn 
Heere den Proost van Namen/Pastoor van d'Oude Kerck alhier/mitsgaders den 
eersamen Heere die Pater van 't S. Agathen Clooster. Deze beide geestelijken 
waren echter goede bekenden van Jan van Scorel: de pastoor van de Delftse 
Oude Kerk was Lambert Willemsz Varick met wie Van Scorel in 1520 de pel-
grimreis naar Jerusalem ondernam; de pater was Cornelis Musius, eveneens 
een goede vriend van Jan van Scorel. Bovendien was de overste van het Aga
then Clooster Isabella Nicolaesdr van Grijpskerke, een zuster van de dichter 
Joannes Secundus, een jeugdvriend van Jan van Scorel. Het advies van de eer-
same heeren zou dus zeker niet ongunstig uitvallen voor Van Scorel ! 

29) De opbouw van de voorstellingen bij drie- of veelluiken van Jan van Scorel gebeurt van 
links naar rechts in een logische - i.e. chronoligsche - volgorde. Voor het Delftse altaarstuk zou 
men verwachten dat, niet zoals Van Bleyswijck vermeldt, de Intocht van Christus in Jerusalem op 
het rechter zijluik en de Verrijzenis op het linker zijluik zijn afgebeeld, maar omgekeerd. Een 
andere mogelijkheid zou zijn: centraal de Kruisiging met links de Kruisdraging en rechts de Ver
rijzenis. Hiervan is een voorbeeld bewaard in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te 
Utrecht. Zie de catalogus Ja« van Scorel in Utrecht, Centraal Museum Utrecht, 1977, nr 45. 
30) Ook hier verwacht men, zoals in voetnoot 29 vermeld, het omgekeerde: namelijk op het 
linker zijluik de Prediking van Johannes en op het rechter zijluik de Onthoofding van Johannes. 
Het is zeer waarschijnlijk dat de indicatie rechts-links gebeurd is volgens een typisch katholieke 
opvatting, namelijk uitgaande van de evangeliezijde als linker-, en de epistelzijde als rechterzijde. 
Zie in dit verband: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 1875, blz. 343 noot 2. 
31 ) D. P. Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen, Den Haag 1973, 90. 
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2. J. van Scorel, Noli me tangere, ca 1555. City Art Gallery, Birmingham. 

Hoogewerff 32) heeft twee portretten in verband gebracht met Van Scorel's 
opdracht voor de Nieuwe Kerk te Delft. Het eerste portret wordt bewaard in 
het Stedelijk Museum „Het Prinsenhof' te Delft. Hoogewerff identificeerde 
het als een portret van Isabella Nicolaesdr van Grijpskerke, overste van het 
Delftse St Agathaklooster. Er zijn onvoldoende argumenten om deze identifi
catie te bewijzen. Evenmin kan een toeschrijving aan Jan van Scorel langer 
worden volgehouden 33). 
Over een tweede portret, een „scheelziende oude man", dat zich in een parti
culiere collectie in Wenen bevond, schrijft Hoogewerff: Men zou willen veron
derstellen, dat het Mr. Lambertus Varlek op zijn ouden dag voorstelde, indien het 
markante gelaat met het loenschende linkeroog niet zoo stoppelig was en de klee
ding minder verwaarloosd. Wenscht men een gissing te maken, dan zou men veeleer 
op dit paneel de beeltenis kunnen ..herkennen" van den meester schrijnwerker . . . 
Ook in dit geval zijn er onvoldoende gronden voor identificatie en toeschrij
ving. 
Een drieluik, oorspronkelijk bestemd voor de Nieuwe Kerk te Delft, is wel in 
verband te brengen met Jan van Scorel. Deze triptiek bevindt zich nu in de 

32) Hoogewerff. dl 4. 178-182. 
33) Het portret is op stilistische gronden te dateren én na het overlijden van Isabella van Grijps
kerke in 1557 én na het overlijden van Jan van Scorel in 1562. Voor informatie ben ik dank ver
schuldigd aan drs R. A. Leeuw, directeur van het Stedelijk Museum „Het Prinsenhof' te Delft. 
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City Art Gallery (afb. 2) te Birmingham 34). Het drieluik werd gedetailleerd 
bestudeerd door Freule de Jonge 34). 
Het hoofdmotief, afgebeeld op het middenpaneel van het drieluik, is het zoge
naamde Noli me tangere: de beginwoorden - „raak mij niet aan" - die Christus 
als tuinman bij zijn verschijning na de Verrijzenis sprak tot Maria Magdalena. 
Over de voorgestelde personen, die op de binnenzijde van de zijluiken afge
beeld zijn, geven teksten op de buitenzijde van de zijluiken informatie. Het 
ouderpaar is Henric Joeszn, burgemeester van Delft, overleden op 12 april 
1531, en zijn vrouw Marritgen Dammas Simonsdr, overleden op 28 mei 1519; 
ze werden beiden begraven in de Nieuwe Kerk te Delft 35). Volgens docu
menten heet Henric Joeszn voluit Hendrik Joostsz van der Stijpen van Duive-
landt. Naar deze familienaam wordt het drieluik ook meestal de Van der 
Stijpen van Duivelandt-triptiek genoemd. 
Op de binnenzijde van de linker zijvleugel zijn, naast de vader, vier manne
lijke kinderen voorgesteld: de oudste zoon Jan, op 2 september 1516 te Parijs 
overleden en er begraven in de Predikherenkerk; de tweede zoon Jacob, op 
19 augustus 1519 overleden en in de Pieterskerk te Leiden begraven; de derde 
zoon Joost Hendricxz, op 18 juli 1561 overleden en in de Nieuwe Kerk te 
Delft begraven; ten slotte de jonste zoon Simon, op 28 november of 12 decem
ber 1554 overleden en in de Oude Kerk te Delft begraven. 
Op de binnenzijde van de rechter zijvleugel zijn naast de moeder, de vrouwe
lijke kinderen voorgesteld: de oudste dochter Aeltgen, overleden op 16 sep
tember 1557 en begraven in de Nieuwe Kerk te Delft; Maritgen 36), overleden 
op 16 juni 1551 en eveneens begraven in de Nieuwe Kerk te Delft; over Griet
gen Henricxdr, overleden op 23 april 1554, en Truytgen, overleden op 24 sep
tember 1557, zijn verder geen bijzonderheden bekend. 
Op de voorgrond is een meisje, als het ware in miniatuur, met een kransje 
rozen om het hoofd, weergegeven. Waarschijnlijk is het een jong gestorven 
dochtertje, waarvan de naam niet voorkomt op het schilderij. 
Hoogewerff is van mening dat het drieluik als een memorietafel in 1554 ge
sticht is door Joost Hendricxz van der Stijpen van Duivelandt ter nagedach
tenis aan zijn overleden ouders en zijn drie broers en vijf zusters die vóór hem 
waren overleden. Aanleiding zou het overlijden geweest zijn van zijn jongste 
broer Simon op 28 november 1554. Het drieluik zou kort daarna, waarschijn
lijk in de loop van 1555, geschilderd zijn. De portretten van de opdrachtgever, 
overleden in 1561, en zijn zuster Aeltgen, overleden in 1557 zouden, volgens 
Hoogewerff, later zijn toegevoegd. Tot deze conclusie komt Hoogewerff 

34) Hoogewerff. dl 4, 183-185; C. H. de Jonge. ..Jan van Seorel - Het z.g. Wezel aar-triptiek van 
Jan van Seorel". Oud-Holland 1953, 189-199 en Catalogus City Museum and Art Gallen-, Birming
ham 1960. 130-131. 
35) Hun graf lag volgens het handschrift van W. van der Lely. Monumenta sepulcralia Delphi-
ca. 1 768. dl 2. fol. 22, voor het choor. Het graf was ran roodgecouleurt marmer en hun namen waren 
vermeld op een geel koperen plaat. 
36) Marilgen was de derde vrouw van Cornelisz Aerentsz van der Dussen. stadssecretaris en 
kerkmeester van de Nieuwe Kerk te Delft. In de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen te Ber
lijn en in het Rijksmuseum te Amsterdam wordt een portret bewaard van Van der Dussen. Beide 
portretten zijn copieën naar een verloren origineel dat omstreeks 1540-1545 mogelijk door Jan 
van Seorel geschilderd werd. 
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3. J. van Score!)?), Madonna met Christuskind, ca 1560. Centraal Museum, Utrecht. 

4. J. ran Score/ (?). Madonna met Christuskind, buitenzijde zijluiken. 16de eeuw I?). Centraal Mu
seum. Utrecht. 

omdat de wijze waarop de naam en de sterfdatum van Joost Hendricxz en 
Aeltgen zijn opgeschreven, latere toevoegingen zouden zijn. Zonderling is in 
ieder geval dat de naam van Truytgen, die acht dagen na Aeltgen overleden is, 
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volgens Hoogewerff niet later toegevoegd schijnt te zijn! 
In haar goed gedocumenteerde studie over dit drieluik, blijft De Jonge vaag 
over de datering: ze situeert het omstreeks 1550. 
De authenticiteit van het middenpaneel als origineel werk van Jan van Scorel, 
staat voor De Jonge vast. Voor wat betreft de zijvleugels zou het aandeel van 
Van Scorel zich beperkt hebben tot een globale opzet, terwijl de uitwerking 
aan leerlingen of helpers overgelaten zou zijn. Het merendeel van de portret
ten op deze zijvleugels is waarschijnlijk geschilderd naar bestaande familie
portretten: de meeste familieleden waren immers overleden vóór het drieluik 
geschilderd werd 37). 
De datering van deze memorietafel blijft onzeker. Alleen een grondig, vooral 
technisch onderzoek, kan een preciesere datering mogelijk maken. In ieder 
geval is het werk ontstaan in de periode dat Joost Hendricxz van der Stijpen 
van Duivelandt kerkmeester was van de Nieuwe Kerk te Delft, namelijk van 
1546 tot 1560 38). 
Behalve de memorietafel van de familie Van der Stijpen van Duivelandt is er 
nog een drieluik in verband te brengen met het late werk van Jan van Scorel. 
De triptiek heeft geen relatie met de opdracht van de Nieuwe Kerk te Delft, 
maar is een Utrechtse aangelegenheid. Het schilderij is behalve door Muller 
39), nooit goed bestudeerd (afb. 3). 
Het middenpaneel stelt een Madonna voor met een Christuskind, dat zijn 
linkerhand uitstrekt naar een geknielde stichter. Op de zijvleugels knielen 
respectievelijk een mannelijke en vrouwelijke geestelijke, met hun bescherm
heiligen. 
De tekst op de predella, het geschilderde onderstuk onder het middenpaneel, 
en de familiewapens op het drieluik, geven een indicatie van de voorgestelde 
personen. De stichter is blijkbaar Jacob Vischer van der Gheer. Hij was vica
ris van St Marie, het kapittel waaraan ook Jan van Scorel verbonden was. 
Jacob overleed eind 1566. 
Volgens het onderschrift op de predella stellen de figuren op de zijvleugels de 
broer en zuster voor uit het huwelijk van Jacob's vader met een jonkvrouwe 
van Culemborch. Op de binnenzijde van de linker zijvleugel is dat Adriaan, 
met zijn beschermheilige, St Adriaan; op de binnenzijde van de rechter zij
vleugel Barbara, eveneens met haar beschermheilige, St Barbara. 
Op de lijst om het paneel van het drieluik staat in de linker bovenhoek het 
familiewapen van Vischer van der Gheer: in de rechter bovenhoek dat van 
Culemborch en in de linker benedenhoek dat van Jutphaas. Dit laatste fami-

37) Vóór de publicatie van haar onderzoek in 1953 schreef Freule de Jonge in haar boek Jan van 
Scorel, Amsterdam (Palet-serie), z.j., op blz. 58 dat Van Scorel in zijn laatste jaren niets nieuws in 
zijn kunst bracht: hij had zijn tijd gehad ! Het drieluik van Delft had in zijn oeuvre geen bijzonder 
belang. 
38) Over de zwerftocht van het drieluik, dat na de Reformatie uit de Nieuwe Kerk te Delft 
verwijderd werd, is vermeldenswaard dat het door erfenis terecht kwam in het bezit van de in 
Delft wonende Maria Duyst van Voorhout, stichtster van de Fundatie van Renswoude te Delft. 
Den Haag en Utrecht. 
39) S. Muller, De schilderijen van Jan van Scorel in het Museum Kunstliefde te Utrecht, Utrecht 
1880, 3-8 en A. D. de Vries, A. Bredius en S. Muller, Catalogus der schilderijen in het Museum 
Kunstliefde te Utrecht, Utrecht 1885, nr6. 
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liewapen is later toegevoegd. Eveneens van latere datum is de beschildering 
op de buitenzijde van de zijvleugels (afb. 4). Ook daar zijn de familiewapens 
en de zinspreuk van de familie Vischer van der Gheer in het ovaal van de 
cartouche, latere toevoegingen. 
Het drieluik heeft als altaarstuk dienst gedaan in de kapel van het H. Kruis-
gasthuis te Utrecht. Later heeft het daar dienst gedaan als schoorsteenstuk op 
de gotische schoorsteenmantel in de regentenkamer. Bij de sloop van het 
gasthuis in 1835 is het als behoorende tot den gebeeeldhouwden schoorsteen
mantel met het fries van de schoorsteen geschonken aan de stad Utrecht 40). 
Het drieluik bevindt zich nu in het Centraal Museum te Utrecht. 
De toeschrijving van dit werk aan Jan van Scorel is gebaseerd op de inscriptie 
op de predella. De Jonge 41) is van mening dat het middenpaneel van het drie
luik een copie is naar een compositie van Van Scorel. Zijvleugels en predella 
beschouwt zij als werk van een andere hand. Volgens de catalogus van de ten
toonstelling ,,Jan van Scorel" in 1955 42) is de uitvoering zeker niet van Jan 
van Scorel, al zou de compositie terug kunnen gaan op een eigenhandig werk. 
De samenstellers van deze catalogus dateren het werk omstreeks 1530-1540; 
Muller en De Jonge omstreeks 1560. 

Vermeldenswaard is een opmerking van Kramm 43) die schrijft dat de twee 
vleugeldeuren, die voor werk van eene andere en veel mindere hand worden gehou
den . . . niet zoo schoon van kleur als het middenstuk zijn. Het middenstuk wordt 
voor eene der beste vruchten van zijne Italiaansche studiën gehouden. 
Een grondig onderzoek van de biografische gegevens van de voorgestelde 
leden van de familie Vischer van der Gheer én van het schilderij zelf zal het 
zeer zeker mogelijk maken een beter inzicht te krijgen in dit drieluik. Wellicht 
is de Vischer van der Gheer-triptiek toe te voegen aan de lijst van late atelier
stukken die onder leiding van Jan van Scorel ontstaan zijn, eerder dan dat het 
hier zou gaan om een eigenhandig werk van Jan van Scorel. 
Met het middenpaneel van het drieluik van de familie Vischer van der Gheer 
is een schilderij in verband te brengen waarvan de huidige verblijfplaats onbe
kend is. Een foto uit 1915 wordt bewaard in de Topografische Atlas van de 
Gemeentelijke Archiefdienst en in het archief van het Centraal Museum te 
Utrecht (afb. 5). Deze foto's werden blijkbaar gemaakt toen het schilderij 
ontdekt werd. Uit een notitie bij de foto in de Gemeentelijke Archiefdienst 
blijkt het schilderij in 1915 gevonden te zijn in een kippenhok te Keulenburg. 
Verder vermeldt de notitie: Zij staat, naar het schijnt, dichter bij Scorel's verlo
ren origineel dan het in het H. Kruisgasthuis bewaarde stuk. Aangezien de afge
beelde schenker van het stuk hier een andere persoon schijnt te zijn dan de op het 
altaarstuk van het H. Kruis voorgestelde, is het echter mogelijk, dat wij hier te doen 

40) Volgens C. Kramm, De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeld
houwers, Graveurs en Bouwmeesters, dl 5, Amsterdam, 1861, 1486, zou het na de sloop van het 
Kruisgasthuis beland zijn in het Bartholomeusgasthuis en van daaruit door de Regenten aan het 
Stedelijk Museum geschonken zijn. 
41) Catalogus der schilderijen, Centraal Museum Utrecht, 1952, nr 264. 
42) Catalogus Jan van Scorel, Centraal Museum Utrecht, 1955, nr 51. 
43) C. Kramm. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveus en bouwmeesters, dl 5. Amsterdam 1861, 1485. Deze werken, uitgegeven vanaf 1864, 
worden verder geciteerd als Kramm. 
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5. J. van Scorel I?), 
Madonna met Christus
kind, ca 1560 I?I. Ver
blijfplaats onbekend. 
Foto uit 1915. Gemeen
telijke Archiefdienst. 
Utrecht. 

hebben met een zelfstandige repliek, die voor een altaar in de kerk te Kuilenburg 
bestemd geweest kan zijn. 
De slechte toestand van het schilderij, zoals die te zien is op de foto's, wordt 
verklaard door de blijkbaar zeer onzorgvuldige wijze waarop het schilderij 
bewaard werd. Over de veronderstelling dat het schilderij in de kerk te 
Culemborg als altaarstuk fungeerde, is tot dusverre niets met zekerheid te 
bewijzen 44). 
Swillens 45) bracht een tekening uit 1675 en gemaakt door de Utrechtse kun
stenaar Joost van Attevelt, in verband met een schilderij van Jan van Scorel. 
De tekening stelt een portret voor van Frans Boogaert, die herhaaldelijk lid 
was van de Raad te Utrecht tussen 1539 en 1553. 

44) De notitie bij de foto in het Centraal Museum is van geheel andere aard en minder betrouw
baar. Volgens die aantekening zou de foto betrekking hebben op het middenpaneel van de Vis-
scher van de Gheer-triptiek in de toestand omstreeks 1905. Dit is in ieder geval onjuist. Verder 
vermeldt de notitie dat het schilderij zich omstreeks 1905 bevond als werk van Van Scorel in het 
Museum Kunstliefde te Utrecht. Het was eigendom van een pastoor die op de Maliebaan woon
de. Het schilderij zou later gekocht of geleend zijn door Brom en daarna gekocht door Derk op 
het Rokin te Amsterdam. 
45) P. T. A. Swillens. ..De Blijde Incomste in Utrecht. Jan van Scorel ontwierp de stadsver
siering. - Een onbekend portret". De Tijd, 3 mei 1958. 
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Van Scorel en Boogaert waren hoofdrolspelers bij de voorbereiding vansde 
blijde incomste van Filips in 1549 te Utrecht. Het is, zo schrijft Swillens, onge
twijfeld aan de intense samenwerking tussen beide mannen in 1549 te danken, dat 
Jan van Scorel nogmaals het portret van zijn vriend heeft geschilderd. Van Scorel 
had inderdaad reeds eerder het portret van Boogaert geschilderd, namelijk in 
de reeks van negen leden van het Utrechtse Jerusalem-broederschap, die 
omstreeks 1535 voorde Palmitentempel op het Janskerkhof was gemaakt 46). 
De argumenten die Swillens aanvoert - onder andere het feit dat Boogaert op 
de tekening een baard heeft die niet op het schilderij voorkomt - zijn onvol
doende om aan te nemen dat de tekening van Van Attevelt teruggaat op een 
portret van omstreeks 1550 en niet op het schilderij met de Jerusalemvaarders 
47). 

Van Gelder 48) vermeldt dat Van Scorel in 1551 een portret van Herman 
Lethmatius geschilderd zou hebben. De gegevens hierover gaan terug op een 
handschrift van een achterneef van de oud-deken die dan te Gouda woon
achtig is. 
Over een portret van de abdis, Freule van Renesse, door Jan van Scorel in 
1560 geschilderd, is verder niets bekend 49). 
In 1773 werd het Kabinet van Van der Marck uit Leiden te Amsterdam ver
kocht. Nummer 433 van de catalogus vermeldt een portret van Mor, geschil
derd door Jan van Schorel: Anth. Morus, Schilder van den Koning van Spanje. 
Dit is een borststuk, zynde de kunstenaar gekleed in een rok met bont, krachtig en 

fraai geschilderd door Jan Schorel, op paneel, rond formaat, over zyn diameter 22 
dm 50). Van dit portret dat Van Scorel van zijn leerling Anthonie Mor ge
maakt zou hebben, is verder niets bekend. 

Jacob Nobel 

Tussen de serie van twaalf portretten van de Jerusalemvaarders, die Jan van 
Scorel kort na 1525 schilderde voor de Palmitentempel te Utrecht en nu be
waard wordt in het Centraal Museum te Utrecht, bevindt zich behalve het 
zelfportret van Van Scorel ook het portret van Henric Nobel. Hendrik, zo 
schrijft Kramm 51), woonde in de Nobel, op de Oude Gragt, by de Geertebrug, in 
't huis genaamt Klyn Schonenburg, daer in na hem syn zoon woonde. Deze zoon 
was de schilder Jacob Nobel. 
Kramm citeert uit „Genealogie van Van Voerst", een handschrift dat hij zag 

46) Catalogus der Schilderijen. Centraal Museum Utrecht, 1952, nr 259. 
47) Deze mening werd reeds gesuggereerd door D. P. Snoep in de catalogus Jan van Scorel in 
Utrecht. Utrecht 1977, nr 10. 
48) J. G. van Gelder, ,.Jan van Scorel in Frankrijk en Vlaanderen". Simiolus 1966-1967, 30 noot 
99. 
49) Deze vermelding, die ik dank aan de oud-archivaris van Utrecht, mr J. W. C. van Campen. 
komt voor in de Agenda van de Gemeente Archivaris 1912 nr 525. Het betreft hier een gedrukt 
visitekaartje van de Utrechtse kunstschilder Willem van den Heuvel, waarop in handschrift de 
vermelding in verband met het schilderij voorkomt. 
50) Op dezelfde veiling was onder nr 1854 een door Carel van Mander met rood en zwart krijt 
getekend portret van Mor. 
51) Kramm. dl 4. 1201-1202. 
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bij een der aanverwanten, de heer B. L. C. van den Heuvel te IJsselstein, het 
volgende: Jacob Nobel Hendrickz. was een schilder, en heeft sig-selven door een 
metalen spiegel uitgeschilderd, ten halve lyve met een groote baert en een doods-
hooft, daer syn linkerhandt op rust. Heeft Keyser Carel. 16 jaren oud zynde, 
geschildert. Hy is getrout met Catharina Peters van Mooye, een vleyshouwers dog-
ter van Brussel, met welke hy doorging en te Utrecht kwam . . . Hy is geboren in 
1497, op Lieve Vrouwendag in Meert, is kerkmeester van de Nicolaes kerk in 1571, 
en mede van de eerste gereformeerde geweest, en te Utrecht, den 13 January 1573 
overleden. 
Kramm betwijfelt of Jacob Nobel op negentienjarige leeftijd een portret ge
schilderd zou hebben van Keyser Carel, 16 jaren oud zynde. De mogelijkheid 
mag zeker niet uitgesloten worden. 
Hoogewerff 52) meende een aantal portretten aan Jacob Nobel te moeten toe
schrijven. Vóór de publicatie van Hoogewerff werden ze beschouwd als werk 
van de zogenaamde Meester van de Bicker-portretten; later werden ze met 
vrij grote zekerheid als vroege werken van Maerten van Heemskerck aange
nomen 53). 
In 1545-1546 schildert Jan van Scorel zijvleugels voor een altaarstuk, bestemd 
voor het hoogaltaar van de Utrechtse Mariakerk. De Resoluties van de 
Mariakerk vermelden duidelijk de samenwerking van Jan van Scorel met 
andere schilders. De enige onder hen die apart vermeld wordt is Jacob Nobel. 
Hij wordt betaald voor het vergulden van de luiken 54). 
Jacob Nobel komt niet voor in de bewaard gebleven documenten van het 
Utrechtse Zadelaarsgilde, waaronder de schilders ressorteerden. In de lijst 
van de schilders, opgemaakt in 1569, wordt wel Cornells Nobell genoemd. 
Van deze schilder is verder niets bekend. 
Mogelijk is de schilder Nobell die in 1534-1535 vermeld wordt in de Utrechtse 
Kameraarsrekeningen 55) te identificeren met Jacob Nobel. Volgens die 
rekeningen wordt namelijk aan Ja. Nobell, schilder, betaelt 3 L., wt seke hy anno 
XVc. XXXV, in Sept., gewrocht heeft aenden toorn, gelegen achter dat Bagyn-hoff, 
te weten aenden leuw, buyten inde voorsz. toorne staende, ende heeft die geschildert 
ende mit gout ende olyverwe beleyt ende oick die epitaphye ende scrifturen, daer-
onden staende, beloopt van 't gout, oly ende verven . . . Ook later wordt aan 
dezelfde Ja. Nobell, scilder, betaald voor werkzaamheden aende nyewe leeuwen-
toirn after die lauwer s. 

52) G. J. Hoogewerff, „Scorel-parallellen", Oud-Holland 1929. 198: G. J. Hoogewerff. „Jacob 
Claessoon et Jacob Nobel, peintres portraitistes d'Utrecht de la première moitié du seizième 
siècle". Mélanges Hulin de Loo. 1931. 213-215 en G. J. Hoogewerff. dl 4. 230-244. Het betreft 
onder andere twee portretten, vroeger beschouwd als de Amsterdamse muntmeester en schepen 
Pieter Gerritsz Bicker en zijn echtgenote Anna Codde; beide schilderijen in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 
53) Zie in dit verband de bibliografie in de Catalogus All the paintings of the Rijksmuseum in 
Amsterdam. Amsterdam-Maarssen 1976. 264. nr A 3518. 
54) M. A. Faries. ..Jan van Scorel. Additional Documents from the Church Records of 
Utrecht". Oud-Holland 1970, biz. 21. 
55) Dodt, dl 3, 216 en 217. 
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Anthonie Mor 

De meestal goed geïnformeerde kunstenaarsbiograaf Van Mander 56) weet 
over Antonis Moro, vermaert Schilder van Utrecht niet bijzonder veel te vertel
len, alhoewel hij zelf schrijft: Met grooter moeyt heb ick dus veel van Moro by een 
ghebracht. Van Mander geeft de reden op van zijn beperkte kennis over Mor: 
hij kreeg geen medewerking van Mor's kinderen, want, zo schrijft hij, 
t'ghelijckt sy niet sorghvuldich zijn/dat eenigh gedacht van hun Vader soude wesen 
/ waerom ick zijne sterfdagh niet heb connen beschrijven /'evenwel sal zijnen naem 
ter Weerelt eeuwich in ghedacht blijven. 

Het gebrek aan informatie over de biografie en het oeuvre van Mor geldt niet 
alleen voor Van Mander, de vroegste biograaf van Mor. Ook voor Buchelius 
is dat het geval, ondanks het feit dat hij in zijn kwaliteit van advocaat van het 
hof te Utrecht de kans kreeg in 1604 - het jaar waarin Van Mander zijn Schil-
der-Boeck uitgeeft - in de nalatenschap van Mor notitieboekjes te bekijken. 
Buchelius zag toen ook prenten, onder andere van Dürer, uit het bezit van 
Mor. Maar veel meer dan een vluchtige blik schijnen de erfgenamen Buche
lius niet gegund te hebben 57). Na Van Mander en Buchelius is Kramm 58) in 
feite de eerste die, in de vorige eeuw, weer grondig aandacht besteedt aan 
Mor. Ondanks enkele niet onbelangrijke publicaties 59) is de kennis over de 
schilder Mor tot op heden nog zeer beperkt. 
Zowel Van Mander als Buchelius vermelden uitdrukkelijk Utrecht als plaats 
van herkomst van Anthonie Mor. Dat wordt bovendien nog bevestigd door 
een randschrift op een penning met het portret van Mor. Die penning is ge
maakt door de Utrechtse tijdgenoot van Mor, Steven van Herwijck 60). Mor 
vermeldt zelf in een document dat hij gebooren van Utrecht is 60a). Uit het 
onderzoek van Wijburg 61) blijkt dat Mor de zoon is van Philips Morrens van 
Dashorst, afkomstig uit Amersfoort en als verwer te Utrecht overleden in 1539 
of 1540. 

56)Van Mander, fol. 230 v°-231 v°. In 1724 gaf de Spaanse schilder Antonio Palomino een serie 
biografieën uit over Spaanse schilders: „El Parnaso Espanol pintoresco laureado". De biografie 
over Mor is praktisch geheel gelijkluidend aan die welke Van Mander over Mor schreef. 
57) Hoogewerff en Van Regteren Altena, 73 
58) C. Kram, „De Ridder Antonis Moro", Utrechtsche Volks-Almanak 1848, 32-42 en Kramm, dl 
4, 1156-1161. 
59) V. von Loga, „Antonis Mor als Hofmaler Karls V und Philips II", Jahrbuch der Kunsthisto
rischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 1908, 89-123; H. Hymans, Antonio Moro - son 
oeuvre et son temps, Brussel 1910; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, dl 2, 
Wenen-Leipzig 1910, 188-193; M. J. Friedländer, in; H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler, dl 25, Leipzig i931, 110-112; G. Marlier, „Nieuwe gegevens omtrent Anthonis Mor 
van Dashorst", Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 1932, 205-212; G. Marlier. Anthonis 
Mor van Dashorst (Antonio Moro), Brussel 1934; A. B. de Vries, Het Noord-Nederlandsch Portret in 
de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 30-34; G. J. Hoogewerff, De Noord-Neder-
landsche Schilderkunst, dl 4, 's-Gravenhage 1941-1942, 245-252; L. C. J. Frerichs, Antonio Moro, 
Amsterdam (1947); M. J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, dl 13 - Antonis Mor and his 
Contemporaries. Leiden - Brussel 1975, 63-69, 101-106 en commentaar 115-116. 
60) Slechts twee exemplaren van deze penning zijn bekend: een in de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel en een in het British Museum te Londen. 
60a) Zie noot 73. 
61) W. A. Wijburg, Anthonie Mor van Dashorst „vermaard schilder van Utrecht" en zijn naaste 
familie", De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 230-248. 
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6. A. Mor, Portret Antoine Perrenot de Granvel-
le, 1549. Kunsthistorisches Museum, Wenen. 

7. A. Mor, Portret Fernando Alvarez de Toledo, 
hertog van Alva, 1549. Hispanic Society, New 
York. 

Volgens Van Mander 62) was Mor in de leer bij Jan van Scorel: Amortis Moro, 
siende sulcken voorganger/ als daer was den vermaerden Schilder en Canoniek / 
Meester Ian Schoorel, des heeft hy hem als een leerlingh onder zijn onderwijs bege
ven . . . Ook bij Buchelius 63) vinden we Mor vermeld als leerling van Van 
Scorel. 
Het oudste bekende schilderij van Mor is een dubbelportret van Cornells van 
Horn en Anthonius Taets van Amerongen, kanunniken van de Dom te 
Utrecht. Het schilderij is gesigneerd en draagt het jaartal 1544; het wordt 
bewaard in de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen te Berlijn. Het is 
niet vreemd dat dit werk van Mor meestal in verband gebracht wordt met de 
portrettenseries die Jan van Scorel in dezelfde periode maakte. Typerend in 
dit verband is de jarenlange discussie rond de Portretten van vijf Jeruzalem-
vaarders in bezit van het Centraal Museum te Utrecht. Tijdens de tentoonstel
ling „Jan van Scorel in Utrecht" in 1977 kwam de vraag opnieuw aan de orde: 
is de maker van dat schilderij Jan van Scorel óf Anthonie Mor? Tot op heden 
is het een open vraag gebleven 64). 
Men mag aannemen dat Mor de portretten van de twee Utrechtse kanunni
ken in 1544 te Utrecht geschilderd heeft. Maar veel meer zekerheid over 
Mor's aktiviteiten te Utrecht in deze periode hebben we niet. Zeker is dat 
Mor in 1547 als vrijmeester in het St Lucasgilde te Antwerpen wordt inge-

62) Van Mander, fol. 230 v°. 
63) Hoogewerff en Van Regleren Altena, 64. 
64) Zie de catalogus Jan van Scorel in Utrecht, Centraal Museum Utrecht, 1977, 126-127. 
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schreven 65). Maar ook nu weten we nauwelijks meer dan dat Mor in het 
schildersgilde van de Scheldestad ingeschreven is. Eerst in 1549 krijgen we 
weer vaste grond onder de voeten. Uit dat jaar zijn twee gesigneerde en geda
teerde portretten bekend: het ene van Antoine Perrenot de Granvelle (afb. 6), 
het andere van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva (afb. 7). Het be
lang van deze portretten kan nauwelijks overschat worden. Mor heeft hier te 
maken met belangrijke steunpilaren waarop het beleid van Filips II rust: de 
diplomaat Granvelle en de krijgsman Alva. 
Granvelle verbleef aan het hof te Brussel toen Mor in 1549 zijn portret schil
derde, dat nu bewaard wordt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen. 
Granvelle verwierf te Brussel niet alleen naam als politicus, maar ook als 
maecenas 66). Hoe Mor in dienst kwam van Granvelle is niet duidelijk. Het is 
niet uitgesloten dat Jan van Scorel hierbij geholpen heeft. Van Mander 67) 
merkt op: Schoorel was seer ghemeensaem en aenghenaem by alle groote Heeren 
van Nederlandt, een opmerking die door feiten bevestigd wordt. Zo heeft Van 
Scorel in 1549 - het jaar waarin Mor de portretten van Granvelle en Alva 
schildert - de leiding bij de festiviteiten die georganiseerd worden naar aanlei
ding van de intocht van Filips II te Utrecht. Van Scorel kan een bemiddelende 
rol gespeeld hebben. 
Ongetwijfeld heeft Granvelle Mor bij Alva aanbevolen om zijn portret te 
maken. Dat portret van Alva bevindt zich sinds de 19de eeuw in de Hispanic 
Society te New York. 
Erg lang is Mor niet in Brussel gebleven, want uit een document dat bewaard 
wordt in het Archief van de Governatore di Roma blijkt dat hij begin 1550 te 
Rome is 68). Het document waarin dat vermeld is, is een juridisch stuk, waar
uit we vernemen dat ene Laurens - een schilder, afkomstig uit de Nederlanden 
- Mor met een stok afranselde en hem beroofde van zijn mantel en tekenin
gen! Laurens wordt op 11 april 1550 op borg uit de gevangenis van de Curia 
Savelli vrij gelaten. 
In een brief schrijft Granvelle in juni 1550 aan de Italiaanse beeldhouwer 
Leone Leoni dat Mor naar Portugal gestuurd is door koningin Maria van 
Hongarije, die toen als landvoogdes van de Nederlanden aan het hof te Brus
sel resideerde. Als die notitie van Granvelle juist is - niets bewijst een pro of 
contra - dan is het verblijf van Mor in Portugal niet langdurig geweest. In het 
najaar van 1551 is Mor namelijk terug in Rome. Hij komt er op 15 november 
1551 voor de rechter op beschuldiging van ontvreemding van een hemd! Mor, 
die ontkent, kan alleen op borg vrij gelaten worden. Aan die voorwaarde 
wordt voldaan door Guido Ascanio Sforza, bisschop van Parma en kardinaal 
van Santa Fiora, in wiens paleis Mor toen te gast was 69). 

65) Ph. Rombouts en Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische Archieven der Amwerpsche 
Sint Lucasgilde, dl 1. Antwerpen - 's-Gravenhage 1864-1876, 159. 
66) Zie in dit verband onder andere: M. Piquard, „Le Cardinal de Granvelle, amateur de tapis
series". Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de 1 'Art 1950, 111-126. 
67) Van Mander, fol. 236 v°. 
68) G. J. Hoogewerff. „Documenten betreffende Nederlandsche schilders te Rome omstreeks 
het midden der XVle eeuw", Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1932, 
162-163. 
69) Idem. blz. 163-164. 
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8. A. Mor, Portret Maximiliaan II, 1550. Museo 
del Prado, Madrid. 

9. A. Mor, Portret Maria, echtgenote van Maxi
miliaan II, 1551. Museo del Prado, Madrid. 

Uit deze periode zijn twee gesigneerde en gedateerde werken van Mor be
waard gebleven: een portret van Aartshertog Maximiliaan II, uit 1550 (afb. 8), 
en het portret van zijn echtgenote, de infante Maria, uit 1551 (afb. 9). Beide 
portretten bevinden zich in het Museo del Prado te Madrid. 
Volgens een document 70) van 22 september 1552 geeft Catharina, koningin 
van Portugal, opdracht om vijfhonderd cruzados te betalen voor de portretten 
die van haar én van de koning geschilderd waren door Mor, die daarvoor naar 
Portugal was gekomen in opdracht van haar zuster Maria van Hongarije. 
Marlier 71) trekt hieruit de conclusie dat Mor toen in Portugal was. Nood
zakelijk is dat niet: de betaling, waarvoor de koningin opdracht geeft, kan ook 
gelden voor eerder afgeleverd werk. In ieder geval geeft Van Mander 72) een 
andere versie: Hy is ghereyst/ en geweest in Spaengien / te Madril /in 't Hof in 't 
Jaer 1552. en conterfeytte den Coningh Philips: want hy was gecomen in den dienst 
van den Keyser door den Cardinael Grandrellis. Voor eerst heeft hem den Keyser 
ghesonden in Portugael/daer hy de dochter van Portugael/de Bruydt van Coningh 
Philips, conterfeytte . . . 
Gesigneerde en gedateerde schilderijen uit 1552 zijn niet bekend. Evenmin 

70) Dit document werd gepubliceerd door A. Raczynski, Les Arts en Portugal, Parijs 1846, 255. 
71) G. Marlier. Anthonis Mor van Dashorst, Brussel 1934. 13. 
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10. A. Mor. Portret Catharina van Portugal, 
1552 (?). Museo del Prado, Madrid. 

zijn documenten aan te wijzen die exactere informatie zouden kunnen geven 
over Mor's aktiviteiten in 1552. Mogelijk is het niet gesigneerde en niet geda
teerde portret van Catharina van Portugal, in het Museo del Prado te Madrid, 
een schilderij van Mor uit 1552 72a) (afb. 10). 
In 1553 schijnt Mor weer in Brussel te zijn. Hij ondertekent er een document, 
dat een getuigschrift is voor Conrad Schot die bij Mor te Brussel in de leer 
was geweest: Ende des 't oirconden soe hebbe ick myn gewoenlyck handteeken 
hieronder gesteh opten vierthiensten dach in november in 't jaer Ons Heeren XVc 
en LUI. 
Verder lezen we in het document 73) nog: . . . meester Anthoni Mor, geboren 
van Utrecht, woonende alhier binnen der stadt van Brussele, wesende schilder van 
de Keyserlycke Majesteyt, verclaert dat Conraet Schotte van Brussele, met hem 
woonde omtrent anderhalven jaer het ambacht van schilderen geleert heeft, wesen
de altyt van goeden naeme ende fame ende dagelyx converserende met my Anthoni 
voorgenoemde, in 't hoff van den Keyserlycke Majesteyt ende op de earner e van den 
prince van Spaenjen, ende op de earner e van mynheeren van Atrecht, ende voirts in 
andere groote edele beeren huysen . . . Ook uit dit document valt moeilijk op te 
maken van wanneer tot wanneer Mor te Brussel werkzaam was. 
Van Mander 74) schrijft dat Mor van den Keyser ghesonden in Enghelandt/ hy 
den Coninginne Maria, tweede Huysvrouwe van den Coningh Philips, conterfeytte/ 

72) Van Mander, fol. 230 v°. 
72a) A. J. Onieva, Nouveau guide complet du Musée du Prado, Madrid 1970, 202 vermeldt dat het 
portret in 1552 betaald werd. 
73) Dit document werd eerst fragmentarisch gepubliceerd door A. Pinchart in: Archives des Arts, 
Sciences et Lettres, dl 3, Gent 1881, 202 en in zijn geheel door H. Hymans, Antonio Moro, Brussel 
1910,42-43. 
74) Van Mander, fol. 231. 
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II. A. Mor, Portret 
Maria Tudor, 1554. 
Museo del Prado, Ma
drid. 

en hem werdt gheschoncken een gouden Ketten / hondert ponden sterlincks / en ook 
hondert ponden sterlincks tot Jaer-gelt. 
In januari 1554 werd het huwelijkscontract tussen de Spaanse kroonprins 
Filips II en de Engelse koningin Maria Tudor opgemaakt. Het verloofde paar 
had elkaar nog niet gezien. Filips bleef zelfs de overtocht naar Engeland uit
stellen, tot grote ontstemming van zijn verloofde. Eerst op 10 juli zou Filips de 
reis voltrekken. Om een en ander goed te maken zond hij een vertrouweling, 
de markies de las Navaras, vooruit. Uit naam van Filips had de markies een 
schat aan juwelen meegenomen, onder andere een grote diamant met een 
parel als pendant ter waarde van vijfentwintigduizend ducaten 75). Mor heeft 
de koningin geportretteerd met dit juweel op de borst (afb. 11). Het schilderij 
is bewaard gebleven in het Museo del Prado te Madrid. Het portret moet dus 
gemaakt zijn na 19 juni 1554, de datum van aankomst van de markies de las 
Navaras. Tijdens het huwelijk, dat op 25 juli 1554 in de kathedraal van Win
chester werd voltrokken, droeg de koningin het kostbare juweel. Mogelijk 

75) B. White, Mary Tudor, Londen 1935, 285. 
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12. A. Mor, Portret Maria van Hongarije, 1554. 
Hampton Court. 

was het portret, dat het jaartal 1554 draagt, toen klaar, maar zeker is dat 
geenszins. 
Mor heeft het portret van Maria Tudor zonder twijfel aan het Engelse hof 
geschilderd. Maar ook nu ontbreken documenten om ons een goed beeld te 
vormen van zijn reis naar en verblijf in Engeland. Is hij vanuit Madrid naar 
Engeland vertrokken of vanuit Brussel, waar hij op 14 november 1553 het 
getuigschrift van Schot ondertekende'? Kramm 76) publiceerde een document 
waaruit blijkt dat Mor, samen met zijn vrouw, te Utrecht op 4 januari 1554 van 
een zekere Ghysbert Daemen een huis koopt op de hoek van de Twystraat 
byde Volderbrugge waar toen Ceulen als uithangbord hing. Mor is dus vrijwel 
zeker vanuit Brussel via Utrecht naar Engeland gereisd. 
Hoelang Mor in Engeland bleef is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij niet 
meteen Engeland verlaten. Van Mander 74) schrijft: De tronie deser Coningin-
ne / die een seer schoon Vrouwe was / copieerde hy verscheyden reysen op trony-
penneelen/die hy aen groote Heeren/oock die van der Orden/en aen Grandvelles 
schonck/oock aen den Keyser /'die hem gaf twee honden gulden. 
Wanneer de informatie van Van Mander juist is, dan zou Mor zelf gezorgd 
hebben voor de verspreiding van het portret van Maria Tudor. Het copiëren 
van dergelijke portretten hoeft niet per se in Engeland gebeurd te zijn; dat 
kon Mor om het even waar doen. Maar wellicht heeft hij ook in Engeland zelf 
voor de koningin een aantal versies van haar portret gemaakt. Het schenken 
van een portret was in de 15de en 16de eeuw een veel voorkomend gebruik. 
Met zekerheid is in ieder geval bekend dat de earl of Huntington van de 
koningin een copie van Mor's schilderij cadeau kreeg. Het portret bleef 

76) Kramm, dl 4, 1157 en 1162 met onjuiste transcriptie. 
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13. A. Mor, Portret 
Alexander Farnese, 
1557. Galleria Nazio-
nale, Par »ta. 

eeuwenlang in de familie, maar maakt nu deel uit van de collectie van het 
Stewart Gardner Museum te Boston. 

De trony-penneelen waarover Van Mander spreekt zijn portretten van beschei
den allure: ze geven alleen de kop weer. In het Szépmüvészeti Müzeum te 
Budapest en in de Gemäldegalerie van het Kunsthistorisches Museum te 
Wenen worden dergelijke trony-penneelen met het portret van Maria Tudor 
bewaard. Wellicht was een dergelijk portret van de koningin in bezit van 
Granvelle en Karel V, zoals Van Mander meedeelt. In de inventaris van de 
bescheiden collectie kunstwerken die Karel V meenam toen hij zich terug 
trok in het klooster van San Jeronimo de Yste, wordt onder nummer 16 ver-
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14. A. Mor, Portret Fi-
lipsll, 1557 f). Excori
ai. 

meld 77): ung fabliau de la resamblanche de la royne d'Angleterrefaictpar Tomas 
More. Mogelijk is dat portret het schilderij van Anthonis Mor, dat Van Man
der vermeldt. 
Vertrok Mor nog in 1554 uit Engeland terug naar de Nederlanden'? Niets is 
erover bekend. Een portret van Maria van Hongarije - vroeger in Holyrood 
Palace in Edinborough en nu in Hampton Court - draagt het jaartai 1554, 
maar geeft verder geen houvast om een gefundeerde conclusie te trekken 
(afb. 12). 
De eerste jaren na 1554 is er nauwelijks enig spoor van Mor te vinden. Eerst in 

77) A. Pinchart. ,,Tableaux et sculptures de Charles Quint". Revue universelle des Arts 1856,229. 
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15. A. Mor, Zelfportret, 1558. Galleria degli Uffizi, Florence. 

1557 krijgen we meer zekerheid. Begin van dat jaar brengt Margaretha van 
Parma, sedert 1538 echtgenote van Ottavio Farnese, hertog van Parma, haar 
twaalfjarige zoon, de latere landvoogd Alexander Farness, naar de Nederlan
den. Hij zou er opgevoed worden aan het hof te Brussel. In het jaar van zijn 
komst te Brussel schildert Mor het portret van de jonge Alexander (afb. 13). 
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Dat schilderij, gesigneerd en gedateerd, wordt bewaard in de Galleria Nazio-
nale te Parma. 
In hetzelfde jaar behaalt Filips II bij Saint-Quentin de overwinning op de 
Franse troepen. Dat gebeurde op 10 augustus 1557, de feestdag van Sint 
Laurentius. Filips was ervan overtuigd dat hij de triomf te danken had aan de 
tussenkomst van Sint Laurentius en liet uit dank aan de heilige het monaste-
rium el Escorial bouwen. Als blijvende herinnering aan die overwinning liet 
Filips ook zijn portret in het Escorial ophangen. Dat portret, waar de koning 
in volle wapenrusting en met bevelhebbersstaf is afgebeeld, en zich nog ter 
plaatse bevindt, is door Mor vermoedelijk kort na de overwinning bij Saint-
Quentin geschilderd (afb. 14). 
De Galleria degli Uffizi te Florence bezit een zelfportret van Mor 78) (afb. 
15). Het opschrift op het schilderij laat daar geen twijfel over bestaan, even
min als over het jaar waarin het gemaakt is, 1558. Op de schildersezel waar
voor Mor poseert, is een papiertje vastgeprikt met daarop een Grieks lofdicht 
dat ondertekend is door Dominicus Lampsonius. De vertaling bij Obreen 79) 
luidt: 

O Hemel! Wiens beeld is dit? 
Van den voornaamsten der schilders. 
Die Ape lies en ook Zeuxis 
En de overigen der ouden 
Enal de nieuweren 
In kunst overtreft. 
Zelf nu, heeft hij zijn eigen gelaat 
Met (zijn) eigen handgeschilderd, 
Zich zelven in een metalen spiegel beziende, 
O verheven kunstenaar ! 
Dit nu is Moro voor het gezicht (aanschouwelijk voorgesteld). 
Weldra zal Moro zelfs spreken! 

Lampsonius. (Lampsen) 

Het is niet uitgesloten dat het zelfportret van Mor in Utrecht geschilderd is. 
Kramm 76) maakt melding van het feit dat Mor op 26 oktober 1558 in Utrecht 
is in verband met de overdracht van een hofstede aan Paul van Escheren. Ver
der vermeldt Kramm dat Mor ook op 28 juli 1559 in Utrecht is. Mor is dan sa
men met zijn zoon Filips aanwezig bij een vergadering van het kapittel van 
Oudmunster. Filips Mor vraagt namelijk toestemming van het kapittel, waar
in hij sinds 1558 als kanunnik zitting heeft, om zich voor studiedoeleinden in 
Spanje te mogen vestigen. Bovendien vraagt hij daarvoor de gebruikelijke fi
nanciële steun te mogen ontvangen. Het kapittel stemt hierin toe, op voor
waarde dat hij niet naar Italië gaat. 

78) Een zelfportret wordt ook vermeld in de catalogus van de veiling van Kretschmar te 
Amsterdam in 1757 onder nr 13: Het portret van Antonio Moro, zynde een kniestuk, met twee handen, 
levensgroot, en door hem-zelven geschilderd, h. 44, br. 34 dm. 
79) „Iets over Antonis Moor. (Antonio Moro)" in: D. O. Obreen. Archief voor Nederlandsche 
Kunstgeschiedenis, dl 7. Rotterdam 1888-1890. 288. Zie ook: J. Puraye, „Antonio Moro et 
Dominique Lampson". Oud-Holland 1949, 176. 
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j j j l 16. A. Mor. Portret Don Carlos (?). 1559 {?). 
Staatliche Kunstsammlungen. Kassel. 

Op 25 augustus 1559 scheept Filips II te Vlissingen in om voorgoed te Neder
landen te verlaten. De koning resideert vanaf 9 november aan het hof te Tole
do. Van Mander 74) schrijft: Doe den Paeys tusschen den Coningh van Spaengien 
en den Coningh van Vranck was besloten / trock Moro met den Coningh weder in 
Spaengien / alwaer hy by den Coningh in het Hof heel groot en seer gemeensaem 
was. . . 
Meestal wordt aangenomen dat Mor tijdens dit verblijf in Spanje zeer actief 
was. Documenten om dat te bewijzen zijn er niet en evenmin zijn er schilde
rijen bewaard waarvan met absolute zekerheid beweerd kan worden dat ze in 
die periode door Mor in Spanje gemaakt zijn. In feite is Van Mander de enige 
die ons inlichtingen verschaft. Wel worden een aantal portretten beschouwd 
als werken die Mor in deze periode geschilderd zou hebben. Signatuur en da
tering ontbreken, zodat men alleen hypothetisch te werk kan gaan. Een schil
derij in de Gemäldegalerie van de Staatlichte Kunstsammlungen te Kassel 
wordt, per traditie, beschouwd als het portret van Filips' ongelukkige zoontje 
Don Carlos (afb. 16). Over de exactheid van de identificatie bestaat nog 
steeds twijfel. 
In deze periode plaatste men gewoonlijk ook de zogenaamde „hofnar-portret
ten". Op de eerste plaats is dat het portret van de nar van Granvelle (afb. 17), 
een schilderij dat afkomstig is uit de collectie van Lodewijk XVI en nu be
waard wordt in het Musée du Louvre te Parijs. Daarnaast is er het portret van 
Pejeron, de nar van de hertog van Benavente en van de hertog van Alva (afb. 
18). Dit laatste portret is afkomstig uit het Casa del Tesoro van het Alcazar te 
Madrid en is nu in het bezit van het Museo del Prado te Madrid. 
Uit 1559 dateren de portretten die Mor schilderde van de uit Antwerpen af
komstige kapelmeester van de hertog van Ferrara, Jean Lecocq, alias Gallus -
de haan - en van de echtgenote van Lecocq (afb. 19 en 20). Deze schilderijen, 
waarvan het mansportret gesigneerd en gedateerd is, bevinden zich in de Ge-
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17. A. Mor, Portret nar van Granvelle, 1559 (?). 
Musée du Louvre, Parijs. 

18. A. Mor, Portret van Pejeron. nar van Bena-
vente en Aha, 1559 (?). Museo del Prado, Ma
drid. 

mäldegalerie van de Staatliche Kunstsammlungen te Kassel 80). Een ander 
schilderij van Mor stamt uit 1559, namelijk het portret van Jan van Scorel 
(afb. 21) Dat portret is nu in het bezit van de Society of Antiquaries te Lon
den. Men heeft steeds aangenomen dat dit portret in 1560 geschilderd is, zoals 
vermeld wordt in het latijnse opschrift, dat in vertaling luidt: Anthonie Mor, 
schilder van Filips, koning van Spanje, heeft dit portret opgedragen aan de 
schilder Jan van Scorel in het jaar 1560. Praktisch dezelfde tekst, eveneens in 
Latijn, wordt geciteerd door Van Mander 81). Maar Van Mander vermeldt 
ook nog een andere tekst, die op het schilderij stond en in vertaling hierop 
neer komt: Deze man heeft roem verleend aan de kunst en de kunst op haar 
beurt aan hem: bij zijn dood meende de kunst ook zelf te sterven. Deze tekst, 
in het Latijn dan, werd tijdens een onderzoek van het schilderij in maart 1977 
tijdens de tentoonstelling ,,Jan van Scorel in Utrecht" terug gevonden door dr 

80) Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de originele lijst met een opschrift van Lampsonius, 
door brand verloren. Zie: J. Purave, „Antonio Moro et Dominique Lampson". Oud-Holland 1949, 
176. 
81) Van M ander, fol. 236 v°. 
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19. A. Mor, Portret Jean Lecocq, 1559. Staatli- 20. A. Mor. Portret echtgenote Jean Lecocq, 
che Kunstsammlungen, Kassel. 1559 (?). Staatliche Kunstammlungen, Kassel. 

M. A. Faries en dr J. R. J. van Asperen de Boer 82). De tekst bevindt zich on
der het opschrift dat tegenwoordig te zien is. Met andere woorden: het hui
dige opschrift is geschilderd boven de oudere, oorspronkelijke inscriptie, 
waar het jaartal 1559 vermeld is. Vermoedelijk gaat de overschildering, waar 
het jaartal 1560 op voorkomt, terug op een opschrift dat voorkwam op een ou
dere omlijsting of op het grafmonument van Jan van Scorel, waar het portret 
na zijn overlijden op 6 december 1562 werd opgehangen. 
Zonder twijfel heeft Mor het portret van Jan van Scorel in Utrecht geschil
derd, waarschijnlijk vóór zijn vertrek naar Spanje, dat volgens Van Mander 
samenviel met het vertrek van Filips II op 25 augustus 1559. Vermoedelijk zijn 
ook de portretten van Jean Lecocq en zijn echtgenote vóór die datum geschil
derd. 
Het jaartal 1560 op het portret van Jan van Scorel was voor een aantal auteurs 
aanleiding om hieruit de conclusie te trekken dat Mor in dat jaar terug was in 
Utrecht. Het is niet uitgesloten dat Mor in dat jaar terug was - niets bewijst 
het - maar het is voldoende duidelijk dat het portret van Jan van Scorel deze 
conclusie geenszins wettigt. Het is moeilijk te zeggen wââr het Portret van een 
onbekende man, uit 1561, geschilderd is (afb. 22). Dat schilderij - gesigneerd 
en gedateerd - bevindt zich in het Mauritshuis te Den Haag. 

82) Voor het eerst is melding gemaakt van deze vondst in de franstalige catalogus van de ten
toonstelling Jan van Scorel d'Utreeht. Musée de La Chartreuse, Douai 1977, cat. nr 24. Zie verder: 
J. R. J. van Asperen de Boer en M. Faries, „Research during the Jan van Scorel in Utrecht exhibi
tion: a report", Simiolus 1977, 169-182. 
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21. A. Mor, Portret 
Jan van Scorel, 1559. 
Society of Antiquaries, 
Louden. 

Hoelang bleef Mor in Spanje? We weten het niet. Kramm 76) publiceerde een 
document waaruit blijkt dat in 1564 een eigendomsoverdracht plaats vindt 
van het huis, genaemt Cuelen, dat Mor tien jaar eerder verwierf. Mor moet dus 
in 1564 in Utrecht geweest zijn. 
Volgens Van Mander is het vertrek van Mor uit Spanje eerder een „vlucht". 
Toen Filips II Mor op zijn schouders klopte, aldus de versie van Van Mander 
74), en Moro hem uyt boerde weder den mael-stock op de schouder legde/1' welck 
een sorghlijck doen was: want het schricklijck is den Leeuwen aen te roeren. Dese 
ghemeenschap soude hem hardt op hebben moge breken . . . Verder schrijft Van 
Mander in verband met dit voorval: de hovelingen begonden heel jaloers en na-
bedenckigh te wesen . . . Buchelius 83) geeft een andere versie over het vertrek 
van Mor: Mor wou rust hebben en keerde daarom terug naar Utrecht. Na zijn 
terugkeer in de Nederlanden blijft Mor in ieder geval in de gunst van Filips II: 
hij krijgt nog opdrachten en volgens Buchelius ontvangt Mor een jaarlijkse 
toelage van de koning. Ook Granvelle blijft vol belangstelling voor Mor en 
Margaretha van Parma geeft evenmin blijk van wantrouwen. Alva ten slotte, 
vraagt zelfs aan Mor om in zijn dienst te komen. Deze feiten schijnen de be
wering van Van Mander eerder tegen te spreken dan te bevestigen. 
Volgens Buchelius 83) bleef Mor na zijn terugkeer uit Spanje voor de rest van 
zijn leven in Utrecht. Zeker is dat niet. In 1568 wordt Mor in Utrecht én in 
Antwerpen vermeld. Een protocol van het kapittel van Oudmunster te 
Utrecht. 11 mei 1568, bevestigt de aanwezigheid van Mor in Antwerpen. Het 

83) Hoogewerff en Van Regleren Altena. 74. 
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22. A. Mor, Portret onbekende man, 1561. Mau-
ritshuis, Den Haag. 

23. A. Mor, Portret Anna van Oostenrijk, 1570. 
Kunsthistorisches Museum, Wenen. 

kapittel vraagt aan Filips Mor om zijn vader in Antwerpen te schrijven in ver
band met een patroon daernaer men 't heylich Cruys sal laten setten 84). 
Zeker verbleef Mor een tijdlang in Antwerpen. Anna van Oostenrijk, dochter 
van Maximiliaan II, bleef op haar doorreis naar Spanje, waar ze de vierde 
echtgenote van Filips II zou worden, in de zomer van 1570 een maand te Ant
werpen. Waarschijnlijk heeft Mor toen het portret van Anna gemaakt dat be
waard wordt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen (afb. 23). Het schil
derij is gesigneerd en gedateerd. Het laatste cijfer van het jaartal is echter on
leesbaar geworden, maar 157(0) als jaar van het ontstaan van het portret is 
zeer wel aanvaardbaar. 
In 1572 wordt in documenten van het Antwerpse schildersgilde melding ge
maakt van een leerling van Mor: Wyllen van Wyberghen ghelert by Mester Anto-
ni Mor 85). Ook het jaar daarop, namelijk op 4 augustus 1573, wordt in een do
cument uitdrukkelijk vermeld dat Mor te Antwerpen woont. 
Het is niet mogelijk om aan de hand van de bewaard gebleven schilderijen van 
Mor uit deze periode, aan te geven waar ze gemaakt zijn. Het portret van de 
Utrechtse medailleur Steven van Herwijck (afb. 24) kan in Utrecht ontstaan 
zijn, maar Van Herwijck was alles behalve vastgebakken aan Utrecht, zodat 
het portret evengoed elders geschilderd kan zijn. Dat schilderij, gedateerd 
1564 en bewaard in het Mauritshuis te Den Haag, ging door voor het portret 
van een onbekende goudsmid, tot Van Gelder het in 1947 identificeerde 86). 

84) Kramm, dl 4, 1162. 
85) Ph. Rombouts en Th. van Lerius, De Liggeren en andere Historische Archieven der Ant-
werpsche Sint Lucasgilde, dl 1, Antwerpen-'s-Gravenhage 1864-1876, 249. 
86) H. E. van Gelder, „Moro's Goudsmid". Sederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 1947, 47-53. 
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24. A. Mor, Portret Steven van Herwijck, 1564. 
Mauritshuis, Den Haag. 

25. A. Mor, Portret Henry Lee, 1568. National 
Portrait Gallery, Londen. 

Het schilderij zou deel hebben uitgemaakt van de collectie van de schilder Sir 
Peter Lely te Londen; later kwam het in de verzamelingen van Kretschmar, 
van Slingelandt en Stadhouder Willem V. Het feit dat het portret van Steven 
van Herwijck zich in Londen zou bevonden hebben, heeft aanleiding gegeven 
over speculaties dat Mor in deze periode ook nog in Londen werkzaam ge
weest zou zijn. Friedländer 87) is van mening dat Mor in 1568 het portret van 
Henry Lee, gesigneerd en gedateerd en nu in de National Portrait Gallery te 
Londen, in Engeland schilderde (afb. 25). Volgens Friedländer zou Mor toen 
ook het portret van Gresham geschilderd hebben. Een ander schilderij wordt 
eveneens soms in deze contekst geplaatst, namelijk een portret dat zich vroe
ger bevond in de collectie van de Earl of Spencer en nu in de National Art 
Gallery te Washington (afb. 26). Lange tijd werd het schilderij beschouwd als 
een zelfportret van Mor uit 1554. De juistheid van de identiteit wordt tegen
woordig zeer in twijfel getrokken. Bovendien is bij restauratie van het portret 
in de linker bovenhoek de signatuur én het jaartal 1569 te voorschijn geko
men. Een verblijf van Mor in Engeland in deze periode is zuiver hypothetisch. 
De serie portretten, die met al te veel gemak beschouwd worden als „gemaakt 
in Engeland", kan evengoed in de Nederlanden geschilderd zijn. Al even du
bieus is het om een portret dat per traditie „een man uit het gevolg van Gran-
velle" heet te zijn, op die grond te beschouwen als een schilderij dat in de Zui
delijke Nederlanden ontstaan is. Dat portret van een onbekende man uit 1564 
- gesigneerd en gedateerd - wordt bewaard in het Musée du Louvre te Parijs. 
In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel bevindt zich een 
portret van Goltzius, door Mor geschilderd (afb. 27). Van Mander beweert 
dat Mor in één uur tijds een portret maakte van Goltzius. Misschien is het 

87) M. J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, dl 13, Anthonis Mor and his Contemporaries, 
Leiden-Brussel 1975,65. 
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26. A. Mor, Zelfportret (?), 1569. National Art 
Gallery, Washington. 

27. A. Mor, Portret Goltzius, 1573 (?). Konink
lijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel. 

schilderij te Brussel het werk waar van Mander melding van maakt. Het por
tret draagt een latijns opschrift met het jaartal 1576. Ten onrechte is aangeno
men dat het schilderij in dat jaar ontstaan is. Het opschrift is zonder twijfel 
een latere toevoeging die verband houdt met een prent die in 1576 door Mel
chior Lorch gemaakt werd naar het schilderij. In een brief aan de uitgever 
Abraham Ortelius schrijft Goltzius op 21 februari 1574 dat hij ter illustratie 
van zijn boek „Sicilia et Magna Graecia", dat in 1576 te Brussel werd uitgege
ven, het portret wil gebruiken dat Mor van hem geschilderd heeft. Het portret 
moet dus vóór die datum geschilderd zijn. 
Uit de rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen over de ja
ren 1576-1578 valt op te maken dat Mor in die periode overleden is: er is spra
ke van een betaling van 25 gulden aan de erfgenamen voor een tafereel dat niet 
afgemaeckt was 88). Van Mander 89) geeft hieromtrent nadere informatie: 
Eyndling daer hy over starf was een besnijdenis Christi, om ons Vrouwen Kerck t' 
Antwerpen/dat een heerlijck werck soude geweest hebben. 
Buchelius 90) schrijft dat Mor op het eind van zijn leven mythologische en bij
belse onderwerpen schilderde, iets waar hij niet in uitmuntte, zo voegt de au
teur eraan toe. 
Schilderijen met mythologische onderwerpen, van de hand van Mor, zijn niet 
terug gevonden. Uit documenten zijn ze wel bekend. In de inventaris die na 
het overlijden van Margaretha Boghe, overgrootmoeder van Constantijn 
Huygens, te Antwerpen op 21 januari 1575 wordt opgemaakt wordt melding 

88) Ph. Rombouts en Th. van Lerius. De Liggeren en andere Historische Archieven der Ant-
werpsche Sint Lucasgilde, dl 1, Antwerpen-'s-Gravenhage 1864-1876, 159 noot 1. 
89) Van Mander, fol. 231 v°. 
90) Hoogewerff en Van Regteren Altena, 73. 
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28. A. Mor, Portret 
Margaretha van Par
ma, ca 1555. Staatliche 
Museen, Berlijn. 

gemaakt van Een Naeckte Venus, op panneel, van Anthonie Moor en Eenen naeck-
ten Mars, van Anthonie Moor, op panneel 91). Ook Filips II had blijkbaar een 
schilderij van Mor met een mythologisch onderwerp: Op eene tijt, zo schrijft 
van Mander 89), copieerde hy voor den Coning een Danae van Titiaen. Erg origi
neel schijnt Mor hier niet geweest te zijn. Behalve het schilderij dat Mor bij 
zijn overlijden onafgewerkt achter liet, kende Van Mander 89) nog andere 
schilderijen met religieuze onderwerpen, onder ander/eenen verrijsenden Chris
tus met twee Enghelen/oock twee Apostelen/Petrus en Paulus, seer aerdigh ghe-
daen en ghecoloreert. . . 
De kunsthistorische discussies in verband met het oeuvre van Mor, zijn het 
felst wanneer het gaat om zijn schilderijen met religieuze onderwerpen. Al
hoewel deze werken een wezenlijk onderdeel vormen binnen het totale oeu
vre van Mor worden ze in deze bijdrage verder buiten beschouwing gelaten 
92). 
Van Mander deelt mee dat Mor een jaar vóór de Franse Furie op 56-jarige 
leeftijd overleden is. Geboortejaar zou dan 1526 en sterfjaar 1582 zijn. Buche-

91 ) E. W. Moes, ..Uit oude Antwerpsche Inventarissen \". Oud-Holland 1901. 54. 
92) De schilderijen met religieuze onderwerpen, door Mor geschilderd, zullen apart gepubli
ceerd worden. Dat is ook het geval met de portretten die Mor schilderde van leden van de familie 
De Moor. Om die reden worden deze portretten hier eveneens geheel buiten beschouwing gela
ten. 
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29. A. Mor, Portret Thomas Gresham, ca 1560. 30. A. Mor, Portret Anna Fernelv, echtgenote 
Rijksmuseum, Amsterdam. van Gresham, ca 1560. Rijksmuseum, Amster

dam. 

lius 93) daarentegen spreekt niet van de Franse, maar van de Spaanse Furie, 
discreptio hispanica, die plaats vond op 4 november 1576. Bovendien zou Mor, 
volgens Buchelius, op 57-jarige leeftijd overleden zijn. Elders 63) weer schrijft 
dezelfde auteur dat Mor op 59-jarige leeftijd stierf! Bredius 94) bracht enige 
duidelijkheid in de verwarring. Mor Moet tussen 17 april 1576 en 12 mei 1577 
overleden zijn. Zijn geboortedatum valt tussen 1517 en 1520. 
De onduidelijkheid en verwarring geldt niet alleen voor de biografie van Mor, 
maar ook voor de datering en toeschrijving van een groot aantal werken. Het 
portret van Margaretha van Parma, in de Gemäldegalerie van de Staatliche 
Museen te Berlijn blijft problematisch voor wat betreft de datering (afb. 28). 
Dat is ook zo voor de portretten van de koopman en financiële agent van de 
Engelse kroon in de Nederlanden, Sir Thomas Gresham en zijn echtgenote, 
Anna Fernelv (afb. 29 en 30). Deze beide portretten bevonden zich in de col
lectie van Robert Walpole te Strawberry-Hill en werden in 1779 met de rest 
van de verzameling aangekocht door Catharina de Grote. Zo kwamen ze in de 
collectie van de Hermitage te Leningrad. In 1931 werden beide schilderijen 
aangekocht door het Rijksmuseum te Amsterdam 95). 
Illustratief voor de problematiek in verband met de authenticiteit van werken 
van Mor is het portret van Willem van Oranje in de Gemäldegalerie van de 
Staatliche Kunstammlungen te Kassel (afb. 31). Willem van Oranje is op het 
schilderij voorgesteld met de staf die hij als opperbevelhebber van 20.000 man 
op 22 juli 1555 ontving. Het portret moet dus ontstaan zijn na die datum en is 
mogelijk zelfs ter gelegenheid van die gebeurtenis gemaakt. Vrijwel zeker is 
het portret geschilderd vóór 21 januari 1556, de datum waarop Willem van 
Oranje de ketting van het Gulden Vlies ontving. Was Willem in het bezit ge-

93) Hoogewerlïen Van Regteren Altena. 72. 
94) A. Bredius, „Wanneer stierf Anthonie Mor van Dashorst?", Oud-Holland 1918, 175-176. 
95) F. Schmidt Degener. Jaarverslag over 1930 van de Vereeniging Rembrandt, 11. 
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31. C. van der Borcht 
(?) (naar A. Mor), Por
tret Willem van Oranje 
(1555). Staatliche 
Kunstsammlungen, 
Kassel. 

weest van dat ereteken, dan zou dat zeker op het schilderij te zien geweest 
zijn. 
De datering 1555 werd bevestigd door het terugvinden van het jaartal op het 
schilderij. Toen Van Luttervelt 96) in 1948 zijn vondst publiceerde, beschouw
de hij het portret als origineel werk van Mor. Later kwam Van Luttervelt tot 
de conclusie dat het werk geen origineel van de hand van Mor was 97). Veel 
eerder reeds was Staring 98), zij het via geheel andere weg, tot deze conclusie 
gekomen. Staring wees het schilderij als origineel van Mor van de hand en 
schreef het toe aan Caspar van der Borcht die als copiïst in het laatste kwart 
van de 16de eeuw zeer actief was. Van der Borcht werkte onder andere voor 
landgraaf Willem V van Hessen die in Kassei resideerde en in de „gouden 
zaal" van zijn kasteel een belangrijke collectie van meer dan honderd portret
ten van bekende tijdgenoten bezat. 

96) R. van Luttervelt, „Aantekeningen bij de herdenkingstentoonstelling van de Vrede van 
Munster te Delft", Phoenix 1948, 189. 
97) R. van Luttervelt, „Een schilderij van Anna van Buren en andere portretten uit haar omge
ving". Oud-Holland 1959, 191-194. 
98) A. Staring, „Vraagstukken der Oranje-iconographie-I. Is Mor's Willem van Oranje Kassei 
een origineel?", Oud-Holland 1951, 68-74. 
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De argumenten die Staring en Van Luttervelt aanvoeren om het portret van 
Willem van Oranje, in het Museum te Kassei, niet langer te aanvaarden als 
origineel, hebben tot op heden niet het gewenste resultaat gehad. Het is symp
tomatisch voor het onderzoek van biografie en oeuvre van Mor. 

Filips Mor 

Anthonie Mor - voor de Spanjaarden Moro en voor de Engelsen More - ver
kreeg niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn kinderen een aantal gun
sten van Filips II. Zo wordt Anthonie Mor's zoon, Filips, door beschikking 
van Filips II kanunnik van Oudmunster te Utrecht 99). Op 6 maart 1563 be
klaagt Filips Mor zich bij het kapittel omdat hij reeds vier jaar bij het kapittel 
zetelt zonder de inkomsten ontvangen te hebben die verbonden waren aan 
zijn prebende. Het kapittel wijst erop dat tot dusverre de legale bewijzen, die 
zijn vader beloofd had, ontbreken en dat hij moet trachten die te Madrid te 
krijgen. 
Een voorbeeldig kanunnik schijnt Filips Mor niet geweest te zijn. Het kapittel 
beslist zelfs op 28 februari 1567 om aen Philips Mor een curator te stellen uit de 
capittelheeren. Op 17 februari 1570 wordt afgezien van „voogdij": . . . de kapit-
telheeren gehoord hebbende het relaas der Heeren Cuynretorf en Ruysch, in de 
zake van de curatele van den heer Mor, en dat deszelfs schulden genoechsaem af-
betaeld zyn, hebben besloten, hem van die curatele te moeten ontslaen. 
Het Protocol van Oudmunster vermeldt op 1 oktober 1578: De heer Gerart 
Ram, canonnik van St. Salvator en St. Marie, geeft te kennen, hoe weleer tusschen 
hem en de capittelheeren eene overeenkomst getroffen was etc. en dat nu het ge
rucht zich sterk verspreide, dat Philips Mor, cononnik dezer kerk, in Portugal over
leden was, hij zich voor dat canonicaat wenschte te hebben aanbevolen. 
Filips Mor is niet in Portugal overleden, maar bij Alcazarquivir in Noord-
Afrika. Hij was namelijk meegetrokken in het gevolg van Sebastiaan, koning 
van Portugal. Op 4 augustus 1578 werd het gehele leger en het gevolg van 
koning Sebastiaan verslagen. Filips Mor moet bij deze nederlaag omgekomen 
zijn. 
Filips Mor is wellicht niet in de hoedanigheid van militair meegetrokken in de 
strijd van Sebastiaan tegen de mohammedanen. In het gevolg van de Portu
gese koning bevond zich een stel geleerden-avonturiers dat er vooral op uit 
was zijn kennis te verrijken. In deze groep moeten we waarschijnlijk Filips 
Mor zoeken, die als mathematicus de reis meemaakte. Behalve mathematicus 
was Filips Mor ook literator. Buchelius had in zijn bezit „Naboth, een treur-
bly-eind-spel", dat in 1571 werd opgevoerd. Bekender wellicht was Mor's 
„Friumphus Pecuniae" - Zegepraal van het Geld -, een gedicht dat in 1577 te 
Utrecht gedrukt werd en jaarlijks op St Maartensdag door kinderen gezongen 
werd 100). 

99) De gegevens over Filips Mor zijn gebaseerd op C. Kram, ..De Ridder Antonis Moro", 
Vtrechtsche Volks-Almanak 1848, 41-42 en Kramm, dl 4, 1162-1163. 
100) In het ..Diarium" van Buchelius is op fol. 114 v° onder November 1577 vermeld: Trajecti 
ver o Philippus Morus edidit oden annalem:,. Pecuniae triumphum" ad G. Veusels'; zie: G. Blom en L. 
A. van Langeraad, Diarium van Buchell. Amsterdam 1907, 49. 
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Filips Mor was ook schilder. In het Protocol van Oudmunster, 11 mei 1568 
wordt uitdrukkelijk vermeld: . . . den schilder van den Capittele, Mr. Philips 
Mor. In feite is dit de enige vermelding die inlichtingen verschaft over het feit 
dat de zoon van Anthonie Mor ook schilder was. Andere documenten om dat 
te bewijzen zijn er niet. En evenmin is er een schilderij bekend dat door Filips 
Mor gemaakt zou zijn. 

De familie Van Schayck 

In een bijdrage over de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole besteedt Mul
ler 101) terloops aandacht aan de Utrechtse kunstenaarsfamilie Van Schayck. 
In de oude rekeningen, zo schrijft Muller, ontmoeten we telkens leden van de 
familie van Schayk, die in de middeleeuwen zich blijkbaar heeft toegelegd op zeer 
verschillende takken van kunst en kunstnijverheid. Een van de leden dezer familie, 
Eerst van Schayck, schilderde in 1496 een nieuwe tafel voor het hoogaltaar van den 
Dom; zijne kunst werd dus voornaam genoeg geoordeeld, om te prijken op de aller
eerste plaats van het land, het hoogaltaar der kathedraal. Waar zijn de werken van 
dezen beroemden kunstenaar en van zijn artistiek geslacht gebleven? Het Neder-
landsch museum bezit eene schilderij van eenen naamgenoot van den grooten Eerst, 
afkomstig uit de St. Pieterskerk: denkelijk een kleinzoon, die niet in zijn schaduw 
staan kon. Men verhaalt, dat een ander altaarstuk van Eerst van Schayck uit 
Utrecht, dd. 1600, berust te Lugo bij Ravenna, en in het begin der 17e eeuw droeg 
ook de Utrechtenaar Goert van Schayck eene prent der St. Pieterskerk te Rome op 
aan den gezant der Aartshertogen bij het pauselijk hof. Maar verder weten wij 
niets! 

Muller's besluit is niet geheel terecht omdat hij voorbijgaat aan de gegevens 
van Kramm 102). Later zouden Hoogewerff 103), Swillens 104), en Freule De 
Jonge 105) opnieuw aandacht besteden aan deze Utrechtse kunstenaarsfa
milie. 
Evert of Eerst van Schayck kwam reeds ter sprake in verband met de platte
grond die hij in opdracht van het Utrechtse stadsbestuur schilderde. De kon
takten die hij in dit verband heeft met de architect Willem van Noort zijn niet 
de enige. Ook later zal Evert van Schayck met hem samenwerken, onder 
andere in 1546 bij opmetingen van den coers van den stroom der Lecke te 
Vianen. 
De activiteiten van Evert als schilder zijn mogelijk beperkt gebleven tot het 
vastleggen van de resultaten van opmetingen - zoals de plattegrond van 
Utrecht - en decoratiewerk. Van dit laatste getuigt een post in de Rekeningen 
van de Utrechtse Nicolaaskerk over de jaren 1563-1564: It., betaelt aen handen 

101) S. Muller, „De Utrechtsche beeldhouwer Colyn de Nole en zijn geslacht", Oud-Holland 
1907,50. 
102) Kramm, dl 5. 1456-1457. 
103) G. J. Hoogewerff, ,,De Utrechtsche kunstenaarsfamilie Van Schayck", Oudheidkundig 
Jaarboek 1923, 28-34. 
104) P. Swillens, „Schilders en beeldhouwers in Oud-Utrecht", Jaarboekje van ,, Oud-Ut recht" 
1925,64-69. 
105) C. H. de Jonge, „Utrechtsche Schilders uit de tweede helft van de XVIde eeuw", Oud-
Holland 1933, 159-167. 



Eerst van Schayck, schilder, omme die percken in die nyeuwe vanen te maecken, 
mitgaders 't fronica, dat voer 't offlaet staet, 6 gl. 12 st. 106). In de Rekeningen 
van de Pieterskerk over de jaren 1535-1536 worden Everardo Scayck et 
Joachim vermeld, eveneens in verband met decoratiewerk 106a). Evert van 
Schayck moet tussen 14 mei en 13 juli 1574 overleden zijn 107). 
Eveneens actief voor de Nicolaaskerk was Goert van Schayck. Een post in de 
Rekeningen van de kerk over de jaren 1582-1583 vermeldt: It., Goert van 
Schayck, schilder, van de thien geboeden te scryven aen den pylaer, die eerste van 't 
choer aen de noortsyde ende die handelinge der Apostelen aen de d'arde pylaer, aen 
desuytzyde, t'saemengl. 10st. 108). 
Goert van Schayck was met tussenpozen van maart tot begin november 1571 
ook betrokken bij het schilderen en vergulden van de deuren van het orgel in 
de Utrechtse Dom. Die werkzaamheden verricht hij samen met Ernst en 
Cornelis van Schayck. Op de ledenlijst van het Zadelaarsgilde uit 1559 worden 
Eernst en Cornelis van Schaeyck als schilders vermeld 108a). Te oordelen naar 
het dagloon dat de drie ontvangen, is Goert de mindere: hij krijgt 4 stuivers, 
beide anderen 6 stuivers. Vente 109) die deze gegevens publiceerde, geeft in 
dit verband bijzonder interessante informatie. Zo vermeldt hij dat de stads-
tromper Jansz van Berck, Aert de timmerman en de orgelbouwer Peter Jans 
de Swart naar Amsterdam gestuurd worden om inkopen te doen ten behoeve 
van het „stofferen" van het klaargekomen meubel. De inkoop bestond onder 
andere uit 93 ellen canefas totte bovendueren van 't orgel omme daerop te schil
deren, 21 ellen lynewaet omme de dueren van 't positief tien te becleden, goud en 
allerlei verfstoffen. Bovendien kregen zij de boodschap mee om uit te kijken 
naar een vooraanstaand kunstenaar die de orgeldeuren zou kunnen beschil
deren. Dit laatste lukte hen niet. Uit deze gegevens valt af te leiden dat, al
thans in eerste instantie, geen van de Utrechtse kunstenaars uit die tijd, der
mate hoog aangeschreven stond dat men hem direct het werk kon toever
trouwen. Wanneer ook buiten Utrecht geen geschikte figuren in aanmerking 
schijnen te komen, geeft men de opdracht aan leden van de kunstenaarsfami
lie Van Schayck. 
Cornelis schijnt ook werkzaamheden uitgevoerd te hebben ondermeer aan 
het orgel zo blijkt uit de Rekeningen over de jaren 1575-1583 106a). 
Drie leden van de familie van Schayck zijn herhaaldelijk terug te vinden in de 
rekeningen van de Geertekerk te Utrecht: Jochym of Joachim in 1547 en 
1551, Eerstof Ernst in 1558, 1559, 1560, 1563, 1568 en 1569, en tenslotte Goert 
in 1575. Hun bezigheden beperken zich tot onderhouds- of herstelwerkzaam-

106) Dodt. dl 6, 338 en Kramm,dl 5, 1457. De Jonge, 166, is van mening dat het hier Eerst II van 
Schayck betreft. 
106a) Dodt, dl 6, 344 en 346 en G. G. Calcoen, Beschrijving der Sr. Pieterskerk te Utrecht, hand
schrift, 1903-1906, fol. 42. Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
107) De Jonge 164. Dodt, dl 3, 245 vermeldt een post uit 1572 waar staat: Item, Ev. van Scayck's 
weduwe. 
108) Dodt. dl 6. 346 en Kramm. dl 5, 1457. 
108a) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht. Utrecht 1880, 59. 
109) M. A. Vente, Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden. Utrecht 
1975,28-31. 
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32. Anoniem Utrechts, Steniging van Stefanus, 1554. Pieterskerk, Utrecht (Bruikleen Dienst voor 's 
Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, Den Haag). 

heden - vooral na de Beeldenstorm - aan schilderijen, beelden, vanen en ker
kelijk meubilair, zoals bijvoorbeeld de preekstoel 110). 
Joachim van Schayck was behalve voor de Pieters- en de Geertekerk ook 
werkzaam voor de Jacobskerk te Utrecht. Hij beschildert er in 1551 het ge
welf en restaureert het schilderij van die strijt. Dit werk hing nog in 1592 in de 
zuidzijde van het koor van de Jacobskerk. Het stelde de overwinning voor van 
de borgeren van Utrecht tegens die van Lichtenbergh, die de stad hadden ontseyt. 
Deze strijd had zich in 1305 afgespeeld, maar het schilderij dat Van Schayck 
moet restaureren dateerde vermoedelijk uit 1487 110a). 
In de Pieterskerk te Utrecht bevindt zich, als bruikleen van het Rijk, een klein 
drieluik in een originele vaste, enigszins concave omlijsting (afb. 32). Het 
werk behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de Utrechtse Pieterskerk, 
maar werd in 1875 door de toenmalige Rijksarchivaris van Utrecht overge
dragen aan het Rijk. 
Uit de latijnse tekst op de lijst blijkt dat Ernst van Schayck dit schilderstuk in 
1554 als memorietafel liet plaatsen op het altaar dat in 1532 in de Pieterskerk 
gewijd was ter ere van de almachtige God, de H. Maagd Maria, de H. Stefa-

1 10) F. A. L. van Rappard, ..De Rekeningen van de Kerkmeesters der Geertekerk te Utrecht in 
de XVIe eeuw". Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 1882, 259-346. 
1 10a) Th. H. J. van Riemsdijk, Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht, Leiden 
1882,58-59. 
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nus, Maria Magdalena, Maria Egyptica en alle heiligen. Op het middenpaneel 
zijn scènes uit het leven en de legende van de H. Stefanus weergegeven, onder 
andere de Steniging van Stefanus; op de zijluiken scenes in verband met 
Maria Magdalena en Maria Egyptica: links het Noli me tangere en rechts 
Maria Egyptica ontvangt de communie. 
Ernst van Schayck, overleden in 1564, was kanunnik van St Pieter. Hij was 
een kleinzoon van Eerst of Ernst van Schayck, de schilder die in 1496 het 
grote altaarstuk voor het hoogaltaar van de Utrechtse Dom leverde. De 
ouders van kanunnik Ernst van Schayck waren Jan van Schayck - een beeld
houwer - en Hillegonda Zas. Het feit dat de beide familiewapens, van Van 
Schayck links onder en Zas rechts onder op de lijst van het drieluik in de 
Pieterskerk voorkomen, bevestigen dat het hier gaat om een epitaaf, zoals dat 
op de lijst vermeld is. Met andere woorden: kanunnik Eerst van Schayck liet 
het drieluikje in de Pieterskerk plaatsen ter nagedachtenis aan zijn overleden 
ouders. 
Hoogewerff 103) was van mening dat Eerst van Schayck, evenals Jan van 
Scorel, een schilderende kanunnik was. Het drieluik in de Pieterskerk was, 
volgens de auteur, eigen werk. Dat was ook de mening van Muller 108a). 
Deze conclusie, die op niets gebaseerd was, werd door Freule de Jonge 105) 
met kracht tegengesproken en weerlegd. Zij besluit haar betoog: Wij moeten 
daarom thans het stuk nog aan een anonymus laten . . . Haar visie werd tenslotte 
door Hoogewerff 111) gevolgd. 
De verwarring die Hoogewerff in verband met de kunstenaarsfamilie Van 
Schayck stichtte weegt nauwelijks op tegen het belang van zijn pionierswerk. 
In Italië kwam hij een aantal gesigneerde en gedateerde werken van een 
Utrechtse schilder Ernst van Schayck op het spoor. Deze schilder, die De 
Jonge aanduidt als Ernst III van Schayck, was een broer van Goert van 
Schayck, die reeds ter sprake kwam in verband met werkzaamheden voor de 
Nicolaaskerk. Goert en Ernst waren samen betrokken bij de decoratie van het 
Domorgel. In een transportacte van het familiehuis van Ernst van Schayck en 
Maria Goyertsdr op 28 december 1584 worden zeven zonen vermeld, waarvan 
de oudste Goert is. De vierde en vijfde zoon, Jan en Ernst verblijven in het 
jaar dat de acte wordt opgemaakt in het buitenland. Het ligt voor de hand aan 
te nemen dat deze laatste - Ernst III - de maker is van de schuilderijen die 
Hoogewerff in Italië op het spoor kwam en waarvan Muller reeds eerder een 
werk te Lugo bij Ravenna gesignaleerd had. 
In 1918 vond Hoogewerff het eerste schilderij van Ernst III van Schayck. Het 
stelt St Sebastiaan en St Rochus voor (afb. 33). Het schilderij is gesigneerd en 
draagt het jaartal 1600. De eigenaar, E. Marinucci te Rome, schonk het aan 
het Centraal Museum te Utrecht. Volgens Marinucci was het schilderij af
komstig uit LeMarche, het gebied rond Ancona. In die streek vond Hooge
werff de andere werken van Ernst III van Schayck. In het Oratorium van de 
broederschap van San Rocco te Lugo bij Ravenna bevindt zich boven het 
hoogaltaar een schilderij, voorstellend St Rochus, St Hilarius, St Sebastiaan 
en St Jozef met vijf stichtersfiguren. Het schilderij is gesigneerd en dateert 

111) G.J. Hoogewerff. dl 4, 202. 
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33. E. van Schayck, St Sebastiaan en St Rochus, 
1600. Centraal Museum, Utrecht. 

eveneens uit 1600. Ook gesigneerd en in hetzelfde jaar gemaakt is een schil
derij met de voorstelling Madonna met Kind, St Valentinus en St Bernardinus 
van Siena, in de parochiekerk van St Maria in dezelfde plaats. Fokker 112) 
voegde aan deze reeks nog twee werken toe. De beide schilderijen, waarvan 
één gesigneerd is en het jaartal 1609 draagt, bevinden zich in de Assunta-kerk 
te Filottrano, in dezelfde streek waar Hoogewerff de andere schilderijen van 
Ernst III van Schayck terugvond. 

De familie Splinter 

De familie Van Schayck was niet de enige kunstenaarsfamilie in Utrecht. Ook 
de familie Splinter telde een aantal kunstenaars onder zijn leden. Enkele daar
van waren werkzaam in de eerste helft van de 16de eeuw. Zo was bijvoorbeeld 
een Geryt Splinter als beeldhouwer werkzaam aan de Utrechtse Dom waar hij 
in 1505 op verzoek van bisschop Frederik van Baden de leiding van de werk
plaats op zich nam 113). Een naamgenoot van beeldhouwer Geryt Splinter -
mogelijk zijn zoon - was schilder. Dankzij Van Mander 114) weten we dat deze 
Geryt Splinter een van de leermeesters was van Abraham Bloemaert, zij het 
van zeer korte duur. Van Mander weet weinig goeds te vertellen van Geryt 
Splinter: Hier naer schickte hem den Vader by een cladder/gheheeten Gerit Splin
ter, op dat hy aldaer de verwer soude leeren kennen. Desen stelde Bloemaert voor 
een Scherm-meester te schilderen eenighe bootsen/seggende/ dat Bloemaert alree 
beter Meester was als hy. Doch also desen Splinter hem daeghlijcx tot onmatigh 

112) T. H. Fokker, Werke Niederländischer Meister in den Kirchen Italiens, 's-Gravenhage 1931, 
80. Volgens Fokker, 91, dateert het schilderij in de parochiekerk van Lugo niet uit 1600, zoals 
Hoogewerff schrijft, maar uit 1615. 
113) Zie hierover: P. Haverkorn van Rijsewijk, „Het Heilig Graf in de Domkerk te Utrecht", 
Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 1900-1901. 39-43. 
114) Van Mander, fol. 297. 
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drincken begaf/ was Bloemaert by hem maer veertien dagen . . . 
Geryt of Gerrit was waarschijnlijk meer cladder, zoals Van Mander hem 
noemt, dan schilder. Zijn activiteiten schijnen, voor zover dat te achterhalen 
is, in hoofdzaak beperkt gebleven te zijn tot decoratiewerk. Bij het overlijden 
van bisschop Frederik Schenck van Tautenburg schildert hij het groot Wapen 
van syn G(enade), hangende voor de groote poort van 't hof archiepiscopael, ende 
acht wapenen, leggende op 't graf van zyn G. Splinter ontvangt hiervoor in okto
ber 1580 drie gulden en zeven stuivers 115). 
Gerrit Splinter was nauw betrokken bij de feestelijkheden die georganiseerd 
werden naar aanleiding van de intocht van Robert Dudley, graaf van Leices
ter, te Utrecht in 1586. De Utrechtse historieschrijver Bor vermeldt hierover: 
Den eersten April is de grave van Leycester de eerste reyse binnen Utrecht geco-
men, alwaer hij met seer groote magnificentie ingehaelt is . . . Bor vervolgt zijn 
verslag: Van die theatren, triumphen, poorten ende andere vertooningen die hier 
ende daer soo aen ende op de Neude, omtrent Stadthuys, sint Marien plaetse ende 
voor den Duytschen huyse, daer zijn logys ghereet was ghemaect, stonden, en 
maech ich geen mentie van 116). Een duidelijker beeld van de festiviteiten geeft 
een zestien pagina's tellend boekje dat Hendrik van Borculo ter gelegenheid 
van de intocht uitgaf 117). Uit de Kameraarsrekeningen valt op de maken dat 
de leiding, voor wat betreft de stadsversieringen, in handen lag van Cornelis 
Bloemaert, de vader van de schilder Abraham. Onder de figuren die Cornelis 
Bloemaert bij zijn opdracht assisteerden, was Gerrit Splinter. Hem wordt 
onder meer betaald voor alle buytenwerken, by hem gedaen boven de geordon
neerde stukken en voor de wapenen ende compertementen als sy gemaect ende 
gehangen hebben aende voorsz. meyboomen. Gerrit Splinter schijnt ook nog 
andere werkzaamheden voor de graaf van Leicester verricht te hebben. Vol
gens de Kameraarsrekeningen uit dezelfde periode wordt Gerrit Splinter 
namelijk betaald van sekere schilderye, by hem gedaen ende gemaect in 't hoff van 
syn Excellency, in 't stoofken ende anders 118). 
Uit de rekeningen van de Utrechtse Nicolaaskerk over 1585-1586 blijkt dat 
Gerrit Splinter wordt betaald van vier blecke borden te schryven, gesteh op sekere 
paelen, op de vier hoecken van 't kerckhoff l\9). 
Eerder werkte hij voor de Buurkerk. Volgens de rekeningen van die kerk over 
1567-1568 wordt hem betaald vanden cruysen te vergulden ende stofferen en van 2 
Engelen te stofferen; in 1572-1573 dat hy gemaect heeft twee vanen van jubilé mette 
stocken, met dat cruys geroet; en in 1581 -1582 van twee letterstucken op 't bleck te 
scryven en van sekere tafereelen vande tien geboders ende het nachtmael, met 
goude letters te schryven ende anders, vermogens sekere besteckcedulen 120). 
Volgens de rekeningen van de kerkmeesters van S. Barbaren kerke binnen 
Culenborch over 1566-1567 heeft kerkmeester Wellants in Utrecht de aankoop 

il 5) Dodt, dl 4, 45enKramm, dl 5, 1550. 
116) P. Bor, Vervolgh der Nederlandsche Oorloghen . . .. dl 3, Amsterdam 1626, boek 21, fol. 17 v°. 
Zie verder: D. P. Snoep, Praal en Propaganda, Alphen aan de Rijn (dissertatie) 1975, 30. 
117) Brevis narratio triumphi quo a senatu populoque Traiectensi illustrissimus princeps Robertus 
Dudlaeus comes Leicestrives . . . . Utrecht 1586. 
118) Dodt, dl 3, 262-263. 
119) Dodt, dl 6, 347. 
120) Dodt, dl 6, 315, 317 en 320. 

156 



gedaan van een cruys, ghesneden van een, ghenaemt Ryck Henricksz. In de vol
gende post van het rekeningenboek staat: Noch heeft Antho. Wellants dit voor
noemde cruys bestayt te schilderen ende te vergulden aen een, ghenaemt Gheryt 
Splynter 121). 
Geryt Splinter was in 1576, 1580, 1581 en 1584 deken van het Utrechtse Zade-
laarsgilde. Eerder, namelijk in 1569, komt Gerrit samen met Willem Splinterss 
als schilder voor op de ledenlijst van het Zadelaarsgilde 122). Naast Geryt 
Splinter was ook Dirck Jan Splinter schilder. Mogelijk was Dirck Jan alleen in 
de eerste helft van de 16de eeuw werkzaam 123). Blijkbaar was hij een zoon 
van de schilder Jan Splinter, overleden vóór 1522 124). Zeker was er in de 
16de eeuw meer dan één schilder met de naam Jan Splinter in Utrecht werk
zaam 125). Zo wordt er in de Rekeningen van de Utrechtse Janskerk over de 
jaren 1592-1594 melding gemaakt van Joanni Splinteri, pictori 126). 
In 1599 wordt door de Kerkmeesters van de Geertekerk te Utrecht twaalf 
stuivers betaald aan Marselis Splintersz. die schilder van twee blecken te beschry-
ven, die ghestelt zyn an de nieuwe mueren tot waerschouwinge om geen vullis ofte 
as op het kerkkhoff te gieten, ofte gheen bomen te beschadigen . . . 127). 
Deze telg uit de familie Splinter schijnt wel een geschikte figuur geweest te 
zijn om als lieffhebber der waerheyt mee te helpen de Utrechtse Nicolaaskerk te 
ontdoen van de laatste resten van paepsche superstitien. Zo wordt op 28 mei 
1608 aen Marcelis Splintersz., scilder, 39 g. 5 st. betaald voor het scrijven ende 
veranderen enigher superstitieuser gedichtseien, met tsamen enige Latijnsche veer-
sen verduytscht: als oock noch een scrift, taferee Is gewijse ges telt naest de genoem
de Cruyscapel, ende tegenover de thien geboden het gelooff gesteh, ende meer 
andere, alles tot stichtinge in Godes kerkcke. Mogelijk was Marcelis Splinter ook 
betrokken bij het uuytdoen van eenighepaepsche memory tafels 128). 
Schril afstekend lijkt op het eerste gezicht de betaling die in de rekeningen 
van de Pieterskerk over de jaren 1603-1604 voorkomt: Item solis Marcello 
Splinteri pro depingenda tabula Bernulphi, episcopi. . . 

Calcoen, die deze rekening in zijn handschrift vermeldt, voegt hieraan toe: 
Het zal dus door hem zijn opgehaald geworden in nieuwe kleuren 129). Depingenda 
kan waarschijnlijk beter vertaald worden door „overschilderen" dan door 

121) Dodt.dl5,368. 
122) S. Muller. Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 57 en 60. 
123) Kramm.dlS. 1550. 
124) Mogelijk is deze identiek met Jan Splinterssoen. die in 1519 voorkomt op de lijst van 
dekens van het Utrechtse Zadelaarsgilde. Zie: S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht 
Utrecht 1880.56. 
125) Een post in het Register van Transporten en Plechten. 16 mei 1579 vermeldt ook een Johan 
Splinter, vicarius van St Pieter: Gherrit Splinter, schilder, borger t'Utrecht ende ghaff voir hem ende 
Coenraetgen zijn wijff. . . Johan Splinter vicarius der kercke van Sinte Peters t'Uytrecht. . . Gemeen
telijke Archuefdienst, Utrecht. 
126) G. G. Calkoen, Het Sint Janskerkhof en de St Janskerk. Circa 1050 tot circa 1700, hand
schrift, 1902. fol. 114. Gemeentelijke Archiefdienst. Utrecht. 
127) F. A. L. van Rappard. ..De Rekeningen van de Kerkmeesters der Geertekerk te Utrecht in 
de XVIe eeuw". Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 1882, 342. 
128) K... Een late „Beeldenstormer" Maandblad van ,.Oud-Utrecht" 1941. 18-21. 
129) G. G. Calkoen. Beschrijving der St Pieterskerk te Utrecht, handschrift. 1903-1906, fol. 58. 
Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
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,,ophalen". Zijn werkzaamheden voor de Pieterskerk verschilden vermoede
lijk niet van die in de Nicolaaskerk. 
Marcelis Splinter was niet alleen actief voor Utrechtse kerken. Uit de Kame
raarsrekeningen over 1600-1601 blijkt dat hij betaald wordt wt sake hy alle per-
sonagien ende gedierten oock de veersen ende ander geschrift gehouden voor alle 
deser Stadtssteene bolwercken ende inde muyren rontsomme de Stadt vericht ende 
met verwe affgeseth heeft 130). 
Marcelis Splinter wordt in 1616 nog vermeld als deken van het Utrechts schil-
dersgilde, maar het opschrift van de lijst van ontvangsten en uitgaven van het 
gilde over de jaren 1616-1618 vermeldt Marcelis Splinter zaliger 131). 

Roelof Willemsz 

De Utrechtse kunstenaar Roelof Willemsz van Culemburg is beter bekend in 
Leiden dan in Utrecht. Dat ligt vooral aan het feit dat hij het portret schilder
de van de Leidenaar Jan van der Does en zijn gezin (afb. 34). Het schilderij 
bleef tot 1837 in familiebezit en werd toen door W. A. W. van der Does, graaf 
van Limburg Stirum, heer van Noordwijk, aan de stad Leiden geschonken. 
Het bevindt zich nu in het Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden 132). 
Jan van der Does, ook bekend onder zijn gelatiniseerde naam Janus Dousa, 
studeerde te Leuven en te Parijs. Na zijn terugkeer te Noordwijk trad hij in 
1566 in het huwelijk met Elisabeth van Zuylen. In 1571 verhuist Van der Does 
naar Leiden, waar hij tijdens het beleg van die stad een belangrijke rol speel
de. Van der Does was ook nauw betrokken bij de oprichting van de Universi
teit te Leiden. Na zijn benoeming in 1591 tot raadsheer in de Hoge Raad ver
huist Van der Does naar Den Haag, waar hij in 1604 sterft 133). 
De reden voor het feit dat Van der Does een Utrechtse schilder aantrekt voor 
het maken van een familieportret heeft mogelijk te maken met de herkomst 
van de echtgenote van Van der Does: zij was een Utrechtse. Een van de kinde
ren, Dirck - het rechter jongetje op de voorgrond - werd zelfs te Utrecht gebo
ren op 3 november 1580. 
De Latijnse tekst op de originele lijst van het schilderij vermeldt de dood van 
het dochtertje Josina. Zij overleed in 1590. Het portret is dus waarschijnlijk na 
die tijd geschilderd. We kunnen ook aannemen dat het schilderij vóór 1592 
ontstaan is. In dat jaar vertrekt de zoon Joris - de tweede van links op het 
schilderij - naar Polen. 
De tekst op de lijst vermeldt ook de naam van de schilder, zij het zeer sum
mier: Rudolphi artifici, quam bene picta manu! (Met welk een kunstvaardige 
hand heeft Roelof het geschilderd). Zeer lang heeft men gedacht dat de schil-

130) D. O. übreen. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, dl 2, Rotterdam 1879-1880. 
241-242. 
131 ) S. Muller. Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 104 en 128. Muller merkt op dat 
deze lijst doorloopt tot 1619. Dat wordt bewezen door het feit dat Marcelis Splinter eerst in 1619 
overleden is: hij wordt namelijk op 24 januari 1619 in de Dom „overluid". 
132) E.Pelinck, „Mr. Roelof Willemsz. Portretschilder te Utrecht", Oud-Holland 1948, 108-111. 
133) R. E. O. Ekkart, „Sleutelfiguren". Leiden '74, tentoonstelling Stedelijk Museum De Laken
hal. Leiden 1974.200. 
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34. R. Willemsz, Familie Van der Does, ca 1591. Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden. 

der Rudolf van Antwerpen was die in 1553 de panelen van het Maria-altaar te 
Xanten leverde. 
Buchelius zag het schilderij te Noordwijk en in de notitie die hij daarvan 
maakt voegt hij er uitdrukkelijk aan toe dat de schilder uit Utrecht afkomstig 
is. Hoogewerff 134) meende uit de aantekening van Buchelius de schilder te 
kunnen identificeren met Roelof Zijl. 
De voorzichtige suggestie van Pelinck 132) om het Portret van een lid van het 
Utrechts Apothekersgilde (afb. 35) in het Centraal Museum te Utrecht als 
werk van Roelof Willemsz te beschouwen, is zeer aanvaardbaar. De Vries 
135) schrijft het toe aan de Delftse schilder Herman van der Mast. Het portret 
zou afkomstig zijn van het Utrechts Apothekersgilde. Het schilderij draagt het 
jaartal 1590 en de vermelding dat de voorgestelde persoon drieëntwintig jaar 
oud is; het is niet gesigneerd. Op de achterkant van het paneel staat dat de 
geportretteerde A. Anschuts is. Dat is uitgesloten omdat een apotheker 
Anschuts eerst na 1636 te Utrecht voorkomt. 
Roelof Willemsz was reeds eerder actief, zij het op bescheidener schaal. In 
1558 maakte hij voor de rouwdienst die ter gelegenheid van de uitvaart vander 
Keyserlijcke Majesteit te Utrecht gehouden werd, twaalf grote en zestien kleine 
wapenborden omme aen de boorten omme het lijk ende die lakenen te hechten. 
Over andere werken die Roelof Willemsz geschilderd zou hebben, bestaat 
minder zekerheid. Het is niet met absolute zekerheid te zeggen of mr Roelof 
en Roelof Willemsz één en dezelfde persoon zijn. Uit archiefstukken valt het 
niet op te maken. De Utrechtse kanunnik Jacob de Gheyn vermaakt bij testa
ment van 3 juni 1641 aan zijn neef Johan Wttenbogaart een portret geschil
derd door Mr. Roelof wesende de Heer van Brederode. Mogelijk gaat het hier 

134) Hoogewerff, dl 4. 615. 
135) A. B. de Vries, Het Noord-Nederlandsch Portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amster
dam 1934. 103. 
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35. R. Willems:, Portret van een Utrechts apo
theker!7). 1590. Centraal Museum. Utrecht. 

om een portret van Hendrik van Brederode, geschilderd door Roelof Wil-
lemsz. 
Wellicht is ook Roelof Willemsz de kunstenaar die omstreeks 1592 portretten 
schildert van landcommandeurs van de Balije te Utrecht. Een post in de Re
keningen luidt: Mr. Rolof, den schilder, van myns heren tronye in de tafrelen van 
de lantcommanduyrs mede te schilderen XVI gulden XII stuvers 136). 
Het is niet zeker of de bewaard gebleven portretten van de Utrechtse land
commandeurs door Roelof Willemsz geschilderd zijn. 
Roelof Willemsz was niet de enige kunstenaar uit zijn familie. Vóór hem 
waren enkele leden uit zijn familie al als schilder actief. Zo wordt op 1 juli 
1539 door het Kapittel van St Jan een contract afgesloten met Willem Roe-
lofsz en Willem Willemsz om het nieuwe koor van de Utrechtse Janskerk op
nieuw te beschilderen en met folye te beleggen nae forme van den gewulfsel des 
grooten kapittelhuys in den Doem 137). 
De laatste vermelding van Will. Roelofsz dateert uit 1555. Dan wordt hem be
taald wt sake hy aen 't neyewe bolwerc, after die Bylhouwers-toorn, verguldt heeft 't 
beeldt van Mars 138). Voor verwante werkzaamheden wordt in de vijftiger 
jaren van de 16de eeuw geregeld betaald aan de schilder Goesen Jansz. Deze 
werkt onder andere aan 't nywe bolwerc byde Tollesteechpoort, genoemt Manen-
borch, aan Sonnenborch en aan het bolwerk byde Weertpoort, die morgensterre 
genoemd. In 1553 schildert hij 't patroen, dat mr. Will v. Noert gemaect heeft 
vande ordon. vd. Tollesteech poort, mette bolwerken, omme getoont te worden myn 
Gen. heere, die stadhouder 139). 

136) J. J. de Geer van Oudegein. Excerpten uit de rekeningen der Duitsche Ridderlijke Orde, balije 
van Utrecht, vóór de kerkhervorming, Utrecht 1895, 17. 
137) G. G. Calkoen. Het Sint Janskerkhof en de St Janskerk. Circa 1050 tot circa 1700, handschrift 
IS>U2, tol. 87. Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
138) Dodt, dl 3, 218, 220 en 230. 
139) Id., 229. 
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Eerder, namelijk in 1547, werkte deze Goesen Jansz samen met ene Gysb. 
Roelofsz 140). Zij ontvangen een som voor haer costen ende arbeytsloon, die syl. 
gedaen hebben in de vercyeringe te doen vanden nywen gevel van Hasenberch, die sy 
heel tot driemaal toe gedronken hebben in loetwit, totte glan.se toe, ende die pylers 
in olyverve, steensche wys, ende die wapenen, met alle ander cyeraedgen van cande-
babres.friesen, captitelen, hoofden ende anders, verguit met fynen goude, etc. 
In de dertiger jaren van de 16de eeuw komt een Willem Roelofsz, die schilder 
herhaalde malen voor in de Utrechtse Kameraarsrekeningen 138). Hij is 
onder meer actief bij schilderswerkzaamheden aan de Utrechtse torens, zoals 
de Boe-toorn, de Vosse-toorn, de Plompentoorn, de Berentoorn, de Wolf-toorn en 
wachuysgens, zoals die Valck, die Nachtegaal en die Raven. 
Roelof Willemsz was tussen 1577 en 1593 herhaalde malen deken van het 
Utrechtse schildersgilde. Hij komt ook voor op de lijst van schilders die in 
1569 werd opgemaakt 141). 

Op 18 december 1596 noteert Buchelius 142) in zijn dagboek het overlijden 
van Rudolphus Willemius Culemburgensis. Wanneer hij geboren is en de juiste 
reden van de toevoeging „van Culemborg", die alleen Buchelius hem toekent, 
zijn onbekend. 

De Goyer 

Het Testament of Wterste Wille van Johan van Renesse, Deken van S. Jan 
t'Utrecht 143) bepaalt onder andere: Noch geef ick het capittel van S. Jans myn 
contrefeytsel gedaen by de Goyer, om int capittelhuyse te hangen, belieft het haer 
deplaets aldaer te vergunnen. Heeft het portret van Johan van Renesse de door 
hem gewenste bestemming gekregen? Zijn testament werd den twaelfden dach 
septembris des jaers XVIc. ende achttien, ten seven uren des avonts afgesloten. De 
Janskerk was na de Reformatie zeer in verval geraakt, maar uit de bewaard 
gebleven rekeningen blijkt dat men ook moeite deed om de kerk hier en daar 
op te knappen en te verfraaien. Misschien heeft van Renesse hieraan willen 
meewerken. 
De schilder van het portret van Johan van Renesse is vermoedelijk Maarten 
de Goyer, die in 1596 en 1598 en herhaaldelijk in de 17de eeuw als deken van 
het Utrechtse schildersgilde fungeert. Behalve de vermelding in het testament 
van Johan van Renesse weten we niet veel meer over het werk van De Goyer. 
Swillens 144) vraagt zich af of er mogelijk familieverwantschap is met Dirck 
de Goyer. Van deze Utrechtse burgemeester Dirck de Goyer is een portret uit 
1588 bewaard gebleven in het Centraal Museum te Utrecht (afb. 36). De sug
gestie dat het portret van burgemeester Dirck de Goyer door de schilder 

140) Id., 226. 
141) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 57-59. 
142) G. Brom en L. A. van Langeraad, Diarium van Arend van Buchell. Amsterdam 1907 432 
143) Dodt. dl 2. 79. 
144) P. Swillens, „Schilders en Beeldhouwers in Oud-Utrecht", Jaarboekje van ..Oud-Utrecht' 
1925.63. 
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36. Anoniem Utrechts, Portret Dirck de Goyer, 
1588. Centraal Museum. Utrecht. 

(Maarten) de Goyer gemaakt zou zijn, is zuiver speculatief. De Vries 145) stelt 
de vraag of het portret van de Utrechtse burgemeester Dirck de Goyer een 
vroeg werk is van Michiel Jansz. van Miereveld, die enkele jaren te Utrecht 
werkzaam was. 
Het laten schilderen van zijn portret was niet het enige contact dat Dirck de 
Goyer had met Utrechtse kunstenaars. Bij die poging die de Utrechtse schil
ders en beeldhouwers in 1611 doen om zich af te scheiden van het Zadelaars-
gilde, daer menichmaal questie ende diferentie (door de onghelycheyt vant hant-
werck) geresen sijn, worden namens het stadsbestuur twee schepenen als com
missarissen aangesteld. Een van deze beide vertegenwoordigers is Dirck de 
Goyer 146). 

Meester Lucas, Lucas en Lucas Dammesz 

Een post in de Rekeningen van de Buurkerk over de jaren 1567-1568 ver
meldt: It., gecoft van Lucas die schilder, een groot tafereel, daerin geschildert is de 
herch van Thabor ende staet voor Goert van Voorts outaer . . . Kort daarop komt 
de outaertafel opnieuw voor in de rekeningen: It., gemaeckt de outaertafel van 
Goert van Voert, aen de suytside met een nye peneel ende autaer met lysten ende 
een deele verlymdt. . . 147). Op zich zijn deze vermeldingen al de moeite waard 
omdat het een uitzonderlijk voorbeeld is van een betaling door een Utrechtse 
kerk in de tweede helft van de 16de eeuw voor een altaarstuk. Over dat altaar
stuk is verder niets bekend. De schilder die in deze rekeningen genoemd 

145) A. B.de Vries, het Noord-Nederlandsch Portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 
1934.94. 
146) S. Muller. Schüders-Vereenigingen te Utrecht. Utrecht 1880. 63. 
147) Dodt, dl 6, 315 en 316. 
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wordt, Meester Lucas, is echter in de loop der tijden met andere schilders in 
verband gebracht. 
In de biografie van Wttewael brengt Carel van Mander 148) Wttewaels' neef 
Lucas ter sprake: Daer is oock t' Amsterdïï tot zijn Cosijn Lucas, Schilder van 
Utrecht. . . Deze Lucas schijnt dus uit Utrecht afkomstig te zijn en later ver
huisd te zijn naar Amsterdam. 
Hoevenaar 149) citeert Van Mander en voegt er aan toe: Meester Lucas is 
blykens de aanteekeningen in het Sadelmakers Rekenboek over den jaare 1596. 
alhier een geëtahliseerd Konst-schilder geweest. 
Of Meester Lucas, de schilder van het altaarstuk voor de Buurkerk, en Lucas, 
de neef van Wttewael, een en dezelfde kunstenaar zijn, blijft een open vraag. 
In dezelfde periode blijkt er nog een Utrechtse schilder Lucas te zijn. Op de 
lijst van schilders, die in 1569 wordt opgemaakt komt namelijk een Lucas 
Dammertss voor. Muller 150) merkt hierbij op dat deze Lucas wellicht de neef 
is van Wttewael die bij Van Mander genoemd wordt. 
Muller zou zeker voorzichtiger geweest zijn met zijn conclusie wanneer hij bij 
Van Mander de biografie van Lucas van Leyden gelezen had. Van Mander 
151) besluit die biografie met het verhaal van de laatste levensdagen van 
Lucas van Leyden. Negen dagen voor zijn overlijden baarde Lucas' enige 
dochter Marijtgen een zoon, die bij zijn doopsel de naam Lucas kreeg. Lucas 
van Leyden kon dit niet waarderen, want toen men hem zei, zo schrijft Van 
Mander, datier noch eenen Lucas van Leyden nae hem soude blijvê/ en nam dat 
niet wel/ als oft de meeninge was/ dat men hem wouw voort hebben. Van belang 
voor Utrecht is wat Van Mander daarop laat volgen: Dese zijn dochters soon 
Lucas Damessen is ghestorven t'Utrecht/ A°. 1604. oudt 71. Jaren/ was mede een 
taemlijck goed Schilder/ghelijck oock noch is loan de Hooy zijn broeder/ Schilder 
by den Coning van Vranckrijc. 

Volgens Hoogewerff 152) huwde de dochter van Lucas van Leyden, een on
wettig kind van de kunstenaar, met de schilder Dammes Claesz uit Utrecht. 
De oudste zoon uit het huwelijk was de schilder Lucas Dammesz, omstreeks 
1533 te Leiden geboren en te Utrecht in 1604 overleden; de jongste was de 
schilder Jan, geboren te Leiden in 1545 en overleden in 1615 te Avon bij Fon
tainebleau. Wanneer Lucas, de neef van Wttewael, en Lucas Dammesz, de 
kleinzoon van Lucas van Leyden, een en dezelfde persoon geweest zouden 
zijn, zoals Muller dat veronderstelt, dan had Van Mander dat waarschijnlijk 
op de een of de andere manier wel vermeld. 
Mogelijk is Meester Lucas en Lucas, de neef van Wttewael, dezelfde schilder. 
Zeker is dat niet. Dat deze namen ook betekking zouden hebben op Lucas 
Dammesz, de kleinzoon van Lucas van Leyden, achten we uitgesloten. 

148) Van Mander, fol. 296 v°. 
149) A. Hoevenaar, Redenvoering gehouden ter gelegenheid van de inwyding van Teken-Collegie . 
der Stad Utrecht. Utrecht 1778, 8. 
150) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 59. 
151) Van Mander, fol. 214v°. 
152) Hoogewerff, dl 3, 214-215. 
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Anthonis Blocklandt 

In 1596 noemt de Leidse dichter Jan van Hout de schilder Anthonis Block
landt in één adem met Titiaan, Rafael, Dürer, Frans Floris en Lucas van 
Leyden 153): 

U heerelickenfaem (oft Cloto ooc benyt, 
Die de lichamen verslyt en daernaer ooc de wercken) 
Can niet versleten zijn, zo lang men in hemels pereken 
De clare zon zal mereken. U zien ie daer ooc staen, 
Bellini, Mantegna, beyde de Dossen, Titiaen, 
Rafael en Bastiaen en U, angelycschen Michiel, 
Dürer, Frans Floris, Bloclant. Staet gij daer, o cleynefiel 
Van een groten Lucas, die dese Leytsche stadt 
Hebt vereert, verciert, vermaert tot aen des werelts enden? 

De roem die Blocklandt tegen het eind van de 16de eeuw wordt toebedacht, 
zal geleidelijk verdwijnen. In de 19de eeuw wordt Blocklandt, vooral door 
Taurel 154), uit de vergetelheid gehaald. Maar in het bijzonder hebben de 
onderzoekingen van Jost 155) er voor gezorgd dat Blocklandt een vaste plaats 
gekregen heeft in het beeld van de Noord-Nederlandse schilderkunst in de 
tweede helft van de 16de eeuw. 
Buchelius 156) vermeldt dat Blocklandt geboren is in 1532: Antonius Blocklan-
dus, Montfortiensis, natus anno 1532. In augustus 1583 noteert Buchelius 157) 
het overlijden van Blocklandt: Circa hoc tempus Trajecti obiit Antonius Block-
landius, pictorum sui temporis coryphaeus. 
Van Mander 158) is iets gedetailleerder in zijn informatie: Blocklandt werd te 
Montfoort geboren in 1532 en is te Utrecht overleden in 't huys van S. Catha-
rinen Clooster. . . int Jaer ons Heeren 1583. oudt 49. Jaren. Het is duidelijk dat 
Van Mander, mogelijk in navolging van Buchelius, zich vergist: wanneer 
Blocklandt in 1583 op 49-jarige leeftijd overleden is, dan kan hij onmogelijk in 
1532 geboren zijn. 
De Utrechtse medailleur Steven van Herwijck maakte in 1560 een penning 
met op de voorzijde het borstbeeld van Anthonis Blocklandt. Een exemplaar 
van deze penning wordt bewaard in het Penningkabinet te Den Haag. Het 
randschrift vermeldt dat de penning gemaakt is toen Blocklandt 26 jaar oud 
was. Blocklandt zou dus in 1534 geboren zijn. 
Anthonis Blocklandt was de zoon van Cornells Sweersz van Blocklandt, 
schepen, burgemeester en schout van Montfoort 159). 

153) J. Prinsen, „Een acte betreffende Anthonie van Blocklandt", Oud-Holland 1917, 51. 
154) C. E. Taurel, De christelijke kunst in Holland en Vlaanderen. Amsterdam-'s-Gravenhage-
Brussel 1881, 115-130. 
155) I. Jost, Studien zu Anthonis Blocklandt, Keulen (dissertatie) I960. Deze publicatie wordt 
verder vermeld als Jost. 
156) Hoogewerff en Van Regteren Altena, 67. 
157) G.BromenL.A.van Langeraad, Diarium van Arend van Buchet!, Amsterdam 1907, 91. 
158) Van Mander, fol. 254 en fol. 254 v°-255. 
159) L. A. M. van Sasse van Ysselt, ,,Fragment-parenteel van Sweer, bastaard van Montfoort", 
Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort, Montfoort 
1976, 100-101. 
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37. A. Blocklandt, Ont
hoofding van St Jacob, 
ca 1570. Stedelijk Mu
seum Het Catharina-
Gasthuis, Gouda. 

Van Mander 160) schrijft dat Blocklandt eerst enkele jaren in de leer ging bij 
zijn oom, Hendrick Assuerusz te Delft. De naam van Blocklandt's oom, 
Henrick Sweersz, wordt bij Van Mander verbasterd tot Assuerrusz. Van om
streeks 1550 tot 1552 is Blocklandt te Antwerpen in de leer bij Frans Floris. 
De naam van Anthonis Blocklandt komt niet voor in de archieven van het 
Antwerpse schildersgilde. 
In 1552 keert Blocklandt naar Montfoort terug en trouwt er met Geertruyt, 
dochter van burgemeester Cornelis Meynhertsz. Na zijn huwelijk vestigt hij 
zich in Delft, daar schilderende/teyckenende/en conterfeytende seer veel nae t' 
leven naeckten van Mannen/en meest Vrouwen. 
Tot die groote wercken, zoals Van Mander ze noemt, behoorden de schilde
rijen die bestemd waren voor de Oude en de Nieuwe Kerk te Delft. Zijn acti
viteiten te Delft vallen samen met de periode waarin ook Jan van Scorel voor 
beide kerken werkzaam is. 
Van Mander 160) geeft een nadere toelichting op Blocklandt's werken: In de 
Kercken tot Delft zijn van hem geweest verscheyden heerlijcke Altaer-tafelen: onder 
ander ooc eene bovë al uyt nemende ter G oude/ we sende S. lacobi onthoofdinge. 
Dese schoon dinghen, zo vervolgt Van Mander, zijn meest door blinden ijver en 

160) Van Mander, fol. 254. 
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onverstandighe raserije in de oproerighe Beeldstormingen vernielt/ en door 
Barbarische handen den ooghen der Const-lievenden naecomers berooft/soo datier 
weynich is overgebleven. 
Van Mander's bewering dat een aantal schilderijen uit Delftse kerken tijdens 
de Beeldenstorm verloren ging, is best mogelijk. Maar voor Gouda gaat dat 
zeker niet op. Van Mander vergist zich duidelijk wanneer hij schrijft dat 
Blocklandt's schilderij De onthoofding van St Jacob door de Beeldenstormers 
vernietigd is. In het begin van de 18de eeuw wordt het schilderij expliciet ver
meld. Het was afkomstig van het St Jacobsaltaar in de Janskerk en hing toen 
in de Schepenkamer van het Stadhuis 161). Het schilderij, dat omstreeks 1570 
ontstaan is, bevindt zich nu in het Stedelijk Museum Het Catharina-Gasthuis 
te Gouda (afb. 37). 
Begin april 1572, wanneer Willem van Lumey Den Briel inneemt, vertrekt 
Blocklandt naar Italië. In september keert hij van zijn reis terug en gaat te 
Montfoort wonen. Daarna vestigt Blocklandt zich voorgoed te Utrecht. Wan
neer dat precies gebeurt, is niet bekend. Maar wel is bekend, dat hij in 1577 
als meester in het Utrechtse gilde wordt aangenomen 162). 
Tot Utrecht, zo schrijft Van Mander, maeckte hy een schoon Altaer-tafel/ om te 
staen tot s'Hertoghen Bosch/ wesende de legende van S. Catharina, dat een uyt-
nemende aerdigh werck was. Verder vermeldt Van Mander: Noch een schoon 
Altaer-tafel/ daer d'Apostelen op den Pingsterdagh den heylighen Gheest ont-
fanghen. Volgens de verdere beschrijving van Van Mander was het een drie
luik dat plach te staë in S. Geertruyden Kerck t'Utrecht. In Utrecht zag Van 
Mander 163) eenighe Tafereelen/ en Altaer-deuren: onder ander/ ten huyse van 
Jofvrouw van Honthorst/ dicht achter den Dom. De auteur geeft een korte be
schrijving: de binnen Tafel wesende de Hemelvaert Mariae, voort in de deuren 
Kerstnacht en yet anders/van buyten Marien boodtschap. Dit zogenaamde Maria
altaar is bewaard gebleven en bevindt zich in de St Barbarakapel van de 
Katholische Pfarrkirche te Bingen am Rhein (afb. 38 a-b) 164). het is een van 
de weinige originele Utrechtse altaarstukken die volledig bewaard gebleven 
zijn uit de tweede helft van de 16de eeuw. 
Het middenpaneel van het drieluik stelt de Maria Tenhemelopneming voor. 
Op de binnenzijden van de zijvleugels is links de Boodschap van de Engel aan 
Maria weergegeven, en rechts de Aanbidding van het Christuskind. Op de 
buitenzijden van de zijvleugels is links de Tronende Maria met Kind voorge
steld en rechts een geknielde kanunnik met twee beschermheiligen, links St 
Andreas en rechts St Michael. 
In 1759 werden in opdracht van J. J. van Reenen, die het drieluik toen in zijn 
bezit had, door P. C. La Fargue prenten gemaakt van het altaarstuk. Op de 

161) J. W'(alvis), Beschryving der stad Gouda. Gouda 1714. 38. Verder: Jost, 33-38 en 144-146. 
162) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 14. 
163) Van Mander, fol. 254 v°. 
164) Zie voor de vondst van dit altaarstuk J. Vuyk. ..Zwei Altarflügel von Anthonie Blocklandt 
van Montfoort". Oud-Holland 1928. 159-176 en É. Michel. „A propos de Blocklandt de Mont-
fort", Oud-Holland 1929. 140. Verder: Jost, 79-90 en 136-144 en E. Duverger, ..De Hemelvaart
striptiek van Antoon Blocklandt van Montfoort (1533/34-1583) te Bingen am Rhein - Aanteke
ningen in verband met de pedigree". Jaarboek van het Koninklijk Museum mor Schone Kunsten. 
Antwerpen 1969. 137-145. 
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3 Sa A. Bbcklandt, 
Maria Tenhemelopne
ming, 1579. Katholi
sche Pfarrkirche. Bin
gen am Rhein. 

38h. A. Blocklandt. 
Maria Tenhemelopne
ming. 1579; buitenzijde 
zijltiiken. Katholische 
Pfarrkirche. Bingen am 
Rhein. 

prenten is als jaartal van ontstaan van het schilderij 1579 vermeld, het jaar 
waarin de Unie van Utrecht gesloten werd. 
Van Mander laat de vermelding van dit drieluik direct aansluiten op de infor
matie die hij geeft over de altaarstukken voor Delft en Gouda. Daardoor 
wordt, ten onrechte, gesuggereerd dat het zogenaamde Maria-altaar in dezelf
de periode ontstaan zou zijn. 
Voor welke Utrechtse kerk was het drieluik van Blocklandt geschilderd? De 
opdrachtgever, die op de buitenzijde van het rechter zijluik knielend is voor-
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gesteld, is een kanunnik. Een van de vijf Utrechtse kapittelkerken, waaraan 
kanunniken verbonden waren, was de Mariakerk. Voor wat betreft de onder
werpen die op het drieluik zijn afgebeeld, kan de Mariakerk in ieder geval in 
aanmerking komen. Taurel 165) suggereerde dit reeds en voegde daaraan 
enkele bijzonderheden toe, die hem door de toenmalige archivaris Muller 
waren verstrekt. Daaruit bleek dat in het koor van de Mariakerk een groot 
schilderij was met de voorstelling van Maria Tenhemelopneming. Dat schil
derij was door kanunnik Krob aan de kerk geschonken en in 1580 uit de kerk 
weggehaald, uit vrees voor baldadigheden van de beeldenstormers. Een tweede 
aanwijzing, vervolgt Taurel, is een briefin het jaar 1805 door Musschenbroek, die 
tot eene oude Utrechtse familie behoorde, aan een zijner vrienden te Amsterdam 
geschreven, waarin gesproken wordt van de gravure ,,door La Fargue naar het 
bekende stuk der St Maria-kerk gegraveerd". 

Taurel blijft, terecht, zeer kritisch. De Mariakerk schijnt inderdaad in het 
bezit geweest te zijn van een schilderij, voorstellende een Assumptione beate 
Marie, dat volgens de Rekeningen over de jaren 1579-1580 uit de kerk is weg
gehaald. Calcoen 166) schrijft dat dit schilderij geschonken was door kanun
nik Jacob Krol. Deze kanunnik is in april 1540 overleden. Volgens de Proto
collen van het Kapittel van St Marie werd op 9 april 1540 zijn testament voor
gelezen; hij zou de dag daarvóór overleden zijn, wat door Buchelius bevestigd 
wordt. 
Déze kanunnik - Krob of Krol -, overleden in 1540, is zeker niet langer in ver
band te brengen met het drieluik van Blocklandt. 
Schuchert 167) opperde als eerste de Buurkerk te Utrecht als oorspronkelijke 
plaats van bestemming van het zogenaamde Maria-altaar. Met behulp van de 
Utrechtse archivaris Schuylenburg, opvolger van Muller, meende Schuchert 
de stichter of opdrachtgever van het drieluik te kunnen identificeren. Het 
wapen op de bidstoel, waar de stichter geknield op afgebeeld is, was dat van 
Gerrit Anthonis van der Gou. Deze Van der Gou had als vicaris de opbreng
sten van twee altaren in de Buurkerk, namelijk het St Barbara en het St Nico-
laasaltaar. De auteur probeert zijn hypothese te versterken door mee te delen 
dat tijdens processies, die door de Buurkerk georganiseerd werden, voorstel
lingen van Maria, St Michael en St Andreas werden meegedragen. Deze hei
ligen, zo vervolgt de auteur, staan afgebeeld op het drieluik dat Blocklandt 
schilderde. Eerlijkheidshalve voegt de auteur eraan toe dat Gerrit Anthonis 
van der Gou als vicaris ook verbonden was aan de Mariakerk en . . . dat hij op 
15 juli 1573 overleden is. Schuchert suggereert dat Van der Gou waarschijnlijk 
bij zijn testament het altaarstuk gesticht heeft voor het Barbara-altaar in de 
Buurkerk, maar dat het drieluik eerst in 1579 klaar is gekomen. 
Noch de argumentatie die Taurel aanvoert, noch die van Schuchert zijn be
vredigend. De oorspronkelijke bestemming van het Maria Tenhemelopne-
mingdrieluik van Blocklandt blijft nog onzeker. 

165) C. E. Taurel, De christelijke kunst in Holland en Vlaanderen, Amsterdam-'s-Gravenhage-
Brussel 1881, 120-1 21. 
166) G. G. Calkoen. De Kapittelkerk van St Marie te Utrecht, dl 2, handschrift. Utrecht 1916-
1917. getypt exemplaar, blz. 65. Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
167) A. Schuchert, ,,Zu Antonis Blocklandt van Montfoort", Oud-Holland 1930, 67-70. 
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39a A. Blocklandt, Doop van Christus, ca 1578; 
binnenzijde bewaard gebleven zijluik. Musée Lil
le. 

39b A. Blocklandt, St Philippus, ca 1578; buiten
zijde bewaard gebleven zijluik. Musée, Lille. 

Van de altaarstukken die door Blocklandt werden geschilderd en door Van 
Mander worden vermeld, zijn er slechts twee bewaard gebleven: het zoge
naamde Maria-altaar voor Utrecht en het zogenaamde Jacobus-altaar voor 
Gouda, geschilderd vóór Blocklandt zich in Utrecht vestigde. Jost 168) identi
ficeerde een werk in het Museum van Lille als de rechter zijvleugel van een 
drieluik, geschilderd door Blocklandt (afb. 39 a-b). Aan de ene zijde - de bin
nenkant van de zijvleugel - is de Doop van Christus voorgesteld; aan de ande
re zijde - de buitenkant van de zijvleugel - de H. Philippus Diaconus. Deze zij
vleugel behoorde tot een drieluik dat waarschijnlijk rond 1578 geschilderd 
werd. 
Jost 169) vond nog een schilderij dat tot dusver niet als een werk van Block-

168) I. Jost, „Ein unbekannter Altarflügel des Anthonis Blocklandt", Oud-Holland 1969. 116-
127. 
169) I. Jost. ..Eine Wohltätigheitsdarstellung Blocklandts", Festschrift Kauffmann. Berlijn 1968, 
139-145. Prof. dr J. G. van Gelder en mevr. dr I. van Gelder-Jost stelden bereidwillig een over
druk en foto's ter beschikking, waarvoor zeer oprecht dank. 
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40. A. Blocklandt, Uitdeling aan de armen, ca 1580. H Geesthofje, Den Haag. 

landt was herkend. Het schilderij stelt een Brooduitdeling aan de armen voor 
en hangt als schoorsteenstuk in de Regentenkamer van het Heilige Geesthofje 
te Den Haag (afb. 40). Oorspronkelijk was het bestemd voor de Haagse St 
Jacobskerk, waar de Heilige Geestmeesters twee kapellen hadden. Het schil
derij moet omstreeks 1580 gemaakt zijn. Jost brengt deze Brooduitdeling aan 
de armen van Blocklandt in verband met een anoniem schilderij, afkomstig 
uit de Utrechtse St Jacobskerk en nu bewaard in het Centraal Museum te 
Utrecht (afb. 50a). Jost spreekt het sterke vermoeden uit dat Blocklandt zich 

41. A. Blocklandt. Jo
zef verklaart de dromen 
van de Farao, ca 1580. 
Centraal Museum, 
Utrecht. 
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43. A. Blocklandt, Aanbidding door de herders, 
ca 1580. Szépmüvészeti Müzeum, Budapest. 

geïnspireerd heeft op dit anonieme schilderij dat uit 1562 dateert. De overeen
komst van het werk dat Blocklandt voor de Haagse St Jacobskerk maakte, 
met een gedeelte van het schilderij uit de Utrechtse St Jacobskerk is frappant. 
Het laatste werk dat Blocklandt maakte, zag Van Mander te Amsterdam bij 
Wolfar van Bijier in de Nes. Dat schilderij, eenige stucken van het leven van 
Joseph den Patriarch, was onafgewerkt gebleven. 
In de collectie van het Centraal Museum te Utrecht bevindt zich een schilde
rij, voorstellende Jozef verklaart de dromen van de Farao (afb. 41). Jost 170) is 
van mening dat dit schilderij te identificeren is met het werk dat bij Van Man
der als laatste werk van Blocklandt vermeld is. Zeker is dat het schilderij aan 
de linker- en benedenrand door afsnijden kleiner is geworden. Bij restauratie 
van het schilderij in 1957 kwamen bij de benedenrand een gedeelte van een 
kop en de spits van een lans te voorschijn (afb. 42). Ook op andere plaatsen 
was een en ander overgeschilderd. 
Het Szépmüvészeti Müzeum te Budapest bezit een Aanbidding van de her
ders, die waarschijnlijk door Blocklandt kort voor zijn overlijden geschilderd 

42. A. Blocklandt. Jo
zef verklaart de dromen 
van de Farao, ca 1580; 
vóór de restauratie. 
Centraal Museum, 
Utrecht. 

170) Jost. 100 en 132-134. 
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44. A. Blocklandt. Venus en Amor, ca 1580. Nd-
rodnè Galerie, Praag. 

is (afb. 43). Dit werk, waarvan enkele copieën bekend zijn, draagt resten van 
een signatuur en jaartal 171). 
Dankzij Van Mander weten we dat Blocklandt ook portretten en mytholo
gische voorstellingen schilderde. Van die portretten is niets met zekerheid aan 
te wijzen, met uitzondering van de stichtersfiguur op de zijvleugel van het 
zogenaamde Maria-altaar te Bingen. Schilderijen met mythologische onder
werpen worden regelmatig vermeld in inventarissen uit de 17de en 18de eeuw. 
Bovendien is een aantal prenten met mythologische voorstellingen bekend, 
gemaakt naar Blocklandt. Maar veel zekerheid bieden deze gegevens niet. De 
vermeldingen in de inventarissen kunnen toeschrijvingen zijn en op de pren
ten staat Blocklandt wel als ontwerper - inventor - maar niet als schilder ver
meld. Deze prenten kunnen dus best naar tekeningen gemaakt zijn. Slechts 
één mythologisch schilderij, bewaard in de Nârodné Galerie te Praag, is met 
enige zekerheid met Blocklandt in verband te brengen (afb. 44). Het stelt 
Venus en Amor voor en is vermoedelijk omstreeks 1580 ontstaan 172). 

171) Jost, 105 en 134-136. 
172) Jost. 96-99 en 146-147. 
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Joos de Beer 

Carel van Mander beschrijft zeer uitvoerig Het leven van Frans Floris, uytne-
mende Schilder van Antwerpen. In deze biografie worden onder de discipulen 
van Frans Floris twee schilders genoemd die voor Utrecht van belang zijn: 
Joos de Beer, die uit Utrecht afkomstig is en Anthonis Blocklandt, die zich 
later in Utrecht zal vestigen. Over De Beer schrijft Van Mander 173): loos de 
Beer van Utrecht: desen woonde by den Provinciael van den Bisschop van Door-
nick/en is gestorven t'Utrecht. 
Na zijn leertijd bij Frans Floris te Antwerpen is Joos de Beer waarschijnlijk 
naar Utrecht teruggekeerd. In ieder geval weten we dat Abraham Bloemaert, 
na de weinig geslaagde leertijd bij Gerit Splinter, bij Joos de Beer in de leer 
ging. Van Mander, die ook hier de bron van informatie is, had niet veel goeds 
te vertellen over Splinter, maar is ook niet bijzonder enthousiast over De 
Beer. Doe quam Bloemaert, zo schrijft Van Mander 174), by loos de Beer, een 
Discipel van Floris, oock binnê Utrecht woonende. Desen/ hoewel hy den besten 
Schilder niet en was/hadde in zijn huys veelfraey dinghen van Blocklandt, en ander 
fraye Meesters. 
De Beer schijnt het werk van zijn jonge leerling niet erg geapprecieerd te heb
ben, met het gevolg dat de vader van Bloemaert besluit de leertijd van zijn 
zoon bij De Beer te beëindigen: Bloemaert's Vader/ die met de Beer. . . niet 
con accorderen/nam zijnen soon t 'huys. 
De Utrechtse schilder Joachim Wttewael, eveneens een leerling van De Beer, 
schijnt het langer uitgehouden te hebben bij zijn leermeester: hij verbleef er 
ontrent twee Jaer. Van Mander 175) laat niet na er bij te vermelden dat Joos de 
Beer een gemeen Schilder was. 
Over Joos de Beer is niet zo veel méér bekend dat wat Van Mander weet te 
vertellen. Geboorte- en sterfdatum van De Beer zijn onbekend. Een acte van 
14 mei 1599 vermeldt dat de erfgenamen van Johannes Vischer, vicaris van St 
Jan, op 8 juli 1595 een huis in de Vuilsteeg te Utrecht verkopen aan de 
weduwe van de schilder Joos de Beer 176). Buchelius meldt op 8 februari 1591 
aan Steven de Witt het overlijden van Joos de Beer 177). 
In 1582, 1583 en 1585 wordt De Beer vermeld als deken van het Zadelaars-
gilde 178). De beperkte kennis voor wat betreft de biografie van Joos de Beer, 
geldt eveneens voor zijn werk. 
De publicaties van Vuyk 179) over Blocklandt leidden tot grote verwarring. 
Een aantal schilderijen met het monogram B werden kritiekloos als werk van 
Blocklandt beschouwd. 

173) Van Mander, fol 242 v°. 
174) Van Mander, fol. 297. 
175) Van Mander, fol. 296 v°. 
176) S. Muller, De schilderijen van Jan van Scorel in het Museum Kunstliefde te Utrecht Utrecht 
1880, 3 noot 1. 
177) A. Hulshof en P. S. Breuning, „Brieven van Steven de Wit aan Arend van Buchell en 
anderen". Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht 1939, 98. 
178) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 57. 
179) Zie de bibliografie bij Jost, 236-237. 
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45. J. de Beer (?), Diana met haar nymfen over
vallen door Actaeon, 1573. Kunsthistorisches Mu
seum, Wenen. 

46. J. de Beer (?), Diana met haar nymfen over
vallen door Actaeon, 1579. Centraal Museum, 
Utrecht. 

Stechow 180) wees erop dat een aantal schilderijen onmogelijk van dezelfde 
kunstenaar kon zijn. Sedert zijn publicatie in 1929 is een aantal werken op 
naam van Joos de Beer geplaatst. Tot de schilderijen, die Stechow beschouwt 
als werk van Joos de Beer, behoort Diana met haar nymfen, overvallen door 
Actaeon. Het schilderij, dat behoort tot de collectie van het Kunsthistorisches 
Museum te Wenen, draagt het jaartal 1573 en het monogram IB (afb. 45). Een 
schilderij met hetzelfde onderwerp, bevindt zich in het Centraal Museum te 
Utrecht (afb. 46). Dat schilderij, dat aan Stechow onbekend was, draagt het
zelfde monogram, maar het jaartal 1579. 
De publicatie van Stechow heeft het mogelijk gemaakt het Weense en 
Utrechtse schilderij ais werk van Joos de Beer in aanmerking te nemen. 
Garanties voor absolute zekerheid zijn er echter niet. 
Onder de schilderijen met het monogram B zijn twee portretten, die Stechow 
eveneens aan De Beer toeschreef. De publicatie van Stechow had tot gevolg 
dat niet minder dan tien portretten van de monogrammist B werden terugge
vonden. Maar de discussie was daarmee niet gesloten. Hoogewerff 181) volgt 
Stechow: de schilder van deze portretten is Joos de Beer. De Vries 182) is 
genuanceerder: hij noemt de schilder liever „Meester B" dan Joos de Beer. 
Wel is de Vries van mening dat Meester B een Utrechts schilder is. D'Hulst 
183) suggereerde op een zeer voorzichtige manier dat Meester B misschien 
wel een Zuid-Nederlands schilder was 184). Lugt 185) is expliciet in zijn opvat
ting: Meester B is volgens hem George Boba, een leerling van Frans Floris. 

180) W. Stechow, „Noch einmal: Zu Anthonis Blocklandt", Oud-Holland 1929, 282-284. 
181) Hoogewerff, dl 4, 596-598. 
182) A. B. de Vries, Het Noord-Nederlandsch Portret in de tweede helft van de I6e eeuw. Amster
dam 1934,90-93. 
183) R. A. d'Hulst, „Niet Christoffel van Utrecht maar „Meester B" ", Oud-Holland 1952, 
97-101 en J. Coquelet en R. Lefeve, „Les portraits datés 1573 de Charles délia Faille et de Cécile 
Gramaye au Musée d'Ixelles", Bulletin Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1971-1972, 
78-83. ' 
184) Zie ook: P. Philippot, „Le portrait à Anvers dans la seconde moitié du XVIe siècle", Bulle
tin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 1965, 184-185. 
185) F. Lugt, Musée du Louvre. Inventaire général des dessins des écoles du Nord. Maîtres des 
anciens Pays-Bas, nés avant 1550, Parijs 1968, 106. 
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De meest recente opvatting is die van Boon 186): de letter B zou de begin
letter van de voornaam van de Zuid-Nederlander Bernard de Rijckere zijn. 
Het laatste woord over Joos de Beer en Meester B is nog lang niet geschre
ven. 

C hristoffel van l trecht 

Deze beroemde kunstenaar, schrijft Kramm 187), was een tijdgenoot en leerling 
van Antonio Moro, en, evenals deze laatste, van Utrecht geboren in 1491, en over
leden 1550. Kramm citeert verder Vasari, die vermeldt dat Christoffel van 
Utrecht samen met Mor en andere schilders te Madrid werkzaam is onder 
Filips II. Verder citeert Kramm de auteur Fiorilli, die beweert dat Christoffel 
van Utrecht in dienst trad van de Portugese koning Johan III, die de Utrechtse 
schilder in het jaar van zijn overlijden nog in de ridderstand, verheven had. 
Deze beide berigten, besluit Kramm, kunnen waar zijn, doch, naar den tijd geno
men, zijn ze onjuist, want de regering van Filips in Spanje begon 1556; dus was 
onze schilder toen reeds zes jaren dood, en Johan III. van Portugal overleed in 
1575 . . . 

Na Kramm waagt Hoogewerff 188) zich aan de figuur Christoffel van Utrecht. 
Deze kunstenaar is in zijn vaderland nagenoeg in vergetelheid geraakt, schrijft 
Hoogewerff, ofschoon hij toch eenmaal aanmerkelijke bekendheid heeft genoten. 
Volgens Hoogewerff zou Christoffel van Utrecht in 1557 overleden zijn op 
59-jarige leeftijd. Hij zou als schilder enorm productief geweest zijn. Van zijn 
werken in kerken en paleizen, vervolgt Hoogewerff, is men echter nog niet ge
slaagd één enkel met zekerheid aan te wijzen. Aan vermoedens ontbreekt het niet, 
doch zij blijken geen van alle recht steek te houden. Een nader onderzoek is nodig. 
Hoogewerff vermeldt een serie portretjes, maar besluit: Ook in dit geval komt 
men boven de gissing niet uit. Christoffel van Utrecht is hiermee niet afgedaan 
door de auteur. Geheel onverwacht krijgt men echter vasten grond onder de voe
ten, wanneer men te Ixelles, voorstad te Brussel, het ,,Musée Communal des 
Beaux-Arts" komt te bezoeken. Daar zag Hoogewerff een portret dat een edel
man uit het Portugeesch geslacht de Sampayo voorstelde. Het portret was aan 
het museum te Eisene bij Brussel gelegateerd door een verzamelaar die het uit 
Spanje had meegenomen. Op de keerzijde van het schilderij las Hoogewerff 
de naam Christophorus Ultrajectinus. 

Later corrigeert Hoogewerff 189) de identiteit van de voorgestelde persoon: 
een onderzoek had uitgewezen dat het om een lid van de familie Delia Faille 
ging, vermoedelijk Jean délia Faille. In 1938 was die mogelijkheid reeds 
gesuggereerd 190). 

186) K. G. Boon. ..Some observations concerning an Antwerp Family Portrait Dy tne rviono-
grammist ,,B", Bulletin du Musée National de Varsovie 1972. 77-84 en K. G. Boon. .,De Antwerpse 
schilder Bernaert de Rijckere en zijn tekeningen-oeuvre", Oud-Holland 1977. 109-131. 
187) Kramm, dl 1,232. 
188) Hoogewerff. dl 4. 252-256. 
189) Hoogewerff. dl 5, 103. 
190) L. Robijns de Schneidauer, „Un portrait inconnu de la famille délia Faille", Le Parchemin 
1938.205-207. 
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Later onderwierp D'Hulst 191) het schilderij aan een nieuw onderzoek. De 
geportretteerde was wel een lid van de familie Delia Faille, maar niet Jean 
192). 
D'Hulst vond op de rugzijde geen inscriptie, maar merkte hierbij op dat enke
le jaren vóór hij zijn onderzoek verrichtte een verticale strook van ongeveer 
drie centimeter breed over de ganse hoogte van het schilderij was wegge-
schaafd. Maar belangrijker was de vondst van het monogram B en het jaartal 
1573. Het portret kon toegevoegd worden aan de lijst van werken van Meester 
B. De vaste grond onder de voeten in verband met Christoffel van Utrecht 
was hiermee verdwenen. Het blijft gissen. Geen enkel werk is met zekerheid 
aan te wijzen en evenmin is er veel duidelijkheid over de biografie van Chris-
toffel van Utrecht 193). 

Utrechtse kunstenaars in het buitenland 

Diverse oorzaken kunnen ertoe geleid hebben dat Utrechtse kunstenaars in 
de tweede helft van de 16de eeuw hun werkterrein buiten Utrecht en zelfs bui
ten de grenzen van de Noordelijke Nederlanden zochten. Sociale of econo
mische omstandigheden, religieuze overtuiging, avontuur of leerzucht hebben 
zeer zeker een belangrijke rol gespeeld. Nu is het niet zo dat Utrechtse kun
stenaars uitsluitend in deze periode naar het buitenland trokken. Reeds in de 
15de eeuw was dat het geval en ook in latere eeuwen trekken kunstenaars -
om welke redenen dan ook - naar het buitenland. In ieder geval zijn Anthonie 
Mor en zijn zoon Filips niet de enigen die in de tweede helft van de 16de eeuw 
naar het buitenland trekken. 
Op 12 maart 1552 wordt te Rome een aantal personen ondervraagd naar aan
leiding van een klacht van Giovanni de Menino, een schilder afkomstig uit de 
Nederlanden. In dronken toestand verloor hij zijn geldbuidel, maar zelf is hij 
ervan overtuigd dat zijn geld gestolen is. Onder de ondervraagden zijn twee 
schilders, afkomstig uit Utrecht: Dirck de Wilt en Steven Buytendijck. Het 
gebeurde speelde zich af bij de weerdinne genaempt Magdalena, wonende te 
Rome in de Witte Valck uythangende, in een strate vulgariter genoemt In Burgo, na 
by 't Palleys van den Paus. „II Falcone Bianco" - de Witte Valk - was dé ont
moetingsplaats bij uitstek voor de Nederlanders. 
De schilder Steven Buytendijck, stammende uit het bekende Utrechtse klok-
kengietersgeslacht, zal in hetzelfde jaar, 1552, onder andere met Jonker 
Reinertsz van Brederode in dezelfde herberg Sinterklaas-avond vieren. De 
andere Utrechtse schilder die bij de ondervraging in maart 1552 betrokken 
was, Dirck de Wilt, treffen we in het voorjaar van 1556 opnieuw aan in de Wit-

191) R. A. d'Hulst, „Niet Christoffel van Utrecht maar ,,Meester B" ", Oud-Holland 1952, 
97-101. 
192) De geportretteerde is Charles délia Faille. Eind 1969 dook ook het portret op van zijn echt
genote, Cécile Gramaye, eveneens gedateerd 1573. Beide schilderijen bevinden zich in het 
Gemeentemuseum te Eisene. Zie uitvoerig: J. Cocquelet en R. Lefeve, ,,Les Portraits datés 1573 
de Charles délia Faille et de Cécile Gramaye au Musée d'Ixelles". Bulletin Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatromonium 1971-1972, 78-89. 
193) D'Hulst vermeldt dat er in Portugal documenten bewaard gebleven zijn die duidelijk aan
geven dat Christoffel van Utrecht zeker tot 1565-1566, wellicht zelfs langer, in leven was. 
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te Valk: hij wordt er gewond bij een ruzie die hij krijgt met een Vlaamse zijde-
wever, genaamd Joris. De beschuldiging dat Dirck de Wilt vroeger in zijn 
vaderland manslag zou gepleegd hebben, wijst hij met klem van de hand 194)! 
In 1594 wordt melding gemaakt van de Utrechtse schilder Joost Utenengh, die 
in Rome de katacomben bezoekt 195). Over deze schilder is verder niets 
bekend. 
Niet alleen in Italië worden schilders, afkomstig uit Utrecht, in de tweede 
helft van de 16de eeuw vermeld. Dat is ook het geval in andere landen, zoals 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal. In sommige gevallen laten de 
namen van schilders, waarover verder nauwelijks iets bekend is, vermoeden 
dat ze uit Utrecht afkomstig zijn, zoals bijvoorbeeld Christovam de Utreque, 
die in 1557 in Lissabon overleden is. 
In 1917 publiceerde Schmidt 196) twee documenten die bewaard worden in de 
Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen. Het eerste document is een brief, 
gericht aan de Deense koning, en ondertekend door Nicolaus Johansen, 
Conterfeyter. De portretschilder beklaagt er zich over dat hij anderhalf jaar in 
dienst van de koning is zonder ooit iets voor zijn werk ontvangen te hebben. 
Honger heeft de kunstenaar ertoe gedwongen voor andere opdrachtgevers te 
werken. Johansen herinnert eraan dat hij de vader en de moeder van de 
koning gedurende meerdere jaren als Conterfeijer en Mahler - als portret
schilder en schilder - tot tevredenheid gediend heeft. 
Op 20 mei 1598 geeft de koning gevolg aan de brief. De schilder blijft, met in
gang van 26 maart 1598, voor een halfjaar in dienst van de koning. De beta
ling wordt vastgelegd. Bovendien wordt nog bepaald dat de schilder een bij
zondere vergoeding zal ontvangen voor de verf die gebruikt wordt voor op
drachten van de koning. Tenslotte zal de schilder een halb gewonlich Hoffkleidt 
ontvangen. 
De informatie die deze correspondentie bevat is bijzonder interessant omdat 
we uit de eerste hand gegevens krijgen over de sociale situatie van een kunste
naar. De brief die de koning als antwoord stuurt aan de schilder bevat nóg een 
bijzonderheid: expliciet wordt behalve de naam ook de herkomst van de kun
stenaar vermeld: Claesz Johansen van Utrecht. Veel meer dan wat in die twee 
documenten te vinden is, is niet bekend over de schilder Johansen. 

Anonieme schilderijen 

Van een aantal schilderijen dat, om welke redenen dan ook, als Utrechts werk 
wordt beschouwd, zijn de namen van de makers onbekend gebleven. Een 
aantal van die werken wordt hier ter sprake gebracht. Teveel gegevens in 
verband met deze schilderijen ontbreken om ze op een verantwoorde wijze in 
verband te brengen met namen van schilders die uit documenten bekend zijn. 
In het Centraal Museum te Utrecht worden twee zijvleugels van een altaar-

194) P. Haverkon van Rijsewijk. ..Nederlandsche Kunstenaars te Rome", in D. O. Obreen, 
Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, dl 3, Rotterdam 1880-1881, 209-210 en G. J. Hooge-
werff, De Benimeghels. 's-GravenhAge 1952. 24-26. 
195) G. J. Hoogewerff, De Bentxueghels. "s-Gravenhage 1952, 29. 
196) H. Schimdt, ..Der Maler Nicolaus (Clausz) Johansen (Claes Janssen1') von Utrecht". Oud-
Holland 1917, 53-55. 
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47a Anoniem Utrechts, Madonna met Christus
kind en Paus Clemens, ca 1550; binnenzijde lin
ker zijluik. Centraal Museum, Utrecht. 

47b Anoniem Utrechts, St Sebastiaan en St An
na, ca 1550; binnenzijde rechter zijluik. Centraal 
Museum, Utrecht. 

stuk bewaard, afkomstig uit de Utrechtse Jacobskerk (afb. 47 a-d). Deze be
schilderde panelen maakten oorspronkelijk deel uit van een altaarstuk van het 
gilde van de schuitenvoerders. De maker van deze schilderijen is onbekend . 
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47c Anoniem Utrechts, Achterkant van paneel 
met Madonna met Christuskind en Paus Clemens, 
1580. Centraal Museum, Utrecht. 

47d Anoniem Utrechts, Achterkant van paneel 
met St Sebastiaan en St Anna, 1602. Centraal 
Museum, Utrecht. 
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48. Detail van afbeelding 47a. 

Op de binnenzijde van de linker zijvleugel zijn twee mannen geknield voorge
steld met daarachter staand de heilige Paus Clemens en de Madonna met 
Kind. Op de binnenzijde van de rechter zijvleugel zijn drie mannen en vier 
vrouwen geknield voorgesteld met daarachter staand de heilige Sebastiaan en 
de heilige Anna. De buitenzijden van de beide zijvleugels zijn later overge
schilderd met teksten en werden van toen af in de Jacobskerk gebruikt als gil-
deborden. De buitenzijde van de linker zijvleugel draagt het jaartal 1580 en 
deed dienst als gildebord van de Schietschuitschippers; de buitenzijde van de 
rechter zijvleugel draagt het jaartal 1602 en werd gebruikt als gildebord van 
het Zakkendragersgilde. Ook aan de binnenzijde van de zijvleugels zijn op de 
lijsten om de panelen teksten en versieringen aangebracht, die betrekking 
hebben op de gilden. 
Het altaarstuk van de schuitenvoeders moet tijdens de beeldenstorm die op 25 
augustus 1566 in de Jacobskerk plaats had, nog in de kerk aanwezig geweest 
zijn. Bij de laatste restauratie van de panelen werden de sporen van de beel
denstorm terug gevonden: een aantal gezichten werd doorkrast (afb. 48). Ver
moedelijk is het middengedeelte van het altaarstuk tijdens de beeldenstorm 
verloren gegaan. Freule De Jonge 197) was van mening dat het middenpaneel 
vermoedelijk een Madonna voorstelde. Het is zeker niet gebruikelijk om én 
op een der zijvleugels én op het middenpaneel de Madonna voor te stellen. 
Bovendien is het maar de vraag of het middengedeelte van het altaarstuk een 
geschilderde voorstelling was. Het is evengoed mogelijk dat het centrale ge
deelte uit beeldhouwwerk bestond, zoals dat bijvoorbeeld het geval was met 
een altaarstuk in de Utrechtse Mariakerk, waarvoor Jan van Scorel, met 
onder andere de hulp van Jacob Nobel, de zijvleugels schilderde. 

197) Catalogus der schilderijen Centraal Museum Utrecht, 1952, nr 291. 
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49. Anoniem Utrechts, Madonna niet Christus
kind. Paus Clemens en zogenaamd portret ran 
Duyfhuys. 19deeeuwt?I. Jacobikerk. Lirecht. 

Ten onrechte werd in later tijd de meest rechtse van de beide geknielde figu
ren op de binnenzijde van de linker zijvleugel gehouden voor een voorstelling 
van Hubert Duyfhuys. Dat is niet mogelijk omdat op de panelen gildeleden 
voorgesteld zijn en Duyfhuys niet tot het gilde behoorde. Een geschilderde 
kopie van deze voorstelling, bewaard in de Consistoriekamer van de Utrecht
se Jacobskerk, en vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw, draagt als onder
schrift: Huybert Duyfhuys, Pastoor van St. Jacop, heeft anno 1578 in de Jacobie-
kerk 's morgens als Rooms Priester d'mis gedaan en naa de middag als Gerefor-
meert prediekant gpreek. Coll. III. D. erste V. Het slot van het onderschrift op 
de kopie, betreffende Colossensen 3 e tc , is ook terug te vinden op de over
schilderde buitenzijde van het linker zijluik (afb. 49). 
Eveneens afkomstig uit de Jacobskerk is een schilderij dat onder de titel De 

• ::- . ... • . •'•• ': :••••• -',':-

50a Anoniem Utrechts. De Liefdadigheidswerken. 1562. Centraal Museum. Utrecht. 

**t \^lfi££M mJsaêï 
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50b Anoniem Utrechts. Het Laatste Oordeel (achterkant van De Liefdadigheidswerken), 1562. Cen
traal Museum. I irecht. 
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51. Anoniem Utrechts, Scènes uit de Passie, 1566 of 1577 (?). Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 
Utrecht. 

liefdadigheidswerken van de Armenpot van St Jacob bewaard wordt in het 
Centraal Museum te Utrecht (afb. 50 a-b). Ook dit werk is anoniem. De lief
dadigheidswerken zijn in drie taferelen weergegeven: links een uitdeling van 
eten door de zogenaamde Potmeesters; in het midden een uitdeling van turf; 
rechts de bedeling van de thuiszittende armen. Rechts en links van deze drie 
taferelen zijn teksten aangebracht. Op de aanzet van de bogen boven de zui
len die de diverse scènes van elkaar scheiden, komt niet minder dan vier maal 
het jaartal 1562 voor. 
De gebruikelijke titel van dit schilderij slaat alleen op deze voorstellingen. 
Geheel correct is dat niet wanneer men bedenkt dat ook de keerzijde van het 
paneel beschilderd is. Daar is namelijk het Laatste Oordeel afgebeeld. 
De combinatie van beide onderwerpen - Laatste Oordeel en Liefdadigheids
werken - is niet uitzonderlijk. De bron hiervoor is terug te vinden in het Evan
gelie van Mattheus 25 : 31 -46 waar bij de voorspelling van het Laatste Oordeel 
in zeer duidelijke bewoordingen de liefdadigheidswerken ter sprake gebracht 
worden. 
Merkwaardig is zeker dat aan die zijde van het schilderij waar de voorstellin
gen van liefdadigheid zijn weergegeven, aan de bovenrand van het paneel tek
sten die daar oorspronkelijk waren aangebracht, later overschilderd werden 
198). 

198) Over de schilderijen uit de Utrechtse Jacobikerk is een uitvoerige publicatie in voorberei
ding door de auteur. 
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52 Anoniem Utrechts. De uitzending van de apostelen, 1573 (?). Centraal Museum, Utrecht. 

In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht bevindt zich een schil
derij met scènes uit de Passie (afb. 51). Het werk werd in 1930 gevonden op 
een bergzolder van de pastorie van de Dominicaner-paters op de Mariaplaats 
te Utrecht. 
Mogelijk heeft de schilder, die anoniem is gebleven, in dit werk de herinne
ring aan een actualiteit vastgelegd. Rechts op het middenplan is namelijk de 
voorstelling weergegeven van een gestrande potvis. Dat een dergelijke ge
beurtenis ook bij kunstenaars wel enige ophef maakte is onder andere bekend 
uit het dagboek dat Dürer tijdens zijn reis in de Nederlanden bijhield. Op 10 
december 1520 reist Dürer naar Zierikzee om er een aangespoelde potvis te 
bekijken. Voor wat betreft de 16de eeuw zijn, voor zover bekend, in 1531, 
1566, 1577, 1594 en 1598 potvissen op de Nederlandse kust aangespoeld. Mis
schien is die gebeurtenis uit 1566 of 1577 aanleiding geweest voor de schilder 
om in een tafereel met voorstellingen van het lijden van Christus een gestran
de potvis - die men toen algemeen voor een walvis aanzag - te verwerken. 
De Jonge 199) beschouwt dit schilderij als Utrechts werk. Dat geldt ook voor 
een schilderij met de voorstelling van de Uitzending van de Apostelen, be
waard in het Centraal Museum te Utrecht (afb. 52). Vrijwel zeker is dit schil
derij afkomstig uit het Apostelgasthuis te Utrecht. Dat gasthuis werd bij tes
tament van Jacob Wtteneng, deken van St Pieter, op 22 september 1564 ge
sticht, maar met de bouw werd eerst in 1569 begonnen. Bij acte van 31 okto
ber 1573 werd een Broederschap opgericht. Neemt men deze feiten in aanmer-

199) C. H. de Jonge. „Utrechtsche Schilders uit de tweede helft van de XVIde eeuw". Oud-
Holland 1933, 167-172. 
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53. Anoniem Utrechts, 
De voetwassing, ca 
1575. Centraal Mu
seum, Utrecht. 

king, schrijft De Jonge, dan is het zeer wel mogelijk, dat het bovengenoemde schil
derij in 1573 ter eer e van de stichting dezer Broederschap voor het Apostelgasthuis 
werd gemaakt. 
In 1830 schonk J. Groen, portier van de Catharijne-poort te Utrecht, aan de 
stad een schilderij, voorstellende de Voetwassing (afb. 53). Het paneel bevindt 
zich nu in het Centraal Museum te Utrecht. Volgens mededeling van de heer 
Groen was het schilderij afkomstig uit de Utrechtse Mariakerk. Op de achter
zijde van het schilderij staat een 17de eeuws opschrift: Willm Borre van 
Amerongen. 1563 / / Cûnera van Rijsenbürgh. 1585 / / Gerrit Borre van 
Amerongen, haer / / beijder Zoon, Canonik, St Marie. Willem Borre van 
Amerongen was gehuwd met Cunera van Rysenborch, dochter van Gerrit, 
bastaard van Culenborch, en Gysberta van Vianen van Rysenborch. Willem 
stierf in 1563, Cunera in 1585. Hun zoon Gerrit Borre van Amerongen werd 
op 5 november 1572 toegelaten als kanunnik van St Marie te Utrecht. Hij is op 
13 april 1608 overleden 200). Kanunnik Gerrit Borre van Amerongen is rechts 
op het schilderij voorgesteld; zijn ouders links. 
De Mariakerk, waar Gerrit kanunnik was, is als plaats van herkomst van het 
schilderij zeer waarschijnlijk. De maker van 'net schilderij is onbekend. Ook 
de datering is onzeker. Mogelijk is het werk ontstaan kort na de datum waar
op Gerrit Borre van Amerongen als kanunnik van St Marie wordt toegelaten. 
In ieder geval is hij in de gebruikelijke kanunnik-kleding afgebeeld, zodat het 
schilderij zeker na 1572 moet ontstaan zijn. 
Uit de tweede helft van de 16de eeuw dateert een gezicht in vogelvlucht op 

200) A. D. de Vries, A. Bredius en S. Muller, Catalogus der schilderijen in het Museum Kunstliefde 
te Utrecht. Utrecht 1885. 18-19. nr 1 1. 
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54. Anoniem Utrechts, Het kasteel Vredenburg te 
Utrecht, 2de helft I6de eeuw. Rijksmuseum, Am
sterdam. 

het kasteel Vredenburg en omgeving te Utrecht. Het schilderij, waarvan de 
maker onbekend is, wordt bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam (afb. 
54). Het Centraal Museum te Utrecht bezit twee copieën met dezelfde voor
stelling. Een daarvan is afkomstig van het Utrechtse Stadhuis, waar het in de 
Schoutenkamer hing. Uit een post in de Kameraarsrekeningen over 1658-1659 
is bekend dat het in opdracht van het stadsbestuur geschilderd werd: Willem 
van Swaenenburgh betaelt vyftich gulden voor drie schilderijen, vant out Vreden-
burch ende d'andere van de Borgemeesteren in oude tijden, opgehangen in de 
Scoutecamer 201). 
Van deze voorstelling schijnen meerdere copieën in omloop geweest te zijn. 
Dat blijkt onder andere uit de inventaris van de inboedel van Johan Schade. 
Deze kanunnik van de Dom bleek dermate geestelijk gestoord te zijn dat bij 
het Gerecht verzocht werd Schade te interneren en een beheerder over zijn 
goederen aan te stellen. Op 31 augustus 1658 werd zijn inboedel geïnventari
seerd en, teneinde de grote schulden van Schade te voldoen, op 19 september 
1658 verkocht. De inventaris van de schilderijen vermeldt onder andere: In de 
middelsael ( Voor de schoorsteen) Het casteel van Vreburch en verder nog eens 
Het Casteel te Vreburch 202). 
Behalve bewaard gebleven schilderijen, waarvan de maker onbekend is, zijn 
er in archiefstukken meerdere gegevens te vinden over verloren gegane of al
thans niet meer bekende schilderijen, waarvan de maker evenmin bekend is. 
We volstaan met één voorbeeld. Volgens een inboedellijst uit 1665 bevond 
zich in de refectie-kamer van de Fundatie van Maria van Pallaes te Utrecht een 
langhwerpigh stück op een hout peneel en swarte lijst met de Conterfeytsels en 
wapenen van drie lerüsalemse Heeren, als namentlijck lan Lübberts van Pallaes, 
Floris Lûhbertsz van Pallaes, en Anthonis Laürensz van Bylevelt, gedateert A°. 
1564. Uit een annotitie in de marge valt op te maken dat het schilderij door 
Johan van Pallaes is versocht tot gedachtenisse van sijne voorouders 203). 

201 ) Catalogus van het Historisch Museum der Stad. Centraal Museum Utrecht, Utrecht 1928, nr 
318. 
202) „Korte Mededeelingen. - Veiling van schilderstukken te Utrecht in 1658", Oud-Holland 
1921.118-119. 
203) Fondatie-boeck van X1J cameren met een heerlyke Refectie-kamer . . . . fol. 3: Inboedel 
specterende tot de voorn. Refectie-kamer althans inden Jare 1665 aldaersynde. Gemeentelijke 
Archiefdienst Utrecht. Bew Arch II nr6Q"> 



Vanzelfsprekend roepen portretten van Jerusalemvaarders reminiscenties op 
aan Jan van Scorel. Uit de datering, 1564, is duidelijk dat hij niet de maker kan 
zijn: Van Scorel werd op 6 december 1562 begraven. 
Behalve Jan van Scorel heeft ook zijn leerling Anthonie Mor portretten van 
Jerusalemvaarders geschilderd, namelijk in 1544. Was Mor ook de schilder 
van de portretten van de Jeruzalemvaarders uit 1564? In ieder geval was Mor 
in 1564 wel in Utrecht 204). Maar hieruit kan geenszins met zekerheid een 
absolute conclusie getrokken worden. 

Utrechts? 

Meerdere schilderijen uit de tweede helft van de 16de eeuw worden aange
duid als „anoniem Utrechts"; andere worden expliciet in verband gebracht 
met namen van bekende kunstenaars. Zo bijvoorbeeld het portret van Simon 
Renard en zijn vrouw, Jeanne Lullier (afb. 55 en 56). Renard was bevriend 
met Granvelle, die hem aan belangrijke bestuurlijke functies hielp. Later zou 
Renard zijn beschermheer afvallen en aanhanger worden van Willem van 
Oranje. In 1553 werd Renard, dankzij Granvelle, ambassadeur in Engeland. 
In datzelfde jaar werd, blijkens het jaartal op het schilderij, het portret ge
maakt. Meestal wordt aangenomen dat het portret van Renard geschilderd is 
door Mor toen hij in Engeland verbleef om daar het portret van de koningin, 
als toekomstige bruid van Filips II, te schilderen. Waarschijnlijk was Mor 
eerst begin 1554 in Engeland, zodat het niet goed mogelijk is dat hij daar 
Renard geportretteerd kan hebben. 

56. Anoniem. Portret van Jeanne Lullier, echt
genote van Renard. 1557. Musée des Beaux-Arts, 
Besançon. 

204) Zie noot 76. 

55. Anoniem, Portret Simon Renard, 1553. Mu
sée des Beaux-Arts, Besançon. 
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57. Anoniem. Portret Willem van Lochorst, 1554. 
Rijksmuseum. Amsterdam. 

Het portret van Jeanne Lullier, de echtgenote van Simon Renard, draagt het 
jaartal 1557. Het schilderij zou door Mor in Brussel gemaakt zijn, waar 
Renard toen als lid van de Geheime Raad van Margaretha van Parma ver
bleef. Mor is dat jaar in ieder geval werkzaam te Brussel. 
Eerst in de 19de eeuw is de naam Mor in verband gebracht met deze portret
ten; voordien werden ze beschouwd als werk van Holbein en als zodanig wor
den ze vermeld in 1694 in de inventaris van een zekere Boisot, die ze toen in 
zijn bezit had 205). Ten onrechte worden beide portretten, die behoren tot de 
collectie van het Musée des Beaux-Arts te Besançon, beschouwd als werk van 
Mor. 
In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een portret van Willem van 
Lochorst op veertigjarige leeftijd (afb. 57). Het schilderij draagt het jaartal 
1554. Hoogewerff 206) beschouwde het portret als werk van de Amsterdamse 
schilder Cornelis Teunisz. In de catalogus van het Rijksmuseum wordt het 
schilderij vermeld als „school van Jan van Scorel". Beide toeschrijvingen zijn 
alles behalve overtuigend. In ieder geval is er weinig grond om aan te nemen 
dat de maker van dit portret een Utrechts kunstenaar zou zijn. 
Andere schilderijen zijn niet meteen in verband gebracht met bekende kun
stenaarsnamen, maar worden wel beschouwd als geschilderd door Utrechtse 
kunstenaars. Zo bijvoorbeeld twee portretten uit 1588, bewaard in het Cen
traal Museum te Utrecht. Zij stellen Aernout Cobbault en zijn echtgenote 
Anna van Valckenburgh voor (afb. 58 en 59). Op de schilderijen is vermeld dat 
Aernout 33 jaar was toen hij geportretteerd werd en Anna 25 jaar. Over het 
echtpaar is nauwelijks meer bekend dan dat Anna een zuster was van Elisa-

205) Catalogus ..Besançon - le plus ancien Musée de France". Musée des Arts Décoratifs, Parijs 
1957, nrs 87-88. 
206) Hoogewerff. dl 3. 502-503. 
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58. Anoniem, Portret Aernout Cobbault, 1588. 
Centraal Museum. Utrecht. 

59. Anoniem, Portret Anna van Valckenburgh, 
echtgenote van Cobbault, 1588. Centraal Mu
seum, Utrecht. 

beth van Valckenburgh, echtgenote van de bekende dichter Jacob Cats. 
Overtuigende argumenten om deze beide portretten als Utrechts werk te 
beschouwen - of beter gezegd: te handhaven - zijn er niet. Voor wat betreft de 
biografie van het echtpaar zijn er geen duidelijke relaties met Utrecht, maar 
wel met Brabant. Voor zover dat nagegaan kan worden, duiken de portretten 
eerst in de 18de eeuw in Utrecht op. Een erfgenaam, W. Hannes, Krijgs en 

60. Anoniem. Portret Elisabeth Jansdr van Roy-
en, 1585. Het Evert Zoudenbalch Huis, Utrecht. 
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Domein-Raad van Syn Ma/est. v. Preussen etc. etc. thans te Uytregt wonende . . . 
April 1764, had de portretten toen in zijn bezit 207). 
De Vries 208), die de portretten van Cobbault en zijn vrouw als Utrechts be
schouwt, is van mening dat ook het portret van Elisabeth Jansdr van Roven, 
vrouw van Sweder Hendriksz van Nellesteyn, van dezelfde schilder zou kun
nen zijn (afb. 60). Dat portret is in bezit van Het Evert Zoudenbalch Huis, 
voorheen Gereformeerd Burger Weeshuis, te Utrecht. In de rechter boven
hoek van het schilderij is het jaartal 1585 - de Vries vermeldt ten onrechte 
1583 - aangebracht. Maar zowel het jaartal als het familiewapen, in de linker 
bovenhoek, zijn latere overschilderingen 209). 
Sterke argumenten om het portret van Elisabeth van Royen en de portretten 
van Cobbault en zijn vrouw als Utrechts werk te beschouwen, zijn er niet. 

Een nieuwe generatie 

In 1600 was Abraham Bloemaert 36 jaar oud; Joachim Wttewael 34 en Paulus 
Moreelse 29 jaar oud. Deze drie kunstenaars vormen belangrijke pijlers voor 
de verdere ontwikkeling van de Utrechtse schilderkunst in de 17de eeuw. Ze 
worden hier niet uitvoerig behandeld, alhoewel zij alle drie wel tegen het eind 
van de 16de eeuw in Utrecht als schilder actief waren. 
Van Mander 210) is in zijn ,,Schilder-Boeck", dat hij in 1604 publiceerde, een 
en al lof over Abraham Bloemaert. De auteur geeft een nogal uitvoerige op
somming van wat Bloemaert gemaakt heeft en waar hij mee bezig is en besluit 
dat, naar zijn mening, Bloemaert's werk niet te verbeteren is. Over de leer
meesters van Bloemaert heeft Van Mander nauwelijks een goed woord over. 
Gerit Splinter noemt hij een cladder. Over Joos de Beer zegt Van Mander dat 
hy den besten Schilder niet en was. De leerschool bij vader Bloemaert was blijk
baar ook geen succes: T'huys con Bloemaert niet veel doen/dewijl hem den Vader 
weynigh tijt gaf/en in anderen dienst ghebruyckte. Dit laatste was ook het geval 
bij Blocklandt, want desen ghebruyckte den jonghen tot een Lakaey/en derge-
lijcken dienst. In 1580 trekt Bloemaert naar Parijs, waar hij onder meer bij 
Hieronymus Francken in de leer gaat. In 1584 is hij terug in Utrecht. Tussen 
1591 en 1593 is Bloemaert in Amsterdam werkzaam, maar verder is hij uitslui
tend in Utrecht actief. 
Joachim Wttewael was, langs moederszijde, een kleinzoon van de Utrechtse 
schilder Joachim van Schayck. Tot zijn achttiende jaar was Wttewael leerling 
van zijn vader: later van Joos de Beer. Joachim Wttewael trok naar Italië, 
waar hij volgens Van Mander 211) is ghecomen te Padua, by eenen Franschen 
Bisschop/te weten/den Bisschop van S. Malo, reysde/en was met hem in Italien 

207) A. D. de Vries, A. Bredius en S. Muller, Catalogus der schilderijen in het Museum Kunstliefde 
te Utrecht. Utrecht 1885. 103-104. nrs91-92. 
208) A. B. de Vries, Het JSoord-Nederlandsch Portret in de tweede heljt van de 16e eeuw. Amster
dam 1934,93-94. 
209) Oprecht dank is verschuldigd aan mr C. L. M. Lambrechtsen van Het Zoudenbalch Huis. 
die het mogelijk maakte het schilderij grondig te bestuderen. 
210) Van Mander, fol. 297-298. 
211) Van Mander, fol. 296 v° 



twee Jaer/en woonde daer naer by hem in Vranckrijck oock twee Jaer. Na zijn 
terugkeer vestigt Wttewael zich voorgoed in Utrecht, waar hij in 1592 in het 
schildersgilde wordt opgenomen. Wttewael, die als vlashandelaar tot de aan
zienlijke burgers van Utrecht behoorde, bekleedde in de stad ook belangrijke 
bestuurlijke functies, onder andere als raadslid. 
Paulus Moreelse was eerst leerling van Anthonis Blocklandt, later - vermoe
delijk tussen 1596 en 1598 - van Michiel van Miereveld te Delft. In 1596 wordt 
hij meester in het Utrechtse gilde. Evenals Wttewael bekleedde Moreelse be
langrijke bestuurlijke functies, onder andere als schepen. 
Aan het slot van zijn „Schilder-Boeck" brengt Van Mander 212) onder de 
Nederlandsche Schilders/teghenwoordigh levendigh, Paulus Moreelse ter sprake. 
Van Mander vermeldt dat er van Moreelse diverse portretten te zien waren 
en, zo vervolgt hij, heeft hy onder handen/die seer Meesterlijck zijn ghedaen: 
onder ander /den Graefen Graefvinne van Culenborgh/ten voeten uyt/en also groot 
als t'leven . . . 

Besluit 

Van volledigheid is er in deze bijdrage geen sprake, alhoewel ernaar gestreefd 
werd. Te veel ontbreekt of is raadselachtig. Men kan zich afvragen of datgene 
wat bewaard gebleven is, een goed beeld geeft van wat er oorspronkelijk was. 
Een verantwoorde conclusie is zeer zeker niet mogelijk. Hoofdzaak was het 
beschikbare materiaal bijeen brengen en ordenen. 
De tweede helft van de 16de eeuw is niet de meeste glansrijke periode voor 
wat betreft de Utrechtse schilderkunst. De tijdsomstandigheden maakten een 
bloeiperiode niet goed mogelijk. Oorlog en defensie slokten, ook in Utrecht, 
kapitalen op. De geldmiddelen waren ontoereikend om in grotere mate kunst
werken te kopen, laat staan om grootscheepse opdrachten te doen uitvoeren. 
Ook op religieus gebied was de toestand te onstabiel om voor de schilderkunst 
gunstige gevolgen te hebben. Potentiële opdrachtgevers van schilderijen, 
bestemd voor kerken of kloosters, waren - zeker na de beeldenstorm - onge
twijfeld grotendeels verdwenen. Een Contra-Reformatie, zoals dat in de 
Zuidelijke Nederlanden het geval was, hebben de Noordelijke Nederlanden 
niet gekend. Voor een aantal kunstenaars - die meer als maelers dan als schil
ders fungeerden - was er emplooi in de hervormde kerken. Spectaculair is hun 
werk niet. Merkwaardig is zeker dat Anthonis Blocklandt in deze troebele 
tijden een van zijn belangrijkste werken - het zogenaamde Maria-altaar, be
waard in Bingen - schildert. 
De economische bloei, die een aantal steden in de Noordelijke Nederlanden 
kent en mede veroorzaakt is door immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, 
had belangrijke gevolgen voor het artistieke gebeuren in het Noorden. Eerst 
in de 17de eeuw zal zich dat ten volle ontwikkelen. Van een economische 
bloei zoals Amsterdam of Leiden die kent. is in Utrecht geen sprake. Type
rend is wel dat de talrijke schilders die vooral tussen 1585 en 1596 vanuit de 
Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden trokken, zich wel in Amsterdam, 

212) Van Mander, lol. 299 v°-300. 
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Leiden of Haarlem gingen vestigen, maar Utrecht links lieten liggen. Eerst in 
de twintiger jaren van de 17de eeuw zal Utrecht, op het gebied van de schil
derkunst, een belangrijke plaats heroveren. Bloemaert, Wttewael en Moreel-
se kunnen hiervan als „wegbereiders" beschouwd worden. 
Typerend is het feit dat in 1571 onder de Utrechtse schilders geen kunstenaar 
capabel geacht wordt om de luiken van het orgel in de Dom te schilderen. 
Eerst in 1602 namen Salomon Vredeman de Vries en Adam Willaerts het werk 
aan, naar een ontwerp van de schilder Jan van Malsen 213). 
Het is niet vreemd dat een kunstenaar als Mor buiten Utrecht carrière pro
beerde te maken. Hij werkte voor de „groten" van zijn tijd, in Brussel, Lissa
bon, Madrid en Londen. Mor beschouwde Utrecht zeer zeker niet als hoofd
plaats voor het ontplooien van zijn activiteiten, alhoewel hij de Domstad nooit 
vergeten is. 

Uit een incident dat zich tussen de Antwerpse schilder Joos van Cleef, bijge
naamd Zotte Cleef, en Anthonie Mor voordoet, blijkt de grote invloed van 
Mor. Joos van Cleef probeert schilderijen te verkopen aan Filips II en ver
zoekt Mor hem daarbij behulpzaam te zijn. Mor was wel bereid dat te doen, 
maar de aandacht van de koning ging uit naar schilderijen, die net uit Italië 
waren aangekomen en waaronder zich werk bevond van Titiaan. Mor kon 
niets doen voor Van Cleef. Van Mander 214), die dit alles weet te vertellen, 
schrijft dat Van Cleef door toornicheyt rasende werdt. Van Mander voegt eraan 
toe: Hy bekeef Moro seer hardlijck/en scholl hem een hooghmoedigh sot. Van 
Cleef slingerde Mor ook nog een weinig complimenteuse opmerking naar het 
hoofd: het waer heter hy nae Utrecht ginghe/zijn Vrouwe van den Canonicken 
bewaren! 

Ongetwijfeld heeft Mor veel te danken aan zijn leermeester Jan van Scorel. In 
de tweede helft van de 16de eeuw was de rol van Van Scorel als schilder voor 
het grootste gedeelte uitgespeeld. 
Uit de bijeengebrachte gegevens blijkt een en ander over de maatschappelijke 
positie van de Utrechtse schilders in de tweede helft van de 16de eeuw. Mor 
en Van Scorel bewogen zich in de hoogste kringen. Moreelse en Wttewael 
bekleedden belangrijke bestuurlijke functies in Utrecht. Van andere schilders 
is minder bekend. Een aantal behoorde zonder twijfel tot wat we kunnen 
noemen de „beter gesitueerden", maar wellicht was de situatie voor de groot
ste groep minder rooskleurig. 
Behalve Van Scorel, Mor en Blocklandt zijn een behoorlijk aantal Utrechtse 
kunstenaars met name bekend. De namen zijn terug te vinden in de lijsten van 
het Utrechse Zadelaarsgilde, waaronder de schilders ressorteerden 215). Van 
hun werk is in vele gevallen niets bewaard gebleven of zelfs niets bekend. 
Niet alle namen van schilders zijn in de lijsten van het gilde terug te vinden. 
Dat blijkt namelijk uit andere documenten. In sommige gevallen wordt dan 
wel melding gemaakt - zij het soms in zeer algemene termen - van hun werk. 

213) M. A. Vente, Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de I4e eeuw tot heden, Utrecht 
1975.33. 
214) Van Mander, fol. 226 v°. 
2 1 5 ) S. Muller, Schilders-Vereenigingen te Utrecht, Utrecht 1880, 57-61. 
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Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Rekeningen van de Utrechtse Pieterskerk over 
1549-1550 dat Job de Plagger drie gulden en tien stuivers ontvangt om alle 
memorietafelen te zwarten ende dueren te roden 216). 
Een recente publicatie van Hoekstra 217) bewijst dat archief-onderzoek nog 
tal van gegevens in verband met Utrechtse schilders kan opleveren. Hoekstra 
vermeldt een document uit 1574 waaruit blijkt dat de schilder Gerit Huijgens 
van Honthorst in het kasteel Vredenburg een caemer gehell geschildert hefft. 
Een jaar later leren we een andere Van Honthorst kennen. In de Kameraars
rekeningen 218) van 1575 staat: Ja. Jacobsz van Honthorst heeft drie wapenen, 
staende voor S. Katryne poort, te weten 's conincx wapen ende twe vande stads
wapenen geschiert met schilderen . . . ; noch heeft hy afgeset het coperwerk vande 
dak vande craen, mit den appel daer boven op staende, al leysgewys ende de bogen 
van S. Katryne poert gheblauwt, steensgewys . . . 
Nog een andere Van Honthorst leren we kennen uit de Rekeningen van de 
Utrechtse Geertekerk over 1595 219): Noch gheg. Herman van honthorst, schil
der, dat hy de penelen an het orghelghevervet heeft. Ook het jaar daarop, in 1596, 
wordt hem betaald voor enighe schilderyen ende beschryvinge, die hy in de kerck 
ghedaen ende ghemaect heeft. 
De tweede helft van de 16de eeuw in Utrecht is aan de aandacht van historici 
niet ontsnapt. Kunsthistorici waren minder attent. Met deze bijdrage is ge
poogd nadere gegevens bijeen te brengen over de geschiedenis van de 
Utrechtse schilderkunst in de tweede helft van de 16de eeuw. De lijfspreuk 
van de schilder Joachim Wttewael - non gloria, sed memoria - parafraserend: 
meer ter herinnering dan om de roem te verkondigen. 

216) G. G. Calkoen, Beschrijving der St Pieterskerk te Utrecht, handschrift 1903-1906. fol. 42 en 
58. Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht. 
217) T. J. Hoekstra, „Vredenburgse Varia 7", Maandblad Oud-Utrecht 1978, 45-46. 
218) Dodt,dl3,247. 
219) F. A. L. van Rappard, ,,De Rekeningen van de Kerkmeesters der Geertekerk te Utrecht in 
de XVIe eeuw". Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 1882, 330-331. 

191 


