
Twee zijluiken van een altaarstuk 
uit de Utrechtse St. Jacobskerk 

J. A. L. de Meyer e 

In het Centraal Museum te Utrecht bevinden zich twee panelen, die gewoonlijk 
worden aangeduid als 'Zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders'1 

(afb. 1 en 2). Ze zijn afkomstig uit de Utrechtse St. Jacobskerk. 
Deze schilderijen zijn niet van hoge artistieke kwaliteit. Het belang ligt meer 
in de historische betekenis. Ze zijn ontstaan in de periode vóór de beelden
storm, waaruit zeer weinig kunstwerken uit Utrechtse kerken en kloosters zijn 
overgebleven2. 
Dit artikel over deze twee zijluiken moet beschouwd worden als het openbaar 
maken van een dossier, zoals dat in de beste gevallen in musea wordt samen
gesteld. Voorzover mogelijk wordt in zo'n dossier documentatie bijeenge
bracht, die geïnterpreteerd wordt. Ongetwijfeld zal datgene wat hier aan de or
de komt, in de toekomst aangevuld kunnen worden en op onderdelen wellicht 
bijgesteld of misschien zelfs herzien. 

De St. Jacobskerk 

De St. Jacobskerk is een van de middeleeuwse parochiekerken van Utrecht3. 
De oudste vermelding van de St. Jacobskerk dateert uit 1173. Van het gebouw 
uit die tijd is niets meer over; het werd in het midden van de 13e eeuw vervangen 
door een nieuw bouwwerk. In de 14e en 15e eeuw werd het gebouw uitgebreid 
en veranderd tot de kerk, zoals die thans grosso modo bestaat4. 
In de direkte omgeving van de plaats waar thans de St. Jacobskerk staat liep 
oorspronkelijk een zijtak van de Rijn. In hoeverre de St. Jacobskerk al aanwe
zig was vóór de verzanding van deze Rijnarm, is onduidelijk. In ieder geval 
vormde zich rondom de St. Jacobskerk een nederzetting, waar handel een be-

Beide panelen - elk 146 x 109 cm - zijn eigendom van de Hervormde Gemeente te Utrecht. 
Ze werden in 1877 in bruikleen afgestaan aan het Museum van Oudheden, thans Centraal Mu
seum te Utrecht. 
Zie voor de beeldenstorm in het algemeen: J. Scheerder, De Beeldenstorm (Haarlem, 1974); 
voor de beeldenstorm te Utrecht: A. van Hulzen, Utrecht in 1566 en 1567 (Groningen-Batavia, 
1932) en J. C. J. Kleyntjens en J. W. C. van Campen, 'Bescheiden betreffende den beel
denstorm van 1566 in de stad Utrecht ', Bijdragen en Mededee/ingen van het Historisch Genoot
schap te Utrecht, LUI (1932) 63-244; voor de discussie over het feit dat de beeldenstorm geen 
spontane uiting van de volkswoede was: M. Dierickx, 'Beeldenstorm in de Nederlanden in 
1566', Streven, XIX (1966) 1040-1048. 
De andere middeleeuwse parochiekerken te Utrecht zijn de St. Nicolaas-, de St. Geertrudis- en 
de Buurkerk. De overige middeleeuwse kerken te Utrecht zijn kapittel- of kloosterkerken. 
Zie voor de St. Jacobskerk te Utrecht: Th. H. F. van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspel-
kerk van St. Jacob te Utrecht (Leiden, 1882); Th. H. F. van Riemsdijk, Bijdragen tot de geschie
denis van de kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht (Leiden, 1888) en Th. Haakma Wagenaar, 
'Jacobikerk bouwgeschiedenis en restauraties', Het vijf kerken restauratieplan, V1 (1977) 1-19. 
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/. A noniem Utrechts meester. Linker zijvleugel van het altaarstuk der Utrechtse schuhen voerders, 
ca. 1548. Olieverf op paneel, 146 x 109 cm. Centraal Museum, Utrecht, S.C. 1952, 291. 

Foto: idem. 

langrijke plaats innam5. De bedrijvigheid in de omgeving van de St. Jacobs-
kerk drukte een eigen stempel op de kerk. Gilden, corporaties en broederschap
pen, die nauw verband hielden met het reilen en zeilen binnen de St. Jacobs-

5 Zie in dit verband T. J. Hoekstra, Schepen met geld (uitgegeven ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe gebouw van De Nederlandsche Bank te Utrecht) (Amsterdam, 1976). 
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2. Anoniem Utrechts meester, Rechter zijvleugel van het altaarstuk der Utrechtse schuitenvoer
ders, ca. 1548. Olieverf op paneel, 146 x 109 cm. Centraal Museum, Utrecht, S.C. 1952, 291. 

Foto: idem. 

parochie, hadden in de kerk hun eigen altaren, grafkelders, etc.6. Dat was ook 
het geval met de schuitenvoerders, dat wil zeggen de schippers die met hun 
schuiten vanuit de St. Jacobsparochie naar Amsterdam voeren7. 

6 Zie in dit verband J. C. Overvoorde en J. G. Ch. Joosting, De Gilden van Utrecht tot 1528, 
I ('s-Gravenhage, 1897) CXLV-CLII. 

7 Vanaf het eind van de 19e eeuw tot omstreeks 1920 was aan de Weerdsingel - ten noorden van 
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Schuitenvoerders 

In Utrecht bestonden reeds in de eerste helft van de 13e eeuw verenigingen van 
personen, die eenzelfde ambacht of bedrijf uitoefenden. In hoeverre deze cor
poraties toen al een monopolie voor hun bedrijf bezaten en dus als gilden be
schouwd kunnen worden, is onduidelijk. Vanaf de tweede helft van de 13e 
eeuw werden deze gilden steeds machtiger. In 1528 maakte Karel V echter een 
einde aan hun politieke macht. Een aantal van de Utrechtse gilden werd opge
heven en enkele andere gilden werden samengevoegd. Het werden toen zuivere 
'bedrijfsverenigingen' onder strenge kontrole van het stadsbestuur8. De schui
tenvoerders behoorden niet tot de oudste gilden in Utrecht: ze kregen eerst na 
1528 toestemming om een gilde te vormen; daarvóór waren ze wel verenigd in 
een corporatie. 
Bijna alle Utrechtse gilden en corporaties hadden in een der parochiekerken een 
eigen altaar. Ten behoeve van de leden werden daar — althans vóór de refor
matie in de tweede helft van de 16e eeuw - kerkelijke diensten verricht. Uit
bundig werd het feest van de patroon- of beschermheilige van het gilde of de 
corporatie gevierd. De kosten die verbonden waren aan het oprichten en onder
houden van hun altaren, en alles wat daarmee samenhing, werden gezamenlijk 
door de leden gedragen9. De Utrechtse schuitenvoerders hadden hun eigen al
taar in de St. Jacobskerk, eerst in een kapel en later tegen een van de pijlers 
in de kerk. 

Altaar 

Dankzij een bewaard gebleven dokument is bekend wanneer het altaar der 
schuitenvoerders in de Utrechtse St. Jacobskerk werd gesticht10. Op 6 april 
1524 bevestigen Mathys Gerijtss en Reyer Jacobszoen dat ze van de kerk
meesters van de St. Jacobskerk een 'stede ende outair' (een grafkelder en een 
altaar) hebben ontvangen voor de corporatie van de schuitenvoerders. Het 
bestaande altaar was gewijd 'in die eere Goidts ende sinte Machuijt' en stond 
in de zogenaamde St. Machutuskapel 'andie noortzijde vander kercken'. Ma
thys Gerijtss en Reyer Jacobszoen, die als 'procuratoirs' de zaken regelen voor 
de 'scutevoerres die na Amstelredam varen' (de schippers die met hun schuiten 
naar Amsterdam varen) verzoeken Willem Ruericxz. van Eek het dokument te 
willen voorzien van zijn zegel, 'want', zo wordt eraan toegevoegd, 'wy selven 
gheen zegel en gebruyeken'11. 

de St. Jacobskerk - de Dagelijksche Dienst Utrecht-Amsterdam van de firma Van Arkel ge
vestigd. Die dienst gebeurde via de Vecht met 'schietenschuiten'. Mogelijk zijn de schuitenvoer
ders daar vanaf de middeleeuwen aktief gebleven. 

8 Overvoorde en Joosting, De Gilden van Utrecht, i, n, xv en xxvu. 
5 Idem, cxLv. 

10 Het document betreffende de stichting van het altaar der schuitenvoerders in de St. Jacobskerk 
te Utrecht, wordt, compleet met zegel, bewaard in het Gemeente-archief te Utrecht. De inhoud 
werd gepubliceerd als bijlage XXVI in Van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. 
Jacob, 307-308. 

1 ' Tot de 'conditien ende vorwairden' die de kerkmeesters van de Utrechtse St. Jacobskerk stellen 
aan de schuitenvoerders in verband met de toezegging van een altaar, hoort onder meer dat 'tot 
allen tyden' ook andere 'goede luden' een broederschap op hetzelfde altaar mogen stichten. Bo
vendien blijkt dat er al een stichting op het altaar plaatsvond: 'Oick synt vorwairden Also Elysa-
beth Witten wedue een misse weecke opten seluen autair geordineert heeft'. 
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De schuitenvoerders blijven echter niet zolang beschikken over het altaar in de 
kapel. Dat blijkt uit een dokument van 26 augustus 1546, waarbij aan bakker 
Matheus Gerytss toestemming wordt gegeven om voor hem en zijn erfgenamen 
een 'grafstede' te hebben in de noordzijde van de kerk 'neffens den pylaer after 
die scuyevuerders outaer'12. 
Mogelijk vond de verhuizing vanuit de kapel naar de pijler plaats eind 1533. 
Dat zou men althans kunnen opmaken uit een vermelding in het Raads Dage
lijks Boek van de stad Utrecht. Daar wordt op 16 augustus 1548 onder meer 
genoteerd: 'Schout, Burgemeysteren, Scepenen ende Rayt der stadt van 
Utrecht hebben toegelaten ende gegost die gemeen schutevuerders ( . . . ) gefun-
deert ( . . . ) in den jaire van vijftien hondert drie ende dertich den lesten in De-
cembris verleden, op hoir autair in sinct Jacobs kercke tUtrecht'13. Het is niet 
duidelijk waarom de schuitenvoerders hun altaar in de St. Jacobskerk verplaat
sen. Was de kapel misschien te klein geworden voor het gilde? Het blijft gissen. 
De plaats waar het altaar van de schuitenvoerders in de St. Jacobskerk stond, 
is vrij nauwkeurig aan te wijzen, zowel voor wat betreft de kapel als de pijler. 
De kapel, waar het altaar van de schuitenvoerders zich aanvankelijk bevond, 
lag aan de noordwestzijde, ten noorden van de binnenin de kerk ingebouwde 
toren (afb. 3 en op afb. 5 onder a). 

De pijler, waartegen de schuitenvoerders later een altaar hadden, lag oostelij
ker (afb. 4 en op afb. 5 onder b)14. In de buurt van die pijler lag in elk geval 
de grafkelder van de schuitenvoerders (op afb. 5 onder c)15. 
In de St. Viktorsdom te Xanten kan men zich een indruk vormen hoe dergelij ke 
altaren bij pijlers er, kompleet met altaarstukken, vóór de reformatie in 
Utrecht uitzagen (afb. 6). Op een schilderij uit 1668, dat het interieur van de 
Utrechtse Dom voorstelt, zijn bij de pijlers overblijfselen van dergelijke altaren 
te zien. Het schilderij werd vervaardigd door Hendrik Cornelisz. van Vliet en 
bevindt zich in het Centraal Museum te Utrecht (afb. 7)16. 

Ook dit document wordt bewaard in het Gemeente-archief te Utrecht. Zie verder: Van Riems
dijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob, 38, 65 en 311 bijlage XLI. 
Mogelijk is deze Matheus Gerytss. dezelfde die op 6 april 1524, samen met Reyer Jacobszoen 
bevestigt dat de schuitenvoerders een grafkelder en altaar hebben ontvangen. Zie hiervoor noot 
10. 
Het Raads Dagelijks Boek van de stad Utrecht wordt bewaard in het Gemeente-archief van 
Utrecht. Een fragment van de desbetreffende tekst werd gepubliceerd in S. Muller, Catalogus 
van het Museum van Oudheden (Utrecht, 1904) 104. Voor mijn artikel heb ik geen gebruik ge
maakt van S. Muller, Catalogus van het Museum van Oudheden (Utrecht, 1878), waar onder 
nr. 177 eveneens de zijluiken van het altaarstuk der Utrechtse schuitenvoerders worden beschre
ven. In de editie van 1904 is Muller iets uitvoeriger, zodat ik aan die uitgave de voorkeur gaf. 
Grafkelder en altaar van de schuitenvoerders zullen beslist niet ver van elkaar verwijderd ge
weest zijn, zodat de bewuste pijler in de St. Jacobskerk vrijwel zeker die is, die op de platte
grond afb. 5 onder b is aangegeven. 
De plaats van de grafkelder is nog herkenbaar aan vier bewaard gebleven kleine grafsteentjes 
met ankertjes erin gebeiteld, in de vloer. 
De heer Th. Haakma Wagenaar, expert bij uitstek op het gebied van de bouwgeschiedenis van 
de middeleeuwse kerken te Utrecht, bevestigde mijn mening dat het bij dit schilderij ging om 
restanten van altaren. De heer Haakma Wagenaar wees mij erop dat deze ook door Saenredam 
zijn weergegeven. Verder maakte de heer Haakma Wagenaar mij attent op het feit dat resten 
van dergelijke altaren tegen pijlers ook in de Buurkerk te Utrecht aanwezig waren; ze gingen 
bij de laatste restauratie verloren. 

57 



s 

<m-.-y. 

3. Interieur van de St. Jacobskerk te Utrecht (noordzijde, vanuit het westen). Geheel vooraan 
links: het afsluithek van de St. Machutuskapel. Foto: Foto Dienst Gem. Utrecht, C.8.677. 

Altaarstuk 

Opdracht 
Exacte gegevens over de opdracht, met name wie het altaarstuk der schuiten
voerders besteld heeft, wanneer dat gebeurd is en wie de werkzaamheden heeft 
uitgevoerd, zijn niet teruggevonden. Voor informatie zijn we dus primair aan
gewezen op de beide zijluiken zelf. Laten we daarom eerst kijken wat de voor
stelling ons leert. Op het linker zijluik (afb. 1) zijn twee geknielde, naar rechts 
gewende mannen weergegeven, die in biddende houding zijn voorgesteld. Ach-
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4. Interieur van de St. Jacobskerk te Utrecht (middenbeuk en koor, vanuit het westen). 

Foto: Foto Dienst Gem. Utrecht, C.8.67-C. 

ter hen staan op een bordes met antieke architectuur links de heilige Clemens 
en rechts de heilige Maagd met het Christuskind op de arm13. Clemens, telg uit 
een adellijke familie, was paus van 92 tot 101. Volgens de legende zou hij door 
keizer Trajanus verbannen zijn naar de Chersonesus en daar zou men hem met 
een anker om zijn nek in zee verdronken hebben17. 
Door dit anker is dan ook een verband te leggen tussen de heilige Clemens en 
de schuitenvoerders. 

J. de Voragine, La Légende Dorée, J. B. M. Roze en H. Savon, eds., (2 dln; Parijs, 1967) II, 
374-385. 
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5. Johannes van Straaten. 
Plattegrond in O.I. inkt van 
de St. Jacobskerk te Utrecht, 
1843. GAU, Top. Atlas, Jb 
1.3 (B). Foto: idem. 

De heilige Clemens wordt gewoonlijk voorgesteld als paus, met een anker als 
attribuut18. Hier ontbreekt het anker vreemd genoeg, maar een vermelding in 
het Raads Dagelijks Boek van de stad Utrecht (waarover dadelijk meer) sluit 
twijfel over de identificatie uit. Op het rechter zijluik (afb. 2) zijn drie mannen 
en vier vrouwen weergegeven; allen zijn in biddende houding en geknield naar 
links voorgesteld. Achter hen staan, eveneens op een bordes met antieke archi
tectuur, links de heilige Sebastiaan en rechts de heilige Anna. 
De heilige Sebastiaan zou officier van de keizerlijke lijfwacht zijn geweest. Hij 
werd om zijn geloof onder keizer Diocletianus vermoord. Nadat Sebastiaan 
eerst in het Colosseum te Rome met pijlen was doorboord, maar van zijn ver
wondingen was hersteld, werd hij tenslotte doodgeknuppeld". De heilige Se
bastiaan wordt gewoonlijk slechts met een lendendoek afgebeeld, terwijl zijn 
lichaam, vastgebonden aan een boom, met pijlen doorschoten is. Ook wordt 

J. J. M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie (Bussum, 1974) 247-248 (nr. 691). 
J. de Voragine, La Légende Dorée, I, 134-140. 
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6. Interieur van de St. Viktorsdom te Xanten met het Maria-altaar van Hendrik Douverman uit 
1536. 

de heilige voorgesteld als voorname, gewapende jongeling of als ridder20. Dat 
laatste is hier het geval. 
De heilige Anna is de moeder van de heilige maagd. De bloei van de verering 
van de heilige Anna zet pas goed door na de publicatie in 1494 te Mainz van 
het boek De laudibus sanctissimae Matris Annae tractatus van Trithemius21. 

Behalve misschien voor Clemens, is de keuze van de heiligen op het eerste ge
zicht niet meteen duidelijk. De sleutel voor de oplossing vinden we in de eerder 

20 Timmers, Christelijke symboliek, 296-297 (nr. 804). 
21 J. de Voragine, La Légende Dorée, II, 171 en 183; Timmers, Christelijke symboliek, 232-234 

(nr. 666). 
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7. Hendrik Cornelisz. van Vliet, Interieur van de Dom te Utrecht, 
x 129 cm. Centraal Museum, Utrecht, S.C. 1952, 1346. 

1672. Olieverf op doek, 106 
Foto: idem. 

genoemde passage van 16 augustus 1548 in het Raads Dagelijks Boek van de 
stad Utrecht22. Daar wordt expliciet vermeld dat het 'autair' van de schuiten
voerders in dat jaar 'in sinct Jacobs kercke tUtrecht' gewijd is 'in der eeren 
Godts, der heyliger moeder ende maget Marie, sinct Anna, sincte Sebastiaen 
ende sincte Clemens martelairen, patroenen tot euwigen daigen duerende'. Alle 
in deze tekst genoemde heiligen komen ook voor op de zijluiken van het al
taarstuk der schuitenvoerders. In de tekst van het Raads Dagelijks Boek leren 
we bovendien dat de schuitenvoerders toen verenigd waren in een gilde: 'als gil-
debrueders van de Schutevuerders-gilden'23. Wanneer opdrachtgevers op schil
derijen voorgesteld worden, samen met heiligen, dan hebben deze laatste 
gewoonlijk de betekenis van bescherm- en patroonheiligen. Uit de vermelding 
in het Raads Dagelijks Boek kan worden afgeleid, dat de heiligen die voorko
men op de beide zijluiken, 'vaste' beschermheiligen van de Utrechtse schuiten
voerders waren. Het ligt dus niet voor de hand om een relatie te zoeken tussen 
de heiligen en de geknielde figuren24. 
22 Zie noot 13. 
23 Tevens verplichtten de schuitenvoerders zich, volgens dezelfde vermelding in het Raads Dage

lijks Boek 'tot onderhoudenisse van de twee missen ter weke, die by hemluyden gefundeert is 
in den jaire van vijftien hondert drie ende dertich den lesten in Decembris'. 

24 Muller, Catalogus (1904), 102 merkt in dit verband op: 'Op den voorgrond liggen geknield links 
twee mannen in burgerkleeding (de dekens van het schuitenvoerdersgild), rechts een echtpaar 
uit den gegoeden stand met hunne vijf kinderen (twee zonen en drie dochters), die denkelijk 
geld voor de stichting van het altaar hebben gegeven'. Die opvatting is ook te vinden bij Van 
Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob, 40. 
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8. Heilige Sebastiaan (detail van het rechter zijluik 9. Jan van Scorel. De heilige Sebasti-
(afb. 2)). aan (detail uit een der zijvleugels van 

de Intocht van Christus in Jeruza
lem), 1526-1527. Olieverf op paneel, 
81 x 66 cm. Centraal Museum, 
Utrecht, S. C. 1952, 256. Foto: idem. 

Van die figuren die op de zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders zijn 
weergegeven, is exacte identificatie niet mogelijk gebleken. Archiefmateriaal 
dat op dit punt informatie zou kunnen bieden, ontbreekt. 
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10. Atelier van Jan van Sco
re/. Madonna met Christus
kind en opdrachtgever (mid
denpaneel van drieluik) ca. 
1550. Olieverf op paneel, 
97 x 72,5 cm. Centraal Mu
seum, Utrecht, S.C. 1952, 
264. Foto: idem. 

Schilder 
Wie de schilder was, staat niet vast. Maar aangezien hij in zijn werk een tradi
tionele schilderwijze verenigde met Italiaanse renaissance elementen, die type
rend zijn voor de school van Jan van Scorel, moet hij gezocht worden in de 
kring van lokale kunstenaars, die in diens schaduw werkzaam waren25. Men 
zou - ik vermeld de naam met het grootst mogelijke voorbehoud en vooral 
als voorbeeld - kunnen denken aan een figuur als Joachim van Schayck26. 
Van deze schilder is nog geen werk teruggevonden, zodat vergelijkend onder
zoek uitgesloten is. Wel is bekend, dat Van Schayk in het midden van de 16e 
eeuw, behalve voor de St. Pieters- en St. Geertrudiskerk te Utrecht, ook werk
zaam was voor de St. Jacobskerk. Hij beschilderde daar in 1551 het gewelf van 
de Heilige Kruiskapel en restaureerde toen ook het 'schilderij van die strijt'. 
Dat schilderij, vermoedelijk daterend uit 1487, stelde de overwinning voor van 
de 'borgeren van Utrecht tegens die van Lichtenbergh, die de stad hadden ont-
seyt'. 
Duidelijk traditioneel is de manier waarop de schilder in het rechter zijluik de 
heilige Sebastiaan heeft weergegeven: volgens de in het noorden gebruikelijke 
25 Over de datering schrijft Muller, Catalogus, (1904), 104: 'het kostuum der afgebeelde personen 

wijst op het jaar 1560 als den tijd der vervaardiging'. In de Catalogus van het Historisch Mu
seum der Stad (Utrecht, 1928) 558, en bij C. H. de Jonge, Catalogus der schilderijen (Utrecht, 
1952) 137 wordt midden 16de eeuw als datering vermeld. 

26 Zie over de Utrechtse schildersfamilie Van Schayck: J. A. L. de Meyere, 'Utrechtse schilder
kunst in de tweede helft van de 16de eeuw', Jaarboek Oud-Utrecht 1978, 151-155. 
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manier van afbeelden als voorname, gewapende jongeman (afb. 8). Dit in te
genstelling tot de wijze waarop Van Scorel, geïnspireerd door renaissance
idealen de martelaar al enige decennia eerder weergaf: als voorbeeldig manne
lijk naakt27 (afb. 9). In andere onderdelen van de zijluiken heeft onze onbeken
de schilder zich daarentegen wel door Van Scorel laten inspireren. Zo'n vijfen
twintig jaar na zijn terugkeer uit Italië komt zijn invloed in de zijluiken van het 
altaarstuk van de schuitenvoerders het meest expliciet tot uiting in de voorstel
ling van de Maagd met het Christuskind en in de antieke architectuur op de ach
tergrond. Het is aardig om de Madonna met kind op het linker zijluik van het 
altaarstuk te vergelijken met de Madonna met kind op het middenpaneel van 
een drieluik, dat in de periode van de zijluiken - omstreeks 1550 — in het ate
lier van Jan van Scorel ontstond (afb. 10)28. Klassieke architectuur zien we niet 
alleen in de bordessen, waarop de heiligen staan, maar ook in de antieke ruïnes 
links op het linker- en rechts op het rechter luik. In de school van Van Scorel 
en zijn leerling Van Heemskerck werden dergelijke vervallen bouwwerken vaak 
afgebeeld als symbool van de vergankelijkheid van de Oudheid. Hier werd 
meestal de onvergankelijkheid van het christendom tegenover gesteld. In de zij
luiken is dat gebeurd door in een stadsgezicht op de achtergrond middeleeuwse 
kerken af te beelden29. 

Dat de schilder van de zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders geen 
inventieve geest was, blijkt eens te meer uit het feit dat hij zich voor dit stadsge
zicht kennelijk liet inspireren door een 15e eeuwse muurschildering, die tot het 
eind van de 19e eeuw in de St. Jacobskerk aanwezig was. Deze wanddecoratie, 
die ten gevolge van de reformatie werd overschilderd, werd bij een restauratie 

©c;ict)l op 5« äloö Utwlif m t>c W)ft«ntj« ecu» rofçjtJtes <m gttXtfwW, rtrganc muutecötftwing uit ÏM«1 Wö. on 
&! 'locoPet««* anno QilOcccfvvji). 

11. Antoon Derkinderen. Gezicht op de stad Utrecht, 1895. Kopie naar een verdwenen I5deeeuw-
se muurschildering in de St. Jacobskerk te Utrecht. Tempera op doek, 150 x 372 cm. Centraal 
Museum, Utrecht, S.C. 1952, 284. Foto: idem. 

27 Behalve de hier afgebeelde heilige Sebastiaan, die voorkomt op de binnenzijde van het rechter 
zijluik van De Intocht van Christus in Jeruzalem, Centraal Museum te Utrecht (afb. 8), schil
derde Jan van Scorel nog een Sebastiaan in 1542. Als 'model' gebruikte Van Scorel een der ver
doemden uit Het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel te Rome, geschilderd door Michelange
lo. Het schilderij van Jan van Scorel bevindt zich in het Museum Boymans-Van Beuningen te 
Rotterdam. Zie J. A. L. de Meyere, Jan van Score! - schilder voor prinsen en prelaten (Utrecht, 
1981) 13. 

28 Zie voor nadere informatie over dit schilderij: De Meyere, Jan van Scorel, 50-51. 
29 J. Bruyn, 'Oude en nieuwe elementen in de 16e-eeuwse voorstellingswereld', Bulletin van het 

Rijksmuseum, XXXV (1987) 143-149. 
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van de kerk in 1882 teruggevonden, maar verdween kort daarna. Naar een cal
que, die bij de vondst werd gemaakt, vervaardigde de kunstenaar A. J. Derkin
deren in 1895 een schilderij (afb. 11)30. 
De opvatting, dat het silhouet van de stad op de achtergrond van de zijluiken 
te maken had met Utrecht, dateert al uit de 18e eeuw. Toen C. A. van Wachen-
dorf, die zich bezig hield met onderzoek naar de lokale historie, op 26 januari 
1774 een tekening naar het linker zijluik maakte, vermeldde hij in een begelei
dende notitie onder meer: 'in 't verschiet, ziet men waarschynlyk de Predikhee-
ren kerk, de oude Waardpoort en den toren van st Jacobskerke'31. Later nam 
Muller, die de tekening en notitie van Van Wachendorf kende, in dit verband 
de draad weer op en beschreef de stad op de achtergrond van de twee panelen 
van het altaarstuk der schuitenvoerders als volgt: 'eene stad in hare grachten 
liggende, waarschijnlijk de stad Utrecht, waarin men schijnt te onderscheiden 
de Weerdpoort met de St. Jacobskerk en de kapel van het Predikheeren-
klooster'32. 

Deze stilistische en iconografische overwegingen bevestigen de datering van de 
zijvleugels in of rond 1548, het jaar waarin een en ander vermeld werd in het 
Raads Dagelijks Boek. 

Middenstuk 
De beide bewaard gebleven panelen zijn zijluiken van een altaarstuk, waarvan 
het middengedeelte niet bewaard is gebleven. Aan de zijkanten van de lijsten 
om de zijluiken zitten nog de originele scharnieren. Mede daardoor weten we 
dat het paneel met de twee geknielde mannen (afb. 1) het linker zijluik van het 
altaarstuk is, en het paneel met de geknielde mannen en vrouwen (afb. 2) het 
rechter zijluik33. 
Jonkvrouwe De Jonge ging ervan uit dat het middengedeelte van het altaarstuk 
der schuitenvoerders eveneens een schilderij op paneel was34. 

30 De calque, die naar de wandbeschildering in de St. Jacobskerk werd gemaakt, wordt bewaard 
in het Gemeente-archief te Utrecht; het schilderij, dat Derkinderen maakte naar de calque, 
wordt bewaard in het Centraal Museum te Utrecht. Volgens de Catalogus van het Historisch 
Museum, nr. 1414 zijn op het schilderij van Derkinderen van links naar rechts weergegeven: 
de Corneliskapel, het Begijnhof(?), twee waltorens, de Weerdpoort, de kapel van het Predikhe-
renklooster, de St. Jacobskerk, een achthoekige kapel (de Sacramentskapel(?), de Domtoren, 
deCatharijnepoort met brug, de vieringtoren van de Mariakerk. Zie verder W. Haakma Wage-
naar, 'Het stadsgezicht in de Jacobikerk', Het vijf kerken restauratieplan, IV2 (1976) 1-8. 

31 Van de originele tekeningen de tekst van C. A. Wachendorf uit 1774, werd omstreeks 1840 een 
afschrift gemaakt door N. van der Monde. Deze kopieën worden bewaard in het Gemeente
archief te Utrecht (Jb 4. 19). 

32 Muller, Catalogus (1904), 102. 
In de Catalogus van het Historisch Museum nr. 3425, en in De Jonge, Catalogus der schilde
rijen, nr. 291 wordt het silhouet van de stad op de achtergrond niet met Utrecht in verband ge
bracht. 

33 Muller, Catalogus (1904), 101 stelt ten onrechte dat deze voorstellingen op de buitenzijden van 
de zijluiken stonden. Deze fout is ook te vinden bij Van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspel-
kerk van St. Jacob, 39. Correcte vermelding in de Catalogus van het Historisch Museum, 557, 
en De Jonge, Catalogus der schilderijen, 136-137. 

34 De Jonge, Catalogus der schilderijen, 137: 'Het middenpaneel heeft vermoedelijk voorgesteld 
de Madonna, staande in een landschap vóór een rivier met een stad op de achtergrond'. Het 
is mij niet duidelijk waarop De Jonge zich voor deze hypothese baseerde. Het is zeer onwaar
schijnlijk dat én in het centrale gedeelte van het altaarstuk én op één van de zijluiken de Maagd 
zou zijn voorgesteld. Zie ook De Meyere, 'Utrechtse schilderkunst' 179. 
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12. Anonieme Utrechtse meesters. Altaarstuk met (van links naar rechts) de heiligen Sunniva, 
Olov, Maagd met Christuskind, Michael en Margareta, ca. 1520. Kerk te Leka (Noorwegen). 

De vroegere archivaris van Utrecht, Muller, suggereerde dat het middengedeel
te mogelijk bestond uit beeldhouwwerk35. Dit laatste is zeer goed mogelijk, 
want in Utrecht lijken dergelijke altaarstukken, waarvan het middengedeelte 
uit beeldhouwwerk bestond en de zijluiken beschilderd waren, gangbaar te zijn 
geweest. Zo bepaalde bijvoorbeeld het kapittel van St. Marie te Utrecht eind 
1530, dat Jan van Scorel binnen een jaar enkele schilderijen voor de Mariakerk 
moest afwerken. Waarschijnlijk ging het om luiken, die bestemd waren voor 
het hoofdaltaar. Van Mander, die vrij uitvoerig is in zijn beschrijving van dit 
werk, vermeldt dat het vier luiken betrof voor een altaarstuk, 't'binnenste was 
ghesneden houtwerck'36. 
Niet alleen in de Mariakerk bestond het middengedeelte van het altaarstuk op 
het hoofdaltaar uit beeldhouwwerk; ook in de Utrechtse St. Jacobskerk was 
dat kennelijk het geval37. In deze kerk is al vrij vroeg sprake van een altaarstuk 
met beeldhouwwerk en beschilderde luiken. Dat altaarstuk, dat in de kapel van 
de broederschap van Onze Lieve Vrouw stond, komt in 1394 ter sprake. 
In dat jaar deed de Raad van de stad Utrecht uitspraak in een geschil, dat gere
zen was tussen de broederschap en de kerkmeesters van St. Jacob. Hierbij werd 
bepaald dat de kerkmeesters de zijluiken van het altaarstuk, de 'Onzer Vrou
wen doeren', binnen een jaar aan beide zijden moesten laten beschilderen38. 
In Nederland is geen enkel voorbeeld bewaard gebleven van complete in 
Utrecht vervaardigde altaarstukken, waarvan het middengedeelte bestaat uit 
beeldhouwwerk en de zijluiken uit beschilderingen. In het buitenland daarente
gen zijn wel enkele voorbeelden van deze Utrechtse produkten overgebleven: 

35 Muller, Catalogus (1904), 102. 
36 C. van Mander, Het Schilder-Boeck (Haarlem, 1604) 236. Zie ook: De Meyere, Jan van Score/, 

24. 
37 Van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob, 13-14. 
38 Idem, 40-41. 
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één in de Staatliche Museen te Berlijn en enkele in kerken in Noorwegen. Een 
vroegere medewerker van het Rijksmuseum te Amsterdam, Leeuwenberg, die 
deze altaarstukken bestudeerde, dateerde ze omstreeks 1520. Dus in elk geval 
ouder dan de twee zijvleugels van het altaarstuk der schuitenvoerders39. Toch 
kunnen we aan de hand van de altaarstukken, die in Noorwegen bewaard zijn 
gebleven, ons een indruk vormen hoe deze er in de Utrechtse kerken uitzagen 
(afb. 12)40. We zagen reeds dat een datering in of rond 1548, voor de beschilde
ring van de zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders, goed mogelijk is. 
Dat houdt in dat - aangenomen, dat het complete altaarstuk ineens werd ge
maakt — het altaarstuk der schuitenvoerders niet bestemd was voor de Machu-
tuskapel in de St. Jacobskerk. De schuitenvoerders hadden immers, zoals reeds 
ter sprake kwam, vermoedelijk in 1533 hun altaar in die kapel verlaten en ge
ruild voor een altaar aan een van de pijlers in de kerk. Bovendien was een al
taarstuk van dit vrij forse formaat moeilijk in te passen in de kapel41. 
Overigens is het opvallend dat in de tekst in het Raads Dagelijks Boek in 1548 
de heilige Machutus niet meer voorkomt in het rijtje met beschermheiligen van 
de Utrechtse schuitenvoerders42. 

Toen de schuitenvoerders in 1524 van de kerkmeesters van de St. Jacobskerk 
de beschikking kregen over het altaar, werd uitdrukkelijk gesteld dat 'Sinte 
Machuijt patroen bliven ende midden opten outaer staen sal'43. Dat het hier 
om beeldhouwwerk ging, wordt bewezen door het feit dat Evert Hermanss. in 
1540 aan het schrijn waarin de beeltenis van de heilige geplaatst was, reparatie-
werk verrichtte. Hieruit kan men de conclusie trekken dat het beeld al enige tijd 
bestond. Zeker is, dat al in 1492 sprake is van een beeld van de heilige Machu
tus44. En in 1501 werd vóór dat beeld een offerblok geplaatst, waarboven een 
'tafereel' werd aangebracht door de schilder Willem Floriszoon45. 

39 J. Leeuwenberg, 'Eennieuw facet aan de Utrechtse Beeldhouwkunst III - Vijf Utrechtse Altaar-
kasten in Noorwegen', Oud-Holland, LXXIV (1959) 79-102. 

40 Leeuwenberg (zie noot 39) heeft met zijn onderzoek op het gebied van de Utrechtse beeldhouw
kunst voortreffelijk werk verricht. Alhoewel deze deskundige niet naliet om ook aandacht te 
besteden aan de beschilderingen van de zijluiken der altaarstukken in Noorwegen, zou het toch 
aanbeveling verdienen om deze opnieuw te bestuderen. 

41 De Machutuskapel in de St. Jakobskerk is 3,30 m breed en 1,70 m diep. De breedte van het 
middengedeelte van het altaarstuk der schuitenvoerders moet ongeveer 2,18 m breed zijn ge
weest. Die maat valt af te leiden uit de breedte van de zijluiken, die samen als deuren het mid
dengedeelte van het altaarstuk moesten afsluiten. Wanneer het altaarstuk in de Machutuskapel 
gestaan zou hebben, dan zou dat uitsluitend mogelijk geweest zijn tegen de noordwand van de 
kapel. Die plaats ligt niet erg voor de hand, omdat altaren, ook zij-altaren, gewoonlijk in de 
richting van het oosten georiënteerd zijn. 

42 Zie noot 13. 
43 Van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob, 307 bijlage xxxvi. 
44 De heilige Machutus (ook Maclovius, Maclou of Malo) zou afkomstig zijn uit Gwent in Wales 

en als missionaris naar Bretagne getrokken zijn. Hij vestigde zich op het eiland Aaron, nu St. 
Malo. Machutus was bisschop van Alet. Op het einde van zijn leven vestigde hij zich te Saintes, 
waar hij omstreeks 640 overleed. Machutus wordt voorgesteld als bisschop met een kelk of 
kerkmodel maar ook - naar legendarische wonderen - als bisschop met een vis, of wandelend 
op zee. Wat dit laatste betreft, zou men wel een link met de schuitenvoerders kunnen vinden. 
Zie voor Machutus: L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, III. Iconographie des Saints II, 
III (Parijs, 1958) 864-865; W. Braunfels, Lexikon der Christlichen Ikonographie, VII (Rome-
Freiburg-Basel, Wenen, 1974) 481. 

45 Van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob, 27, 29 en 34. In 1433 is er spra
ke van het polychromeren van de beeiden van de heiligen Quirinus, Remigius en Machutus door 
Aernt Claess. Het is, chronologisch gezien, niet waarschijnlijk dat het hier, voor wat betreft 
het beeld van de heilige Machutus, om een en hetzelfde beeld gaat. 
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Vernieling en beschadiging 
Naar alle waarschijnlijkheid is het middengedeelte van het altaarstuk der schui
tenvoerders verloren gegaan tijdens de beeldenstorm. Op 10 augustus 1566 
vond te Steenvoorde in Vlaanderen de eerste beeldenstorm plaats. De beweging 
breidde zich snel uit van het zuiden naar het noorden. Ook Utrecht ontsnapte 
daar niet aan. Op zaterdag 24 augustus 1566 verzochten de aanhangers van de 
hervormde leer aan het stadsbestuur van Utrecht om hen twee kerken ter be
schikking te stellen. Het besluit van het stadsbestuur, dat de volgende dag bij
een zou komen, werd niet afgewacht, want diezelfde zaterdagmiddag nog be
gon men in de Utrechtse St. Gertrudiskerk de beelden stuk te slaan. 
De volgende dag verzochten de hervormden — die toen 'gereformeerden' wer
den genoemd - om 'die afgriselyckheyt van de beelden uut de kercken' te doen 
verwijderen. Nog diezelfde dag viel men de Buurkerk binnen om 'allen die aul-
taren ende beelden, groot ende cleyn, die organen [de orgels], gestoelten ende 
alle datter inne was', stuk te slaan en 'die boecken van der kercke aan stucken' 
te scheuren. Na de Buurkerk kwam de St. Jacobskerk aan de beurt. Ook de 
volgende dag, op 26 augustus, bleven de beeldenstormers - zo'n vijf à zeshon
derd man - aan de gang, nu in de St. Nicolaaskerk en opnieuw in de St. Gertru
diskerk. 

Op 27 augustus werd, om verdere moeilijkheden te voorkomen, een voorlopige 
schikking getroffen: de hervormden kregen de St. Jacobskerk in gebruik. De 
wijze waarop de beeldenstormers in de Utrechtse kerken te werk gingen, was 
verschillend. Bij de Buurkerk bijvoorbeeld stond een gewapende wacht, die er
op toezag 'omdatter nyet gestolen zoude worden'. In de St. Jacobskerk daaren
tegen was sprake van ware plundering en echte vernielzucht. Uit een van de vele 
getuigenissen betreffende de beeldenstorm te Utrecht in 1566 is bekend, dat 
men zelfs de gewelfschilderingen in de St. Jacobskerk probeerde te vernielen: 
'Ende hadden die zelve beeldenbreeckers all een leeder [ladder] gerecht aen 
tverhemelt [gewelf] van de kerck dat van hauut [hout] was ende in twelck verhe-
melt geschildert 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: 'Ghij schelmen, laet dat besschot staen, 
men kan die beelden by een schilder uyt doen strijcken', hemluyden zulcx van 
heurluyder queaet propoost ophoudende ende die geschilderde beelden ende 
beschut tzalveerende'46. 
Bij die beeldenstorm in de St. Jacobskerk heeft men het altaarstuk van de 
schuitenvoerders vast niet onaangeroerd gelaten. Zoals reeds opgemerkt is het 
middengedeelte van het altaarstuk - dat mogelijk uit beeldhouwwerk bestond 
- toen vrijwel zeker kort en klein geslagen. 
Ook de bewaard gebleven zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders 
ontkwamen niet geheel aan de vernielzucht47. Dat bleek tijdens een restauratie, 

46 DeMeyere, 'Utrechtse schilderkunst in de tweede helft van de 16de eeuw', 111-112, met verdere 
literatuurverwijzing. 

47 De zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders zijn niet de enige schilderijen in Noord-
Nederland, waar sporen van de beeldenstorm zijn terug te vinden. Tijdens de restauratie, van 
1971 tot 1975, van de 'Zeven werken van barmhartigheid' van de zogenaamde Meester van Alk
maar in het Rijksmuseum te Amsterdam werden eveneens dergelijke beschadigingen vast
gesteld. Zie C. J. de Bruijn Kops, 'De Zeven Werken van Barmhartigheid van de Meester van 
Alkmaar gerestaureerd', Bulletin van het Rijksmuseum, XXII (1974) 203-226. 
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uitgevoerd in 197848. Op het linker zijluik bleken de gezichten — met uitzonde
ring van die van de Maagd en het Christuskind - bekrast te zijn (afb. 13)49. 
Waarom Maria en het Christuskind gespaard bleven is niet duidelijk. Dat de 
beide zijluiken niet verloren gingen, vindt vermoedelijk zijn reden in het feit 
dat men de panelen opnieuw wenste te gebruiken. Waarom echter juist het lin
ker zijluik ernstiger werd beschadigd dan het rechter zijluik, is moeilijk te ver
klaren. Uitgerekend het linker zijluik zou later nog een belangrijke rol spelen. 
Hierop kom ik verder nog terug. 

13. Bekraste kop. Detail uit 
het linker zijluik (afb. 1). 

Vroege correctie 
Vóór ik aandacht besteed aan veranderingen die na de beeldenstorm plaatsvon
den aan de zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders, dient eerst nog 
even stil gestaan te worden bij een mutatie die plaatsvond bij het ontstaan van 
het linker zijluik. Bij een recent onderzoek kwam een merkwaardige verande
ring aan het licht. Een infrarood opname maakte duidelijk, dat op het linker 
paneel links van de twee geknielde mannen oorspronkelijk nog een figuur be
doeld was (afb. 14). De contouren van deze figuur zijn op de foto slechts ge
deeltelijk zichtbaar omdat een zwarte verflaag een groot deel van het boven-
48 De restauratie werd uitgevoerd door wijlen H. Dik te Amsterdam. 
49 De beschadigingen zijn, op één uitzondering na (afb. 12), na de restauratie niet gehandhaafd. 
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14. Infraroodopname van het 
linker zijluik (aft). 1). 

Foto: Centraal Museum, 
Utrecht. 

lichaam van deze 'derde man' bedekt. Duidelijk is in elk geval dat die figuur 
zijn handen niet biddend gevouwen heeft, zoals de beide andere figuren en 
slechts met één been - het rechter - knielt. Tevens blijkt uit deze opname dat 
de beide andere figuren iets naar links verplaatst zijn. 
Deze veranderingen - of beter gezegd: correcties - moeten in een vroeg sta
dium van het ontstaan van de beschildering plaats hebben gevonden. Kennelijk 
kwam er een wijziging in de opdracht voor de schilder: in plaats van drie 
moesten er plots maar twee figuren geportretteerd worden. Deze twee werden 
toen, omwille van de compositie, iets naar links geprojecteerd. Het is niet dui
delijk waarom deze wijziging plaatsvond. Was de persoon in kwestie - de 'derde 
man' - plots overleden? Dat is niet bepaald een reden om een portret achterwe
ge te laten. Integendeel. Waren er moeilijkheden ontstaan bij de 'oversten' van 
de schuitenvoerders? Bij gebrek aan archiefstukken is een antwoord op deze 
vraag niet te geven. Liet de 'weggewerkte' figuur na om het schilderij mede te 
financieren? Dat moet dan wel op een ongelegen moment gebeurd zijn. Had 
de schilder misschien zichzelf geportretteerd, zonder daarover vooraf goede af
spraken te maken? Het blijft gissen. 

Gildeborden 
Wat oorspronkelijk op de buitenzijden van de beide zijluiken van het al
taarstuk der Utrechtse schuitenvoerders stond, is niet bekend. Onderzoek door 
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J5. Anoniem Utrechts meester, 
Gildebord van de hoedema
kers 1635. Olieverf op paneel. 
St. Jacobskerk, Utrecht. 

Foto: Foto Dienst Gem. 
Utrecht, c 8202 F. 

middel van infrarood levert geen resultaten op omdat deze stralen niet door de 
donkere verflagen door dringen. Het is niet uitgesloten dat die voorstellingen 
een relatie hadden met het middengedeelte van het altaarstuk. Wanneer in het 
centrale gedeelte van het altaarstuk bijvoorbeeld Christus aan het kruis was 
voorgesteld, dan zou het best mogelijk geweest zijn dat op de buitenzijde van 
de zijluiken, al dan niet in grisaille, de Annunciatie te zien geweest zou zijn. 
Maar het is evengoed mogelijk, dat daar familiewapens van de opdrachtgevers 
te vinden waren, of symbolische voorstellingen in verband met de schuiten
voerders, of met dood of vergankelijkheid. Zeker is, dat ten gevolge van de re
formatie, de buitenzijden van de zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoer
ders overschilderd werden. 
De reformatie had onder meer tot gevolg dat, in elk geval in protestantse krin
gen, grotendeels een eind kwam aan religieuze voorstellingen die op plastische 
wijze, maar tevens op propagandistische en didactische wijze de geloofsleer 
voor de massa visualiseerden. Tekstborden kwamen er voor in de plaats. Overi
gens was niet iedereen even enthousiast over het feit dat religieuze voorstellin
gen moesten verdwijnen of overschilderd werden met teksten, waarmee men de 
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religieuze doctrine zo zuiver mogelijk probeerde over te brengen. Willem van 
Haecht bijvoorbeeld, die bekend stond als een vurig protestant en van wie op 
het Landjuweel te Brussel in 1565 een 'Apostelspel' werd opgevoerd, gaf zijn 
mening over 'beelden' als volgt: 'aenbidse noch en dientse niet, Mach men se 
daerom niet hebben tot een cieraet?'50. 
Ook in de Utrechtse St. Jacobskerk werden de schilderijen, voor zover ze niet 
vernield waren tijdens de beeldenstorm, overschilderd met teksten51. Zo werd 
bijvoorbeeld een ouder schilderij eerst in 1635 omgevormd tot een gildebord 
voor de hoedenmakers - 'de Hoeij Makers Knechs En wyfs' (afb. 15). Op de
zelfde wijze werden ook de achterzijden van de zijluiken van het altaarstuk der 
schuitenvoerders in latere jaren tot tekstborden omgevormd. Blijkens de tekst 
op de achterzijde van het linker zijluik van het altaarstuk der schuitenvoerders 
werd dit paneel in 1580 overschilderd met de verzen 1-11 uit het derde hoofd
stuk van de brief van Paulus aan de Kolossenzen (afb. 16). 
Het paneel werd volgens een opschrift aan de voorzijde geplaatst bij de grafkel
der van het schippersgilde (afb. 5 onder c). Die grafkelder lag, zoals we zagen, 
in de direkte nabijheid van de plaats, waar de schuitenvoerders vóór de refor
matie hun altaar met altaarstuk hadden (afb. 5 onder b). 
De achterzijde van het rechter zijluik werd volgens de opschriften op dat pa
neel, in 1602 overschilderd met een tekst uit het vierde hoofdstuk, de verzen 
23-32 van de brief van Paulus aan de Efeziërs (afb. 17). Dit paneel werd, even
eens blijkens een opschrift aan de voorzijde, geplaatst bij de grafkelder van het 
zakkendragersgilde. Die grafkelder lag aan de zuidzijde van de kerk (afb. 5 on
der d). 
We zouden geredelijk kunnen aannemen dat de beide panelen na de reformatie 
zodanig werden opgehangen, dat alleen de bijbelse teksten en in elk geval niet 
de roomse voorstellingen aan de andere zijde van de panelen te zien waren. 
Vreemd genoeg was dat kennelijk toch niet het geval, want tegelijk met het 
overschilderen van de achterzijden werden ook de lijsten aan de voorzijde 
bijgewerkt". Bij de lijst, die om het linker paneel zit, werden behalve een tekst 
op de boven- en benedenrand, aan de beide zijkanten symbolen geschilderd, 
die te maken hebben met het schippersvak: ankers, waterscheppers en haken. 
Bij de lijst, die om het rechter paneel zit, werd alleen op de benedenrand van 
de lijst een tekst aangebracht en op de overige drie randen werden symbolen 
geschilderd die te maken hebben met het werk van de zakkendragers: stokken, 
maten en scheppen. 
Tevens werden toen - respektievelijk in 1580 en 1602 - rondom de lijsten van 
de beide zijluiken versieringen aangebracht, die vergelijkbaar zijn met het de-
coratiewerk van het gildebord van de hoedenmakers (afb. 15). Die decoraties 

H. A. Enno van Gelder, Erasmus, schilders en rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw 
weerspiegeld in toneel- en schilderkunst (Groningen, 1959) 86-87. 
In de Utrechtse St. Jacobskerk bevinden zich, behalve het gildebord van de hoedenmakers (afb. 
15), nog enkele tekstborden, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat de pre-
refórmatische voorstellingen later werden overgeschilderd. Een grondig onderzoek van deze pa
nelen zou verrassende resultaten kunnen opleveren. 
Hoe en waar in de St. Jacobskerk de beide panelen na de reformatie hingen, blijft onduidelijk. 
Eerst met Van Wachendorf, in 1774 (zie noot 31), en met Van Oordt, in 1841 (zie noot 57), krij
gen we nadere informatie over de plaats van één van de panelen, namelijk het linker paneel. 
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16. Anoniem Utrechts mees
ter. Achterzijde van het linker 
zijluik van het altaarstuk der 
schuitenvoerders, 1580. Olie
verf op paneel, 146 x 109 cm. 
Centraal Museum, Utrecht 
S.C. 1952, 291. Foto: idem'. 
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van de beide zijluiken van het altaarstuk der schuitenvoerders zijn apart be
waard gebleven (afb. 17 en 19)53. 

Duyfhuys 

Op het linker zijluik van het altaarstuk der Utrechtse schuitenvoerders kwa
men, zoals we zagen, oorspronkelijk drie geknielde figuren voor in plaats van 
twee. Bovendien bleek dat paneel tijdens de beeldenstorm ernstiger beschadigd 
te zijn dan het rechter zijluik. Het linker zijluik is echter om nog een andere 
reden bijzonder. In de loop der tijden heeft men de rechtse van de twee gekniel
de figuren gehouden voor een beeltenis van Hubert Duyfhuys. 
Hubrecht Jacobsz. Duyfhuys werd vermoedelijk op 27 oktober 1515 te Scheve-
ningen geboren; hij overleed te Utrecht op 3 april 1581 en werd daar begraven 
in de St. Jacobskerk54. 

53 Dat deze veranderingen aan de lijsten evenals het decoratiewerk rondom de lijsten tegelijk 
plaatsvonden met de overschilderingen aan de achterzijden van de beide luiken, valt af te leiden 
uit het feit dat de teksten aan voor- en achterzijde op dezelfde wijze en met dezelfde lettertypen 
werden aangebracht. 

54 De grafsteen van Hubert Duyfhuys ligt achterin de Utrechtse St. Jacobskerk, onder het orgel. 
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17. Anoniem Utrechts meester. 
Achterzijde van het rechter 
zijluik van het altaarstuk der 
schuitenvoerders, 1602. Olie
verf op paneel, 146 x 109 cm. 
Centraal Museum, Utrecht, 
S.C. 1952, 291. Foto: idem. 
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Duyfhuys neemt in de geschiedenis van de reformatie in de Noordelijke Neder
landen een aparte plaats in. Enerzijds wilde hij niet breken met de rooms-
katholieke kerk terwijl hij anderzijds sympatiseerde met de reformatie. Die 
sympathie voor de 'nye leer' dwong hem in 1572 voor de Spaanse bezetters te 
vluchten uit Rotterdam, waar hij vanaf 1556 pastoor van de St. Laurenskerk 
was. Duyfhuys trok toen naar Keulen. In 1574 keerde hij naar de Noordelijke 
Nederlanden terug en werd pastoor van de St. Jacobskerk te Utrecht. Toen hij 
uiteindelijk gedwongen werd zich uit te spreken over de keuze van zijn geloof, 
koos hij voor de hervormde religie55. 
Wanneer de opvatting is ontstaan, dat de beeltenis van Duyfhuys voorkomt op 
het linker zijluik van het altaarstuk is onbekend. In elk geval bestond deze me
ning al toen Van Wachendorf op 26 januari 1774 zijn tekening naar het linker 
zijluik maakte (afb. 20). In de begeleidende notitie bij die tekening staat, dat 
de voorstelling gehouden wordt voor 'het afbeeldsel van den vermaarden Hui-
bert Duifhuis ( . . . ) 't welk, indien de overlevering waar is, gezocht moet wor
den in den priester, op den voorgrond knielende'56. 

55 Genealogische en biografische gegevens over Hubert Duyfhuys bij Y. H. M. Nygh, 'Van Schil-
peroort', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XXIV (1970) 134-135. 

56 Zie noot 31. 
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18. Anoniem Utrechts meester. Bekroning van de achterzijde van het linker zijluik (afb. 16), 1580. 
Olieverf op paneel. 

19. Anoniem Utrechts meester. Bekroning van de achterzijde van het rechter zijluik (afb. 17), 
1602. Olieverf op paneel. 

Volgens Van Wachendorf was het paneel 'hangende tegen den pylaar, be-
westen de Potmeestersbank'. Dat was tegen de pijler, waar de schuitenvoerders 
voorheen hun altaar hadden (afb. 5 onder b). 
In 1841 besluit Van Oordt zijn biografie over Duyfhuys 'met het gedicht van 
Gerard Brandt, in zijne Poezy, pag. 451, op het afbeeldsel van Hubert Duif-
huis'. Ook in dit geval gaat het om het linker zijluik van het altaarstuk der 
schuitenvoerders. Dat valt af te leiden uit een voetnoot in de publicatie van Van 
Oordt, waardoor we tevens geïnformeerd worden over de toenmalige plaats 
van het paneel: 'Dit afbeeldsel hangt aan eenen pilaar over den preekstoel, in 
een vrij groot bord, met een opschrift, toebehoorende aan het schippers-gilde, 
doch zulks is aan de achterzijde met het afbeeldsel van Duifhuis beschilderd'57. 
In de consistoriekamer van de Utrechtse St. Jacobskerk hangt een kopie, moge
lijk uit de 19e eeuw, naar het linker zijluik van het altaarstuk der schuitenvoer
ders (afb. 21)58. Uit het opschrift op die kopie blijkt, dat men er rotsvast van 
overtuigd was, dat het om de beeltenis van Duyfhuys ging: 'Hubert Duyfhuys, 
Pastoor van St. Jacop, heeft anno 1578 in de Jacobiekerk 's morgens als 
Rooms Priester d'mis gedaan en naa de middag als Gereformeert prediekant 

I. T. F. van Oordt, lets over Hubertus Duyfhhuis, predikant der St. Jakobs-kerk te Utrecht 
(Rotterdam, 1841) 70. 
Doek, 70 x 52 cm. Muller, Catalogus (1904), 105 is van mening dat het een kopie betreft uit 
de eerste helft van de 17e eeuw. Het meest opvallende verschil tussen origineel en kopie is de 
kerktoren, die geheel rechts op de kopie voorkomt. Deze toren - namelijk van de Utrechtse 
St. Jacobskerk - komt niet voor op het linker zijluik van het altaarstuk der schuitenvoerders, 
maar wel op het rechter zijluik. 
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20. N. van der Monde naar 
C. A. van Wachendorf. Gete
kende kopie naar het linker 
-ijluik van het altaarstuk der 
schuitenvoerders, ca. 1840 
(naar tekening uit 1774). 
GAU, Top. Atlas, Jb 4.19. 

Foto: idem. 

21. Anoniem meester. Kopie 
naar het linker zijluik van het 
altaarstuk der schuitenvoer
ders, 19de eeuw (?). Olieverf 
op doek. St. Jacobskerk, 
Utrecht. Foto: Foto Dienst 

Gem. Utrecht, c. 10.906. 
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gpreek. Coll III. D. erste V'59. Eén van de figuren op het linker zijluik (èn de 
kopie) identificeren met Duyfhuys, had natuurlijk consequenties ten aanzien 
van de rest van de voorstelling. Hoe was de tweede geknielde figuur te verkla
ren? En de paus - alias de heilige Clemens - en de Maagd met het Christus
kind? 

H A D R I A N I VI. 

22. Anoniem meester. Gravure met de voorstelling van voor- en achterzijde van een penning van 
paus Adriaan VI. Uit: C. Burmannus, Hadrianus VI (Utrecht, 1727). Part. coll. 

Van Wachendorf wist blijkbaar ook niet zo goed raad met de tweede geknielde 
figuur. Voor de staande figuren had hij echter wel een oplossing. Over de 
Maagd met het Christuskind schrijft hij: 'De vrouw met het naakte kind (die 
echter geen L. Vrouw schijnt). . . '. De beeltenis van de paus beschouwt Van 
Wachendorf evenmin als een heilige. De voorstelling kan, zo concludeert hij, 
betrekking hebben 'tot de eene of andere gebeurtenis ten tyde van Paus Adri
aan den VI'. Volgens Van Wachendorf heeft ' 't vrouwenbeeld' op het schilde
rij veel overeenkomst met onder meer de afbeelding 'op den Penning van dien 
Kerkvoogd', zoals die is afgebeeld in het boek van Burmannus (afb. 22)60. Van 
Wachendorf besluit: 'zoo dat vrouwenbeeld de liefde verbeeld'. Kortom: het 
geheel wordt door Van Wachendorf in verband gebracht met paus Adriaan VI 
en 'caritas' - naastenliefde. Hoe dat te rijmen valt met Duyfhuys zal wellicht 
ook voor Van Wachendorf een raadsel gebleven zijn. 

In tegenstelling tot Van Wachendorf vond Den Boer recent wel een verklaring 
voor de twee geknielde figuren: het betreft volgens hem een dubbele voorstel
ling van Duyfhuys: 'Huibert Duifhuis als priester en predikant ( . . . ) . Voor hem 
twee hoeden, het hoofddeksel van de priester en van de predikant'. Het schip 

Het slot van de tekst op de kopie - betreffende Kolossenzen - is ook terug te vinden op de 
in 1850 overgeschilderde achterzijde van het linker zijluik van het altaarstuk der schuitenvoer
ders. 
Het betreft C. Burmannus, Hadrianus VI (Utrecht, 1727), 151. 
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23. Hendrick Martens Sorg. 
Portret van Hubert Duyf-
huys, ca. 1650. Olieverf op 
paneel, 19 x 12 cm. Rijksmu
seum, Amsterdam, A 1682. 

Foto: idem. 

op de achtergrond wordt door Den Boer verklaard als het 'Evangelieschip'61. 
Ten onrechte heeft men in de loop der eeuwen in één, en zelfs in de beide ge
knielde figuren op het linker zijluik van het altaarstuk der schuitenvoerders het 
portret willen zien van Duyfhuys. Het is begrijpelijk dat men in Utrecht een 
portret wenste te bezitten van Duyfhuys, een van de lokale helden van de her
vorming. En dat portret zocht men dan simpelweg in een van de schilderijen, 
die in de St. Jacobskerk aanwezig waren. 
Mogelijk wenste men ook in Rotterdam, waar Duyfhuys van 1556 tot zijn 
vlucht in 1572 pastoor was, een portret van hem te hebben. In elk geval schil
derde Hendrik Martens Sorg daar omstreeks 1650 een portretje van Duyfhuys 
(afb. 23)62. Bij zijn signatuur vermeldt Sorg, dat hij het portretje schilderde 
61 M. G. L. den Boer, 'Een Utrechts hervormer (IV)', Hervormd Utrecht, 3 september 1976, 81. 
62 Het portretje van Duyfhuys, geschilderd door H. M. Sorg - paneel 19 x 12 cm - wordt be

waard in het Rijksmuseum te Amsterdam. Het schilderijtje is afkomstig van een veiling te Am
sterdam, 10 november 1896 nr. 40. Zie P. J. J. van Thiel e.a., AU the paintings of the Rijks
museum in Amsterdam (Amsterdam-Maarssen, 1976) 518 (nr. A 1682). Het onderschrift, sa
mengesteld door de uit Rotterdam afkomstige dichter Joachim Oudaan, luidt als volgt: 
'M. Hubert Duifhuis 
In 't wezen straalt de minzaamheid 
Gekant in 't woord en 't wijs beleid 
En 't doen des Mans die kracht betoonde 
De Hemel DUIF die 't HUIS bewoonde 
J. Oudaen'. Naar dit schilderij werden later prenten gemaakt. 
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naar een voorbeeld: 'M. Sorg ad Prototyp'63. Meestal wordt Jan van Scorel ge
noemd als de maker van het origineel waarnaar Sorg zijn kopie maakte. Dat 
is overigens niet erg waarschijnlijk. Nergens is een spoor te vinden dat Jan van 
Scorel, die kanunnik was van de Utrechtse Mariakerk, zich inliet met aanhan
gers van de 'nye leer'. Integendeel. 

Besluit 

Hiermee kunnen we het dossier over de zijluiken van het altaarstuk der schui
tenvoerders voorlopig sluiten. We zien dat door het nauwgezet bestuderen van 
de luiken zelf, verwante kunstwerken en de nog overgebleven bronnen veel 
boeiende informatie is te vinden over de cultuurgeschiedenis van de 16e eeuw. 
Bovendien blijkt dat men in latere eeuwen een eigen en nieuwe visie had op deze 
16e-eeuwse panelen. 

Het feit, dat Duyfhuys op het portretje van Sorg een superpelliceum draagt - een linnen boven
kleed, dat door katholieke geestelijken bij bepaalde kerkelijke diensten werd gebruikt - hoeft 
niet per se te betekenen, dat hij hier voorgesteld is als pastoor. In het dagboek dat pater Wouter 
Jacobsz tussen 1572 en 1579 bijhield, noteerde deze geestelijke in september 1578: 'Gesciede 
oeck op dese tijt, dat tot Utrecht in sint Jacopsparochie gelijcklick vvaeren twee pastoren mal-
cander contrari, deen catholicus ende dander calvinist. Ende is te verwonderen, dat die calvinist 
[Duyfhuys], niettegenstaande dat hij in sijn predicken gebruyckteden contrarie den calvinisten 
haer annemen een choorcleet op des heylich kercks manier, nochtans tselfde lasterde ende 
voortginck des heylich kercks ceremoniën te verachten, toelaetende ende oeck sijn hoorders tis-
schende dat sij op sijn goos [geus] psalmen songen'. Zie Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz 
(Gualtherus Jacobi Masius) prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579, 
I. H. van Eeghen, ed. (2 dln.; Groningen, 1959-1960), II, 750. 
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