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Het opduiken van de twee portretten – en dan vooral dat 
van Nerdenus – betekende voor Rudi Ekkart de culmina-
tie van een proces dat begon met zijn onderzoek in de 
jaren zeventig naar de Franeker professorenportretten.1 

Hij was in 1990 tevens degene die de Enkhuizer kunste-
naar Jan Claesz op de kaart zette in een artikel in het 
tijdschrift Oud Holland.2

Over het leven van de portrettist Jan Claesz is weinig 
bekend. Wat er gereconstrueerd kon worden komt uit 
Enkhuizer archieven en door informatie die uit zijn 
schilderijen is af te leiden. Jan Claesz werd omstreeks 
1570 geboren, waarschijnlijk in Enkhuizen. Zijn leertijd 
bracht hij door bij een Amsterdamse schilder, Pieter 
Pietersz of zijn broer Aert Pietersz. Omstreeks 1594  
vestigde Jan Claesz zich in Enkhuizen. Dat er geen aan 
hem toe te schrijven schilderijen van na 1618 bekend 
zijn en ook zijn naam na dat jaar niet meer in archieven 
voorkomt, doet vermoeden dat hij in of kort na 1618 is 
overleden.

Zijn door Rudi Ekkart gereconstrueerde oeuvre bestaat 
geheel uit portretten. De schilderijen van Nerdenus en 
zijn vrouw zijn exemplarisch voor de stijl uit Jan Claesz’  
middenperiode (1603-1608). De geportretteerden vullen 
bijna het gehele vlak, zelfs zo dat de bovenkant van het 
hoofd haast de bovenrand van het paneel raakt. 
Opvallend is de detaillering van gezicht en handen: elke 
rimpel, ader en pukkel is geschilderd. Henricus Antonii 

Nerdenus is afgebeeld ten halve lijve, staand achter een 
tafel met zijn rechterhand rustend op een psalmboek. 
Met zijn linkerhand omklemt hij de bontrand van zijn 
zwarte mantel. Nerdenus is kalend, heeft rossig haar en 
een baard die over zijn kraag heen valt. Hij kijkt de be-
schouwer recht aan met helderblauwe ogen. Rechtsboven 

Museum Martena in Franeker herbergt de 
verzameling professorenportretten van de universiteit 
die daar van 1585 tot 1811 was gevestigd. Eén van 
deze ‘knappe koppen’ stelt de hoogleraar Henricus 
Antonii Nerdenus voor. Dit werk werd door Rudi 
Ekkart in zijn toonaangevende studie Franeker 
Professorenportretten uit 1977 beschreven als een kopie 
van een schilderij door Jan Claesz, dat zich toentertijd 
in een Parijse privécollectie bevond. Eind 2011 dook 
het originele portret van Nerdenus op samen met 
zijn pendant, waarop diens vrouw Ludovica Wijncoop 
is afgebeeld. Beide werken zijn met steun van het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt aangekocht door de Ottema-Kingma 
Stichting en in permanente bruikleen gegeven aan 
Museum Martena.

Portretten van Henricus Antonii Nerdenus en Ludovica Herbertsdr Wijncoop
Jan Claesz (werkzaam Enkhuizen 1593–1618)
 
1604. Olieverf op paneel, elk 87,5 x 63 cm
Herkomst: Particuliere collectie, België. Verworven met steun van het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt (2012)
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is een wapenschild afgebeeld met daaronder het opschrift: 
AETATIS SUAE 59. // ANNO 1604. Voor een 59-jarige ziet 
de geleerde er overigens tamelijk jong uit. 

Ludovica Herbertsdr Wijncoop is zittend afgebeeld 
op het pendant. Rechts op het schilderij is nog net de 
leuning van haar stoel te zien. Ze is gekleed in een volu-

mineuze mantel met brede pofmouwen. Ze draagt een 
smalle molensteenkraag en een met kant versierd kapje 
dat het haar geheel bedekt. Haar handen zijn opvallend 
klein en houden een met rode stof bekleed gezangen-
boekje vast. Linksboven is Ludovica’s wapenbord te zien, 
dat met een sierlijke strik aan een trompe l’oeil geschilderd 
takje is bevestigd. In de rechter bovenhoek staat het  
opschrift: AETATIS. SUA. 58 // AO 1604. 

NERDENUS EN ZIJN ECHTGENOTE

Henricus Antonii werd in 1546 geboren in Naarden als 
zoon van een leraar. De naam ‘Nerdenus’ verwijst naar 
zijn geboorteplaats. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan 
bij de protestanten, wat in die tijd niet zonder risico  
was. De 19de-eeuwse geschiedschrijver van de Franeker 
universiteit, Willem Boeles, beschreef het leven van 
Nerdenus als volgt: ‘Op 18 of 19 jarigen leeftijd beleed hij 

reeds de gevoelens der Hervormden, waarom hij in 1567, met 

den marteldood voor oogen, werd gekerkerd. Tijdig ontvluchtte 

hij nog den vaderlandschen bodem en daarmede Alva’s wreede 

tirannij. Zijn vader en vele verwanten moest hij echter verliezen 

als slagtoffers van den gruwelijken moord te Naarden, op  

den 1 December 1572. Bood Oostfriesland hem een veilig  

toevlugtsoord, met handenarbeid heeft hij evenwel in zijne 

behoeften moeten voorzien. Toch vond hij den tijd om zich 

verder te bekwamen in de Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche 

talen, alsmede in de theologische wetenschappen’.3

We weten dat Nerdenus van 1578 tot 1579 predikant 
was in Enkhuizen, wat hij in de jaren tot zijn komst naar 
Franeker heeft gedaan is onbekend. In 1585 werd 
Nerdenus gevraagd om hoogleraar theologie te worden 
aan de Franeker universiteit, waar hij tot zijn dood in 
1614 bleef doceren. Er bestaat enige verwarring over 
zijn exacte overlijdensdatum. De grafsteen die tot op de 
dag van vandaag in de Martinikerk in Franeker is te  
vinden, vermeldt 20 april als zijn sterfdag, maar op het 
epitafium dat door Nerdenus’ kleinzoon Johannes 
Antonides van der Linden in de academiekerk van 
Franeker werd geplaatst, wordt 20 maart als sterfdag 
vermeld.4 Om de verwarring compleet te maken is de 
kopie van het portret in Museum Martena voorzien van 
het opschrift obiit 30 april. 

Op het zojuist verworven portret door Jan Claesz 
houdt Nerdenus met zijn rechterhand een boek open. 
Na enig turen zijn de eerste regels te lezen: het blijkt  
de tekst te zijn van psalm 111-10: ‘Initiam Sapientiae 
Timor Dominum’, oftewel: het begin van wijsheid is 
ontzag voor de Heer. Dit was de lijfspreuk van Nerdenus. 
We komen deze ook tegen op zijn epitafium en op de 
gravure die Willem Delff maakte naar het portret door 
Jan Claesz.

Over Nerdenus’ echtgenote Ludovica Herbertsdr 
Wijncoop is minder bekend. Ze kwam uit Gelderland en 
kreeg vijf zonen met Nerdenus.5 Door het opschrift op 
haar portret weten wij dat zij 58 jaar oud was in 1604, 
wat betekent dat zij rond 1546 geboren is. Ludovica’s 
overlijdensdatum moet na 1621 liggen, want uit archieven 

Portretten van Henricus Antonii Nerdenus en Ludovica Herbertsdr Wijncoop
Jan Claesz (werkzaam Enkhuizen 1593–1618)
 
1604. Olieverf op paneel, elk 87,5 x 63 cm
Herkomst: Particuliere collectie, België. Verworven met steun van het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt (2012)



weten we dat zij in dat jaar een huis bewoonde in het 
noorderkwartier van de Franeker binnenstad, waarvoor 
zij 2 florijnen betaalde.6 

Nerdenus koos niet voor een Friese, maar voor een 
Enkhuizer kunstenaar om zijn portret en dat van zijn 
vrouw te schilderen, hoewel hij in 1604 al negentien jaar 
in Friesland woonde. Er was een duidelijke connectie 
met Enkhuizen door het verleden van Nerdenus als  
predikant in die stad, en ten tijde van het ontstaan van 
de portretten was een van zijn zoons rector van de 
Latijnse School in Enkhuizen. Wellicht kende Nerdenus 
het werk van Jan Claesz. Misschien kunnen we heel 
voorzichtig stellen dat kwaliteit een criterium voor zijn 
keuze geweest is. De portretten van Nerdenus en zijn 

vrouw steken kwalitatief met kop en schouders uit boven 
de professorenportretten in Franeker uit die periode, 
die veelal door Friese kunstenaars zijn geschilderd.

DE UNIVERSITEIT VAN FRANEKER

Nerdenus was al vanaf het begin bij de universiteit van 
Friesland betrokken. Op 29 juli 1585 werd deze in de 
Martinikerk te Franeker plechtig geopend. Daarmee was 
de tweede universiteit van de Noordelijke Nederlanden, 
tien jaar na de stichting van de Leidse universiteit, een 
feit. Van de vier faculteiten was de theologische faculteit 
van meet af aan de belangrijkste. Dit werd nog eens be-
nadrukt door de betere salariëring van de hoogleraren 
theologie. Het protestantisme was de staatsgodsdienst in 
Friesland en door een groot gebrek aan goed opgeleide 
protestantse theologen en predikanten besloten de Friese 
Staten dat er een universiteit op Fries grondgebied 
moest komen. Dat uiteindelijk voor Franeker gekozen 
werd en niet voor Leeuwarden, had met de betrekkelijk 
rustige geografische ligging van Franeker te maken: ver 
weg van het strijdgewoel.

Nerdenus was een van vier hoogleraren theologie  
die meteen in 1585 werden aangesteld. Hij hield ook  
de inwijdingsrede voor de Franeker universiteit. Tot 
Martinus Lydius in 1586 rector werd, nam Nerdenus 
deze taak waar. Nerdenus hield zich verre van twisten 
met vakbroeders en trad menigmaal op als verzoenende 

Kroon op het werk van Rudi Ekkart
‘Als er meer in zit ga je door’. Met die opmerking 
lichtte Rudi Ekkart onlangs zijn jarenlange onder-
zoek naar de Leidse schilder Isaac Claesz van 
Swanenburg toe. De uitspraak, die de titel vormt 
van een publicatie ter gelegenheid van zijn afscheid 
(zie hierover p. 42), typeert hem meer dan hij  
misschien zelf beseft. Een mooi voorbeeld van zijn 
niet aflatende speurzin zijn de hierboven beschreven 
aanwinsten van Museum Martena. 

Toen Rudi Ekkart in 1970 als student-assistent de 
opdracht kreeg de bestandscatalogus van de Leidse 
universiteit af te ronden, bestudeerde hij systematisch 
alle mappen met foto’s over de vroeg-Nederlandse 
portretkunst bij het RKD en het toenmalige Iconogra-
fisch Bureau. Toen kwamen de twee ongesigneerde 
portretten van een geleerde en zijn vrouw voor de 
eerste maal onder zijn aandacht. Er stonden wel  
wapens op, maar deze waren niet te duiden. Hij vond 

het niet alleen fraaie portretten, maar vanwege zijn 
Leidse onderzoek lette hij speciaal ook op beeltenissen 
van hoogleraren. Het mansportret kon een geleerde 
zijn. Toen bleek dat het portret niet in Leiden te 
plaatsen was, zocht hij verder. 

Er was rond 1600 nog een andere universiteit in 
Nederland en dat was de Franeker Academie. De 
bewaard gebleven Franeker professorencollectie, nu 
in Museum Martena, vormde voor Ekkarts Leidse 
onderzoek een belangrijk referentiepunt. Bij een  
bezoek aan de Franeker portrettengalerij zag hij een 
kopie van het mansportret hangen. Toen wist hij 
wie waren voorgesteld. De daaropvolgende toeval-
lige vondst van een afbeelding van een prent in de 
mappen van het RKD maakte Ekkart duidelijk wie 
de maker moest zijn, namelijk de Enkhuizer schilder 
Jan Claesz. Maar hiermee was zijn zoektocht nog 
niet ten einde, want over deze kunstenaar was  
niets bekend.

Tijdens zijn studie kunstgeschiedenis begon Ekkart 
ook aan een deelonderzoek over de Enkhuizer  
portretkunst. Hij legde een documentatie van 
Enkhuizer portretten en mogelijke kunstenaars aan. 
Zijn meest verrassende onderzoeksresultaat vormde 
de uiteindelijke reconstructie van een kern van het 
oeuvre van de schilder Jan Claesz. Al puzzelend 
slaagde Ekkart erin om aan de twee geïdentificeerde 
portretten een reeks aandoenlijke kinderportretten 
toe te voegen. Maar hierbij bleef het niet. Ekkart 
wist vervolgens door archiefonderzoek een tot dan 
toe geheel onbekend beeld van de 17de-eeuwse 
Enkhuizer schilderschool boven tafel te krijgen, 
waarmee niet alleen de schilder Jan Claesz, maar 
tenslotte een hele stad kunsthistorisch te voorschijn 
kwam. De kroon op zijn werk vormt de acquisitie 
van de twee originele portretten van Nerdenus en 
zijn vrouw door Museum Martenas

Anita Hopmans

Hoofdconservator RKD

Portret van Henricus Antonii Nerdenus

Kopie naar Jan Claesz

Na 1614 (?). Olieverf op paneel, 67,5 x 53 cm

MUSEUM MARTENA FRANEKER 

Epitafium in de Martinikerk te Franeker, 

ter herinnering aan Henricus Antonii 

Nerdenus door zijn kleinzoon Johannes 

Antonides van der Linden, 1650
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bemiddelaar in kerkelijke ruzies.7 Het is bekend dat hij 
tijdens colleges niet in discussie wilde treden met zijn 
studenten over theologische zaken.

MUSEUM MARTENA

Museum Martena is gevestigd in een stadskasteel dat 
rond 1500 werd gebouwd door de Friese edelman 
Hessel van Martena. Behalve aan de geschiedenis van de 
stad en de 17de-eeuwse Anna Maria van Schurman, die 
als eerste vrouw in de Noordelijke Nederlanden aan een 
universiteit studeerde, besteedt Museum Martena aan-
dacht aan de geschiedenis van de Franeker universiteit. 
In de zaal die is gewijd aan de universiteit van Franeker 
kijken de strenge gezichten van talrijke professoren de 
bezoekers aan. 

De komst van het originele portret van Nerdenus en 
zijn vrouw naar Museum Martena voelt als een thuiskomst. 
Het echtpaar heeft decennia lang in Franeker gewoond 
en hun vijf zoons studeerden aan de Franeker universi-
teit. Hun kleinzoon Johannes Antonides van der Linden, 
wiens gezicht we kennen van een ets door Rembrandt, 
werd in 1639 een belangrijk hoogleraar geneeskunde in 
Franeker. Kortom, de geschiedenis van Nerdenus en zijn 
nageslacht is vervlochten met Franeker en de universiteit. 
De cirkel is, wat het museum betreft, nu dan ook rond 
met de terugkomst van dit portrettenpaars 

Manon Borst

Directeur Museum Martena

Door de aankoop van Museum Martena kan ook dit museum 
worden toegevoegd aan de lange lijst van door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde musea. Vanaf nu bent u met uw  
lidmaatschapskaart ook van harte welkom in Franeker. 

Kunstvragen

Erik Kessels (1966)
Medeoprichter en creatief directeur van reclamebureau 
KesselsKramer, adviseur van de Vereniging Rembrandt sinds 2012

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘De eerste keer dat kunst indruk op 
me maakte was toen ik als 14-jarige 
op de Documenta in Kassel was.  
Daar zag ik onder andere een grote 
installatie van Joseph Beuys met 
duizenden basaltblokken die later in 
Kassel in de grond werden geplaatst 
met bomen ernaast.’

Herinnert u zich nog uw  
eerste kunstreproductie?
‘Dat was een afbeelding van Andy Warhols Marilyn Monroe. Die 
stond op een toilettas, wat meteen aangeeft hoe dat beeld bijna 
confectie is geworden.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik een jaar of 27 was heb ik een foto van Sebastiao Salgado 
gekocht, met daarop drie Indiase mijnwerkers. Een rauw onderwerp, 
maar esthetisch gefotografeerd.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik heb een paar keer heel mooie dingen gezien in MACBA, het mu-
seum voor eigentijdse kunst in Barcelona. Een ander museum waar 
ik graag naar toe ga is het Museum der Dinge in Berlijn, waar ze 
focussen op spullen: voorwerpen met de Mona Lisa, of voorwerpen 
die op hout moeten lijken maar van plastic zijn. In Amsterdam ga ik 
vaak naar Foam.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Een van de beste dingen die ik de afgelopen jaren heb gezien is een 
werk van Christian Marclay, The Clock. Hij heeft filmfragmenten met 
klokken verzameld en die achter elkaar geplakt tot 24 uur film – een 
loop die continu doorgaat. Dan zie je bijvoorbeeld Marilyn Monroe 
om vijf voor twaalf op een horloge kijken en een minuut later zie 
je een Italiaanse kerkklok waarop het vier voor twaalf is. Het is een 
monumentaal werk dat in elk museum zou passen.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Dat doe ik eigenlijk al met de tentoonstellingen die ik maak.  
Ik verzamel foto’s en albums die ik op straat en op markten tegen-
kom. Met dat materiaal heb ik dit jaar voor Foam Album Beauty  
gemaakt. Dat is een overzicht van het familiealbum, een verdwijnend 
fenomeen. Die tentoonstelling laat ook humoristische dingen zien, 
zoals fouten en weggeknipte mensen.’ 
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