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hoeveel hij ervoor betaald kreeg en  
wie zijn sponsors waren. voor de latere 
lotgevallen van het altaarstuk beschik-
ken we over minder informatie. Zo is 
onduidelijk hoe het enorme werk de 
Beeldenstorm heeft overleefd die in 
 augustus en september 1566 door 
alkmaar woedde. De grote Kerk werd 
toen immers zwaar getroffen en de 
beeldenstormers gingen er zelfs zo te-
keer dat een oud vrouwtje zich letterlijk 
doodschrok van het geweld.1 Treurig 
was, dat de gilden juist op het moment 
van de bestorming op bevel van de 
stad bezig waren hun altaarstukken en 
beelden uit de kerk te verwijderen. 
Men was gewaarschuwd, maar te laat.

Het Laurentiusaltaar van van 
Heemskerck, dat geen eigendom 
was van een gilde, schijnt deze ver-
nielingen zonder schade te hebben 
overleefd. Dat het beschermd werd 
door zijn roem is echter niet gezegd, 
want andere vermaarde altaarstuk-
ken konden bij de beeldenstormers 
ook niet op genade rekenen. Zo werd 
bijvoorbeeld het door de italiaanse 
reiziger guicciardini geprezen werk 
van Pieter aertsen (1507/08-1575) 
op het hoogaltaar van de oude Kerk 
in amsterdam volledig verwoest, 
en moest ook het grote altaarstuk 
van Frans Floris in de onze-Lieve-
vrouwekathedraal van antwerpen het 

over de ontstaansgeschiedenis van dit 
werk zijn wij dankzij de overgeleverde 
contracten en rekeningen zeer goed 
geïnformeerd. wij weten dat de kun-
stenaar, Maerten van Heemskerck 
(1498-1574), maar liefst vier jaar aan 
zijn Laurentiusaltaar heeft gewerkt, 
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tijdens de bestorming van die kerk 
ontgelden.2 

Het is goed mogelijk dat het des-
tijds nog geen vijfentwintig jaar oude 
altaarstuk van van Heemskerck alleen 
maar is ontsnapt aan de vernieling 
omdat het, in tegenstelling tot vele 
andere werken in de grote Kerk, wel 
op tijd in veiligheid was gebracht. op 
die manier hebben namelijk verschil-
lende beroemde altaarstukken de 
Beeldenstorm overleefd, zoals Het 
Lam Gods van de gebroeders van eyck 
(ca. 1366-1426 en ca. 1390-1441) uit 
de Sint-Bavo in gent en Het Laatste 
Oordeel van Lucas van Leyden (ca. 
1490-1533) uit de Leidse Pieterskerk. 
Het gents altaar werd twee dagen 
voor de uitbraak van de Beeldenstorm 
gedemonteerd, waarna de afzonder-
lijke panelen door middel van een 
wind as langs de klokopening naar de 
kerktoren omhoog werden getrokken.3 
De 16de-eeuwse auteur Marcus van 
vaernewijck, die ons in zijn dagboek 
veel vertelt over de Beeldenstorm in 
gent, was zeer opgetogen dat het 
werk was gered, want, zo schrijft hij, 
‘thadde een onverdraghelick jam-
mer gheweest, dat zulck een stick dat 
noch apelles, Seuxis, noch Parrhasius 
weercken te wijcken en hadde [dat wil 
zeggen: de beste schilderkunst uit de 
klassieke oudheid evenaarde], alzoo 
van die vuul veerckens handen zoude 
bedorven gheweest hebben […]’.4 

van sommige altaarstukken 
weten we zeker dat ze niet voor de 
Beeldenstorm waren geborgen, maar 
deze toch zonder enige schade hebben 
doorstaan. Het beroemdste daarvan 
stond in de Koorkerk in Middelburg. 
Dit drieluik, dat in formaat vergelijk-
baar was met het Laurentiusaltaar 
uit alkmaar, gold als het hoofdwerk 
van Jan gossaert (ca. 1478-1531) en 
werd alom bewonderd.5 De veerse 
apotheker en geschiedschrijver Jan 
reygersbergh schrijft in zijn kroniek 
van Zeeland uit 1551 over het schil-
derij ‘datter alsulcke gheen en is in 
alle die Christenheyt,’ de al eerder 
genoemde guicciardini sprak van een 
uitmuntend werk en de beroemde 
Duitse kunstenaar albrecht Dürer 
(1471-1528) ging er waarschijnlijk 
speciaal voor naar Middelburg toen 

hij in antwerpen verbleef.6 Toen van 
vaernewijck in gent te horen kreeg 
dat in Middelburg de Beeldenstorm 
had plaatsgevonden, moest hij met-
een aan dit werk denken: ‘Daer naer 
up den woonsdach, den xxjen augusti 
ghijnc men die beelden afstormen 
tot Middelburch, die hooftstadt in 
walckeren oft Zeelandt. of die groote 
costelicke ende constighe autaer 
tafele met dobbel dueren, die men, 
als mense open dede, met scraghen 
moest onderzetten, om tghewichte 
wille, schade leet, dat en weet ic niet’.7 
wij weten het wel. Het werk bleef on-
geschonden en dat was te danken aan 
een moedig optreden van de twee 
Middelburgse burgemeesters. 

in de ochtend van 22 augustus 1566, 
toen de Beeldenstorm in Middelburg 
in volle gang was, ging de pastoor 
van de kloosterparochiekerk langs 
bij adriaen Claesz., een van de twee 
burgemeesters van de stad. Hij vroeg 
hem het altaarstuk in kwestie te red-
den, samen met het 16de-eeuwse 
grafmonument van graaf willem ii 
van Holland. Claesz ging hierop naar 
zijn medeburgemeester en samen be-
zochten zij de bisschop, die het ver-
zoek van de pastoor herhaalde. De 
burgemeesters besloten de gevraagde 
actie te ondernemen en vroe gen de 
geestelijken hen daarbij te helpen. 
Die vreesden echter zelf door de beel-
denstormers te zullen worden aange-
vallen, zodat de burgemeesters uitein-
delijk alleen op pad moesten. Met hun 
overredingskracht of gezag lukte het 
de heren de leiders van de opgewon-
den menigte in de kerk te overtuigen 
dat de twee belangrijkste kunstschat-
ten in de Koorkerk moesten worden 
ontzien – al moesten ze wel beloven 
dat beide werken binnen vierentwintig 
uur uit de kerk zouden worden ver-
wijderd. De burgemeesters en enkele 
van de ‘principaelsten’ onder de beel-
denstormers stonden vervolgens zelf 
achter de koordeur op wacht, waarbij 
een van de burgemeesters nog bijna 
werd geraakt door een bijl waarmee 
een timmerman op de andere kant 
van de deur aan het inslaan was. Maar 
de actie was geslaagd.8 Desondanks 
is gossaerts altaarstuk niet aan ons 
overgeleverd. nog geen anderhalf jaar 

na de reddingsactie, op 24 januari 1568, 
werd de toren van de kerk getroffen 
door de bliksem. De daaropvolgende 
brand sloeg over naar de gehele kerk en 
daarbij ging ook gossaerts meesterwerk 
in vlammen op. 

ook als kunstwerken uit kerken, 
kloosters en andere godsdienstige 
instellingen tijdens de Beeldenstorm 
van 1566 waren gered, was hun lot 
nog onzeker – en niet alleen omdat 
natuurgeweld een streep door de reke-
ning kon halen. Zodra steden formeel 
overgingen naar het gereformeerde 
geloof, dreigde er opnieuw gevaar en 
lang niet alle kerken werden destijds 
vreedzaam ontruimd. Daarom werden 
in gent vlak voor de uitbraak van de 
tweede Beeldenstorm in mei 1578 op-
nieuw voorzorgsmaatregelen getroffen. 
Zowel in als buiten de kerk werd een 
permanente wacht opgesteld en het 
is niet uit te sluiten dat Het Lam Gods 
toen nogmaals een reisje naar de toren 
heeft gemaakt. na de vestiging van het 
calvinistische bewind in gent later dat 
jaar, was men kennelijk van plan het 
werk te schenken aan prins willem van 
oranje die het als gift voor koningin 
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elizabeth i van engeland had bestemd. 
Dat werd echter tegengehouden door 
Joos Triest en zijn echtgenote Quintine 
Borluut, beiden erfgenamen van de 
oorspronkelijke schenkers.9 

in antwerpen was het te danken 
aan een kunstenaar dat een beroemd 
schilderij voor de stad werd behouden. 
Tijdens het kortstondige  calvinistische 
bewind in die stad diende het Schrijn-
werkersgilde bij de magistraat een ver-
zoek in om zijn door Quinten Massijs 
(1466-1530) geschilderde altaarstuk, 
dat als een van de weinige kunstwerken 
in de onze-Lieve-vrouwekathedraal 
de Beeldenstorm had doorstaan, te 
mogen verkopen ten behoeve van zijn 
armenfonds. Toen de schilder Maerten 

de vos (1532-1603) hiervan hoorde, 
bracht hij de noodzakelijke middelen 
bijeen zodat de stad het werk kon 
kopen. Zo’n mooi schilderij van zo’n 
beroemde antwerpse kunstenaar 
moest daar voor altijd blijven, zal hij 
hebben gedacht.10 

in Leiden vond aan het begin van 
de 17de eeuw een vergelijkbare actie 
plaats. Toen dreigde Het Laatste 
Oordeel van Lucas van Leyden, dat 
zich inmiddels in het stadhuis bevond, 
op voorspraak van prins Maurits en de 
Staten-generaal te worden verkocht 
aan keizer rudolf ii in Praag. Die ver-
koop ging destijds niet door. volgens 
de kunstenaar Jan Muller (1571-1628), 
die als eerste een poging had gedaan 
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om het werk voor de keizer te verwer-
ven, kwam dat omdat zijn collega’s Karel 
van Mander (1548-1606) en Hendrick 
goltzius (1558-1617), beiden grote 
liefhebbers van het werk van Lucas van 
Leyden, de erfgenamen van de oor-
spronkelijke stichters hadden overreed 
om op hun strepen te gaan staan en zo 
het werk voor Leiden te behouden.11

De mogelijke liefhebbers van van 
Heemskercks Laurentiusaltaar  hadden 
minder geluk. op 1 november 1581, 
bijna tien jaar nadat de hervormings-
gezinden het in alkmaar voor het 
zeggen kregen, werd het voor 250 
gulden verkocht aan een zekere albert 
nolleman.12 Hetzelfde jaar nog kwam 
het in bezit van koning Johan iii van 
Zweden, die het vervolgens schonk 
aan de kathedraal van Linköping, waar 
het nog altijd staat. waarschijnlijk was 
nolleman een van die handelaren die 
doorhad dat er in veel steden die waren 
overgegaan naar de gereformeerde 
godsdienst overtollige katholieke kunst 
was die goedkoop kon worden gekocht. 
van dat soort moeten er destijds veel 
zijn geweest. Zo noemt van Mander 
de koopman Thomas werry, die ‘in de 
nederlandtsche beroerte’ veel fraaie 
werken naar Spanje had overgebracht 
om ze daar met grote winst weer van 
de hand te doen.13 

van Mander zal dit soort handel 
zeker hebben betreurd en misschien 
was met de dreigende verkoop van Het 
Laatste Oordeel van Lucas van Leyden 
voor hem dan ook de maat vol. wie 
weet voelde hij zich wel een beetje 
zoals zijn 19de-eeuwse erfgenaam De 
Stuers, toen die het doksaal uit de Sint-
Janskerk van Den Bosch in het victoria 
& albert Museum in London zag staan. 
Dat hoofdwerk van de nederlandse 
beeldhouwkunst bleek uit de kerk te 
zijn gesloopt en voor een habbekrats te 
zijn verkocht aan een Britse handelaar, 
zonder dat er ook maar een haan naar 
had gekraaid. De Stuers’ verontwaardi-
ging leidde tot zijn beroemd geworden 
opstel Holland op zijn smalst (1873) 
en uiteindelijk ook tot de oprichting 
van de vereniging rembrandt die zich 
sindsdien inzet voor het behoud en de 
verrijking van nederlands openbaar 
kunstbezit. van Mander had dat onge-
twijfeld prachtig gevondens
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