
Maerten van Heemskerck geldt  
als een van de invloedrijkste  
Neder land se kunstenaars uit de 
16de eeuw. In 1532 reisde hij naar 
Rome, net als zijn leermeester  
Jan van Scorel eerder had gedaan. 
Daar bestudeerde hij de antieke  
ruïnes en de Italiaanse renaissance-
kunst. Na ruim vier jaar kwam hij 
terug en vestigde hij zich in Haarlem, 
waar hij tot zijn dood zou blijven 
wonen. Hij schilderde bijbelse,  
mythologische en allegorische  
taferelen en was een veelgevraagd 
portrettist. De belangrijke opdrach-
ten die hij ook uit andere steden 
kreeg, maken duidelijk dat hij grote 
faam genoot. Van Heemskerck heeft 
daarnaast honderden prentontwer-
pen vervaardigd, die door graveurs 
als Cornelis Bos en Dirck Volckertsz 
Coornhert in prent werden gebracht. 

De bekende kunstenaar en 
kunsthistoricus avant la lettre, Karel 
van Mander, vertelt ons dat Van 
Heemskerck zijn tijd in Rome niet 
zoals andere Nederlanders verspilde 

met slapen en drinken, maar voort-
durend buiten tekende. De bijna 
honderd tekeningen die we van zijn 
Italiaanse tijd kennen, bevestigen 
die observatie. Deze bladen – bijna 
allemaal nog bij elkaar in zijn zoge-
naamde Romeinse schetsboek, dat 
nu in het prentenkabinet in Berlijn 
wordt bewaard – laten vooral antieke 
monumenten en sculpturen zien. 
Natekeningen naar eigentijdse 
Italiaanse schilderijen of fresco’s 
zijn nagenoeg niet overgeleverd.  
Ze moeten er echter wel zijn geweest, 
gezien de grote invloed van contem-
poraine Italiaanse schilderkunst in 
het latere werk van Van Heemskerck, 
met name van Michelangelo en Giulio 
Romano. Wellicht dat er ooit een 
ander – inmiddels verloren gegaan – 
schetsboek was met dit soort  
materiaal. Het boven water komen 
van Van Heemskercks Vier engelen 
met emblemen van paus Leo X naar 
Giulio Romano is mede daarom zo 
interessant. 

STANZE VAN RAFAËL

Van Heemskerck maakte deze  
tekening naar details uit een fresco 
in de Sala di Costantino in het 
Vaticaans paleis in Rome. Deze zaal 
maakt deel uit van de beroemde 
Stanze van Rafaël. Door de nieuwe 
tekening weten we dat Van 
Heemskerck in die bewuste zaal 
heeft rondgelopen. Wellicht is hij 
ook doorgedrongen tot de volgende 
kamers, met onder andere De School 
van Athene. De Sala di Costantino, 
beschilderd door Giulio Romano en 
Gianfrancesco Penni naar ontwerp 
van Rafaël, laat episoden zien uit 
het leven van keizer Constantijn, de 
Romeinse keizer die als eerste het 
christelijke geloof zou hebben  
omarmd. Giovanni de’Medici, ofwel 
paus Leo X, had opdracht gegeven 

voor deze decoratie. Vandaar dat  
de verhalende fresco’s afgewisseld 
worden door heraldische verwijzin-
gen naar het huis Medici, zoals het 
wapen met de vijf pillen en de ring 
met een geslepen steen, de zoge-
naamde Medici-ring. 

Misschien is het in eerste instantie 
bevreemdend dat Van Heemskerck 
voor zijn tekening juist de putti uit-
koos. Aan de andere kant, het zijn 
binnen de veelheid van de samen-
hangende verhalen die de fresco’s 
verbeelden, kleine, overzichtelijke 
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Teylers Museum

Haarlem

Vier engelen met emblemen van paus Leo X (naar Giulio Romano)
Maerten van Heemskerck (Heemskerk 1498 – 1574 Haarlem) 

Ca. 1532-36. Pen in bruine inkt, 230 x 165 mm
Herkomst: Particuliere verzameling, Frankrijk; aangekocht via kunsthandel Monroe Warshaw, New York. Verworven  
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Themafonds Prenten en Tekeningen (2012)

De tekening Vier engelen met emblemen van 
paus Leo X naar de 16de-eeuwse Italiaanse 
schilder Giulio Romano laat prachtig 
zien waar Maerten van Heemskerck zijn 
inspiratie vandaan haalde tijdens zijn ver-
blijf in Rome. Tekeningen naar contem-
poraine Italiaanse kunst van zijn hand 
zijn zeldzaam. Het is dan ook verheu-
gend dat dit tot nog toe onbekende blad 
boven water is gekomen en direct verwor-
ven kon worden door Teylers Museum in 
Haarlem, de stad waar Van Heemskerck 
vrijwel zijn hele leven woonde. Voor dit 
museum, dat een uitstekende collectie 
Italiaanse tekeningen bezit, is een derge-
lijke vroege, Nederlandse navolging een 
betekenisvolle aanwinst. 

Voor de verwerving 
van de tekening 
van Maerten van 
Heemskerck heeft 
Teylers Museum steun 
gekregen van Matthijs 
de Clercq in New 
York, de Vereniging 
Rembrandt en het 
Mondriaan Fonds.

Putto met Medici-ring en veren

Rafaël

1513-14. Zwart krijt, gehoogd met  

wit krijt, 339 x 194 mm

TEYLERS MUSEUM HAARLEM
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entiteiten die snel en gemakkelijk 
na te tekenen zijn. Kunstenaars en 
andere toeristen zullen niet ongeli-
miteerd in de pauselijke vertrekken 
hebben mogen vertoeven. Hoe het 
ook zij, een tekening als deze visua-
liseert als geen ander de fascinatie 
die de fiamminghi a Roma voelden 
voor het werk van hun Italiaanse 
collega’s. We kijken direct mee over 
de schouder van Van Heemskerck 
terwijl hij de Italiaanse renaissance-
kunst als het ware opzuigt. 

Uiteindelijk zou hij die indrukken 
mee terugnemen naar het noorden. 
Zijn werk, dat grote bekendheid 
kreeg door zijn vele prenten, is weer 
van invloed geweest voor de wasdom 
van de Nederlandse kunst. 

MATIG VERTEGENWOORDIGD IN 

NEDERLAND

Het is bijna onvoorstelbaar, maar 
van de uiterst productieve tekenaar 
Van Heemskerck bevindt zich maar 
een klein aantal tekeningen in 
Nederland. Verreweg het merendeel 
van zijn getekende werk is in de loop 
der eeuwen in het buitenland terecht-
gekomen, soms in grote groepen. 
Zo heeft het Statens Museum for 
Kunst in Kopenhagen ruim 140  
tekeningen van de Haarlemse  
meester en bezit het prentenkabinet 
in Berlijn het eerder genoemde 
‘Romeinse schetsboek’. 

In de Nederlandse musea samen 
bevinden zich nog geen 30 tekenin-
gen van Van Heemskerck. De meeste 
hiervan zijn in Nederland vervaar-
digde, ver uitgewerkte prentont- 
werpen. Slechts drie bladen kunnen 
worden aangemerkt als ‘Italiaans’. 
Hiervan zijn er twee naar klassieke 
sculpturen en één naar een ‘modern’ 
fresco. Laatstgenoemde tekening in 
het Rijksmuseum laat net als het 
blad dat Teylers Museum heeft ver-

worven putti zien, gekopieerd naar 
een detail op een fresco van Giulio 
Romano in de Sala di Costantino. 
De Amsterdamse tekening is schets-
matiger van opzet, zo is bijvoorbeeld 
de pauselijke tiara niet ingevuld. 
Maar gezien het soortgelijke  
onderwerp en de identieke hoogte 
van beide bladen is het waarschijnlijk 
dat ze uit dezelfde reeks of uit  
hetzelfde schetsboek komen. 

CROSS-OVER

Teylers Museum is al enkele decennia 
bezig om de collectie van Neder-
landse 16de-eeuwse tekeningen uit 
te breiden en op hetzelfde niveau te 
brengen als die van de 17de en 18de 
eeuw. Het bezit slechts één tekening 
van Maerten van Heemskerck:  
De kruisiging van Christus. Dit is een 
karakteristieke graveurstekening. 
Met een ‘Italiaanse’ tekening erbij 
kan het museum de kunstenaar 
evenwichtiger tonen.

Teylers Museum is bekend om 
zijn fraaie verzameling Italiaanse  
tekeningen met onder andere werk 
van Michelangelo, Rafaël en Giulio 
Romano. De verworven tekening  
is een schoolvoorbeeld van een  

cross-over tussen de Italiaanse en de 
Nederlandse tekeningen, temeer 
daar het museum een voorstudie van 
Rafaël bezit die ook voor de deco- 
ratiecampagne van de Vaticaanse 
Stanze is gemaakt en voor dezelfde 
paus: Leo X. Visueel is die samen-
hang ook direct zichtbaar omdat 
zowel op de Van Heemskerck als  
op de Rafaël de eerder genoemde 
Medici-ring prominent wordt  
getoond.

Verder bezit Teylers Museum  
een fenomenale collectie tekenin-
gen van de Haarlemse kunstenaar 
Hendrick Goltzius. Verreweg de 
meeste daarvan zijn gemaakt in 
Rome. Het gaat om portretten van 
vrienden, om tekeningen naar klas-
sieke sculpturen en om tekeningen 
naar Italiaanse ‘moderne’ kunst van 
onder anderen Michelangelo en 
Polidoro da Caravaggio. Het is  
fantastisch om naast die bladen van 
Goltzius een voorbeeld te kunnen 
laten zien van een andere Haarlemse 
Romeganger, die de reis een kleine 
zestig jaar eerder maaktes 
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Medici-emblemen

Giulio Romano

1523-24. Fresco (detail)
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