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Dankzij een genereuze schenking bezit Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam 
twee zestiende-eeuwse schilderstukken in olieverf op paneel, zonder twijfel altaarluiken, 
die worden toegeschreven aan de omgeving (‘groep’) van Jacob Cornelisz, bekend onder 
de namen War, van Oostsanen en van Amsterdam (Oostsanen, ca. 1475-Amsterdam, 1533).1 
De luiken zouden rond 1518 zijn geschilderd.2 Oorspronkelijk toegeschreven aan Jacob 
Cornelisz zelf, werden ze later beschouwd als vervaardigd door een medewerker van de 
meester.3 De panelen vertonen overeenkomsten met verscheidene andere kunstwerken 
uit de kring van Jacob Cornelisz, die hieronder aan bod zullen komen.

Op de voorzijden zijn voorstellingen van de heilige Christoffel met Christuskind en 
een kanunnik respectievelijk de heilige Catherina van Alexandrië geschilderd (afb. 1-2). 
De figuren op de achterzijden van deze luiken werden door Friedländer nog geduid als 
een heilige Engelse koning en een heilige ‘Vlaamse’ monnik.4 In de jongere literatuur 
werden de identificaties bijgesteld: we zouden te maken hebben met de Engelse koning 
Edward de Belijder en een heilige, maar anonieme Schotse monnik (afb. 3-4).5 Onder die 
benamingen staan zij sinds 1994 te boek. In deze bijdrage krijgt de iconografie van dit 
luikenpaar een nieuwe, in context geplaatste interpretatie. Daarbij wordt de afgebeelde 
kanunnik geïdentificeerd, ongetwijfeld de donor van het oorspronkelijke altaarstuk, 
alsmede een locatie aangewezen waarvoor het volledige werk vermoedelijk bedoeld was.

Het linker paneel toont ons op de voorzijde een knielende mansfiguur in koorhemd 
met almuis, waardoor we hem als een kanunnik herkennen, met rechts onderin een  
familiewapen (afb. 1). Achter hem staat de naar links boven opkijkende reus St Christoffel 
met het Christuskind op de rechterschouder en een dunne boomtak als staf in de  
linkerhand. Een onrealistische, hoog opgaande rotspartij vormt links een smal decor.  
Bovenop de rots wordt een klok in een klokkenstoel geluid door een in volle beweging 
weergegeven monnik, vermoedelijk de kluizenaar die in de legenden rond Christoffel 
als diens leidsman optreedt. Rechts van de staf en arm van Christoffel zien we achter een 
boomstronk, die als repoussoir fungeert, twee schepen zonder zeilen in de tuigage op 
het water bij een gedeelte van een stadsomwalling, kennelijk een havenbeeld.

Op het rechterluik is de staande St Catharina als gekroonde jonge vrouw weergegeven 
(afb. 2). Betrekkelijk veel aandacht trekt de volstrekt irrationele plooiing van haar kleding 
ter hoogte van de buik. Met haar rechterhand houdt Catharina een lang zwaard vast, 
terwijl zij met haar linkerhand een boek lijkt over te reiken. Het boek is weliswaar gesloten, 
maar met de wijsvinger als ware het een bladwijzer houdt zij het boekblok enigszins 
geopend. Links onderin is ongeveer een kwart deel van een rad geschilderd en rechts 
achter haar zien we een vorst, een bebaarde man met kroon en scepter die hier een dwerg 
lijkt.

De identificatie van de heiligen als Christoffel en Catharina vormt geen probleem, 
aangezien zij allebei op uiterst traditionele wijze worden uitgebeeld.6 De afgebeelde 
kanunnik werd in de literatuur tot dusver nog niet geïdentificeerd.
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Op de achterzijde van het Christoffelpaneel staat een naar rechts kijkende, gekroonde 
mansfiguur ten voeten uit in een nis (afb. 3). Hij is duidelijk geen jongeling. Met de  
rechterhand klemt hij een boek tegen het lichaam, met de linker houdt hij een scepter 
vast. De plooival van de kleding is teruggehouden uitgebeeld, behalve tussen borst en 
knieën waar onnatuurlijk verlopende vouwen en plooien zijn waar te nemen. De figuur 
is net als zijn pendant in bruinachtig grisaille geschilderd, hetgeen het sculpturale 
karakter van beide figuren versterkt. Een lage nis onder de staande vorst bevat vanuit 
twee dierlijke klauwen met onderpoten opgaand ‘rolwerk’ dat als steun voor een heral-
disch wapen functioneert: drie gouden naar rechts gaande leeuwen boven elkaar op een 
rood schild. De schildering op de achterzijde van het Catharinaluik toont ons een oudere 
monnik die ten opzichte van de vorst in spiegelbeeldige houding vergelijkbare attributen 
heeft als zijn pendant: een boek met de linkerhand tegen zijn habijt gehouden en een 
zeer lang zwaard met de rechterhand opgeheven (afb. 4). In de nis onderaan is op dezelfde 
manier als op het andere luik een wapen geschilderd: een naar links klimmende rode 
leeuw op een gouden fond.

1 
Atelier Jacob Cornelisz, Mr Dirk 
Willemsz van Rietwijk met  
St Christoffel en Christuskind,  
ca. 1516, paneel, 70 x 26,5 cm. 
Collectie en foto: Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen.

2 
Atelier Jacob Cornelisz,  
St Catharina, ca. 1516, paneel,  
70 x 26,5 cm. Collectie en foto: 
Rotterdam, Museum Boijmans  
Van Beuningen.
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Het heraldisch wapen onder de koning werd herkend als dat van de Engelse koninklijke 
familie en heeft geleid tot de interpretatie van deze figuur als Edward de Belijder (ca. 
1004-1066).7 Het wapen onder de koning, die van zijn canonisatie in 1161 tot 1348 als 
een der nationale heiligen van Engeland fungeerde, is echter het koninklijke wapen van 
Engeland zoals dat werd gebruikt in de jaren 1198-1340.8 Op het paneel gaan de drie 
leeuwen naar rechts en dat is ten opzichte van het historische Engelse koningswapen in 
spiegelbeeld. Het wapenschild onder de monnik, met een staande, naar links gewende 
leeuw en heraldische lelies aan een dubbele binnenzoom, suggereert een band met 
Schotland, want dit wapen werd van de twaalfde eeuw tot 1603 door Schotse monarchen 
gevoerd.9 Waarom Edward de Belijder en een anonieme heilige monnik uit Schotland 
in de omgeving van Jacob Cornelisz geschilderd zouden zijn, laat zich niet bevredigend 
verklaren. Een devotie tot Edward de Belijder is in de Nederlanden niet tot ontwikkeling 
gekomen en de anonimiteit van de Schotse monnik is op zijn minst bevreemdend.

Betere kandidaten voor de identificatie van deze figuren in grisaille zijn twee vooral 
in Noord-Holland vereerde heiligen, namelijk St Adalbert - de spelling van de naam als 
Adelbert is niet die van de oudste hagiografische bronnen - en St Jeroen. Over beide 

3 
Atelier Jacob Cornelisz, St Adalbert, 
ca. 1516, paneel, 70 x 26,5 cm. 
Collectie en foto: Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen.

4 
Atelier Jacob Cornelisz, St Jeroen 
van Noordwijk, ca. 1516, paneel, 
70 x 26,5 cm. Collectie en foto: 
Rotterdam, Museum Boijmans  
Van Beuningen.
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heiligen bezitten wij nauwelijks betrouwbare historische informatie, maar uit hun in de 
abdij van Egmond verknoopte culten zijn voldoende gegevens te verkrijgen voor de 
verklaring van de iconografie van de Rotterdamse panelen.10

Sint Adalbert
Adalbert is een heilige die volgens de traditie rond 740 in Noord-Holland zou zijn 
gestorven, en die vrijwel alleen in de (voormalige) bisdommen Haarlem, Utrecht en Trier 
wordt vereerd. De historische informatie over hem is uiterst beperkt. Hij is de schutspatroon 
van de benedictijnenabdij van Egmond waarnaar zijn relieken werden overgebracht, en 
zijn feest wordt gevierd op 25 juni.11 Adalbert wordt in zijn eerste vita voorgesteld als een 
der Angelsaksische gezellen van St Willibrord (658-739) bij diens komst in onze streken 
om de inwoners te kerstenen.12 Dit is historisch waarschijnlijk onjuist, zoals ook het 
‘aartsdiakenschap’ dat vanaf de veertiende eeuw aan Adalbert werd toebedeeld geen grond 
in de historische werkelijkheid vindt.13 Het gaat ons hier echter om wat er in noordelijk 
Holland omtrent Adalbert aan het begin van de zestiende eeuw bekend kon zijn. Adalbert 
werd vanaf de dertiende eeuw ‘opgewaardeerd’ tot vorstenzoon.14 Een aantal historische 
teksten, maar ook kunstwerken getuigen daarvan. De bekende kroniek van Johannes de 
Beke uit het midden van de veertiende eeuw geeft een mooie samenvatting:

‘Ende dese waren sunte Willibrordus ghesellen ende ghetrouwe medewerkers in den woorde 
Gods, alse Singbertus, Williboldus [...] ende Adelbertus, die een dyaken was ende gaf om 
Gode over sijn conincrijc dat hem van sinen vader ancomen mochte, ende ghinc mit sunte 
Willibrord in een ellendighe pilgrimaedse.’15

Verderop lezen we:

‘Daerof was Adelbertus ghesent in Kenemerlant, daer hi ghesterkede die versameninge der 
nywer bekeerde in den heilighen ghelove. Die nadat hi veel heidene bekeert hadde ende sijn 
leven eerlik gheënt hadde, doe ruste hi in Gode salichlike optie vii kalende van julio, ende 
wart begraven tot Egmonde mit sulker ere als hem betaemde. [...] Dese heilighe confessoer 
was onder allen sunte Clements [= Willibrords] ghesellen verheven sodat hi dyaken was, 
ende daerbi so meent men, dat hi de ierste archidyaken, dat is die ierste doemproefst tot 
Utrecht was.’16

Op de schamele gegevens uit de vitae van de heilige, die vooral uit wonderverhalen 
bestaan, waren de koninklijke afkomst en het aartsdiakenschap van Adalbert voor zijn 
cultus in Egmond en de uitstraling daarvan waardevolle aanvullingen. Dat we niet alleen 
met hagiografische confabulatie te maken hebben, blijkt uit een korte tekst over een 
bezoek aan Engeland in 1296 van Floris Utenhage, in de jaren 1272-1304 abt van de 
benedictijnenabdij in Egmond. In het klooster van Bury St Edmund’s kreeg Floris een 
kroniek onder ogen waarin stond dat Adalbert van Egmond een broer van de Engelse 
koning Edmund († 869) was geweest en zelf ‘de Engelsen’ decennialang had bestuurd.17 
Wat het gelijkstellen van Adalbert met Engelse vorsten met vergelijkbare namen betreft, 
kunnen we volstaan met te constateren dat zijn vermeende koninklijke afkomst uit de 
aard der zaak zowel geografisch als chronologisch steeds volkomen werd misplaatst.18

De vorstelijke afstamming van Adalbert werd ook in de iconografie van de 
Noordnederlandse beeldende kunst zichtbaar gemaakt, allereerst op een in 1264 gebruikt 
conventszegel van de abdij van Egmond met een voorstelling van haar patroon met kroon, 
rijksappel en boek.19 In de beeldende kunst zijn niet veel voorstellingen van de Egmondse 
heilige overgeleverd, zodat we slechts enkele voorbeelden, die jonger zijn dan het 
Rotterdamse paneel, kunnen noemen.



69 Oud Holland  2015 volume 128 -  2 /3

Uit 1529-1530 dateert een schilderstuk in Haarlem met de ‘benedictijnse’ heiligen 
Bonifatius, Gregorius de Grote, Adalbert van Egmond en Jeroen van Noordwijk die ten 
voeten uit op een tegelvloer zijn voorgesteld (afb. 5).20 De tweede heilige van rechts  
is Adalbert, die voorzien is van regalia - kroon en scepter - en een boek. Op de plint 
onderaan in het schilderij staat onder hem nog eens expliciet vermeld: ‘S Adalbertus rex’.

Op het epitaaf van Philips Hendriksz van Hogesteyn uit 1573, een drieluik met de 
Graflegging van Christus op het centrale paneel, dat waarschijnlijk uit het bezit van de 
Haarlemse Jansheren afkomstig is, zien we op het rechter luik St Adalbert achter vier 
knielende personen staan.21 Gekleed in liturgisch gewaad draagt hij een kroon onder zijn 
nimbus en houdt hij met de rechterhand een gedeeltelijk zichtbaar heraldisch rood schild 
vast, met daarop een gouden, naar links gewende leeuw en een kop van een tweede leeuw. 
Dit moet net als op het paneel in Rotterdam het koninklijke wapen van Engeland 
voorstellen. Ten overvloede draagt Adalbert een scepter in de linkerhand.22

De traditie van de vorstelijke afkomst van de Egmondse heilige blijft tot na de zestiende 
eeuw bestaan. Van Abraham Bloemaert (1566-1651) kennen we een tekening van onze 
Angelsaksische missionaris uit ca. 1620-1630, die later door zijn zoon Frederick (1614/1617-
1690) in koper werd gegraveerd (afb. 6).23 In tekening en prent wordt het afwerpen van 
de vorstelijke waardigheid uitgedrukt in de kroon en scepter die voor hem op de grond 
liggen; ze hebben afgedaan. De legende bij de prent maakt dit expliciet: ‘[...] S. Adelbertus 
confessor, et levita. hic Regis Deirorum filius; regio patrimonio in Angliâ relicto, solus 
levita cum S. Willibrordo Episcopo, et socÿs presbyteris ad Boreales terras Anno 690 
venit [...]’24

Het staat dus wel vast dat de koninklijke afkomst van Adalbert in geschreven 
bronnen en in de iconografie vanaf de dertiende eeuw in de noordelijke Nederlanden 
vrij algemeen voor juist werd aangenomen.

5 
Jan Joesten van Hillegom (?),  
Vier ‘benedictijnse’ heiligen:  
St Bonifatius, St Gregorius,  
St Adalbert, St Jeroen van 
Noordwijk, ca. 1529-1530,  
paneel, 124 x138 cm.  
Collectie en foto: Haarlem,  
Frans Hals Museum.
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Sint Jeroen
Minder vermaard, maar met name in Egmond en Noordwijk voorzien van een levendige 
cultus, is de heilige Jeroen of Hieron, soms ook Ieron of Jeron genoemd, die als de 
monnik in grisaille op het tweede Rotterdamse paneel is weergegeven (afb. 4). Jeroen 
zou als missionaris in onze streken hebben gewerkt en in 856 te Noordwijk door 
Noormannen zijn onthoofd. Zijn relieken werden naar de abdij van Egmond overgebracht, 
maar verblijven sinds 1892 in Noordwijk. De feestdag van St Jeroen is op 17 augustus.25 
Zoals bij Adalbert dateren alle biografische teksten over deze heilige van enkele eeuwen 
na zijn vermeende bestaan.

De getonsureerde monnik op het paneel in Rotterdam draagt een lang zwaard dat 
als attribuut van St Jeroen bij zijn martelaarschap behoort. Het boek in de linkerhand 
zal als bijbel of evangelieboek bedoeld zijn. Het Schotse wapen verwijst naar Jeroens 
denkbeeldige vaderland. De oude levensbeschrijvingen van Jeroen maken niet duidelijk 
of hij inderdaad een adellijke Schot zou zijn geweest, zodat we, net als bij de afkomst en 
het diakenschap van Adelbert, zonder twijfel te maken hebben met een veel jongere 
traditie.26

In de Utrechtse Buurkerk moet een thans verdwenen beeld van St Jeroen op een 
console naast een schildering van St Fiacrius hebben gestaan, waarvan bekend is dat het 
in 1483-1484 werd gerepareerd.27 In Noordwijk zou omstreeks 1500 in de Grote of 
Sint-Jeroenskerk op het gewelf de marteldood van de patroonheilige van die kerk zijn 
geschilderd. Toen de kerk in protestantse handen kwam, werd de schildering verwijderd, 
ofschoon deze tot in de achttiende eeuw nog gedeeltelijk zichtbaar moet zijn gebleven.28 
In de overgeleverde iconografie komen we Jeroen echter zelden tegen. Naast Adalbert 
staat hij als vierde heilige afgebeeld op het reeds genoemde composiete paneel in Haarlem 

6 
Frederick Bloemaert naar Abraham 
Bloemaert, St Adalbert, links onder 
gesigneerd Abrahamus Bloemaert 
Inv.   Fred: Bloem: sculp: et exc:, 
na 1630, gravure, 46,3 x 29,9 cm. 
Collectie en foto: Utrecht, Centraal 
Museum.
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met de vier ‘benedictijnen’ (afb. 5). De identificerende inscriptie onder Jeroen is 
tamelijk merkwaardig.29 Opvallend is dat St Jeroen niet alleen een zwaard in de rechter-
hand houdt, maar op zijn linker vuist een valk heeft zitten. Dat is op het paneel in 
Rotterdam duidelijk niet het geval, maar de reden voor dit ontbreken is onnaspeurbaar. 
Volgens Réau is de valk een toespeling op de naam Hieron van de heilige, want ‘valk’ is 
in het Grieks ‘hierax’ (ἱέραξ) en in het Latijn ‘hierofalco’.30 De vogel is het attribuut van 
verscheidene heiligen, onder andere van St Bavo, de schutspatroon van de valkeniers.31 
De vogel vinden we opnieuw op de hand van Jeroen op de binnenzijde van een linker 
altaarluik met onbekende verblijfplaats, dat omstreeks 1520 door een Haarlemse meester, 
misschien Frans Jansz (ca. 1490-tussen 1536 en 1542), werd geschilderd (afb. 7). Daarop 
staat Jeroen ten voeten uit links van Johannes de Evangelist. Hij is getonsureerd, draagt 
een kazuifel en is voorzien van zwaard en valk.32

De tweede geschilderde voorstelling van deze heilige die we nog wel bezitten, wordt 
tegenwoordig in Berlijn bewaard.33 Dit schilderij werd vroeger als vermoedelijk van de 
hand van Jan van Scorel (1495-1562) gezien, maar zou misschien een vroeg werk van 
Maerten van Heemskerck (1498-1574) kunnen zijn (afb. 8).34 Jeroen heeft de inmiddels 
gebruikelijke attributen zwaard en valk en is zelf gekleed in een rijk gedecoreerd gewaad, 
misschien een kazuifel. Op het gewaad zijn twee geborduurde voorstellinkjes verwerkt: 
het onderste geeft een groep personen weer met daarboven een duif in een stralenkrans, 
ongetwijfeld een voorstelling van Pinksteren, en hoger op de borst is op een gaffelkruis 
een vorst met scepter en kroon uitgebeeld. Volgens Bruyn zou dit St Adalbert zijn, 
waardoor het paneel met de abdij van Egmond geassocieerd kan worden, hoewel niet als 
een bestelling door het klooster.35 De herkomst van de geschilderde voorstellingen van 
St Jeroen in Haarlem en Berlijn, maar ook van het verdwenen luik, lijkt zonder veel bezwaar 
in Noord-Holland te plaatsen.

7 
Frans Jansz (?), St Jeroen van 
Noordwijk en Johannes de 
Evangelist, ca. 1520, paneel,  
119 x 80 cm. Omstreeks 1930  
bij kunsthandel Goudstikker, 
Amsterdam. De afbeelding werd 
overgenomen uit Bruyn 1966  
(noot 32), p. 213, afb. 18.  
Schilderij en foto zijn beide  
spoorloos.

8 
Maerten van Heemskerck (?),  
St Jeroen van Noordwijk,  
1528-1530, paneel, 47,2 x 35,6 cm. 
Berlijn, Gemäldegalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin-Preußischer 
Kulturbesitz. Foto: Jörg P. Anders.
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In de prentkunst komt St Jeroen sporadisch voor. De vroegst bekende prent is een gravure 
uit 1650 die is voortgekomen uit de samenwerking van Pieter Soutman (ca. 1593-1657) met 
Cornelis Visscher (1629-1658).36 Hierop is de heilige staand te zien, bekleed met een kazuifel. 
In de rechterhand houdt hij een geheven zwaard, op de linkerhand rust een jachtvalk.37

 
De kanunnik op het paneel met St Christoffel
Het heraldisch wapen dat rechts onderin op het luik met de knielende kanunnik en  
St Christoffel werd geschilderd bestaat uit een zilveren keper op een schild van sabel  
(afb. 1).38 Dit is het wapen van de Noordhollandse familie Van Rietwijk.39 Dit geslacht 
telde leden met functies als schepen, baljuw en schout, terwijl sommige anderen religieuze 
ambten bekleedden. Zij woonden en werkten rond 1500 vooral in Egmond, Alkmaar, 
en omgeving. Over de genealogie Van Rietwijk is vaker gepubliceerd.40 Een geslachtslijst 
Van Rietwijk werd al in de zeventiende eeuw door Simon van Leeuwen afgedrukt in 
diens Batavia illustrata.41 Uit de vijftiende en zestiende eeuw vinden wij hierin weliswaar 
verscheidene priesters doch slechts één kanunnik vermeld, die wat zijn sterfdatum betreft 
buitengewoon goed met de panelen in Rotterdam valt te associëren:

‘Dirk van Rietwijk, Priester en Canonik van de Collegiale Kerk van St. Catharijne  
tot Egmont op den Hoef anno 1507, volgens tuyge van ’t Leen-register van Egmont,  
lib. C. fol. 17. recto. Hy verhief het leen van Wimmenum, den lesten July anno 1504.  
by bezegelde brief van Jan, Grave van Egmont voorsz, hy stierf tot Leuven anno 1516.  
den 20. October, begraven in St. Pieters Kerk aldaar, onder den Autaar van de Heylige 
Dorothea, alwaar hy in een schoon Epitaphie uytgeschildert is.’42

Kanunnik Dirk was de zoon van Willem van Rietwijk († 1504), baljuw van Egmond en 
schout van Egmond-Binnen. Willem was gehuwd met Catharina van Heemskerk  
(† 1508) en zij kregen acht kinderen, hier vermeld in de volgorde in Batavia illustrata: 
onze priester-kanunnik Dirk († 1516), IJsbrand (schout van Egmond en dijkgraaf van 
Geestmerambacht; † 1523), Cornelis († 1573 of 1576), Catharina (jong en kinderloos 
gestorven), Mr Jan (pastoor te Petten; † 1522), Gerard of Gerrit (ongehuwd, stierf 
kinderloos), Willem (schepen te Alkmaar en thesauriër), en Albert (schout van Alkmaar; 
† 1537).43

Over Dirk Willemsz van Rietwijk valt in archivalia een en ander terug te vinden. 
Met twee van zijn broers, IJsbrand en Gerard, werd Dirk op 31 augustus 1497 als student 
aan de universiteit van Leuven ingeschreven.44 Kennelijk was Dirk de enige van dit 
drietal die zijn studie voltooide, want hij alleen wordt in archivalia met de magistertitel 
vermeld. Broer Jan, de pastoor in Petten, was ook magister, maar hij zal elders hebben 
gestudeerd, want zijn naam komt in de Leuvense matrikels niet voor. Als we Van Leeuwen 
volgen, werd Mr Dirk in het jaar 1504 tot priester gewijd en trad hij in 1507 toe tot het 
kapittel van de slotkapel in Egmond aan den Hoef.45 Aan deze eigenkapel van de heren 
van Egmont was al ongeveer een halve eeuw een kapittel van zes kanunniken verbonden. 
Kapel en kapittel stonden onder het patronage van de heilige Catharina.46 De groot-
vader van Mr Dirk, ook een Dirk van Rietwijk, was in 1476 in de slotkapel begraven. De 
ouders van Mr Dirk zouden in 1504 respectievelijk 1508 eveneens hun laatste rustplaats 
in deze kapel vinden.47 Onze kanunnik was derhalve op verschillende wijzen met de 
slotkapel verbonden. Hij is de eerste en voorlopig enige bij naam bekende kanunnik van 
het Catharinakapittel.

Door zowel de heren van Egmont als door de benedictijnenabdij ter plaatse is  
Mr Dirk met stukken land beleend geweest. 15½ geersen land in Niedorpermade (Niedorp) 
in leen van de heer van Egmont nam Willem van Rietwijk, vader van de kanunnik, over 
van Jutte Pietersdochter op 26 december 1500. Op 30 juni 1504 verheft Mr Dirk dit leen 
als zijn vader Willem is gestorven. Op 20 maart 1508 gaat het leen van Mr Dirk over naar 
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zijn broer IJsbrand van Rietwijk. Daarna heeft de kanunnik er geen bemoeienis meer 
mee.48 Een ander leen van de hofstede Egmond van 4 geersen land in Wimmenum wordt 
net als het leen in Niedorpermade op 30 juni 150449 door Mr Dirk na de dood van zijn 
vader Willem overgenomen. Als de kanunnik is gestorven, komt het leen op 1 december 
1517 op naam van zijn broer IJsbrand te staan.50

In de archivalia van de lenen van de Egmondse abdij vinden we Mr Dirk vermeld in 
verband met ‘twee stukken land in de Wijk [Beverwijk] ten zuiden van de zaat’, groot  
8 achtendeel rogzading.51 Nadat hij eerder voor zijn vader Willem optreedt, gaat dit leen 
voor 1510 kennelijk op onze kanunnik over, want op 18 september 1510 wordt het leen 
van Mr Dirk bevestigd door zijn leenheer Meinard Man, die op 10 november 1509 als de 
zesendertigste abt van Egmond was gekozen.52 Op 23 september 1516 laat Meinard Man 
vastleggen dat Hendrik Albertsz, zijn secretaris, met de stukken land in de Wijk wordt 
beleend. Expliciet wordt vermeld dat Mr Dirk van Rietwijk hiermee beleend placht te 
zijn,53 maar deze leenverhouding was dus ten einde gekomen.

Mr Dirk zal omstreeks 1480 geboren zijn, gezien zijn inschrijving als student te Leuven 
in 1497, de priesterwijding in 1504 en het zelfstandig verheffen van het leen van 
Niedorpermade in hetzelfde jaar. Over de doodsoorzaak van Mr Dirk weten we niets. 
Simon van Leeuwen geeft een mooi aanknopingspunt voor onderzoek in zijn vermelding 
van het graf in de Dorotheakapel van de Leuvense Sint-Pieterskerk. De begrafenisregis-
ters van deze kerk bevinden zich in het Stadsarchief van Leuven, maar gaan helaas niet 
verder terug dan juni 1646.54 We kunnen wel constateren dat het graf van Mr Dirk 
Willemsz van Rietwijk de talrijke lotgevallen van de Sint-Pieterskerk niet heeft kunnen 
doorstaan.55 Dat er geen grafsteen is overgeleverd, zegt niet veel omdat het aantal in de 
Leuvense kerk begraven doden veel groter moet zijn dan dat van de bewaard gebleven 
grafstenen. Daarvan werd in de jaren 1798, 1801 en 1807 een groot deel uit de kerk 
weggehaald of vernietigd.56

Wat we over het sterven van Mr Dirk kunnen zeggen is slechts hypothetisch.  
Op bezoek bij een bekende uit zijn Leuvense studiejaren of bij een andere relatie ter stede 
is de kanunnik wellicht ziek geworden en snel overleden. Misschien was Leuven een 
tussenstop op een pelgrimage, maar over de reden van zijn aanwezigheid in Leuven  
en over de aard van Mr Dirks levenseinde zullen we wel nooit zekerheid verkrijgen.  
Van Leeuwen vermeldt in verband met Mr Dirk tweemaal de datum 20 oktober 1516:  
als diens sterfdatum en als datum van zijn testament.57 Zoals reeds werd opgemerkt, 
worden de panelen in Rotterdam door Friedländer en alle auteurs na hem gedateerd rond 
1518, maar met de datum 20 oktober 1516 lijken we nu over een terminus ante quem voor 
vermoedelijk het gehele oorspronkelijke drieluik te beschikken.

Naar de reden voor de keuze van de heiligen op de voorzijden van de luiken valt 
redelijkerwijs te gissen. Dat op het paneel met de stichter zelf in de stoffering van het 
landschap een klokluidende kluizenaar en enkele schepen in een haven werden geschilderd, 
terwijl de patroon van reizigers en pelgrims met zijn reuzengestalte achter de knielende 
kanunnik oprijst, wekt het vermoeden dat we te maken hebben met een afscheid van 
iemand die op reis gaat. De Christoffeliconografie zou hier dan in de details toepasselijk 
zijn op een specifiek moment in het leven van Mr Dirk.

Voor welk godshuis zou het drieluik met de kanunnik bedoeld zijn geweest? 
Hoogstwaarschijnlijk was het niet gedacht om in de abdij van Egmond te functioneren, 
want daar waren Adalbert en Jeroen niet alleen met hun relieken,58 maar ook met altaren 
reeds vertegenwoordigd.59 Het is aannemelijk dat het stuk bedoeld was voor de aan de 
heilige Catharina gewijde slotkapel in Egmond aan den Hoef, met het kapittel waarvan 
Mr Dirk lid was. De voorstelling van Catharina als pendant van Christoffel en onze 
kanunnik zou voor deze bestemming pleiten. Helaas weten we niets over het onderwerp 
van het oorspronkelijke, nu verdwenen middenpaneel, zodat we een extra aanwijzing 
moeten ontberen.
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Zeer attractief is het om de vermelding van ‘een schoon Epitaphie’ bij het Leuvense  
graf van Mr Dirk in Van Leeuwens Batavia illustrata rechtstreeks met de Rotterdamse 
panelen te verbinden. We weten niet of het drieluik ten tijde van Mr Dirks begraving in 
Leuven al was voltooid en zich misschien reeds in de slotkapel bevond, maar dit is goed 
mogelijk. Het ontijdige overlijden van de kanunnik gaf dan waarschijnlijk aanleiding 
om het als gedenkteken in Leuven te laten functioneren. Als het oorspronkelijke drieluik 
inderdaad het epitaaf van Mr Dirk Willemsz van Rietwijk is geworden, dan heeft het 
vanaf ongeveer 1516 de Dorotheakapel van de Leuvense Sint-Pieterskerk gesierd.

De Dorotheakapel werd tot 1681 onderhouden door de Leuvense rederijkerskamer De 
Roose.60 Van deze kamer kreeg de plaatselijke schilder Joos van de Baren (voor 1574-na 1612) 
de opdracht om een drieluik met het Martelaarschap van de heilige Dorothea te schilderen. 
Blijkens een vermelding op het linker luik begon hij dat werk in 1594. De triptiek bevindt 
zich nog altijd in de Sint-Pieterskerk.61 Misschien huisvestte de Dorotheakapel een tijdlang 
beide drieluiken, maar dat is geenszins zeker. We kunnen tegen de achtergrond van het 
bovenstaande aannemen dat de Dorotheatriptiek het epitaaf van Dirk Willemsz van Rietwijk 

9a 
Jacob Cornelisz, St Christoffel, 
buitenzijde van het linker zijluik 
van De aanbidding van de drie 
koningen met de familie Heereman, 
1517, paneel, 82,2 x 23,6 cm. 
Collectie en foto: Amsterdam, 
Rijksmuseum.

9b 
Jacob Cornelisz, St Antonius Abt, 
buitenzijde van het rechter zijluik 
van De aanbidding van de drie 
koningen met de familie Heereman, 
1517, paneel, 82,2 x 23,6 cm. 
Collectie en foto: Amsterdam, 
Rijksmuseum.
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heeft vervangen, maar ook daarvoor is nog geen archivalisch bewijs aan het licht gekomen.62 
Problematisch is de opmerking over het epitaaf bij Van Leeuwen dus wel, want hij publiceerde 
zijn Batavia illustrata in 1685, dat wil zeggen 169 jaar na het overlijden van Mr Dirk. 
Tenminste twee verklaringen zijn denkbaar: ofwel Van Leeuwen baseerde zich op een bron 
uit het begin van de zestiende eeuw, of het epitaaf is bijna tot de achttiende eeuw in de 
Sint-Pieterskerk gebleven en toen pas verdwenen.

Verbanden met andere kunstwerken
De panelen in Rotterdam worden in de literatuur met het altaarstuk met De Heilige 
Maagschap in Obervellach door Jan van Scorel uit 1519 geassocieerd. Op de zijpanelen 
daarvan staan links een Christoffel met Christuskind en rechts een St Apollonia die qua 
uitvoering zeker verwant zijn aan de heiligen in Rotterdam. Dit verwondert niet omdat 
Van Scorel in de jaren 1512-1518 bij Jacob Cornelisz op het atelier was en dezelfde model-
len kan hebben gebruikt.63

10 
Jacob Cornelisz, De vrouwelijke 
leden van de familie Heereman met 
St Catharina, binnenzijde van het 
rechter zijluik van De aanbidding 
van de drie koningen met de  
familie Heereman, 1517, paneel, 
82,2 x 23,6 cm. Collectie en foto: 
Amsterdam, Rijksmuseum.
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Van Jacob Cornelisz zelf zijn vergelijkbare grisailles van sculpturen als op de panelen in 
Rotterdam te vinden op de achterzijden van de luiken van de triptiek De aanbidding van 
de drie koningen met de familie Heereman uit 1517: links Christoffel, rechts Antonius Abt 
(afb. 9a-9b). Ook deze heiligen gaan vergezeld van wapenschilden, hier boven in het 
beeldvlak.64 Opmerkelijk aan dit drieluik is dat de figuren van St Christoffel en  
St Catharina sterk overeenkomen met dezelfde heiligen op de Rotterdamse panelen. 
Christoffel is van hetzelfde type en ook zijn stand, weliswaar met tegengesteld contrapost, 
en de weergave van het Christuskind zijn vrijwel gelijk. Bij Catharina zien we net als in 
Rotterdam een wijsvinger als ‘bladwijzer’ in het boek gestoken dat zij met de linkerhand 
vasthoudt (afb. 10). Rad en keizer Maxentius ontbreken weliswaar als attributen, maar 
de hoofdbedekking van Catharina is sterk verwant aan dat op het Rotterdamse paneel.

Twee omstreeks 1520-1525 gedateerde luiken in het Art Institute in Chicago die aan 
Jacob Cornelisz of zijn atelier worden toegeschreven, tonen op de buitenzijden ook twee 
heiligen die een sculpturaal aspect bezitten en in grisaille zijn geschilderd (afb. 11a-11b). 
Hier betreft het de apostelen Andreas en Thomas.65 Van Jacob Cornelisz of uit zijn om-
geving kennen we derhalve drie paren luiken met op de buitenzijden heiligen in grisaille 
die als beeldhouwwerken worden weergegeven. Het paar in Chicago is extra interessant, 
omdat de knielende donor op de binnenzijde van het linker luik een kanunnik is die 
dezelfde houding aanneemt als Mr Dirk Willemsz van Rietwijk in Rotterdam (afb. 12a). 

11a 
Jacob Cornelisz of atelier,  
St Thomas, buitenzijde van een 
rechter luik met een Onbekende 
non of kanunnikes met St Petrus, 
1520-1525, paneel, 54,4 x 22,8 
cm. Collectie en foto: Chicago,  
The Art Institute.

11b 
Jacob Cornelisz of atelier,  
St Andreas, buitenzijde van een 
linker luik met een Onbekende 
kanunnik met St Matthias (?), 
1520-1525, paneel, 54,4 x 22,9 cm. 
Collectie en foto: Chicago,  
The Art Institute.
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We kunnen hier zelfs onomwonden concluderen dat modellen, voorbeelden in welke 
vorm dan ook, in het atelier van Jacob Cornelisz vaker gebruikte hulpmiddelen zijn 
geweest. Het koorgewaad van Mr Dirk en dat van de donor-kanunnik in Chicago zijn 
vrijwel identiek en beide zullen dus naar hetzelfde model zijn geschilderd.66 Dit staat in 
schril contrast met wat Karel van Mander over een Kruisafneming van Jacob Cornelisz 
schrijft, met ‘een gheknielde Magdalena, met een laken op d’aerde ligghende / met veel 
kreucken en vouwen / al ghedaen nae ’t leven / ghelijck hy ghewent was alle zijn lakens 
te doen nae t’leven.’67 Ook de gesignaleerde onnatuurlijke plooival in kleding op de 
Rotterdamse luiken is geenszins in overeenstemming met deze opmerking. De kwaliteit 
van de schilderingen op onze luiken is echter zeker niet middelmatig en we mogen 
wellicht aannemen dat Jacob Cornelisz er zelf een aandeel in heeft gehad, met name in 
het portret van Mr Dirk en in de figuren van Christoffel en Catharina.

De luiken in Chicago worden beschouwd als de overblijfselen van een klein drieluik 
dat bedoeld was om de op de binnenzijden uitgebeelde donor-kanunnik en zijn vrouwe-
lijke pendant, een non of kanunnikes (afb. 12b), na hun dood te gedenken. Te dien einde 
waren zij reeds bij leven geschilderd, tenminste een van beiden.68 De verwantschap met 

12a 
Jacob Cornelisz of atelier, 
Onbekende kanunnik met  
St Matthias (?), 1520-1525,  
paneel, 54,4 x 22,9 cm.  
Collectie en foto: Chicago,  
The Art Institute.

12b 
Jacob Cornelisz of atelier, 
Onbekende non of kanunnikes met 
St Petrus, 1520-1525, paneel,  
54,4 x 22,8 cm. Collectie en  
foto: Chicago, The Art Institute.
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de Rotterdamse panelen is dermate groot, dat het verantwoord lijkt om daarvoor iets 
gelijksoortigs te postuleren. De luiken in Museum Boijmans Van Beuningen  
behoren tot een triptiek die bedoeld was om in de slotkapel te Egmond aan den Hoef te 
functioneren. Het drieluik werd hoogstwaarschijnlijk vervaardigd voor Mr Dirk Willemsz 
van Rietwijk toen hij aan een grote reis begon, misschien een pelgrimage. Het portret 
van Mr Dirk werd bij leven geschilderd. Wegens zijn ontijdige dood te Leuven in het 
najaar van 1516 zal de triptiek vermoedelijk naar die stad zijn overgebracht, waar zij vele 
decennia lang in de Sint-Pieterskerk als epitaaf heeft kunnen dienen.

NOT EN

  * Voor Lauran Toorians. In 1994 
werd mij als probleem de identificatie 
van de personen op de achterzij den 
van deze twee panelen voorgelegd 
door historicus en keltoloog 
Lauran Toorians. Mijn opvatting 
was toen dat we hier met twee 
vooral in Noord-Holland vereerde 
heiligen te maken hebben. Als 
stelling nr. 7 bij mijn proefschrift 
Dia brátha: eschatological theopha-
nies and Irish high crosses, 
Zoeterwoude-Dorp 1997, maakte 
ik deze interpretaties op beperkte 
schaal openbaar. Dit gaf Lauran 
Toorians in zijn hoedanigheid van 
freelance journalist aanleiding om 
een weekbladartikel over de pane-
len te publiceren: ‘Onverwachte 
kunstschatten uit de Egmondse 
abdij’, Katholiek nieuwsblad jrg 15, 
nr. 34 (22 mei 1998), 26. Hierin 
werd over mijn interpretaties 
alsook over andere veronderstel-
lingen gerapporteerd, echter  
zonder dat nog enig nader onder-
zoek was verricht. Dit feitelijk 
premature artikel leidde weer tot 
een aan mij gerichte reactie van de 
Egmond-onderzoeker Wim 
Schmelzer uit Haarlem. Zich 
baserend op zijn genealogische 
onderzoekingen suggereerde hij 
een mogelijke stichter, een  
geestelijke die ik zelf via Simon  
van Leeuwens Batavia illustrata 
(zie noot 41) op het spoor kwam.  
De uiteindelijke voltooiing van  
het onderzoek voor dit artikel is  
te danken aan de door Daantje 
Meuwissen samengestelde tentoon-
stellingen met de catalogus Jacob 
Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-
1533): de Renaissance in Amsterdam 
en Alkmaar, Zwolle 2014, waarin 
het commentaar bij catalogusnum-
mer 27a-b bevindingen presenteert 
die hier worden onderbouwd.

1   De panelen met inventarisnum-
mers 3378 en 3379, voorheen 
Br[uikleen] F[rederiks] 4 en 5, 
behoren tot een omvangrijke 
schenking kunstwerken en kunst-
voorwerpen door mevrouw E. 
Frederiks uit 1994. De geschonken 
collectie, uit het bezit van haar 
vader J.W. Frederiks, was al sinds de 
jaren 1960 in bruikleen in het 

museum aanwezig. Zie: J. de Man, 
‘Mr. J.W. Frederiks 1889-1962’, in: 
Joh.R. ter Molen (red.), 150 jaar 
Museum Boijmans Van Beuningen: 
een reeks beeldbepalende verzame-
laars, Historische publicaties 
Roterodamum 125, Rotterdam 
1999, pp. 370-389.

  De naam ‘Van Oostsanen’ wordt in 
de kunsthistorische literatuur vrij 
algemeen gebruikt, ofschoon hij 
nooit een familienaam is geweest, 
terwijl ‘War’ een zogeheten spring-
naam is, zie: S.A.C. Dudok van 
Heel m.m.v. W.J. van den Berg,  
‘De schilders Jacob Cornelisz alias 
Jacob War en Cornelis Buys uit 
Oostzaan: hun werkplaatsen in 
Amsterdam en Alkmaar’, De 
Nederlandsche leeuw: tijdschrift  
van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslachts- en 
Wapenkunde 128 (2011), pp. 49-79: 
54-55.

2   M.J. Friedländer, Die altniederlän-
dische Malerei, dl. 12 Pieter Coeck, 
Jan van Scorel, Leiden 1935, p. 194, 
nr. 247 (in de bijschriften van pln 
XLVII-XLVIII worden ze 248 
genummerd); C. V[ergeer],  
‘St Christopher and donor / 
Reverse: Edward the Confessor; St 
Catherine / Reverse: A canonised 
Scottish monk’, in: Van Eyck to 
Bruegel: 1400-1550. Dutch and 
Flemish painting in the collection of 
the Museum Boymans-van 
Beuningen, Rotterdam 1994,  
pp. 312-317, nrs 71/72: 317.

3   Friedländer 1935 (noot 2), p. 194; 
J.L. Carroll, The paintings of Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen (1472?-
1533), Chapel Hill 1987, noemt de 
vermeende medewerker ‘Hand A’, 
maar deze toeschrijving is niet 
algemeen aanvaard, zie: p. 325, cat.
nr. A8, vgl. pp. 320-322 (Hand A); 
Vergeer 1994 (noot 2), pp. 315-317; 
M. W[olff ], ‘Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen or workshop, Saint 
Matthias (?) and a donor; Saint 
Andrew (reverse), 1520/25. Saint 
Peter and a donor; Saint Thomas 
(reverse), 1520/25’, in: M. Wolff 
(red.), Northern European and 
Spanish paintings before 1600 in the 
Art Institute of Chicago: a catalogue 

of the collection, Chicago 2008,  
pp. 180-184: 182-183.

4   Friedländer 1935 (noot 2), p. 194; 
de identificaties werden zonder 
vermelding van heiligenstatus 
overgenomen in: cat.tent. 
Nederlandsche kunst van de XVde 
en XVIde eeuw, ’s-Gravenhage 
(Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen Mauritshuis) 19453,  
p. 36, cat.nr. 42. In cat.tent. Jan van 
Scorel, Utrecht (Centraal Museum) 
1955, pp. 74-75, nr. 78: 74, werd de 
monnik geïdentificeerd als ‘Petrus 
Martyr’.

5   Vergeer 1994 (noot 2), pp. 312-317, 
nrs 71/72; J. Giltaij, Honderdvijftig 
jaar er bij en er af: de collectie oude 
schilderkunst van het Museum 
Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, 1849 tot 1999, 
Rotterdam-Zutphen 2000, p. 43.

6   Christoffel heeft zijn gebruikelijke 
staande pose met een tak als staf en 
het Christuskind als last. Vgl. de 
beschrijving van het ‘algemene 
type’, in: F. Werner, ‘Christophorus’, 
in: W. Braunfels (red.), Lexikon der 
christlichen Ikonographie, dl. 5 
Ikonographie der Heiligen: Aaron 
bis Crescentianus von Rom,  
Rome etc. 1973, kol. 496-508: 498. 
Het rad van Catharina is sinds de 
dertiende eeuw haar attribuut, zo 
ook de figuur van keizer Maxentius, 
onder wie zij zou zijn gemarteld, 
aan haar voeten. Zie de beschrijving 
van haar ‘type en attributen’, in:  
P. Assion, ‘Katharina (Aikaterinê) 
von Alexandrien’, in: W. Braunfels 
(red.), Lexikon der christlichen 
Ikonographie, dl. 7 Ikonographie der 
Heiligen: Innozenz bis 
Melchisedech, Rome etc. 1974,  
kol. 289-297: 290.

7   Vergeer 1994 (noot 2), p. 315.  
De identificatie werd gedaan op 
basis van suggesties van museum-
medewerkers uit het Verenigd 
Koninkrijk.

8   [Ch. Boutell,] Boutell’s heraldry, 
red. J.P. Brooke-Little, Londen-
New York 1984, pp. 207, 208,  
fig. 366, pl. V. De wapens van de 
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Engelse koningen die aan het Huis 
Plantagenet voorafgingen, kregen 
pas in de dertiende eeuw hun vorm. 
Het aan Edward de Belijder toege-
kende wapen in Westminster 
Abbey, Londen, toont een kruis 
omgeven door vijf duiven, welk 
wapen kennelijk gebaseerd was op 
een munt met een kruis en vier 
vogels, zie: Boutell 1984 (noot 8), 
p. 1, fig. 1, pp. 205-206.

9   Boutell 1984 (noot 8), p. 213, pl. VI.

10   Veel van de belangrijkste literatuur 
over de abdij van Egmond vindt 
men in de noten van deze bijdrage 
terug. Een historische samenvatting 
biedt: A.C.F. Koch, ‘Egmond’, in: 
R. Aubert en É. Van Cauwenbergh 
(red.), Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, dl. 5 
Égérie-Eusébie, Parijs 1963, pp. 23-27, 
maar het standaardwerk is:  
J. Hof, De abdij van Egmond van de 
aanvang tot 1573, Hollandse studiën 
5, ’s-Gravenhage-Haarlem 1973. 
Belangrijk ook zijn de onder redac-
tie van G.N.M. Vis verschenen  
vijf artikelenbundels Egmondse 
studiën, Hilversum 1990-2008.

11   W. Lampen, ‘Adalberto’, in: 
Biblioteca sanctorum, dl. 1, Rome 
1961, kol. 182-183; G. Kiesel, 
‘Adalbert von Egmond’, in:  
W. Braunfels (red.), Lexikon der 
christlichen Ikonographie, dl. 5 
Ikonographie der Heiligen: Aaron 
bis Crescentianus von Rom, Rome 
etc. 1973, kol. 25; G.N.M. Vis, ‘De 
twaalf gezellen van Sint Willibrord’, 
in: P. Bange en A.G. Weiler (red.), 
Willibrord, zijn wereld en zijn 
werk: voordrachten gehouden tijdens 
het Willibrordcongres Nijmegen, 
28-30 september 1989, 
Middeleeuwse studies 6, Nijmegen 
1990, pp. 128-146: 140; E.H.P. 
Cordfunke en K. van der Borg, 
‘Adelbert van Egmond’, in: P.J. 
Woltering, V.J.H. Verwers en G.H. 
Scheepstra (red.), Middeleeuwse 
toestanden: archeologie, geschiedenis 
en monumentenzorg, aangeboden 
aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e 
verjaardag, Hilversum 2002,  
pp. 235-240: 238. Voor de cultus 
van Adalbert in Egmond, zie:  
J. Vis, ‘Egmond-Binnen’, in:  
P.J. Margry en Ch. Caspers (red.), 
Bedevaartplaatsen in Nederland, dl. 
1 Noord- en Midden-Nederland, 
Amsterdam-Hilversum 1997,  
pp. 325-334.

12   Van Adalbert bestaan een vita 
prima door Ruopert van Mettlach 
en een anonymus uit vermoedelijk 
het einde van de tiende eeuw, een 
daarvan sterk afhankelijk vita 
secunda (tegenwoordig Historia 
genoemd) uit de twaalfde of de 
dertiende eeuw, een misschien 
zelfstandige tekst Miracula sancti 
Adalberti uit de twaalfde eeuw die 
in handschriften bij zowel de eerste 
als de tweede vita is te vinden, door 

Willem Procurator (1292/1295-
1365) opgetekende wonderverhalen 
uit de dertiende en veertiende 
eeuw, alsook Miracula uit de  
vijftiende eeuw. Zie: M. Gumbert-
Hepp, ‘De mirakelen van Sint 
Adalbert door Willem Procurator 
en enkele verwante teksten’, in: 
G.N.M. Vis (red.), De abdij van 
Egmond geschreven en beschreven, 
Egmondse studiën 4, Hilversum 
2002, pp. 81-101: 81; M. Carasso-
Kok, Repertorium van verhalende 
historische bronnen uit de  
middeleeuwen: heiligenlevens, 
annalen, kronieken en andere in 
Nederland geschreven verhalende 
bronnen, Bibliografische reeks van 
het Nederlands Historisch 
Genootschap 2, ’s-Gravenhage  
1981, pp. 3-9, nrs 1-5 en 6 
(Middelnederlandse bewerkingen).

13   De historiciteit van de heilige 
wordt min of meer helder in: Vis 
1990 ‘Twaalf gezellen’ (noot 11), 
pp. 138-141; Cordfunke en Van der 
Borg 2002 (noot 11).

14   Ruopert van Mettlach, de schrijver 
van het leeuwendeel van de eerste 
vita, zou Adalbert reeds als van 
edele afkomst hebben voorgesteld, 
zie voor deze bewering bijvoor-
beeld: G.N.M. Vis, Adelbert en 
Egmond: het leven van de heilige 
belijder Adelbert, Egmond-Binnen 
1990, p. 19. In Ruoperts tekst in 
dezelfde uitgave, pp. 29-50, vinden 
we daarvan echter niets terug.

15   Johannes de Beke, Croniken van 
den Stichte van Utrecht ende van 
Hollant, red. H. Bruch, Rijks 
geschiedkundige publicatiën, grote 
serie 180, ’s-Gravenhage 1982,  
pp. 10-11 (‘Van sunte Willibrord 
ende sinen ghesellen, hoe si in 
Duutschlant quamen’).

16   De Beke 1982 (noot 15), pp. 16-17 
(‘Van sunte Willibrords doot ende 
sijnre ghesellen’).

17   Carasso-Kok 1981 (noot 12),  
pp. 417-418, nr. 381. Een van de 
handschriften met dit verslag zou 
uit het klooster te Egmond afkom-
stig kunnen zijn: Regionaal Archief 
Alkmaar, Aanwinsten 128 A 1 
(voorheen Gemeentearchief 
Alkmaar, Collectie aanwinsten 1 
[oude nummering 263], tekst op 
fol. 68v, uit ongeveer 1514. De tekst 
werd uitgegeven en vertaald in: 
Gumbert-Hepp 2002 (noot 12),  
pp. 100-101, die de zogenaamde 
regeringsduur van Adalbert, in de 
handschriften zevenendertig jaar 
respectievelijk zevendertig jaar en 
zeven maanden, onjuist vertaalt. 
Th. Arnold (red.), Memorials of  
St. Edmund’s Abbey, dl. 1, Rerum 
Britannicarum medii aevi scriptores 
or Chronicles and memorials of 
Great Britain and Ireland during 
the Middle Ages 96, Londen 1890, 
pp. xviii-xix, vermoedt dat Adalbert 

bij deze gelegenheid werd verward 
met de in 793 (recte 794) ver-
moorde Ethelbert van East Anglia.

18   Het Noordengelse Deira, gesitu-
eerd tussen de rivieren Humber en 
Tees, was een in de vijfde eeuw 
ontstaan koninkrijk van Angelen 
dat in de zevende eeuw met het 
noordelijker gelegen koninkrijk 
Bernicia werd samengevoegd. 
Vanaf de achtste eeuw was Deira 
het rijkste deel van Northumbrië, 
zie: D.A. Bullough, ‘Deira’, 
in: Lexikon des Mittelalters, dl. 3 
Codex Wintoniensis bis Erziehungs- 
und Bildungswesen, München-
Zürich 1986, kol. 648-649. Vorsten 
wier namen met Ethel- (Æthel-) 
beginnen, zijn relatief talrijk in 
Angelsaksisch Engeland en eventu-
ele gelijkstelling van zo’n vorst met 
St Adalbert was in Egmond in de 
late Middeleeuwen eenvoudiger te 
verantwoorden dan nu. In de 
tweede helft van de zevende eeuw 
regeerde nog een Ethelwold over 
Deira. Réau vermeldt in verband 
met het hierna aan bod komende 
schilderstuk in Haarlem, maar 
zonder enige adstructie, dat 
Adalbert door zijn hagiografen met 
koning Ethelbert van Kent († 616), 
de eerste christelijke vorst onder de 
Angelsaksen, werd verwisseld, zie: 
L. Réau, ‘Deux peintures inédites 
de romanistes des Pays-Bas dans des 
collections françaises’, in: 
Miscellanea Leo Van Puyvelde, 
Brussel 1949, pp. 111-116: 113. 
Adalbert van Egmond zou echter 
in de zevende-achtste eeuw hebben 
geleefd. In het verslag van het 
bezoek van abt Floris aan Bury  
St Edmund’s wordt Adalberts 
zogenaamde vader Edilbaldus of 
Alcmundus genoemd. Deze namen 
vallen niet met een historische 
vorst van Deira te verbinden.

19   Het randschrift luidt: ‘S[anctus] 
Adalb[er]t[us] quo[n]da[m] ab 
Anglis nu[n]c a D[e]o coronat[us]’ 
(Sint Adalbert, eens door de 
Engelsen, nu door God gekroond), 
zie: Nederlandsche kloosterzegels 
vóór 1600, dl. 1 Benedictijnen, 
’s-Gravenhage 1935-1938, pp. 11, nr. 
1, 3 (afb.); voor later gebruik, tot in 
1557, van zegels van prelaten van de 
Egmondse abdij met Adalbert 
voorzien van regalia, zie: pp. 25, nr. 
34, 27 (afb.); 26, nr. 35, 27 (afb.); 26, 
nr. 37, 27 (afb.); 26, nr. 38, 28 (afb.).

20   Frans Hals Museum, Haarlem,  
inv.nr. OS 82-327. Het werk in 
Haarlem bestaat uit twee samen-
gevoegde luiken van een retabel. 
De luiken zouden overlangs zijn 
doorgezaagd en de afgezaagde 
helften bevinden zich los van elkaar 
in het Musée Oldmasters Museum 
in Brussel, inv.nrs 372-373, met 
daarop voorstellingen van de 
vrouwelijke heiligen Gertrudis van 
Nijvel, Scholastica, Walburga en 
Kunigunde. Het volledige werk 



80 Oud Holland  2015 volume 128 -  2 /3

wordt thans toegeschreven aan Jan 
Joesten van Hillegom (ca. 1474-na 
1535), die als provenier in de abdij 
van Egmond heeft gewoond, maar  
is dan het enige bekende werk van 
deze schilder. Het retabel was 
vermoedelijk opgesteld in de abdij-
kerk van Egmond. Zie, ook voor de 
problematische toeschrijving:  
I. v[an] T[hiel]-S]troman], ‘Jan 
Joesten van Hillegom’, pp. 213-215, 
en cat.nr. 255, pp. 526-527, in: 
Painting in Haarlem 1500-1850: the 
collection of the Frans Hals Museum, 
Gent 2006. 

21   Bowes Museum, Barnard Castle, 
Co. Durham, Engeland, inv.nr. 615.

22   T. van Bueren, Tot lof van Haarlem: 
het beleid van de stad Haarlem ten 
aanzien van de kunstwerken uit de 
geconfisqueerde geestelijke instel-
lingen, Amsterdamse historische 
reeks, grote serie 17, Hilversum 1993, 
pp. 298-306, Catalogus Jansklooster 
A7: 300 (afb.), 302.

23   Tekening door Abraham Bloemaert: 
Utrecht, Centraal Museum, inv.nr. 
24703. De gravure die door 
Frederick Bloemaert naar deze 
tekening werd gemaakt, is de ze-
vende in een serie ‘Bisschoppen en 
prelaten van Utrecht’, waartoe 
Adalbert als ‘aartsdiaken’ ten on-
rechte werd gerekend. Het Centraal 
Museum in Utrecht bezit ook van 
de gravure een exemplaar: inv.nr. 
5394. Zie: M.G. Roethlisberger, 
Abraham Bloemaert and his sons: 
paintings and prints, Biographies 
and documents [by] M.J. Bok, 2 dln, 
Aetas aurea: monographs on Dutch 
& Flemish painting 11, Doornspijk 
1993, dl. 1: p. 286, nr. 437; dl. 2: pl. 
609, nr. 437; J. Bolten, Abraham 
Bloemaert, c. 1565-1651: the drawings, 
2 dln, eigen uitgave 2007, dl. 1: p. 
126, nr. 319; dl. 2: p. 161, figs 319-319a.

24   ‘[...] Sint Adalbert, belijder en 
diaken, zoon van de koning van 
Deira. Nadat hij afstand gedaan had 
van zijn koninklijk erfgoed in 
Anglia, kwam hij in het jaar 690  
als de enige diaken aan in de 
Nederlanden met bisschop 
Willibrord en medepriesters [...]’ 
Het weergegeven motto uit Psalm 
83:11 is ook zeer passend: ‘Elegi 
abiectus esse in Domo Dei mei, 
magis quam habitare in tabernaculis 
peccatorum’ (Liever wil ik verwor-
pen zijn in de woonplaats van mijn 
God, dan te wonen in tenten van 
zondaars).

25   W. Lampen, ‘Jeron’, in: Bibliotheca 
sanctorum, dl. 7, Rome 1966, kol. 
1018 (vermeldt ten onrechte het jaar 
1902 voor de translatie van Jeroens 
relieken naar Noordwijk); G. Kiesel, 
‘Hieron (Jeron) von Schottland’,  
in: W. Braunfels (red.), Lexikon der 
christlichen Ikonographie, dl. 6 
Ikonographie der Heiligen: 
Crescentianus von Tunis bis 

Innocentia, Rome etc. 1974, kol. 518; 
Sint-Jeroen: Noordwijk 100 jaar 
bedevaartplaats, Noordwijk 1992, 
passim. Voor de cultus van Jeroen in 
Noordwijk en Egmond, zie: J. Vis, 
‘Noordwijk-Binnen’, in: P.J. Margry 
en Ch. Caspers (red.), 
Bedevaartplaatsen in Nederland,  
dl. 1 Noord- en Midden-Nederland, 
Amsterdam-Hilversum 1997,  
pp. 572-578.

26   Over Jeroen bezitten we een 
Latijnse vita (uit de elfde, twaalfde 
of dertiende eeuw) en Nederlandse 
bewerkingen daarvan (vijftiende 
eeuw), alsook twee gedichten over 
het terugvinden van zijn hoofd 
(vijftiende eeuw) respectievelijk over 
zijn martelaarschap en relieken 
(vijftiende of zestiende eeuw), zie: 
Carasso-Kok 1981 (noot 12),  
pp. 42-45, nrs 36-39. In de oude 
‘Vita et translatio sancti Ieronis’ 
komt geen land van herkomst voor, 
maar de adellijke afstamming wordt 
wel genoemd, zie: O. Oppermann, 
Fontes Egmundenses, Werken uitge-
geven door het Historisch 
Genootschap derde serie 61, Utrecht 
1933, pp. 39-58: 40. Petrus Opmeer, 
Martelaars-boek, ofte historie der 
Hollandse martelaren, welke om de 
christen catholijke gods-dienst, soo ten 
tijden van de woeste heidenen, als der 
hervormde nieugesinden seer wreed 
sijn omgebragt, [...], Antwerpen 
1700, p. 98, vermeldt: ‘Den  
H HIERON dan gebooren uit 
adelijke Ouders in Schotland’. Het 
leven etc. van St Jeroen beslaat hierin 
het tiende en elfde hoofdstuk van 
het eerste deel, pp. 95-106, 107-115. 
Vgl. P.J. Blok, ‘Sint Jeroen’, Bijdragen 
voor vaderlandsche geschiedenis en 
oudheidkunde vierde reeks 3 (1903), 
pp. 1-23: 2, n. 2.

27   M.P. van Buijtenen en A.K. de 
Meijer, ‘Heiligen tussen pieremen-
ten’, Jaarboek Oud-Utrecht 1985,  
pp. 9-61: 27-28.

28   H. v[an] H[eussen], Kerkelijke 
historie en outheden der zeven ver-
eenigde provinciën, dl. 3 De outheden 
en gestichten van het rechte Zuid-
Holland en van Schieland, van 
Rhynland [...], Leiden 1726, p. 949: 
‘De marteldood van deezen 
Heilig[e] plagt op het gewelf van de 
kerk zeer kunstig geschildert te 
staan. Ja een gedeelte van dit geschil-
der is noch in wezen gebleeven; 
zijnde de rest door een nijdige hand 
uytgekrabbelt.’; Blok 1903 (noot 
26), p. 7; Sint-Jeroen: Noordwijk 
1992 (noot 25), p. 18 (waar net als in 
Vis 1997 ‘Noordwijk-Binnen’ [noot 
25], p. 578, beweerd wordt dat Jacob 
Cornelisz van Oostsanen de schilder 
is geweest).

29   Onvolledige weergaven van de 
inscriptie onder St Jeroen: Réau 
1949 (noot 18), p. 113; Painting in 
Haarlem 2006 (noot 20), pp. 
526-527, cat.nr. 255. De vermelding 

van de heilige is tegenwoordig 
leesbaar als: ‘S yemusimõ et mr̃’. Als 
we aannemen dat er boven de derde 
letter, de e, ook een contractieteken 
heeft gestaan, kunnen we de inscrip-
tie opvatten als ‘S yeronimus i mona-
chus et martyr’ (Sint Hieronymus 
dat wil zeggen de monnik en marte-
laar).

30   Réau 1949 (noot 18), p. 113. 
Hierofalco is eigenlijk alleen de 
naam voor een subgenus of onderge-
slacht. Een andere en voor de hand 
liggende verklaring van de naam 
Hieron is de verwantschap met 
‘hieros’ (ἱερος), ‘heilig’; vgl. Blok 
1903 (noot 26), p. 2, n. 3.

31   A. D’Haenens, ‘Bavone’, in: 
Bibliotheca sanctorum, dl. 2, Rome 
1962, kol. 982-986; G. Kiesel, ‘Bavo 
(Allowin, Baaf ) von Gent’, in: W. 
Braunfels (red.), Lexikon der christli-
chen Ikonographie, dl. 5 Ikonographie 
der Heiligen: Aaron bis 
Crescentianus von Rom, Rome etc. 
1973, kol. 344-345. St Bavo wordt 
niet alleen in het diocees Gent, maar 
ook in Noord-Holland (Haarlem) 
vereerd. Voor de valk als attribuut 
van verscheidene heiligen, zie: 
A.E.H. Swaen, De valk in de icono-
graphie, Maastricht 1926 (St Jeroen: 
pp. 20-26).

32   Dit luik en zijn pendant met de 
heiligen Andreas en Jodocus waren 
samen in 1929-1930 in kunsthandel 
J. Goudstikker te Amsterdam. Zij 
worden met Frans Jansz in verband 
gebracht in: J. Bruyn, ‘De Abdij van 
Egmond als opdrachtgeefster van 
kunstwerken in het begin van de 
zestiende eeuw’, Oud Holland 81 
(1966), pp. 145-172, 197-227: 220, 
213, afb. 18-19.

33   Berlijn, Stiftung Preussischer 
Kulturbesitz, Staatliche Museen, 
Gemäldegalerie, inv.nr. 644C.

34   F. Winkler, Die altniederländische 
Malerei: die Malerei in Belgien und 
Holland von 1400-1600, Berlijn 
1924, pp. 285, 287, Abb. 171, acht de 
stijl misschien alleen aan Van Scorel 
toe te schrijven (vgl. Réau 1949 
[noot 18], p; 114); Bruyn 1966 (noot 
32), pp. 225-226, 215, afb. 23, ziet het 
paneel als een omstreeks 1528 wel-
licht door Van Heemskerck geschil-
derd werk. In: Gemäldegalerie 
Berlin: Gesamtverzeichnis, Berlijn 
1996, pp. 90, 206, Abb. 809, staat 
‘Der Hl. Hieronymus von 
Noordwijk’ omschreven als 
‘Niederländisch. Um 1530’.

35   Bruyn 1966 (noot 32), pp. 225-226.

36   Chr. Schuckman en D. de Hoop 
Scheffer, Hollstein’s Dutch & 
Flemish etchings, engravings and 
woodcuts ca. 1450-1700, dl. 40 
Cornelis de Visscher, Cornelis 
Visscher, Hendrick Jansz Visscher, 
Lambert Visscher, Roosendaal 1992, 



81 Oud Holland  2015 volume 128 -  2 /3

p. 30, nr. 22; K. Barrett, Pieter 
Soutman: life and oeuvre, Oculi: 
studies in the arts of the Low 
Countries 12, Amsterdam-
Philadelphia 2012, p. 190, Pr-23. De 
anonieme geëtste kopie die in deze 
werken wordt vermeld, vinden we 
terug in het eerste deel na p. 95 of 98 
in verscheidene edities van het 
Martelaars-boek door Petrus 
Opmeer, bijvoorbeeld Opmeer 
1700 (noot 26), met als onderschrift 
‘S. Hieron, Martyr Nordovicensis’.

37   Deze attributen treffen we ook aan 
op een kopergravure met St Bavo 
van Soutman en Visscher, met dat 
verschil dat Bavo als ridder in harnas 
is afgebeeld en het zwaard in zijn 
rechterhand naar omlaag wordt 
gehouden, zie: Schuckman en De 
Hoop Scheffer 1992 (noot 36), pp. 
190, Pr-19, 302, pl. Pr-11. In Opmeer 
1700 (noot 26), vóór p. 141 vinden 
we daarvan een anonieme kopie, 
voorafgaand aan Bavo’s levensbe-
schrijving op pp. 141-152.

38   Merkwaardig is dat het wapen niet 
zichtbaar is op misschien wel de 
oudste reproductie van dit paneel, 
foto nr. 0000027773 in het 
Fotoarchief M.J. Friedländer van het 
RKD – Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, Den Haag, die 
gebruikt werd voor pl. XLVII,  
nr. 248 (op p. 194 als nr. 247 opge-
voerd), links, in: Friedländer 1935 
(noot 2). In de aangevulde Engelse 
editie van dit werk (M.J. 
Friedländer, Jan van Scorel and 
Pieter Coeck van Aelst, Early 
Netherlandish painting 12, Leiden-
Brussel 1975) is op pl. 138, nr. 247 
een foto gereproduceerd waarop het 
wapen wel is te zien. Inspectie van 
het paneel zelf gaf geen aanleiding te 
veronderstellen dat het hier een 
overschildering betreft. Alle andere 
mij bekende reproducties hebben 
het wapen uiteraard ook.

39   J.B. Rietstap, De wapens van den 
tegenwoordigen en den vroegeren 
Nederlandschen adel, Groningen 
1890, p. 383; J.B. Rietstap, Armorial 
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SUMMARY

Two panels from the environment of Jacob Cornelisz van Oostsanen in the Museum 
Boijmans Van Beuningen

In a discussion of the iconography of two panels from the environment of Jacob Cornelisz van Oostsanen 
in the Museum Boijmans Van Beuningen of Rotterdam new interpretations are proposed. The panels 
make up the shutters of a triptych with a now lost central panel with unknown subject. The previously 
unidentified donor on the panel with St Christopher must be Mr Dirk Willemsz van Rietwijk, a canon 
of the St Catherine’s chapter of the private Egmont chapel in Egmond aan den Hoef. The two saints 
depicted as sculptures on the reverses of the shutters, formerly identified as Edward the Confessor and 
an anonymous canonized monk from Scotland, appear to be St Adalbert and St Jeroen (Hieron), both 
saints strongly connected with the North of Holland, and especially with Egmond Abbey. The original 
triptych must have been painted for Mr Dirk van Rietwijk c. 1516, with the purpose to place it within the 
Egmond aan den Hoef collegiate chapel. When in 1516 Mr Dirk suddenly died in the Flemish town of 
Louvain, this triptych apparently was brought to the collegiate church of St Peter’s in Louvain to serve as 
an epitaph near the grave of Mr Dirk Willemsz van Rietwijk in the chapel of St Dorothy.
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