
Zelfportret met Colosseum.

Maerten 
van Heemskerck 

1498

Obelisk met portret van zijn vader die als 
‘welgesteld huijsman’ overleed in 1535; 
door Maerten 35 jaar later opgericht bij 
de dorpskerk. Een replica staat op de 
begraafplaats; het origineel wordt in de 
toren behoed voor achteruitgang door 
weersinvloeden.

Heemskerkse 
boerenzoon 

wordt 
kunstenaar

Het 
Sint Laurentiusaltaar 
1544 - Alkmaar

Zo’n vijf jaar werkt Maerten van Heemskerck in opdracht van 

de kerk aan het grootste triptiek dat ooit in de Noordelijke 

Nederlanden zal worden vervaardigd. In 1544 wordt het 

opgeleverd in de Grote Sint Laurens Kerk in Alkmaar. 

Vrij snel na de plaatsing breekt in 1566 in Nederland de 

Beeldenstorm uit en verdwijnen vele kunstwerken uit kerken. 

Het triptiek kan worden gered, maar wordt in 1581 via een 

handelaar verkocht. Het komt uiteindelijk terecht in de 

Domkerk van Linköping in Zweden, waar het nog steeds te 

bewonderen is.

We mogen Maerten van Heemskerck met 
recht de beroemdste Heemskerker allertijden 
noemen. Hij wordt geboren als Maerten 
van Veen in een eenvoudig boerengezin in 
Heemskerk en trekt tegen de wil van zijn vader 
de wereld in. Maerten heeft een roeping: hij 
wil schilderen, hij wil kunstenaar worden. 
En hij wordt een beroemd kunstenaar, die 
zich Maerten van Heemskerck noemt naar 
zijn geboorteplaats, die daarmee op de kaart 
komt te staan. Een belangrijke leermeester in 
Nederland is Jan van Scorel, maar bekend wordt 
Maerten na een vierjarig verblijf in Italië waar 
hij veel leerde van renaissanceschilders en 
tijdgenoten als Michelangelo en Rafaël.

Bij de laatste restauratie van 

de Laurenskerk in Alkmaar 

ontstond bij een aantal 

kunstenaars het idee om het 

triptiek via een scan terug 

te brengen naar Alkmaar. 

Het project werd genoemd 

‘Maerten in Cyberspace’. 

Zo ontstond een kopie die 

in Alkmaar kon worden 

bezichtigd. Helaas is de 

kwaliteit van de kopie zo sterk 

achteruit gegaan dat deze 

niet meer publiekelijk wordt 

getoond.

De grafplaat van Willem van Galen 
1539 - Breda

Midden voor het priesterkoor van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda ligt -tussen 

andere stenen kanunnikenzerken- de zerk met koperen grafplaat voor Deken Willem van Galen 

die overleed in 1539. De plaatsing van de zerk op deze plek getuigt van zijn status. 

Een verklarende tekst in de kerk suggereert dat de grafplaat is gemaakt naar een ontwerp van 

Maarten van Heemskerck. Deze bewering wordt niet door iedereen ondersteund. Op de enige 

vergelijkbare koperen zerk in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar staat de naam van Josine van 

Foreest, een naamgenoot van de beroemde Alkmaarse arts Pieter van Foreest, met wie Maerten 

van Heemskerck bevriend was. Bovendien is onder de zerk in Alkmaar Josines echtgenoot Pieter 

Claesz. Paelinck, burgemeester van Alkmaar, begraven. Deze burgemeester is door Maerten van 

Heemskerck naast zichzelf geschilderd als een van de weldoeners op de achterzijde van het Sint 

Laurentiusaltaar. 
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