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Schoorl, Haarlem, Amsterdam, Keulen, Obervellach, Bazel, Venetië, Malta, Rhodos, Bethlehem en 

Jeruzalem, dit zijn plaatsen die schilder Jan van Scorel (1495-62) in zijn eerste vijfentwintig 

levensjaren aandoet.1 In dit rijtje hoort uiteraard ook thuis Rome, waar Scorel na zijn Jeruzalem-

pelgrimsreis twee jaar verblijft. Als een van de eerste schilders uit de Nederlanden en vele na hem. 

De door hem bewonderde werken van Michelangelo en Rafael zullen een niet te onderschatten 

impact hebben op Scorels werk. Maar dat is niet waar dit artikel zich op focust. De interesse gaat 

juist uit naar het gegeven dat Scorel het letterlijk verder zocht dan het in zijn tijd geadoreerde Italië. 

Daarin was hij niet de enige uitzondering. Zijn collega Pieter Coecke van Aelst (1502-50) bevond zich 

in 1533 in Istanbul, proberend om tapijtontwerpen te verkopen aan de Ottomaanse sultan 

Süleyman.2 Jan Cornelisz. Vermeyen (1500-59) bevond zich in 1535 tussen de Tunesische 

koppensnellers toen hij namens Karel V al schilderend verslag deed van diens strijd tegen de 

Ottomaanse admiraal Barbossa.3 Het lijkt er op dat de pioniersgeest die rondwaarde in de wereld 

(Columbus die in 1492 voet zet op Amerikaanse bodem, Cortés die in 1519 in Mexico arriveert) ook 

vat had gekregen op de zestiende-eeuwse schilders uit de Nederlanden. De vraag is welke invloed dit 

had op hun werk.          

 De onderzoeksvraag waar dit artikel zich op richt is als volgt: welke proto-oriëntaalse 

invloeden zijn terug te vinden in de Nederlandse historieschilderkunst aangaande de periode 1520-

50? Hierbij is gekozen voor het begrip ‘proto-oriëntalisme’ in plaats van ‘exotisme’ (al zal dit laatste 

soms als synoniem functioneren) omdat dit preciezer definieert wat de vreemde beeldelementen 

vertegenwoordigen. Namelijk de vroege interesse vanuit het Westen in de Oriënt, nog voor de 19-

eeuwse kolonisaties. Daarnaast ligt in de term proto-oriëntalisme ook opgesloten het gegeven dat de 

Oosterse cultuur op veel punten (nog) ongrijpbaar was voor het Westen en dat hiaten daardoor 

werden opgevuld met Westerse aannames. Zodoende is het begrip proto-oriëntalisme een hybride 

van Oosterse en Westerse opvattingen.4 Dit zien we ook terug, zo zal duidelijk worden, in het werk 

van de zestiende-eeuwse historieschilders.       

 Een tweetrapsraket staat tot onze beschikking om te ontdekken welke proto-oriëntaalse 

beeldelementen voorkomen in zestiende-eeuwse historieschilderijen. Eerst wordt gekeken wat de 

exotische elementen zijn in de werken van Oriënt-pioniers Coecke, Scorel en Vermeyen. Dit wordt 

vervolgens als maatstaf gebruikt om te kijken welke proto-oriëntaalse beeldelementen voorkomen in 

                                                           
1 K. van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Utrecht 1969, fol. 234v-

236r. 

2 N.M. Orenstein, ‘Customs and fashions of the Turks’, in: E. Cleland (red.), Grand Design: Pieter Coecke van 
Aelst and Renaissance Tapestry, New York 2014, p. 177.   
3 D. Kunzle, From criminal to courtier: The Soldier in Netherlandish Art 1550-1672, Leiden 2012, p. 67. 
4 H. Madar, ‘Dürer’s depictions of the Ottoman Turks: A case of early modern Orientalism?’, in: J.G. Harper 
(red.), The Turk and Islam in the Western Eye, 1450- 1750, Surrey 2011, p. 199. 



het werk van zestiende-eeuwse historieschilders in de periode 1520-50. Na een uitgebreide 

inventarisatie van deze schilderijen moet duidelijk worden welke proto-oriëntaalse beeldelementen 

zijn terug te vinden in de vroege zestiende-eeuwse historieschilderkunst.5  

 

Jan van Scorel 

Dat Scorel als een van de eerste Nederlandse schilders Jeruzalem heeft bezocht staat niet alleen 

geschreven in Van Manders Schilderboeck6, het is ook terug te zien in Scorels Intocht van Christus in 

Jeruzalem (1526-27, afb. 1). Vanaf een heuvel kijken we neer op de oostelijke stadmuren met de 

Gouden Poort. Andere bouwwerken die zijn te onderscheiden zijn de Rotskoepel, de Al-Aqsamoskee 

en het grote Tempelplein. Van Scorels weergave van de Heilige Stad is zeer realistisch wanneer het 

wordt vergeleken met eigentijdse documenten.7 Een andere schets van Scorel van Jeruzalem komt 

niet voor niets terecht in Braun en Hogenbergs befaamde stedenatlas uit 1574.8 Het geeft aan dat de 

jonge schilder zijn ogen goed de kost gaf toen hij in het Heilige land was. De vraag is nu wat hij 

hiervan heeft verwerkt in zijn historieschilderijen.      

 Qua architectuur zien we op het bovengenoemde werk na geen Midden-Oosterse 

architectuur in de schilderijen van Scorel terugkomen. Terwijl andere typen architectuur wel 

nadrukkelijk aanwezig zijn. In de Opwekking van Lazarus (1535-45, afb. 2), Aanbidding van de Wijzen 

(1530-35, afb. 3) en Doop van Christus (1525-35, afb. 4) zijn terug te zien de Romeinse ruïnes van de 

Serapis-tempel,9 van het Palatijn10 en de vestigingsmuren van een typisch alpenstadje.11 Van het kale 

woestijnlandschap van Jeruzalem is nauwelijks een spoor te zien in het werk van Scorel. De doop van 

Christus vindt plaats in een Jordaanvallei vol loofbomen met slechts een aantal palmbomen daar 

gebroederlijk naast.12 Ook zijn er bergen te zien die doen denken aan het grillige Alpenlandschap dat 

de schilder op weg naar Jeruzalem heeft doorkruist. Scorel heeft nooit een poging gedaan om het 

                                                           
5 Voor de inventarisatie van historieschilderijen van zestiende-eeuwse schilders -naast de historieschilderijen in 
het gehele oeuvre van Coecke, Scorel en Vermeyen- is gekeken naar de werken genoemd in Friedländers Die 
Altniederländische Malerie-serie, Ainsworths en Christiansens From Van Eyck to Brueghel en Jones’ Van Eyck to 
Gossaert. Hierbij is de periode 1520- 1550 aangehouden. Voor deze periode is gekozen omdat het mooi 
overlapt met de levens van het pionierstrio Coecke, Scorel en Vermeyen en tegelijkertijd een duidelijke 
afbakening vormt.    
6 Van Mander 1604 (zie voetnoot 1), fol. 235r. 
7 J.A.L. de Meyere, Jan van Scorel: schilder voor prinsen en prelaten, Utrecht 1981, p. 42. 
8 J.A.L. de Meyere, Jan van Scorel in Utrecht: altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540, documenten, 
technisch onderzoek, tent.cat. Utrecht (Centraal Museum) en Douai (Musée de la Chartreuse Douai) 1977, p. 
85.  
9 De Meyere 1977 (zie voetnoot 8), p. 100. 
10 J.A.L. de Meyere, De Aanbidding door de Koningen uit het atelier van Jan van Scorel, Utrecht 1983, p. 3. 
11 A. van Suchtelen, De doop van Christus: Jan van Scorel in Haarlem, Haarlem 2015, p. 12. 
12 Van Suchtelen 2015 (zie voetnoot 11), p. 12. 



Midden-Oosterse landschap realistisch weer te geven, integendeel dat was niet de trend. Hem en zijn 

tijdgenoten ging het erom om het Heilige Land naar eigen hand te zetten en weer te geven als het 

destijds geïdealiseerde Italiaanse heuvellandschap.13      

 Maar wat is er dan wel aan proto-oriëntaalse elementen terug te zien in het werk van Scorel? 

In de categorie dieren zijn dat dromedarissen. Bij twee werken van de De Aanbidding van de Wijzen 

(1530-35, afb. 3) en (1555, afb. 5) zien we hoe de Aziatische koning en zijn gevolg op dromedarissen 

komen aanlopen. Zeker gelet op hun koppen zien deze geschilderde beesten er realistisch uit. 

Interessant is dat na inventarisatie naar voren komt dat Scorel’s generatiegenoten of de generatie na 

hem nauwelijks dromedarissen of kamelen afbeeldt. In hun Aanbidding der Wijzen ontbreken zij en 

slechts op de achtergrond worden de lastdieren heel soms getoond.14    

 Wat ook een prominente rol speelt bij Scorel is exotische kleding. In zijn Intocht van Christus 

in Jeruzalem zou de schilder behalve naar een accurate weergave van de stad ook gestreefd hebben 

naar een historisch juiste weergave van de kleding.15 Of dit gelukt is, is maar de vraag. Friedländer 

stelt dat Scorel ook kleding naar zijn eigen hand zette. Het Joodse gevolg van Jezus is geconfigureerd 

naar Grieks-Romeinse helden in klassiek kostuum.16 Maar misschien is dit iets te sterk uitgedrukt, 

vergeleken met andere historieschilderijen. De variatie aan tulbanden in Scorels werken is 

bijvoorbeeld opvallend. Waar in zijn Heilige Maagschap (1519, afb. 6), dat hij in Karinthië schilderde 

op weg naar Jeruzalem, de vrouwen uit de Heilige Familie nog typisch Duitse kappen dragen,17 zien 

we in de Steniging van St. Stefanus (1535-45, afb. 7) links twee mannen die door hun tulbanden, 

gebruinde huid en baarden behoorlijk Oosters ogen. Hetzelfde geldt voor de Oosterlingen in de 

Veroordeling van Jacobus (c. 1535-45, afb. 8). Al is bij die laatste Herodus Agrippa wel een mengeling 

van niet alleen Joodse (neus), Arabische (tulband en baard) maar ook Romeinse (tunica) invloeden. 

Daarnaast komen in Scorels David en Goliath (1525-49, afb. 9 ), St. Sebastiaan (1526-27, afb. 10) en 

Jezus in het Hof van Olijven (1532-37, afb. 11) boogschutters en kromzwaarden voor die doen denken 

aan Vermeyens Tunesië-tapijten (zie paragraaf ‘Vermeyen’) en Coecke’s Moeurs et fachons.  

 Tot slot vormt Scorels H. Maria Magdalena (1525-35, zie afb. 11) een interessante casus. Een 

vrouw aan wie het iconografische stempel ‘werelds’ kleeft en die daardoor ook vaak als exotisch 

wordt afgebeeld. Iets dat zeker ook opgaat voor Scorels portret. We zien Maria Magdalena getooid in 

een satijnen jurk ingelegd met parels en in haar handen een zalfpot gedecoreerd met bloemachtige 

arabesken. Interessant zijn de Hebreeuwse letters op de bovenrand van haar jurk, een verwijzing 

                                                           
13 J. M. Friedländer, Jan van Scorel and Pieter Coecke van Aelst, Leiden 1975, pp. 70- 71. 
14 Zie inventarisatie (voetnoot 5). 
15 A.C. Esmeijer, Jan van Scorel, tent.cat. Utrecht (Centraal Museum) 1955, p. 34. 
16 Friedländer 1975 (zie voetnoot 13), p. 70. 
17 Esmeijer 1955 (zie voetnoot 15), p. 25. 



naar het Heilige Land. Maar deze letters zijn willekeurig aangebracht en hebben geen betekenis.18 

Ditzelfde zien we ook terug in Scorels Opwekking van Lazarus. Hier staan Hebreeuwse letters 

geschreven op een grafsteen zonder dat zij betekenis hebben.19 Dit is toch enigszins frappant omdat 

Scorel bekend stond als een begaafd linguïst.20 Het lijkt dan toch zijn eer te na om zomaar wat letters 

op het doek te kwakken. Toch geeft dit misschien nog wel het beste aan wat het proto-oriëntalisme 

voor de schilder betekende. 

 

Pieter Coecke van Aelst  

Een andere schilder die net als Scorel de stad Jeruzalem heeft weergegeven is Coecke met zijn 

Christus draagt het kruis (c. 1520-25, zie afb. 12).21 De Rotskoepelmoskee is duidelijk zichtbaar op dit 

schilderij en toont sterke gelijkenissen met de Rots afgebeeld in 16-eeuwse pelgrimsreisverslagen.22 

Tegelijkertijd zijn op Coecke’s schilderij huizen met getrapte daken te zien die eerder doen denken 

aan bijvoorbeeld Brugge dan de Heilige Stad. Voor zover bekend is Coecke dan ook nooit in 

Jeruzalem geweest.           

 Waar hij wel is geweest, voor ongeveer een jaar in 1533, is de stad Istanbul. We weten dit 

omdat Van Mander dit noemt maar ook omdat Coecke zijn bezoek aan Turkije heeft vereeuwigd in 

de houtsnedeserie ‘Moeurs et fachons de fair de Turcz’ (zie afb. 13). Uitgegeven in 1553, drie jaar na 

Coecke’s overlijden. De serie bestaat uit zeven scenes die een zeker voor die tijd unieke 

documentatie zijn van het Turkse leven. Van het Maanfeest dat gevierd wordt aan het einde van de 

Ramadan tot sultan Süleyman die te paard door Istanbul loopt met op de achtergrond de Hagia 

Sofa.23 Op de titelpagina van zijn werk schrijft Coecke dat hij het werk ‘naar leven’ heeft getekend, en 

inderdaad, details zoals die te vinden zijn  op Turkse grafstenen spreken van een 

ooggetuigenverslag.24 Daarmee vormt de Turkse prentenserie ideaal vergelijkingsmateriaal om te 

kijken naar welke proto-oriëntaalse elementen ervan terugkomen in Coecke’s 

historieschilderstukken.          

 Laten we beginnen met het bestuderen van Coecke’s Aanbidding van de Wijzen-schilderijen. 

                                                           
18 Van Suchtelen 2015 (zie voetnoot 11), p. 34. 
19 De Meyere 1977 (zie voetnoot 8), p. 100. 
20 Friedländer 1975 (zie voetnoot 13), p. 66. 
21 M.W. Ainsworth, ‘Pieter Coecke van Aelst as a Panel Painter’, in: E. Cleland (red.), Grand Design: Pieter 
Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry, New York 2014, p. 39. 
22 De 16-eeuwse pelgrimsreisverslagen bevatten de meest natuurgetrouwe afbeeldingen van Jeruzalem in die 
tijd. P.C. Berger, The Crescent on the Temple: the Dome of the Rock as image of the ancient Jewish sanctuary, 
Leiden 2012, p. 227. 
23 Orenstein 2014 (zie voetnoot 2), pp. 180- 181.   
24 L. Silver, ‘East is East: Images of the Turkish nemesis in the Habsburg world’, in: J.G. Harper, The Turk and 
Islam in the Western Eye, 1450- 1750, Surrey 2011, p. 199. 



De thematiek van de drie koningen uit het Oosten leent zich uitstekend voor exotische elementen. 

Kijken we naar een eerste Aanbidding van de  Wijzen (1525-49, afb. 14) dan zien we dat de Aziatische 

koning links een tulband draagt gelijk aan die van veel Turken op de prentenserie. Zijn laarzen 

versierd met bloemachtige arabesken ogen ook exotisch maar zien we nergens terugkomen in 

Moeurs et fachons. Hetzelfde geldt voor zijn zwaard dat een recht lemmet heeft terwijl de Turkse 

prentenserie juist veel gekromde zwaarden toont, o.a. in het gevolg van de sultan. Voor Coecke’s 

andere Aanbidding der Wijzen (1520-30, afb. 15) geldt ook dat we elementen zien die proto-

oriëntaals ogen maar die niet zijn terug te herleiden tot de prentenserie. Bijvoorbeeld het gewaad 

van de Europese koning met daarop een papaverplant in knop.25    

 Wat opvalt bij Coeckes historiestukken is dat proto-oriëntaalse beeldelementen hier schaars 

zijn. Het beste voorbeeld hiervan is zijn Jozef door Potifars vrouw belaagd (1517-50, afb. 16). De 

Egyptische setting van dit Bijbelverhaal leent zich ideaal voor proto-oriëntaalse elementen. Maar in 

Coecke’s schilderij zien we Jozef getooid in een Romeinse tunica en afgaand op de architectuur lijkt 

hij zich niet te bevinden in een Oosterse slaapkamer maar in een klassieke tempel. Alleen in de verte 

zien we Potifars man die een tulband draagt. Dit is illustratief voor Coecke’s oeuvre. Voorafgaand of 

na zijn Istanbul-reis is Coecke naar Italië gegaan en de werken van meesters als Da Vinci en Rafael 

hebben grote impact op hem gehad. Ook in de Turkse prentenserie zien we dit terug. Twee Turken 

staan bijvoorbeeld in een houding die sterk doet denken aan Giulio Romano’s Mars en Venus (afb. 

17).26 Het is een veelzeggend detail dat aantoont wat Coecke’s belangrijkste inspiratiebron was: niet 

Turkije maar Italië.  

 

Jan Cornelisz. Vermeyen 

Als oorlogscorrespondent avant la lettre bevond schilder Jan Cornelisz. Vermeyen zich in 1535 in 

Tunesië. In opdracht van keizer Karel V deed de hofschilder al tekenend verslag van diens oorlog in 

Tunesië tegen de Ottomaanse admiraal Barbossa (‘Roodbaard’).27  Elf jaar later ontwierp Vermeyen 

de kartons voor de Verovering van Tunesië, een 12-delige tapijtenserie die Karel V’s overwinning 

propageerde (afb. 18).28 De Tunesië-tapijten kenmerken zich door een realistische weergave wat 

                                                           
25 Het gewaad met daarop de papaverplant kan geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar op dat moment 
het belangrijkste exportproduct van het Ottomaanse rijk, opium. Maar Coecke schilderde de Aanbidding van 
der Wijzen nog voor zijn Istanbul-reis dus het motief van de papaverplant komt hier sowieso niet vandaan.       
P. Edel, ‘De diepte van de Bosporus’, aanvulling bij hoofdstuk 10 < 
https://www.epo.be/peteredel/aanvullingen/hoofdstuk_10/02_Turkije_en_heroine.php> (21 maart 2016) 
26 Orenstein 2014 (zie voetnoot 2), p. 181.  
27  Kunzle 2012 (zie voetnoot 3), p. 67. 
28 Het sterke vermoeden bestaat dat Vermeyen bij het ontwerpen van de tapijten hulp heeft gekregen van 
Pieter Coecke van Aelst. Vanwege diens grotere expertise op het gebied van tapijtontwerpen plus het gegeven 

https://www.epo.be/peteredel/aanvullingen/hoofdstuk_10/02_Turkije_en_heroine.php


betreft topografie en etnografie. Een veelzeggend detail is bijvoorbeeld dat Vermeyen onderscheid 

maakt tussen de Ottomaanse soldaten en de inheemse bevolking van Tunesië.29           

 De vraag is nu welke proto-oriëntaalse elementen van de tapijten terugkomen in het 

handjevol historieschilderijen van Vermeyen. Allereerst is er het altaarstuk met daarop de 

Opwekking van Lazarus (1547-49, afb. 19). Op het linkerpaneel valt te herkennen de Kaap van 

Carthago. Van de Tunesische stad zelf zijn het aquaduct en de arena zichtbaar. Op het rechterpaneel 

zien we een vroegchristelijke basiliek en een Tunesische graftempel. Door Vermeyens combinatie van 

Tunesische en klassieke architectuur oogt zijn Opwekking van Lazarus veel authentieker dan een 

eerdere versie van Scorel, die enkel Romeinse monumenten in zijn schilderij heeft verwerkt.30 Dit 

geldt ook voor het kale woestijnlandschap op de achtergrond wanneer je dit vergelijkt het 

loofbomenbos waar Scorels Johannes de Doper zich in bevond. Nog een ander altaarstuk waarin 

Vermeyen het Tunesische landschap in heeft verwerkt is dat van de Heilige Drie-eenheid met 

Donoren (c. 1537-39, afb. 20). Hier zien we weer de baai van Tunesië waarin nu de schepen van 

Barbossa ronddobberen.31         

 Behalve voor topografie had Vermeyen ook een fascinatie voor kleding.32 Dit zien we 

terugkomen in het middenpaneel van de Opwekking van Lazarus. Een van de Moren links draagt een 

soort armband die we ook zien in Sylvester van Parijs’ ets (naar Vermeyen) van de Tunesische koning 

Mulay Hassan (1536, afb. 21).33 Daarnaast valt de variatie in hoofddeksels op. We zien een Moorse 

man met tulband en veer op zijn hoofd en een ander die een fez draagt. Tegelijkertijd moet worden 

opgemerkt dat in Vermeyens andere historieschilderijen, in tegenstelling tot zijn etsen, nauwelijks 

exotische kleding voorkomt.34 Gezien het kostuum van de figuren in zijn Bruiloft te Kana (1525-45, 

afb. 22) lijkt het hier eerder te gaan om een feest in een kroeg van het Rome van Caravaggio dan om 

een Midden-Oosterse bruiloft.         

 Toch kent de Bruiloft te Kana weldegelijk een proto-oriëntaalse invloed, zij het indirect. De 

intieme sfeer in het schilderij met het gezelschap rond de tafel toont gelijkenis met een ets, de 

Moorse maaltijd (1535-36, zie afb. 23), die Vermeyen op basis van zijn observaties in Tunesië 

                                                           
dat de tapijten verwantschap tonen met Coecke’s Moeurs et fachons. I. Buchanan, ‘The conquest of Tunis’, in: 
E. Cleland (red.), Grand Design: Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry, New York 2014, pp. 180- 
181.   
29 H. J Horn, Jan Cornelisz Vermeyen, painter of Charles V and his conquest of Tunis: paintings, etchings, 
drawings, cartoons and tapestries, vol. 1, Doornspijk 1989, pp. 14-16. 
30 Horn 1989 (zie voetnoot 29), pp. 35-36. 
31 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 30. 
32 Als getuigenis van Vermeyens fascinatie voor kleding vertelt Van Mander dat Vermeyen zijn dochtertje soms 
aankleedde in een Turks jurkje. Van Mander 1604 (zie voetnoot 1), fol. 224v. 
33 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 36. 
34 Friedländer 1975 (zie voetnoot 13), p. 88. 



maakte.35 Wat we op deze ets zien is sultan Mulay Hassan die met zijn gezelschap in een cirkel op de 

grond zit. In het midden bevindt zich net als bij de Bruiloft te Kana voedsel en kaarsen. Maar waar bij 

Mulay Hassan en kompanen hun blote voeten duidelijk zichtbaar zijn -er ging het verhaal rond dat 

deze Tunesiërs met hun voeten aten36- blijven bij de Bruiloft te Kana de benen van Jezus en co netjes 

onder tafel. Het is illustratief voor tot hoever het proto-oriëntalisme reikt in de historieschilderijen 

van Vermeyen.  

 

De generatiegenoten 

Nu volgt het tweede gedeelte van dit onderzoek waarbij wordt gekeken in hoeverre de 

historieschilderijen van de generatiegenoten van Coecke, Scorel en Vermeyen proto-oriëntaalse 

elementen bevatten. De opdeling hierbij is niet per schilder maar per categorie (architectuur, flora en 

fauna, kleding en attributen en etnografie).  

 

Architectuur 

Wat betreft architectuur vormt de stad Jeruzalem een mooi vertrekpunt. Verschillende 

generatiegenoten van Coecke, Scorel en Vermeyen hebben de Heilige Stad geschilderd. Bijvoorbeeld 

de Monogrammist van Brunswijck wiens Intocht van Christus in Jeruzalem (c. 1537, afb. 24) zeer 

sterke gelijkenissen vertoont met die van Scorel.37 Wat op het eerste gezicht ook een realistische 

weergave van Jeruzalem lijkt, is die van Quinten Massijs in zijn schilderij De Kruisiging (c. 1520, afb. 

25). De Rotskoepelmoskee is zichtbaar en lijkt sterk op die van Coecke. De stadsmuren echter lijken, 

enig reserves hier wat betreft perspectief, niet de rechthoek te vormen die toentertijd Jeruzalem 

omsloot. Ook is er een gebouw te zien dat aan het Tempelplein grenst, een stadhuis volgens 

Friedlander38, dat qua vorm en ligging niet valt te plaatsen.      

 Dan is er nog een Kruisiging (1525-49, afb. 26) die wordt toegeschreven aan zowel Scorel als 

Maarten van Heemskerck.39 In dit schilderij is vanaf de Golgota-heuvel de stad Jeruzalem op de 

                                                           
35 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 32. 
36 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 20. 
37 Net als Scorels gelijknamig werk toont Intocht van Christus in Jeruzalem van de Monogrammist van 
Brunswijck een realistische weergave van de Gouden Poort, Rotskoepelmoskee en de minaret van de Al-
Aqsamoskee en de ligging van deze bouwwerken ten opzichte van elkaar. 
38 Hierbij moet worden opgemerkt het eigenaardige gegeven dat Friedländer het door Massijs weergegeven 
Jeruzalem niet als zodanig lijkt te herkennen. J. M. Friedländer, Quinten Massys, Leiden 1971, p. 28.  
39 Attributie-gegevens ontleend aan RKD < 
https://rkd.nl/en/explore/images/record?filters%5Bkunstenaar%5D=Scorel%2C+Jan+van&filters%5Bplaats_coll
ectie_verblijfplaats%5D%5B%5D=Detroit+%28Michigan%29&query=&start=0>    

https://rkd.nl/en/explore/images/record?filters%5Bkunstenaar%5D=Scorel%2C+Jan+van&filters%5Bplaats_collectie_verblijfplaats%5D%5B%5D=Detroit+%28Michigan%29&query=&start=0
https://rkd.nl/en/explore/images/record?filters%5Bkunstenaar%5D=Scorel%2C+Jan+van&filters%5Bplaats_collectie_verblijfplaats%5D%5B%5D=Detroit+%28Michigan%29&query=&start=0


achtergrond te zien. De weergave van de gebouwen, ook weer wat betreft ligging, oogt 

waarheidsgetrouw. Dat dit schilderij gelinkt wordt aan Heemskerk is interessant aangezien we dan 

kunnen stellen dat Heemskerk hier nog duidelijk wordt beïnvloed door zijn leermeester Scorel. Wat 

betreft de gekozen Oosterse architectuur maar ook wat betreft de weergave ervan. In 1532 vertrekt 

Heemskerk naar Italië en zullen vanaf dit moment zijn historieschilderijen gedomineerd worden door 

klassieke Romeinse architectuur, die de schilder naar eigen hand zet. Dit in tegenstelling tot zijn 

leermeester Scorel die probeerde bestaande architectuur zo natuurgetrouw mogelijk weer te 

geven.40           

 Maarten van Heemskerck is niet de enige Nederlandse, zestiende-eeuwse historieschilder bij 

wie de architectuur uit de Oudheid domineert. Na inventarisatie valt vast te stellen dat klassieke 

tempels en zuilen in overvloed voorkomen op historieschilderijen tussen 1520 en 1550.41 Proto-

oriëntaalse elementen daarentegen komen nauwelijks voor, Jeruzalem slechts als uitzondering. Het 

meest veelzeggende voorbeeld is misschien nog wel Ambrosius Benson. Een van oorsprong Italiaanse 

schilder die zich vestigde in Brugge maar die ook connecties had in de Spaanse stad Segovia. Drie van 

zijn altaarstukken bevonden zich of kwamen uit deze stad (zie afb. 27). Maar aan de schilderijen zelf 

valt dit volgens Friedländer niet af te zien.42 Vergelijk dit met het werk van Vermeyen waar behalve 

Tunesische ook Spaanse invloeden duidelijk naar voren komen. Op het rechterpaneel van de 

Opwekking van Lazarus-triptiek is bijvoorbeeld het viaduct van Segovia zichtbaar.43 Maar Vermeyen 

vormt hiermee de uitzondering. Voor zijn collega’s vormde de klassieke architectuur van de Hoog-

Renaissance het te volgen adagium.  

 

Flora en fauna44 

We zien een Afrikaanse koning op wiens hoofd een tulband rust ingelegd met een juweel, het kindje 

Jezus schuilt niet onder een vervallen stal maar aan de Korintische zuilen te oordelen onder een 

klassieke tempel en in het heuvelachtige, groene landschap zijn te ontwaren… Noord-Europese 

                                                           
40 S.T.S. van Ooteghem, The origin and function of sixteenth century Netherlandish artists' Roman vedute made 
'from nature' (master thesis), Utrecht 2009, p. 55. <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/36174>  
41 Zie inventarisatie (voetnoot 5).   
42 Volgens Friedländer valt er geen enkele invloed van Spaanse architectuur in het werk van Benson te 
bespeuren. Zijn schilderijen kenmerken zich door vrij inwisselbare klassieke architectuur met hier en daar een 
obelisk of pyramide. J. M. Friedländer, The Antwerp Mannerists- Adriaen Ysenbrant, Leiden 1974, pp. 60- 61. 
43 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 35. 
44 Hetgeen dat over de fauna valt te zeggen is dat er niet zoveel over valt te zeggen. Uit de inventarisatie zijn 
nauwelijks exotische dieren naar bovengekomen.44 Enkel de dromedarissen die we terugzagen bij Scorel zien 
we ook in Jacob van Oostzanens, leermeester van Scorel, De ontmoeting van David en Abigaïl (1500-24) en in 
De Cocks Lots dochters maken hun vader dronken. Maar de lastdieren staan hier niet zo nadrukkelijk op de 
voorgrond als bij Scorel’s De Aanbidding van de Wijzen. 



rietboerderijen. Wat betreft het weergegeven landschap is Adriaen Isenbrants Scenes uit het leven 

van de Maagd (na 1521, afb. 28) typerend te noemen. Een geïdealiseerd (Italiaans) heuvellandschap 

met zowel proto-oriëntaalse uitspattingen als elementen van thuis. Dit is het beeld dat naar voren 

komt na inventarisatie.45 Een ander typerend voorbeeld ervan is de Berglandschap met de prediking 

van Johannes de Doper (c. 1550, afb. 29) van Herri met de Bles. Het bosrijke heuvellandschap wordt 

hier doorkliefd door drie scherp gekartelde rotstoppen. Deze steenformaties noemt Friedländer 

exemplarisch voor de pioniersgeest die ook hen die thuisbleven had bereikt. Herri met de Bles was 

nooit op reis geweest naar Amerika of Indië, maar achter zijn schildersezel fantaseerde hij over ruige 

berglandschappen.46 Hetzelfde geldt voor Lucas van Leydens De genezing van de blinde van Jericho 

(1531, afb. 30).47 Wat dat betreft zegt dit veel over hoe dominant de Renaissance-opvattingen 

waren: of je nu thuisbleef of helemaal naar Jeruzalem afreisde, het landschap moest en zou mooie 

heuvels, loofbomen en grillige rotsen bevatten.       

 Uitzondering op deze regel vormde Vermeyen met zijn al eerder genoemde Tunesische 

woestijnlandschappen48, maar ook Jan Wellens de Cock die als schilder bovenmatig geïnteresseerd 

was in de natuur.49 In zijn Heilige Antonius en Paulus in de wildernis (1512-31, afb. 31) en de aan hem 

toegeschreven Lots dochters maken hun vader dronken (1523, afb. 32) zien we weer de geijkte 

loofbomen maar ook palmbomen, varens en opvallende planten met puntbladeren. Maar in 

aanmerking komend voor het meest exotische landschap is Jan Mostaert met zijn De verovering van 

Amerika (c. 1535, afb. 33). Ook hier zien we grillige rotsen en groene heuvels maar de manier waarop 

deze zijn geschilderd in combinatie met de zee, het strand, de bergen en de primitieve hutten maakt 

het landschap tot iets compleet anders. Het schilderij is misschien wel het meest illustratief voor de 

zestiende-eeuwse pioniersgeest. Deze waarde nadrukkelijk rond in het hof van Karel V waar 

Mostaert, net als Vermeyen, werkzaam was en waardoor hij veel informatie tot zich moet hebben 

gekregen over dit nieuwe land aan de andere kant van de oceaan.50            

          

Kleding en attributen 

De Aanbidding van de Wijzen-schilderijen vormen een mooi vertrekpunt om te kijken naar invloeden 

van proto-oriëntalisme in geschilderde kleding. Onder het motto dat het om drie koningen gaat uit 

                                                           
45 Zie inventarisatie (voetnoot 5) 
46 J. M. Friedländer, Anthonis Mor and his Contemporaries, Leiden 1975, p. 24. 
47 Ook al is Lucas van Leyden nooit naar het Midden-Oosten afgereisd, volgens Friedländer is zijn Genezing van 
de blinde van Jericho qua landschap in de stijl van Scorels Doop van Christus. J. M. Friedländer, Lucas van 
Leyden and Other Dutch Masters of His Time, Leiden 1973, p. 56. 
48 Horn 1989 (zie voetnoot 29), p. 35. 
49 Friedländer 1974 (zie voetnoot 42), p. 39. 
50 Friedländer 1973 (zie voetnoot 47), p. 13. 



het verre Oosten konden schilders zich uitleven met dure en vaak exotische stoffen. Quinten Massijs’ 

Aanbidding van de Wijzen (1526, afb. 34) vormt hier een mooi voorbeeld van. Het met gouddraad 

gestikte filigraan en de juwelen van de koningen zouden duiden op Oosterse kostbaarheden. In 

Massijs’ stad Antwerpen bevond zich een grote groep Portugezen die via hun koloniën aan de 

luxeartikelen konden komen.51 Iets soortgelijks zien we bij de aan Jan Mostaert toegeschreven De 

Boom van Jesse (1500-24, afb. 35) waar de kleding bijzonder exotisch oogt, zie met name de grote 

variatie aan tulbanden. Ook hier is de kans groot dat Mostaert, die omschreven wordt als een 

schilder met oog voor mode, gebruikmaakte van zijn connectie met het Habsburgse hof en zo in 

contact kwam met Portugese of Spaanse handelsreizigers.52 Massijs en Mostaert maar eerder ook al 

Vermeyen eerder tonen aan dat dit internationale netwerk een belangrijke rol speelde bij het 

doorsijpelen van proto-oriëntaalse elementen in de Nederlandse historieschilderkunst.    

 Wat opvalt na inventarisatie is dat in kleding het proto-oriëntalisme zich veel sterker toont 

dan in architectuur, etnografie of flora en fauna. Tulbanden al dan wel of niet ingelegd met een 

diadeem, met bloemen gedecoreerde gewaden en arabeske armbanden zien we veelvuldig 

terugkomen in thema’s als de ‘Aanbidding der Wijzen’ of ‘Maria Magdalena’, maar ook in minder 

voor de hand liggende als de ‘Graflegging’ of de ‘Verrijzenis’. Zestiende-eeuwse historieschilders bij 

wie deze proto-oriëntaalse elementen in mindere of meerdere mate zijn geturfd, naast 

bovengenoemde, zijn Lambert Sustris, Adriaen Isenbrant, Jeanne Bellegambe, de Meester van de 

Vrouwelijke Halfportretten, Jacob van Oostzanen, Maarten van Heemskerck, de Meester van de 

Magdalena en Jan Swart van Groningen. Met name in het werk van deze laatste twee schilders komt 

veelvuldig Oosterse kleding naar voren.53       

 Om bovenstaande verder in perspectief te zetten is het interessant om te kijken naar de 

uitbeelding van historische figuren. Een interessant voorbeeld is de Ecce Homo (1480-37, afb. 36) van 

de Meester van de Magdalena waarbij we in de achtergrond een beeldje zien van Vespasianus. Het 

beeldje lijkt de Oosterse geschiedenis van de Romeinse keizer te benadrukken door middel van zijn 

kleding.54 Vooral door de puntige tulband ingelegd met een juweel en zijn kromzwaard. Vergelijk dit 

met de door Heemskerk ontworpen prent Colloseum in Rome (1572, afb. 37). Hier zien we een 

Vespasianus te paard die door zijn Romeins legertenue en helm veel minder oriëntaals oogt. 

 Een interessant attribuut is het kromzwaard aangezien deze op veel van de hier geturfde 

                                                           
51 V. Sintobin, ‘Catalogue’, in: M.W. Ainsworth en K. Christiansen (red.), From Van Eyck to Bruegel: Early 
Netherlandish Painting in the Metropolitan Museum of Art, New York 1998, pp. 368- 70.   
52 Friedländer 1973 (zie voetnoot 47), p. 22. 
53 Van Mander geeft aan dat Van Groningen ook in Venetië geweest, een bolwerk van exotische culturen. 
Daarnaast schrijft de biograaf dat hij met eigen ogen een prent van de kunstenaar heeft gezien met daarop 
‘zeer aardig’ getekende Turkse cavaleristen. Van Mander 1604 (zie voetnoot 1), fol. 227v. 
54 Als generaal was het Vespasianus die samen met zijn zoon Titus de opstandige Joden in Jeruzalem en 
omstreken versloeg in de Joodse oorlog (66-70 na Chr.). 



historieschilderijen voorkomt. Maar ook al voor de zestiende eeuw valt het kromzwaard te 

bewonderen op bijvoorbeeld Van Eycks Kruisiging (c. 1430, afb. 38). Van Eyck, die ooit op 

diplomatieke missie naar Jeruzalem ging,55 lijkt de kromzwaarden te gebruiken om de exotische 

afkomst van twee duidelijk afgezonderde toeschouwers te benadrukken.56 Dat hier met recht van 

een proto-oriëntaals element mag worden gesproken, wordt verder duidelijk als we kijken naar de 

geschiedenis van het kromzwaard. Dit zwaard heeft zijn wortels in het Midden-Oosten en wordt o.a. 

door het Ottomaans leger gehanteerd in de periode 1500 - 1700.57 Nu zullen Westerse legers, denk 

aan Napoleon, uiteindelijk ook deze kromsabel hanteren, echter dit is pas vanaf 1600 wanneer 

Hongaarse soldaten in Europese legers terechtkomen.58     

 Tot slot moet worden benadrukt dat bovenstaande observaties uiterst voorzichtig moeten 

worden opgevat. Geschilderde kleding in het algemeen, en proto-oriëntaalse in het bijzonder, is 

nogal complexe materie die zich niet snel leent voor vaststaande definities. Zo moet in ogenschouw 

worden genomen dat in de kunst proto-oriëntaalse kleding gestigmatiseerd kan worden. Dürers anti-

Ottomaanse propaganda in zijn prent van de Marteling van St. Johannes de Evangelist (c. 1498, afb. 

39) toont de Romeinse keizer Domitianus en zijn aanhang gekleed in Turkse gewaden.59 De vergissing 

kan zo dus gemaakt worden dat het om Romeinse in plaats van Turkse en dus proto-oriëntaalse 

kleding gaat. Andersom kan ook: dat wordt verondersteld dat het om Turkse kleding gaat aangezien 

wij Turken zien afgebeeld maar dat deze kleding niet blijkt te kloppen.60 Om maar te benadrukken: 

kostuumgeschiedenis is een geschiedenis apart.  

 

Etnografie 

Qua weergave van inheemse volkeren is het voor de onderzochte periode typerend dat in Mostaerts 

De ontdekking van Amerika Indianen en/of Mexicanen zijn weergegeven door een groep naakte, 

blanke mannen. Ook de Turken in Coeckes Moeurs et fachons, dat qua kleding en architectuur zeer 

                                                           
55 J. Chapuis, ‘Early Netherlandish Painting: Shifting perspectives’, in: M.W. Ainsworth en K. Christiansen (red.), 
From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in the Metropolitan Museum of Art, New York 1998, p. 
16.   
56 M.W. Ainsworth, ‘Catalogue’, in: M.W. Ainsworth en K. Christiansen (red.), From Van Eyck to Bruegel: Early 
Netherlandish Painting in the Metropolitan Museum of Art, New York 1998, p. 88.   
57 Wikipedia, Types of Swords- Near Eastern Swords (“scimitar”) < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_swords#Near_Eastern_sword_.28.22scimitar.22.29>   
58 Wikipedia, Sabre < https://en.wikipedia.org/wiki/Sabre>  
59 Silver 2011 (zie voetnoot 24), pp. 189-190. 
60 Deze fout kan bijvoorbeeld optreden wanneer de schilder gebruikt heeft gemaakt van de prent De favoriete 
vrouw van de sultan in Vecellio’s kostuumboek Habiti Antichiet moderni di tutto il Mondo (1590). Het is 
twijfelachtig of deze vrouw naar waarheid is afgebeeld. Aangezien een moslimvrouw, zeker die van de sultan, 
zich niet mocht tonen aan iemand anders dan haar man. Zodoende ontstaat dus ook twijfel over de kleding die 
zij aanheeft. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_swords#Near_Eastern_sword_.28.22scimitar.22.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabre


accuraat is, ogen qua fysiek niet waarheidsgetrouw. Door hun klassieke koppen lijken het eerder 

Grieken dan Turken.61 Donkerbruine tot zwarte gezichten komen we in onze inventarisatie vooral 

tegen in de Aanbidding van de Wijzen-schilderijen, bijvoorbeeld in die van Quinten Massijs.62         

rrrrrrrrBuiten de Aanbidding der Wijzen-schilderijen om zien we soms elementen van negatieve 

stereotypering.63 Bijvoorbeeld in een Ecce Homo (1550-99, afb. 40) in de trant van Jan van Hemessen 

en een Kruisiging (1520-30, afb. 41) toegeschreven aan de Meester van de Vrouwelijke 

Halfportretten.64 Specifieke stigmatisering van de Turken als reactie op de groeiende macht van het 

Ottomaanse rijk, zoals in Dürers Marteling van St. Johannes de Evangelist of De tienduizend 

martelaren (c. 1497-98, zie afb. 42), is hier niet aan de orde.65 In tegenstelling tot Dürer was voor de 

schilders in de Nederlanden de oorlog van het Heilig Roomse Rijk tegen het Ottomaanse een ver-van-

hun-bed-show.66 Het waren niet onze poorten maar die van Wenen waar de Turkse soldaten in 1529 

voor stonden.        

 

Conclusie 

Laten wij net als in bovenstaande tekst beginnen met de historieschilderijen van Coecke, Scorel en 

Van Aelst en vaststellen dat deze schilderijen proto-oriëntaalse beeldelementen bevatten. De mate 

hiervan verschilt per schilder. In Coeckes historieschilderijen zijn exotische invloeden, zeker 

vergeleken met zijn Turkse prentenserie, schaars en komen enkel terug in sommige kledingstukken. 

Bij Scorel zijn de invloeden groter en zien wij deze naast kleding ook soms terug in de fauna 

(dromedarissen) en architectuur (de stad Jeruzalem). Het vaakst en opvallendst naar voren komen de 

proto-oriëntaalse elementen in het werk van Vermeyen. Met name in zijn Opwekking van Lazarus-

altaarstuk met daarop verschillende Tunesische monumenten in een kaal woestijnlandschap. Wat 

voor alle drie de schilders geldt is dat waar in hun etsen, prenten en tapijten het oriëntalisme soms 

                                                           
61 Friedländer 1975 (zie voetnoot 13), p. 34. 
62 De Afrikaanse koning met lichtdonkere huid en dikke lippen zou een van de vele exoten geweest kunnen zijn 
die Massijs in de haven van Antwerpen zag rondlopen. Tenminste, dit stelt Friedländer zich voor. Friedländer 
1971 (zie voetnoot 38), p. 71. 
63 Om te voorkomen dat zich hier een eenzijdig beeld vormt moeten hier genoemd worden de meer objectieve, 
proto-oriëntaalse elementen die zijn geturfd wat betreft etnografie. Bijvoorbeeld het Semitisch gevolg van 
Melchizedek op het linkerzijpaneel van het altaarstuk Het Laatste Avondmaal (1515- 1520) van de Meester van 
de Aanbidding von Groote. Vooral de man met gebruinde huid, ruige baard en nauwelijks een nek springt eruit. 
Datzelfde geldt ook voor de Semiet, misschien een Arabier, in Scorels Kruisiging die lijkt mee te leven met de 
stervende Christus. Een ander opvallend element zien we in Herri met de Bles’ Berglandschap met de prediking 
van Johannes de Doper. Hier zien we op de achtergrond drie figuren (water)kannen op hun hoofd dragen. Dit 
doet erg inheems aan en het is des te meer opvallend aangezien dit de enige keer is dat we dit cultureel 
gebruik in de inventarisatie zijn tegengekomen.    
64 Hier zien we representanten van Semitische volken (Arabieren, Hebreeën, Arameeërs) in de rol van boeman. 
65 Silver 2011 (zie voetnoot 24), p. 189. 
66 Silver 2011 (zie voetnoot 24), p. 198. 



de boventoon voert, dit niet geldt voor hun historieschilderijen. In deze werken domineert de 

Italiaanse Hoogrenaissance -vooral wat betreft architectuur, landschap en lichamen- van meesters 

als Da Vinci, Michelangelo en Rafael.          

 Na inventarisatie is gebleken dat bovenstaande observaties ook gelden voor de 

generatiegenoten van Coecke, Scorel en Vermeyen. Ook in hun werk voert wat betreft invloeden van 

buitenaf Italië de boventoon en zijn proto-oriëntaalse elementen hooguit complementair. Maar dat 

betekent dat er dus weldegelijk exotisme valt te bespeuren in het werk van de vroege zestiende-

eeuwse historieschilders. Net als bij Coecke en Scorel zien we dat bij hun generatiegenoten het 

duidelijkst terug in de geschilderde kleding. Interessante voorbeelden zijn de historieschilderijen van 

Massijs en Mostaert. Hierin komen kledingattributen en juwelen voor die Portugese en Spaanse 

handelsreizigers vanuit de koloniën mee naar Antwerpen brachten. Direct of indirect kwamen 

Massijs en Mostaert hiermee in aanraking via het Habsburgse hof. Dit adellijke, internationale 

netwerk lijkt dus een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de verspreiding van proto-oriëntaalse 

beeldelementen. Een andere factor hiervoor die uit dit onderzoek naar voren kwam zijn de 

zestiende-eeuwse pelgrimsreisverslagen. Het is opvallend dat in veel van de geturfde 

historieschilderijen een redelijk tot zeer accurate weergave van de stad Jeruzalem valt te zien. 

Hiervoor zou gebruik kunnen zijn gemaakt van de pelgrimsreisverslagen, die in hun tijd de meest 

natuurgetrouwe afbeeldingen van de Heilige Stad bevatten.     

 Wat verder opvalt is dat in besproken zestiende-eeuwse historieschilderijen vaak een 

vermenging optreedt van exotische en niet-exotische elementen. In de architectuur zien we dit 

bijvoorbeeld wanneer naast de Rotskoepelmoskee in Jeruzalem Vlaamse grachtenpanden met 

getrapte daken staan. Of wanneer palm- en loofbomen vrolijk naast elkaar groeien. En wat betreft de 

weergave van oriëntaalse volkeren zien we op basis van fysieke kenmerken en kleding regelmatig 

een vermenging ontstaan tussen Joden, Romeinen en Turken. Dit kan gebeuren op basis van 

(schilder)traditie, gebrek aan kennis of om propagandistische redenen. Deze Oosterse-Westerse 

hybride brengt ons weer terug naar de definitie genoemd in de inleiding van deze tekst. Met recht 

dus kunnen we de exotische beeldelementen in de werken van de besproken zestiende-eeuwse 

historieschilders proto-oriëntaals noemen.     
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Afb. 1. Jan van Scorel, Intocht van Christus in Jeruzalem, c. 1520-25, olieverf op paneel, 79 x 147 cm, Centraal 

Museum, Utrecht. 

 

 

Afb. 2. Naar Jan van Scorel, De Opwekking van Lazarus, 1535-45, olieverf op paneel, 95 x 163 cm, Centraal 

Museum, Utrecht.  

 

 



 

Afb. 3. Naar Jan van Scorel, Aanbidding van de Wijzen, 1530-35, olieverf op paneel, 113,5 x 86,5 cm, Centraal 
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