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Voorwoord
Bij deze tentoonstelling gaat het niet zozeer om stijl of om de esthetische waarde
van schilderijen met motieven ontleend aan het huiselijk leven - genrestukken -, maar
in de eerste plaats om de betekenis van voorstellingen. De bezoeker zal merken, dat
de verklaring van die symboliek niet in alle gevallen rond is, maar de samenstellers
van de catalogus pretenderen dan ook allerminst dat zij de betekenis van elke
voorstelling weten de doorgronden. In veel gevallen zijn de voorstellingen of bepaalde
elementen daaruit raadselachtig gebleven of blijken ze voor meer dan één uitleg
vatbaar. Het is mogelijk, dat de kunstenaar die dubbelzinnigheid bewust heeft
nagestreefd, maar daarover valt moeilijk zekerheid te verkrijgen. Anders gezegd:
weten we vaak niet wát iets betekent, we weten evenmin óf we dat mogen weten.
Overigens wil met deze tentoonstelling geenszins gesuggereerd worden, dat álle
zeventiende eeuwse genrestukken voorzien zijn van stille wenken en dubbele bodems.
Waar symboliek begint en waar symboliek ophoudt, blijkt in veel gevallen onmogelijk
vast te stellen.
De catalogus geeft niet meer maar ook niet minder, dan een weerspiegeling van
het onderzoek naar betekenissen van zeventiende eeuwse Hollandse
genrevoorstellingen zoals dat op het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht sinds jaren
wordt gedaan. In de toelichting op de schilderijen wordt veel geïnterpreteerd, waarbij
de grenzen van de duidingsmogelijkheden zo scherp mogelijk zijn aangegeven. In
geval van speculatie zijn de kaarten op tafel gelegd, met andere woorden: speculatie
wordt niet als waarheid voorgedragen.
Het initiatief tot het houden van deze tentoonstelling stamt van E. de Jongh,
hoogleraar in de algemene kunstwetenschap en iconologie aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, en de directeur van de afdeling Schilderijen, P.J.J. van Thiel. Praktische
belemmeringen van allerlei aard maken, dat een tentoonstelling nooit precies zo
uitvalt als hij de organisatoren voor ogen stond. Afgezien van het feit, dat sommige
musea nimmer of slechts bij hoge uitzondering schilderijen uitlenen, stond in dit
geval het tentoonstellingsbudget niet toe, dat op alle potentiële bruikleengevers een
beroep gedaan zou worden. De post vervoerskosten diende evenals alle andere kosten
zo laag mogelijk gehouden te worden. Dat betekende, dat veel schilderijen uit
Nederlandse verzamelingen gekozen werden; ongeveer 25 werken komen uit andere
Europese verzamelingen en het bleek toch mogelijk één schilderij uit Amerika over
te laten komen. Van de aangevraagde bruiklenen bleken er enkele niet beschikbaar
gesteld te kunnen worden. Drie daarvan konden niet gemist worden zonder bepaalde
aspecten van de tentoonstelling al te zeer te kort te doen. Aangezien ze ook niet
vervangbaar bleken, zijn ze op de tentoonstelling vertegenwoordigd door foto's. Met
opzet zijn deze foto's niet in kleuren uitgevoerd om duidelijk te laten uitkomen, dat
ze slechts dienen om de thema's van die schilderijen aanschouwelijk te maken, niet
om de schilderijen zelf zo goed mogelijk te vervangen.
De organisatie van de tentoonstelling en de educatieve begeleiding berustten bij
het Rijksmuseum maar de uitwerking van het tentoonstellingsplan, de redactie van
de catalogus en het daartoe noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek werden in
de jaren 1974 en 1975 verricht door een werkgroep van het Kunsthistorisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Utrecht onder leiding van E. de Jongh, die daarin werd
bijgestaan door Jochen Becker. De deelnemende studenten, bij het begin van het
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project allen kandidaat in de kunstgeschiedenis, waren: Jan Baptist Bedaux, B.P.J.
Broos, Roland van Griensven, Peter Hecht, Marika Henderson-Versteeg, Joke
Hofkamp, Ybeline Langeveld-Diesch, Debora Noë-Van der Wielen, Gerrit van
Oosterom en Herman Schulte. In een later stadium werd individueel nog medewerking
verleend door Andrea Gasten. Zij verzorgde bovendien de Engelse vertaling van de
educatieve teksten.
De eindredactie van de catalogus berustte bij E. de Jongh, die werd geassisteerd
door Jan Baptist Bedaux, Peter Hecht en Jeroen Stumpel. Hun inventieve ingrepen
en onvermoeibaar enthousiasme hebben geleid tot talloze verbeteringen, zowel wat
betreft de vorm als de inhoud. Jochen Becker, Titia van Leeuwen en vooral Hilary
Sayles hebben met veel resultaat het notenapparaat en de bibliografie gecontroleerd
en gecorrigeerd. Van groot belang was daarnaast de voortdurende hulp van Liesbeth
Pit en de overige stafleden van de bibliotheek van het Utrechtse Kunsthistorisch
Instituut.
Zonder de medewerking van bruikleengevers kan geen enkele tentoonstelling, hoe
zorgvuldig die ook is voorbereid, gerealiseerd worden. Het is daarom bijzonder
verheugend, dat het Rijksmuseum die medewerking in ruime mate heeft mogen
ondervinden, zowel van museumzijde als van de kant van particuliere verzamelaars.
Mijn speciale dank geldt Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, die welwillend een
schilderij uit haar verzameling ter beschikking stelde.
Onder de bekwame leiding van de directeur van de afdeling Schilderijen werd de
tentoonstelling in het museum georganiseerd. Zijn taak werd aanzienlijk verlicht
door de hulp van J.W. Lugard, hoofd algemene zaken, en de goede zorgen van Femke
Koens, die bij het secretariaats-werk op de drukste momenten terzijde werd gestaan
door Nella Bellaar Spruyt. De tentoonstellingszaal werd met grote voortvarendheid
gereed gemaakt door A. Janssen; aan de inrichting ervan hadden C.J. de Bruyn Kops
en W.Th. Kloek een belangrijk aandeel. De educatieve begeleiding van deze

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

9

Catalogus nummer 1

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

10
ongewone tentoonstelling stelde hoge eisen aan de Educatieve Dienst onder leiding
van G.J. van der Hoek. Hem, zijn medewerker Rik Vos, die bovendien veel werk
voor de productie van de catalogus heeft verzet, mevr. R. Steeman-Tol en de speciaal
voor dit project aanwezige stagiaires Andrea Gasten, Irma Smit en Jeroen Stumpel
komt alle lof toe voor de wijze, waarop zij zich van hun taak hebben gekweten. De
publiciteit was in goede handen bij W. Hijmans. Zonder de medewerking van onze
restauratoren, de fotodienst, de intendance en de expeditie zou de tentoonstelling
nimmer op tijd gereed gekomen zijn. Die race tegen de tijd werd ook glansrijk
gewonnen door de firma Balding & Mansell (Wisbech), die de catalogus drukte, en
de firma Gerlach & Co (Schiphol), die ervoor zorgde dat alle schilderijen op tijd
arriveerden.
Gaarne betuig ik hier mijn oprechte dank aan allen, die tot de verwezenlijking van
deze tentoonstelling hebben bijgedragen, in het bijzonder aan E. de Jongh en P.J.J.
van Thiel.
Rest mij de hoop uit te spreken, dat deze tentoonstelling, die een ander aspect van
onze schilderkunst laat zien dan gewoonlijk wordt getoond, tot lering en vermaak
zal strekken van een talrijk publiek.
S.H. Levie
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Inleiding
Waerom wert Sinne-cunst, sou yder mogen vragen,
Iuyst boven ander cunst soo hooghe voor-gedragen?
'Ick seg om dat den geest daer sonderling in speelt;
'Men vint geen dergelijck, soo sin-rijck mee gedeelt.
Adriaen van de Venne1.

I
De term ‘genre’ is de noemer waaronder de schilderijen van deze tentoonstelling
zijn samengebracht, hoe uiteenlopend van karakter sommige onderling ook mogen
zijn. De categorisering en de naamgeving ‘genre’ stammen, wat de Nederlandse
kunstliteratuur betreft, uit de late 19de, maar vooral uit de 20ste eeuw. De 17de
eeuwer kende het woord noch het begrip. Al wat wij nu op onhistorische wijze
samenvatten onder ‘genre’ werd in de 17de eeuw met beschrijvende termen aangeduid.
Men sprak van ‘geselschap’, ‘conversatie’, ‘bordeeltgen’ en ‘boeren maeltyt’, van
‘soldaets kroeghje’, van een ‘Musyk’, van ‘Een Soldaet met een laggent Meysje’ en
‘Een Meyd die Melk uytgiet’.2
Genrevoorstellingen zijn taferelen die voor ons de schijn kunnen wekken uit het
dagelijks leven te zijn gegrepen, uitbeeldingen van situaties zoals deze voorgekomen
zouden kunnen zijn, maar die in werkelijkheid in het atelier zijn gecomponeerd. Ze
zijn nooit spontaan naar het ogenblik vastgelegd. De 17de eeuwse genreschilder was
er niet op uit het momentane leven te betrappen. Hij bootste het leven met kunstgrepen
na en bediende zich daarbij in de regel niet van bestaande personen, maar van
personages, van typen en karakters. Van enkele kunstenaars, onder wie Gerard ter
Borch, weten we dat zij personen uit hun naaste omgeving in hun composities lieten
optreden, wat echter niet inhoudt dat deze figuren als portretten zijn bedoeld (cat.
nr. 3). Aan de andere kant kennen wij het verschijnsel van het portret met een
genre-achtig karakter (cat. nr. 45). Er bestaan meer van deze grensgevallen, genre
gecombineerd met landschap, genre met stilleven en genre met allegorie, waarbij
het soms moeilijk is vast te stellen waar precies het zwaartepunt ligt.
Een moeilijkheid voor de hedendaagse beschouwer is dat de afstand tussen de
‘realistische’ genrekunst en de feitelijke omstandigheden van de 17de eeuw zich niet
door hem laat meten, omdat van die omstandigheden niet meer dan een vage indruk
kan worden gevormd. Allerlei perspectieffouten blijken mogelijk. Zo heeft men lange
tijd de doktoren op schilderijen van Jan Steen voor normale 17de eeuwse artsen
aangezien. Later werd ontdekt dat Steen hen satirisch heeft behandeld en uitgedost
1
2

Adriaen van de Venne, ‘Zeeusche Mey-clacht. Ofte schynkycker’, in: Zeeusche Nachtegael
... I, Middelburg 1623, 63.
Zie Lydia de Pauw-de Veen, De begrippen ‘schilder’, ‘schilderij’ en ‘schilderen’ in de
zeventiende eeuw, Brussel 1969, 167-179. In een groot deel van de 19de eeuwse Hollandse
kunstliteratuur blijft de beschrijvende terminologie gehandhaafd; zo bijv. bij Van Eynden
en Van der Willigen, bij Immerzeel en bij Kramm. Voor genreschilderkunst in het algemeen:
Gordon Bailey Washburn, ‘Genre’, in: Encyclopedia of world art VI, New York 1962, 81-83
en 86-99.
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in ouderwetse kledij (cat. nrs. 61 en 63).3 Een feit blijft evenwel dat in de meeste
17de eeuwse genrestukken gebruik is gemaakt van reële componenten: van gewone
mensen en van dingen uit hun dagelijkse omgeving. We mogen dan ook aannemen
dat deze werken een onderdeel van de toenmalige werkelijkheid, althans in grote
lijnen, natuurgetrouw nabootsen, met andere woorden: dat de schilders in eerste
instantie zowel realistisch in hun vorm en stofuitdrukking, als realistisch in de
weergave van de uit te beelden situatie beoogden te zijn.4
Ofschoon hetgeen wij thans onder genre verstaan bij 17de eeuwse theoretici, met
name de klassicistisch gezinde, slechts een geringe waardering genoot, sloegen de
meeste van hen de natuurlijke nabootsing op zichzelf bijzonder hoog aan.5 In een
lofrede op de schilderkunst, uitgesproken voor het Leidse Lucasgilde in 1641, hield
de schilder Philips Angel onder meer een pleidooi voor het vastleggen van de zichtbare
werkelijkheid op een zo realistisch mogelijke manier, al gebruikte hij uiteraard het
(19de eeuwse) woord ‘realistisch’ niet. Wij zijn ‘na-bootsers van 't leven’, sprak hij
tot zijn vakgenoten, en daarom dienen wij, ‘alsmen de natuerlicke dingen daer mede
nader by komt’, tegen wat extra moeite niet op te zien.6
Enkele decenniën later, in 1678, zou Samuel van Hoogstraeten in dezelfde zin
schrijven: ‘... een volmaekte Schildery is als een spiegel van de Natuer, die de dingen,
die niet en zijn, doet schijnen te zijn, en op een geoorlofde vermakelijke en prijslijke
wijze bedriegt’.7 Het eerste deel van dit citaat is sterk verwant aan een bepaalde
opvatting over het blijspel, geformuleerd in diverse poetica's, waarin een aan Cicero
toegeschreven uitspraak centraal staat, volgens welke de komedie te beschouwen
was als ‘imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis’, ofwel: nabootsing
van het leven,

3
4
5
6

7

Zie S.J. Gudlaugsson, De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten, Den Haag 1945,
12-23.
Vgl. Hessel Miedema, ‘Over het realisme in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw’, Oud Holland 89 (1975), 2-18.
Zie noot 21.
Philips Angel, Lof der Schilder-konst, Leiden 1642, 41. Zie voor een commentaar op Angels
tractaat: Hessel Miedema, ‘Philips Angels Lof der Schilder-konst’, Proef, december 1973,
27-33.
Samuel van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, Rotterdam 1678,
25.
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1 Jacob Matham naar Karel van Mander, Zinnebeelden van de dood (gravure)

spiegel van de samenleving, beeld van de werkelijkheid.8 Hoewel in beginsel alle
kunst als imitatie werd opgevat, mag worden gesteld dat het bij uitstek de 17de
eeuwse genrekunst was die aan de drie onderdelen van deze definitie lijkt te voldoen.
Het tweede deel van Van Hoogstraetens opmerking behelst de factor van het
beeldende bedrog en het is het prikkelende van dit verschijnsel dat in de 17de eeuw
een niet te onderschatten rol moet hebben gespeeld. Angel bijvoorbeeld was er geheel
van overtuigd dat bedrieglijke imitaties van menselijke handelingen ‘de ghemoederen
der Konst-beminders’ ten zeerste behaagden en bovendien ‘een meerder begheer-lust
tot de Kunst soude verwecken’.9 Tezelfdertijd vinden we in Franciscus Junius'
Schilder-konst der Oude overeenkomstige uitlatingen over ‘de lieffelicke aenlockinge
der Schilderyen, en hoe wy ons selven door de bedrieghelickheydt der selvighen
willens en wetens laeten vervoeren’.10
In dit verband memoreert Junius nog eens de klassieke zienswijze, door hem aan
de naam van Horatius verbonden, die de komedie beschouwt als een afbeelding van
het menselijk leven. Op Junius' voetspoor tenslotte laat ook de schrijver Johan de
Brune de Jonge zich lovend uit over het aangename bedrog dat door middel van
schilderijen kon worden gepleegd: ‘Zeker, het vervrolikt yemand buiten maat, wanneer
hy door een valsche gelikenis der dingen wort bedrogen’.11
Angel heeft op verschillende plaatsen in zijn naderhand gedrukte toespraak de
aandacht gevestigd op de verlangens van het publiek ten aanzien van natuurgetrouwe
8
9
10
11

Vgl. A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in
Nederland, Den Haag 1918, 87.
Angel, a.w., 43.
De Schilder-konst der Oude, Middelburg 1641, 42-43.
Jan de Brune de Jonge, Alle volgeestige werken, ed. Amsterdam 1681 (‘Wetsteen der
vernuften’), 304-305.
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nabootsing.12 Het kan dan ook geen twijfel lijden dat er een verband bestond tussen
de publieke waardering voor het ‘bedrog’, het bedrieglijk echte van schilderijen en
de keus voor het realisme van 17de eeuwse kunstenaars - realisme dat werd
nagestreefd in de compositie als geheel, zowel als in de stofuitdrukking, met als
apotheose van het bedrog de trompe l'oeil of, zoals het in de 17de eeuw werd
genoemd, het ‘bedriegertje’.
In veel gevallen echter schuilt er een adder onder het gras, want hoe levensecht
vele genreschilderijen zich ook aan ons mogen voordoen, de schilders hebben dat
gecomponeerde leven vrijwel voortdurend gebruikt om een gedachte mee te delen,
een vermaning te geven of een zedenpreek te houden.13 Doorgaans deden ze dit door
hun figuranten zekere handelingen te laten verrichten, maar vooral door het
aanbrengen van welgekozen, zij het alledaagse details, die bij nader inzien de
betekenis van de voorstelling geheel of gedeeltelijk blijken te bepalen. Zulke
schilderijen behelzen dus meer dan er letterlijk van af te lezen valt. De schilder die
een vrouw uitbeeldde aan het spinnewiel kon daarmee de opzet hebben gehad de
deugd der huiselijkheid op te roepen. Beeldde hij bellen blazende kinderen uit, dan
verwees hij vrijwel zeker naar de dood, en schilderde hij jagers die vrouwen patrijzen
aanbieden, dan sprak hij zijn tijdgenoten toe over de erotiek (cat. nrs. 3, 4 en 13).
Nu was het uitdragen van een moraal in een bepaalde verpakking, hetzij in beelden,
hetzij in woorden, veel ouder dan de 17de eeuw en in feite reeds gangbaar in de
oudheid. Het principe zoals dat in de 17de eeuw, via een zeer eigen vorm, werd
toegepast, draagt dan ook allerlei sporen van het verleden. De afkomst van het
burgerlijke 17de eeuwse genre, ten dele uit vroegere allego-

12
13

Angel, a.w., 39, 40 en 43.
E. de Jongh, ‘Realisme en schijnrealisme in de Hollandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw’, in: cat. tent. Rembrandt en zijn tijd, Brussel 1971, 143-194, i.h.b. 144 e.v.
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2 Detail van afb. 1

3 Titelprent van Nieuwen Ieucht Spieghel ..., z.pl.z.j. [ca. 1620]

rische of allegorizerende voorstellingen, komt menigmaa aan de oppervlakte (cat.
nr. 43).14
De oude allegorie krijgt in de 17de eeuw een nieuw, alledaags ‘mom-aenzicht’,
al blijft daarnaast de traditionele vorm nog wel bestaan (cat. nr. 20).15 Karakteristiek
voor de oudere traditie is bijvoorbeeld een prent vol doodssymboliek die Jacob
Matham in 1599 naar een ontwerp van Karel van Mander maakte (afb. 1). Een detail
daarvan toont, geheel rechts, een schedel en een schaduw op een pijler - een schaduw
die niet door een figuur geworpen wordt - waarbij een passage uit het bijbelboek Job
hoort die ook op de gravure staat geschreven: ‘U leven is een schadu die haest
[spoedig] wijckt’ (afb. 2). Dezelfde gedachte zou in de tweede helft van de 17de
eeuw worden verbeeld door Esaias Boursse maar nu in 17de eeuwse trant, op een
geheel natuurlijke wijze: een jongetje dat bellen blaast - een imago van de dood,
zoals we zojuist hebben gezien - werpt zijn schaduw op een ruïneuze muur, een muur
die op zichzelf weer een teken van ondergang vormt (cat. nr. 4).
14
15

Ibidem, 149-150 en 180.
Het woord ‘mom-aenzicht’ wordt door Johan de Brune de Oude gebruikt om zijn emblemata
te typeren: ‘'t Is een maniere van schrijven, die wel in-gestelt zijnde, gheluckelick bedrieght:
en die, onder een kinderlick mom-aenzicht, een mannelicke tucht verborghen houdt’
(Emblemata of zinnewerck, Amsterdam 1624, [ii]).

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

Een ander sprekend voorbeeld van evolutie uit de 16de eeuwse allegorische sfeer
naar 17de eeuws realisme leveren uitbeeldingen van de vijf zintuigen. Aanvankelijk
vertegenwoordigd door groepen onmiskenbare personificaties die ver buiten de
alledaagse werkelijkheid stonden, zou aan de zintuigen in de 17de eeuw overwegend
door gewone burgers gestalte worden gegeven (cat. nr. 23). Een interessante
mengvorm vinden we op de titelprent van een liedboek uit omstreeks 1620. Hier
worden de zinnen zowel door eigentijdse mannen en vrouwen als door Venus en
Amor vebeeld (afb. 3).16
De combinatie van realistische vorm met zinnebeeldig denken was typerend voor
de 17de eeuw; de beeldende kunst en de literatuur getuigen er althans in overvloedige
mate van. Als, Jan Vos zijn dochtertje met een hoepel ziet spelen, wordt hij
geïnspireerd tot het schrijven van een puntdicht, waarin hij de hoepel met de
eeuwigheid vergelijkt. Als Cats twee jongens gadeslaat die zich vermaken met een
varkensblaas, krijgt hij associaties met de dood, en als Roemer Visscher een

16

Dat de zintuigen door ongelijksoortige grootheden konden worden gepersonifieerd, blijkt
hier ook uit het feit dat de Reuk niet door een personage maar door een hond wordt verbeeld.
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watermolen bekijkt, brengt hem dat tot gedachten omtrent bestuurlijke wijsheid.17
Dit zijn drie voorbeelden uit talloze. De voorkeur voor het lezen van
diepzinnigheden uit gewone dingen, waartoe natuurlijk ook de bijbel stimuleerde,
het genoegen dat men beleefde aan versluiering en dubbelzinnigheden, het spel met
het raadselachtige, we komen het onophoudelijk tegen in de 17de eeuw. Cats spreekt
in dit verband over ‘aengename duysterheyt’ en stellig gold dit gedurende een groot
deel van de 17de eeuw als een esthetische categorie. ‘De bevindinge leert ons dat
veel dingen beter aert hebben alse niet ten volle gesien, maer eeniger maten bewimpelt
en over-schaduwet ons voorkomen’, aldus Cats, die in vele opzichten mag worden
beschouwd als maatgevend voor 17de eeuwse opvattingen.18 Kunsttheoretici bleken
trouwens geheel in dezelfde richting te denken. Karel van Mander prijst het schilderen
van ‘aerdige versieringen en sin-rycke uytbeeldinghen’, terwijl Samuel van
Hoogstraeten belang zegt te hechten aan ‘bywerk dat bedektlijk iets verklaert.19
Bezien we nu de eisen die in de 17de eeuw aan de vorm, naast de eisen die aan de
inhoud werden gesteld, dan kunnen we concluderen dat het dikwijls draait om de
combinatie van twee soorten bedrog: het “aangenaam bedrog”, van de schijnbaar
natuurgetrouwe nabootsing, en het bedrog dat ontstaat door de versluiering van wat
met de voorstelling eigenlijk wordt bedoeld. Als we het 17de eeuwse kunstbegrip
en de 17de eeuwse smaak op de juiste wijze taxeren, moet een schilderij als Frans
van Mieris’ Officier in een stoffenwinkel (cat. nr. 42) een voorbeeld zijn geweest van
een werk dat de 17de eeuwse beschouwer in beide opzichten heeft behaagd.

II
We zijn over het soort kunstwerken dat wij genre noemen in feite slecht geïnformeerd.
De 17de eeuw heeft niet meer dan een enkel algemeen principe aangegeven, specifieke
bijzonderheden over het genre heeft zij ons onthouden. Het grootste nadeel is
ongetwijfeld dat er geen theoretische handboeken zijn geschreven, uitsluitend gewijd
aan bepaalde facetten van wat wij nu genre noemen, naar analogie bijvoorbeeld van
Cesare Ripa's in 1644 in het Nederlands verschenen Iconologia, dat gold als de bron
bij uitstek op het gebied van de allegorie.20
Zoals Ripa voorschrijft hoe een kunstenaar de Grootmoedigheid, de Kuisheid, de
Overvloed of het werelddeel Europa moest schilderen, zo had een denkbeeldig
voorbeeldenboek ten behoeve van de genreschilder recepten kunnen bevatten die
aangaven hoe men een bepaalde amoureuze situatie kon verbeelden, welke
ingrediënten men nodig had om een specifieke deugd te versluieren, hoe in de
beeldtaal van alledag op de vergankelijkheid viel toe te spelen. De betrekkelijk lage
17
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20

Jan Vos, Alle de gedichten, Amsterdam 1662, 474. Voor Cats, zie cat. nr. 24 (Fabritius).
Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614, 40.
Jacob Cats, Alle de Wercken ..., ed. Amsterdam-Utrecht 1700 (‘Spiegel van den ouden en
nieuwen tyt’), 480.
Karel van Mander, Uytbeeldinghe der Figueren, ed. Amsterdam 1616, opdracht aan Cornelis
Ketel. Van Hoogstraeten, a.w., 90.
Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands, uyt het Italiaens vert. door D.P.
Pers, Amsterdam 1644. Ripa's boek is overigens tot op zekere hoogte ook bruikbaar bij de
interpretatie van sommige genreschilderijen.
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tot zeer lage waardering die het genre, tenminste wat later zo zou heten, binnen de
hiërarchie van de kunst ten deel is gevallen (de veelomvattende historieschilderkunst
kreeg de hoogste eer), moet mede oorzaak zijn geweest van het feit dat de theoretici
er opvallend weinig aandacht aan hebben besteed.21
Nu valt aan de armoede aan gegevens in zekere zin wel het hoofd te bieden. Om
in 17de eeuwse ikonologische problemen door te dringen, om aanvankelijk
onbegrijpelijke voorstellingen te verklaren, staan ons enkele hulpmiddelen ter
beschikking. Deze hulpmiddelen zijn overigens niet als zodanig gemaakt, maar
gecreëerd als autonome (kunst)uitingen, zoals de contemporaine literatuur in de
breedste zin, de speciale literatuursoort die wij onder de naam emblematiek kennen,
en sommige prenten die van bijschriften zijn voorzien.22 Dus steeds teksten en
combinaties van tekst en beeld.
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De waardering van het 17de eeuwse genre door contemporaine theoretici is een
gecompliceerde kwestie, waarop hier niet uitvoerig kan worden ingegaan. Vgl. Van
Hoogstraetens uiteenzettingen over ‘de dryderley graden der konst’ (a.w., 75-87). Wat wij
thans onder genre verstaan wordt door Van Hoogstraeten deels in de laagste en deels in de
middelste klasse ondergebracht. De klassicistische theoreticus Gerard Lairesse slaat de
fijnschilder Frans van Mieris hoog aan, maar laakt de werken van Brouwer, Molenaer, Van
Ostade en Van Laer; zie Het Groot Schilderboek I, Amsterdam 1707, 174 en 175. Aan de
belangstelling van het 17de eeuwse publiek voor het genreschilderij, van welke soort ook,
kan gezien de enorme productie niet worden getwijfeld.
Emblematiek: een embleem bestaat doorgaans uit drie onderdelen, een motto, een afbeelding
en een gedicht, soms nog gevolgd door een proza-commentaar. Voor een juist begrip van
het geheel dienen deze onderdelen met elkaar te worden gecombineerd. Meestal draagt een
embleem een algemene gedachte of moraal uit. Zie William S. Heckscher en Karl-August
Wirth, ‘Emblem, Emblembuch’, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte V, Stuttgart
1959, 85-228, en E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilder kunst van de zeventiende
eeuw, Amsterdam 1967.
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4 Naar Pieter Bruegel, De slibberachtigheyt van 's menschen leven (gravure)

De methode om schilderijen met behulp daarvan te verklaren vindt een fundament
en een verantwoording in de algemeen gangbare opvatting die de 17de eeuw kende
over het nauwe verband tussen de ‘gezusters’ schilderkunst en dichtkunst
(letterkunde), een opvatting die teruggaat op een 16de eeuwse, buitengewoon
invloedrijke interpretatie van een dichtregel van Horatius. ‘Ut pictura poesis...’, een
gedicht is als een schilderij, bedoelde de Romeinse dichter te zeggen. Zestiende
eeuwse kunsttheoretici evenwel wensten deze woorden te vertalen als ‘een schilderij
is als een gedicht’, een omkering die samenhing met de ambitie van schilders om
het prestige van dichters deelachtig te worden.23
Gebruiken we teksten bij het duiden van schilderijen, dan dringt zich altijd de
vraag op hoe gangbaar die teksten waren. Hetzelfde geldt voor emblemen. Waren
ze gemeengoed of hadden ze slechts bekendheid in beperkte kring? Deze vraag valt
in veel gevallen niet te beantwoorden doordat we geen weet hebben van de
oplagecijfers van de boeken waarvan de desbetreffende teksten of emblemen deel
uitmaken, en we met betrekking tot de 17de eeuwse lezer nauwelijks enig sociologisch
inzicht hebben.
Jacob Cats en zijn lezerskring behoren tot de uitzonderingen. Van Cats weten we
met zekerheid dat hij destijds populariteit genoot in brede lagen van de bevolking.
Bovendien zijn we bij uitzondering op de hoogte van de oplagecijfers van een aantal
van zijn boeken. Die waren exorbitant hoog, zoals de hoeveelheid herdrukken van
zijn werken buitengewoon groot was.24 In dit verband is de belangstelling voor Cats
die onder beeldende kunstenaars bestond, van speciale betekenis. Behalve uit het
feit dat Philips Angel hem in zijn Lof der Schilder-konst bladzijden lang citeert, blijkt
23
24

Horatius, De arte poetica, vs. 361. Zie voorts Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis. The
humanistic theory of painting, New York 1967.
Over de oplagecijfers van Cats' boeken schrijft zijn uitgever J.J. Schipper in 1658:
‘Voorbericht en inleydinge over 't geheele Werck van den Drukker en Uytgever’; zie Cats,
a.w. Voor de diverse edities: W.C.M. de Jonge van Ellemeet, Museum Catsianum, Den Haag
18872.

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

deze belangstelling bovenal uit de vele verwerkingen van Catsiaanse emblemen in
schilderijen van uiteenlopende meesters.25

25

Angel, a.w., 8, 19-20, 27-30, 35.

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

23

Catalogus nummer 74

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

24

5 Pieter de Jode naar Maerten de Vos, Sanguineus (gravure)

6 Chrispijn de Passe naar Maerten de Vos, Terra (gravure)

7 Chrispijn de Passe, De twintig jarige leeftijd (gravure)

Dat Cats statistisch bruikbaar materiaal levert is onmiskenbaar, maar aan de andere
kant dienen we te bedenken dat statistische betrouwbaarheid niet alleen zaligmakend
is. Voor sommige schilders en hun opdrachtgevers moet het juist aantrekkelijk zijn
geweest om motieven uit obscure bronnen op te diepen, of om een traditioneel motief
op eigenzinnige manier te parafraseren.
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Niet alleen teksten en emblemen, ook prenten met onderschriften dienen met de
nodige voorzichtigheid als hulpmiddel te worden gehanteerd bij het verklaren van
schilderijen. Hoe representatief prenten in een bepaalde context zijn, laat zich soms
evenmin vaststellen. Elk geval dient op zichzelf naar waarde te worden geschat. De
onthullende vergelijking van de schaduw op het schilderij van Esaias Boursse met
die op de prent naar Van Mander was verantwoord omdat beide werken, de één
onomwonden, de ander verhuld, in het teken van de vergankelijkheid staan.
Vergelijken we daarentegen een 17de eeuwse editie van een prent met schaatsenrijders
naar Pieter Bruegel, die het opschrift ‘De slibberachtigheyt van 's menschen leven’
draagt (afb. 4), met één van de talrijke ijsgezichten uit de 17de eeuw, dan mag dit
niet tot de gevolgtrekking leiden dat elk geschilderd ijsgezicht oorspronkelijk met
een dergelijke overdrachtelijke betekenis was opgeladen. Bovendien is het de vraag
of Bruegel dezelfde gedachte heeft willen uitdrukken als later de graveur.
Om een idee te geven van de ‘slibberachtigheid’ van het werk van de ikonoloog
is het zinvol bijvoorbeeld een aantal prenten van een luitspelende man en een jonge
vrouw te bekijken in relatie tot Hendrick ter Brugghens Luitspeler en zangeres (cat.
nr. 8). Blijkens de opschriften vertegenwoordigen de paren op deze gravures
respectievelijk het sanguinische temperament, het element aarde en de twintigjarige
leeftijd (afb. 5, 6 en 7).
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Het betreft dus elke keer dezelfde soort personages: een luitspeler en een vrouw,
maar elke keer met een andere betekenis.26
Nu liggen deze betekenissen in dit geval niet zo ver uit elkaar als men op grond
van de bijschriften misschien geneigd is te denken. Ze staan zelfs nauw met elkaar
in verband: jeugd, aarde en volbloedigheid - dat had immers alles met de liefde te
maken en reeds in de middeleeuwen werden deze grootheden aan elkaar gerelateerd.27
Waar het hier nu om gaat is dat de 17de eeuwer die bekend was met dit soort prenten,
al deze connotaties, elk met evenveel recht, kon projecteren in een schilderij als dat
van Ter Brugghen. Dat zo'n schilderij erotisch is getint zal niemand hebben betwijfeld,
maar dit beseffende had men de keus uit een aantal nuances van liefde, met andere
woorden: de voorstelling biedt de mogelijkheid, althans binnen een beperkt kader,
tot een zwevende interpretatie.
Dat men in de 17de eeuw soms verschillend kon oordelen over één en dezelfde
voorstelling, lezen we bij Johan de Brune de Jonge en bij de populaire Vlaamse
schrijver, pater Adriaen Poirters.28 Bij beiden discussieert een aantal mensen over
een schilderij, door De Brune veelzeggend ‘stomme zinspreuk’ genoemd, waarop
een hond stond afgebeeld (de hond was een beproefd symbool van trouw), met een
doodshoofd onder zijn poten. De discussie leidt tot uiteenlopende uitleggingen, zoals
trouw die dood is, trouw die niet dood is en de trouwe minnaar die de dood met
voeten treedt. Een dergelijke poly-interpretabiliteit speculeerde op het esthetische
genoegen dat de 17de eeuwer in het algemeen aan dubbelzinnigheden beleefde - over
het wars zijn hiervan komen we nog te spreken.
Een andere zogenaamde puntreden van De Brune is zeker niet minder
verhelderend.29 De ‘geestige’ dubbelzinnigheid waar het in deze tekst om draait, moet
typerend zijn geweest voor een gevoel voor humor dat in de 17de eeuw opgeld deed,
maar wel zo treffend is dat zij bovendien geheel aansluit bij het soort dubbelzinnigheid
dat de essentie van vele 17de eeuwse genrestukken uitmaakt. Johan de Brune schrijft
als volgt:
Een Soldaat, die sijn tong veel beter wist te reppen, als sijn handen,
quam eens in een gezelschap aanstooten, daar hy een Joffer, met twee of
drie van haar dochters, vant. Om zijn spreeuwachtigen aart werk te
beschaffen, zei hy; Voor elke Maagd, die men hem in die zaal sou konnen
toonen, een ducaat te willen geven. De moeder antwoordde, Dat z y'er
hem ten minsten eene kon toonen. De Soldaat vraagde, Wie het was? Uw'
degen, antwoorde de Joffer.
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Een interessant maar verraderlijk verschijnsel in de ikonografie is dat een object of een figuur
in de ene context het tegengestelde kan betekenen van wat dat object of die figuur in een
andere context betekent. Cats heeft dit fenomeen (op het voetspoor van Thomas van Aquino)
aan de hand van het volgende voorbeeld geschetst: ‘Wat is'er doch regel-rechter tegens den
anderen gekant als Christus ende den duyvel?... ende nochtans worden beyde de selve, onder
de gelijckenisse van een leeu ... voorgestelt’; zie Cats, a.w., Voor-reden over de Proteus, of
minne-beelden ..., [iv].
De Brune de Jonge, a.w. (‘Jok en ernst’), 231. Adriaen Poirters, Het masker vande wereldt
afgetrocken, cd. Antwerpen [1649], 231-232.
De Brune de Jonge, a.w. (‘Jok en ernst’), 144.
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‘Dese quinslagh is overaardig; en kan van al de wereld verstaan worden, door de
dobbele geestigheid...’, aldus luidt De Brune's commentaar bij zijn eigen anecdote,
en zonder twijfel zullen vele tijdgenoten zijn appreciatie hebben gedeeld.
Over het effect van de dubbele bodem wordt trouwens meermalen met grote
waardering gesproken. Theoretiserend over spreekwoorden, in de voorrede tot zijn
Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (1632), heeft Cats meerduidigheid zelfs als
eis gesteld. Hij wenst dat spreekwoorden ‘geheel buygsaam en reckelijck zynde tot
veelderley saaken, oock verscheyden van aart wesende, met groot vernoegen van
hoorders en lesers, gevoegelijck konnen worden verdraeyt, en tot andere
gelegentheden van saaken merckelijcken konnen worden uytgebreyt’.30
In het licht van de Horatiaanse doctrine over het zusterschap tussen woord en beeld
(ut pictura poesis) moet een voorschrift als dit ook geldig zijn geweest ten aanzien
van ‘stomme zinspreuken’, ofwel schilderijen. Dat Cats de geciteerde passage dan
ook annoteert met een spreekwoord betreffende de schilder, heeft eigenlijk een zekere
logica. ‘Gelijck als de schilder wil, soo moet St. Joris den Draek steecken’, luidt deze
zegswijze die we eveneens aantreffen in het reeds vermelde tractaat van Philips
Angel. Híj voert haar aan om de nadruk te leggen op de vrijheid van kunstenaars,
een destijds door theoretici steeds weer aangeslagen motief.31
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Cats, a.w. (‘Spiegel van den ouden en nieuwen tyt’), 480.
Angel, a.w., 31.
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Het is interessant te ontdekken dat dit ‘ghemeen Spreeckwoort’ ook in visuele vorm
is gegoten en wel in een gravure naar Johannes Stradanus, die omstreeks 1600 valt
te dateren (afb. 8). Op deze programmatische voorstelling van een schildersatelier
zien we hoe de meester-schilder de laatste hand legt aan een groot doek waarop juist
Sint Joris is afgebeeld die de draak doorsteekt. Of Stradanus daarmee de
meerduidigheid van voorstellingen, in de zin van Cats, of de vrijheid van de
kunstenaar, in de zin van Angel, wenste te propageren, dan wel een combinatie van
beide, moet in het midden worden gelaten.32

8 Hans Collaert II (?) naar Johannes Stradanus, De uitvinding van de olieverf, uit: Nova Reperta ...
[ca. 1600]

9 Gravure naar P. Tideman, Vanitas, uit: Gerard Lairesse, Het Groot Schilderboek, Amsterdam 1707

III
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de ikonologie, díe tak van de kunstgeschiedenis
die het interpreteren van voorstellingen behartigt, te kampen heeft met problemen
van uiteenlopende aard. Een belangrijk probleem blijkt vaak de premisse te zijn
waarop de ikonoloog zijn interpretatie baseert, zeker als hij zich bezighoudt met de
Hollandse genreschilderkunst van de 17de eeuw.
32

Zie voor Stradanus: J.A. Emmens, ‘De uitvinding van de olieverf. Een kunsthistorisch
probleem in de zestiende eeuw’, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut
te Rome XXXI (1961), 233-245, i.h.b. 236.
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Meestal wordt nu een interpretatie opgebouwd op een wijze die sterk overeenkomt
met de manier waarop Gerard Lairesse, in zijn Groot Schilderboek uit 1707, een als
Vanitas bestempeld tafereel heeft geduid (afb. 9).33 Lairesse is de eerste Nederlandse
theoreticus die een dergelijke demonstratie van ikonologisch denken ten beste heeft
gegeven. Hij bedient zich van een logische manier van redeneren, want helderheid,
een van de kenmerken van het klassicisme, stond bij hem hoog aangeschreven. Met
dit standpunt was hij ver verwijderd van de ‘aangename duisterheid’ die Cats
driekwart eeuw eerder met zoveel nadruk had aanbevolen.
Lairesse zet uiteen dat alle figuren in zijn Vanitas op verschillende manieren zijn
uit te leggen. Elke figuur heeft een vanitas-karakter maar kan in beginsel ook nog
iets anders symboliseren, respectievelijk hovaardij, gierigheid en wijsbegeerte. Dit
geldt evenwel niet voor de twee bellen blazende kinderen bij het venster, want deze
zijn uitsluitend vertegenwoordigers van de vergankelijkheid. Ze vormen volgens de
auteur de ziel van het werk en daarom acht hij het noodzakelijk de betekenissen van
de andere figuren aan hun betekenis parallel te schakelen. Hij brengt dus alle
componenten onder één noemer. Want, zo betoogt hij, indien al die verschillende
betekenissen geldig zouden zijn, dus zowel vanitas als hovaardij, gierigheid en
wijsbegeerte, ‘zou het zelve geen beknopt Zinnebeeld konnen weezen, maar een een
mengelmoes van verscheidene zaken; en waar zou het slot op uitkomen?’
Lairesse's inzichten kunnen als representatief worden beschouwd voor hetgeen er
over kunst werd gedacht in bepaalde ontwikkelde en beter gesitueerde kringen uit
het laatste kwart van de 17de eeuw, met name in Amsterdam.34 In andere kringen uit
deze periode moeten de opvattingen, zoals we die bij Cats en andere auteurs
aantroffen, onverminderd van kracht zijn gebleven.
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Lairesse, a.w., 189-194.
Zie J.J.M. Timmers, Gerard Lairesse I, Amsterdam 1942, 10-34.
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Hedendaagse ikonologen proberen doorgaans een Lairessiaanse logica te hanteren
bij het verklaren van symbolische voorstellingen uit de 17de eeuw, daarbij niet altijd
wetend of die logica wel terzake is. Het valt namelijk te vrezen dat de makers van
de schilderijen in kwestie soms veel minder consistent zijn geweest dan wij zouden
wensen en een theoreticus als Gerard Lairesse voorstond. Vermoedelijk zijn schilders,
de voorkeuren van Cats delend, meer dan eens opzettelijk meerduidig, zo niet
mystificerend te werk gegaan.
Dat zou men een tragi-komische kant van de ikonologie kunnen noemen: de
pogingen om met logica grilligheid te lijf te gaan, die zich daar per definitie niet toe
leent. Vooralsnog zijn we echter niet in staat een meer relevante methode te ontwerpen
en derhalve blijft het opsporen van een aanvaardbare betekenis in de ‘aangename
duisterheid’ elke keer weer problematisch. De huidige tentoonstelling blijkt in dit
opzicht een bruikbaar oefenterrein: zij laat diverse gradaties van duisternis zien en
hier en daar zelfs een gradatie van logica.

IV
De 17de eeuw mag terughoudend zijn in het openbaren van de geheimen van haar
kunst, over het doel ervan is zij uitermate duidelijk. Schilderkunst diende, behalve
om kunstenaars van een inkomen te verzekeren, tot lering en vermaak van de
mensheid. Vandaar de titel van deze tentoonstelling. Over kunstgenot in zuiver
esthetische, laat staan fysiologische termen, zoals wij die kennen, wordt nooit gerept.
Kunstgenot is een begrip dat pas in de loop van de 19de eeuw vaste voet zou
verkrijgen.
De uitdrukking ‘tot leeringhe ende vermaeck’ was al in de 17de eeuw uitgegroeid
tot een spreekwoordelijk cliché. Ook deze gemeenplaats is gegrond op de indertijd
alom gerespecteerde Horatius en wel op twee passages uit zijn boek dat als Ars
poetica bekend staat; met name de zin ‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci’
(hij die het nuttige met het aangename verenigt, verwerft algemene bijval) is eindeloos
herhaald en gevarieerd.35
Oorspronkelijk werd de eis om leerrijk te zijn en bovendien vermaak te bieden
uitsluitend aan de dichter (en de rhetor) gesteld, maar door toedoen van 16de eeuwse
Italiaanse kunsttheoretici kreeg de dichter de schilder aan zijn zijde. Ingevolge de ut
pictura poesis-doctrine, gold immers voor de schilder wat voor de dichter gold. Niet
alleen bij een onafzienbare rij van literatoren, ook in de Nederlandse kunstliteratuur,
van Karel van Mander (1604) tot en met Gerard Lairesse (1707) wordt het lerende
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Horatius, a.w., vs. 333-334 en 343. Lee, a.w., 32-34. Vgl. bijv. de voorrede die Vondel aan
zijn jeugddrama Het Pascha (1612) liet voorafgaan (WB I, 163-166). De klassieken, voert
Vondel aan, hebben steeds op alle mogelijke manieren getracht ‘een yeder te brenghen tot
een goet, zedigh, ende natuerlijck borgherlijck leven’, waarbij zij vooral het toneel een
belangrijke functie lieten vervullen. Doel daarvan was, ‘volghens de spreucke Horatij t'
proffijt met ghenoechten leeren’. De Ouden ‘hebben met dit doen oock den gheheelen standt
ende conditie der Werelt willen afbeelden, ende die eenen yeghelijcken als een levende
schoon-verwighe schilderije voor ooghen stellen’.
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en onderhoudende doel van de kunst, in welke bewoordingen ook gegoten, bij
herhaling onderstreept.36
Het ligt voor de hand dat de verhouding tussen lering en vermaak van geval tot
geval kon variëren. Sommige schrijvers hebben van de dubbele eis die aan kunst
werd gesteld een geraffineerd gebruik gemaakt, onder meer door het één als lokaas
voor het ander te hanteren. Cats' embleemboek Sinne- en minnebeelden is daar een
goed voorbeeld van.37 Een principe volgend dat reeds in de vroegchristelijke tijd
bekend was, lokt Cats zijn lezers via het vermakelijke naar het stichtende. Hij begint
steeds met een amoureuze uitleg van een voorstelling, geeft daarna van dezelfde
illustratie een maatschappelijke verklaring, om tenslotte zijn doel te bereiken met
een religieuze interpretatie. Een hieraan verwante methode is die van het ‘ridendo
dicere verum’, door te (doen) lachen de waarheid zeggen, hetgeen meestal neerkwam
op het lanceren van trivialiteiten en pikanterieën met een verstandig terzijde als
correctief. Ook deze aanpak was reeds in de klassieke oudheid bekend en werd in
de middeleeuwen niet zelden gekozen ten behoeve van volkspreken.38
Soms kon het vermakelijke het stichtelijke of leerrijke aspect volkomen
overvleugelen. Dit gebeurde bij uitstek wanneer men in een poging deugd te
propageren,
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Karel van Mander begint de voorrede op zijn Grondt der edel vry schilder-const met de
woorden: ‘De seer vermaecklicke vernuft-barende edel Schilder-const’. Zijn
levensbeschrijvingen der antieke, Italiaanse en Nederlandse schilders zijn uitgegeven, zo
heet het, ‘tot nut en vermaeck der Schilders en Const-beminders’ (Het Schilder-Boeck, ed.
Amsterdam 1618). Zie voorts Lairesse, a.w., 106 en 344.
Cats, a.w., 2-106.
Zie Herman Pleij, ‘De sociale funktie van humor en trivialiteit op het rederijkerstoneel’,
Spektator, tijdschrift voor neerlandistiek 5 (1975-76), 108-127, i.h.b. 120.
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uitsluitend ondeugd aan de orde stelde. Verschillende schrijvers hebben, ter inleiding
van hun werk, over deze paradox uitgeweid, waarbij ze de lezers verzekeren dat hun
opzet, in weerwil van het ten tonele gevoerde kwaad, geen andere dan een deugdzame
was. Heel wat schilders moet het principe waarbij de lering achter het vermaak
verscholen wordt, een alibi hebben verschaft tot het schilderen van lichtzinnige
voorstellingen. Van een schilderij als dat van Roestraten (cat. nr. 55) kan ter lering
niet veel meer worden opgemerkt dan dat de getoonde ondeugd wel niet voor
navolging zal zijn bedoeld.
Illustratief voor deze variant op het beginsel van het aangenaam profijt is het uit
1645 daterende embleemboek van Petrus Baardt dat de programmatische titel draagt
van Deugden-spoor in de on-deughden des werelts affgebeeldt. In Constantijn
Huygens' Zedeprinten vinden we de neerslag van eenzelfde opvatting dat het negatieve
afschrikwekkend werkt en tot deugd aanspoort.39 Jacob Cats motiveert zijn
veelbesproken Self-Stryt niet anders. Hij verwacht dat ‘de dertele invallen des vleesch’
hun nut zullen hebben voor de lezer, ‘gelijck het niet vreemt en is dat de deuchden
selfs de gebreken haer tot voordeel weten aen te legghen’.40
Ook Adriaen van de Venne acht het juist dat men het negatieve van de wereld kent
- des te beter is men in staat de feilen ‘in de ydele Omme-Swier des Levens’ te
vermijden.41 Van een duidelijk voorbeeld voorzien vinden we deze problematiek
terug in de volgende regels uit een gedicht dat aan Bredero's Spaanschen Brabander
vooraf gaat:42
Die Snollen die ghy speelt met haar vereyste reden Zijn niet om datmen
haar en 't haare volghen souw' Maar haar misslaghen op het aldervlijtichst
schouw' En sich te wachten leer voor valscher Hoeren treecken
Net als op het 17de eeuwse toneel behoren de hoerenstreken in de schilderkunst
tot de meer populaire onderwerpen. Bij een voorstelling als De soldaat en het meisje
van Gerard van Honthorst (cat. nr. 28) ontbreekt het uiteraard aan een inleidend
gedicht en daarmee vervalt onze mogelijkheid om een dergelijk schilderij met
zekerheid als stichtelijk te kwalificeren. De mate van lering en de mate van vermaak
lijken aan de discretie van de toeschouwer te zijn overgelaten.
Naast voorstellingen van twijfelachtige liefde en ondeugd bevat de tentoonstelling
ook beelden van eerzame liefde en goede eigenschappen en visuele vertalingen van
velerlei doodsgedachten. De meeste van deze voorstellingen hebben met elkaar
gemeen dat hun betekenissen in de loop van de tijd niet meer begrepen zijn. In de
19de en een groot deel van de 20ste eeuw zijn ze opgevat als pure weerspiegelingen
van het 17de eeuwse leven, maar vooral ook als specimina van een manier van
schilderen. Enerzijds meende men de wakkere geest van het vaderlandse verleden
te ontwaren, anderzijds zag men overwegend schone vorm, compositie, toets en
kleur, maar slechts zelden vroeg men naar de verdere bedoeling van de kunstenaar,
of naar de manier waarop zijn tijdgenoten een schilderij bekeken.
39
40
41
42

Constantijn Huygens, Zes zedeprinten, ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische
toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici, Utrecht 1976, 9.
Cats, a.w., 179.
Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt, Den Haag 1635, Voor-beduydsel
[vii].
G.A. Brederoo, Spaanschen Brabander Ierolimo, ed. H. Prudon, Assen 1968, 36.
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In de invloedrijke beschouwingen over de Hollandse schildersschool die de Franse
schilder-schrijver Eugène Fromentin in 1876 uitgaf, vinden we dit standpunt beknopt
en welbespraakt geformuleerd: ‘Welke reden heeft een Hollands schilder om een
schilderij te maken? Geen enkele; en welbeschouwd vraagt men hem die ook nooit.
Een boer met een rode wijnneus ziet U aan met betraande ogen en lacht U toe met
open mond, terwijl hij zijn wijnkan optilt: als het geval goed geschilderd is, heeft
het zijn waarde’.43
Dergelijke kunstwaardering is de kunstgeschiedenis ontgroeid. Een van de
opdrachten voor de kunsthistoricus van vandaag is het ontraadselen van de
oorspronkelijke betekenis van hetgeen vroeger werd gemaakt. De interpretaties die
in deze catalogus worden gegeven pretenderen geen absolute waarheden te bevatten.
Wij hopen bevrijd te zijn van de blinde vlekken van de 19de eeuw, maar ongetwijfeld
zijn wij behept met andere.
E. de Jongh

Eindnoten:
27 Zie B.L.D. Ihle, cat. tent. Leerrijke reeksen, Museum Boymansvan Beuningen, Rotterdam 1966.

43

Eugène Fromentin, De meesters van weleer, ed. H. van de Waal, Rotterdam 1952, 122-123.
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1 Gerard ter Borch
Zwolle 1617-1681 Deventer
De galante krijgsman
Doek, 67 × 55 cm. Gemonogrammeerd
Parijs, Musée du Louvre
Het thema van een man die een vrouw geld aanbiedt is door Ter Borch enkele malen
in beeld gebracht. De galante krijgsman dateert van omstreeks 1662-63.1 Zonder
twijfel draait het in deze voorstellingen om koopbare liefde of om liefde die te koop
wordt gevraagd. Daarbij lijkt de verhouding tussen sfeer en onderwerp iets
tegenstrijdigs te hebben, althans voor de 20ste eeuwse kijker. Deze tegenstrijdigheid
berust vooral op het feit dat de personages van deze kunstenaar vrijwel altijd een
zekere voornaamheid uitdragen en de prostitutie bovendien verre van evident wordt
bedreven, zoals bijvoorbeeld bij Jan Steen wél het geval is.
Het manipuleren met een muntstuk komt meer voor in erotisch getinte
uitbeeldingen. Zo op een schilderij van Pieter Quast, dat een groepje zwierig geklede
figuren in een bordeelachtige entourage situeert. Naar het rechtergedeelte van dit
schilderij is door Salomon Savrij een gravure gestoken waarop een staande cavalier

1a Salomon Savrij naar Pieter Quast, Dats de Bruydt daermen om danst (gravure)
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1b Cornelis van Haarlem, Het z.g. wonder van Haarlem. Haarlem, Frans Halsmuseum

en een zittende vrouw elkaar bij de hand grijpen, terwijl de man haar een penning
voor de neus houdt (afb. 1a).2 ‘Dats de Bruydt daermen om danst’, staat er onder,
wat zoveel betekent als ‘dat is de zaak waar het (onder de schijn van iets anders) om
te doen is’.3 Het geld is hier de bruid waarom gedanst wordt. Uiteraard krijgt het
woord ‘bruid’ in dit frivole tafereel een zekere dubbelzinnigheid.
Op Ter Borchs Galante krijgsman maakt niet alleen het geld dat de militair in zijn
open handpalm houdt ons attent op de erotisch geladen situatie, ook de vruchten in
de schaal op de tafel lijken in deze richting te wijzen. Vruchten en liefde vormden
een welbekende combinatie in de 17de eeuw, waarbij men aan liefde op uiteenlopende
niveaus dient te denken. Enerzijds zijn bijvoorbeeld personificaties van de wellust
en de dwaze maagden dikwijls met vruchten toegerust, zoals eveneens ‘Broeder
Cornelis en zijn meisje’ op het schilderij van Cornelis Cornelisz., dat ook wel Het
wonder van Haarlem wordt genoemd (afb. 1b).4 Anderzijds werd de meer respectabel
geachte liefde aan vruchten gerelateerd, zoals onder meer blijkt uit de titel van een
boek uit 1602, van Pieter Lenaerts vander Goes, met ‘veelderhande
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1c Egidius Sadeler naar Hans van Aken, De heilige Familie (gravure)

Amoureuse Liedekens’, genaamd Den Druyven-Tros der Amoureusheyt.5 Dat een
schaal met vruchten zich daarenboven leende tot symbolische toepassing op religieus
niveau, daarvan getuigen ettelijke voorstellingen van de heilige familie, waaronder
bijvoorbeeld een gravure van Egidius Sadeler naar Hans van Aken (afb. 1c).
Ter Borch schonk zijn vrouwelijke figuur in elk geval een ‘druiventros der
amoureusheid’ tot attribuut. In verband met de andere vruchten op de schaal zou
men kunnen denken - als één uit talrijke teksten - aan de volgende versregels van
Jacob Westerbaen, afkomstig uit zijn bewerking van Ovidius' Ars amandi (De kunst
van het vrijen):
...Send appelen, send peeren
Of ander fruyt of ooft dat van uw wooning kom...
Ons aller groote-moer [Eva] wierd door het fruyt verleidt:
Haer nichten zijn al mee van die genegentheyd.6
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Bij de samenstelling van dit elegante prostitutietafereel koos Ter Borch verscheidene
ingrediënten uit oude voorraad: de haardracht van het meisje, haar jakje, de tafel en
de schoorsteenmantel komen alle reeds in vroeger ontstane schilderijen voor.7 Een
dergelijk economisch gebruik van beeldelementen treffen we bij vele 17de eeuwse
kunstenaars aan.

Eindnoten:
1 S.J. Gudlaugsson, Geraert ter Borch I, Den Haag 1959, 133-134; idem, Katalog der Gemälde
Gerard ter Borchs II, Den Haag 1960, 185-186 (nr. 189).
2 Het schilderij van Quast bevindt zich in Jagdschloss Grunewald te Berlijn.
3 WNT III, 1624.
4 Wellust bijv. bij Hieronymus Wiericx; zie A.P. de Mirimonde, ‘La Musique dans les allégories
de l'Amour. I. Venus’, Gazette des Beaux-Arts Tome LXVIII (1966), 283 e.v., afb. 41. Dwaze
maagden bij Abraham Bosse; zie André Blum, L'Oeuvre gravé d' Abraham Bosse, Parijs 1924,
nr. 1018.
5 P. Lenaerts, Een nieu liedt-boeck' genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt, ed. P.J.
Meertens, Utrecht 1929.
6 Jacob Westerbaen, Het tweede deel der gedichten, Den Haag 1672, 692 (‘Avond-school voor
vryers en vrysters...’).
7 Gudlaugsson, a.w. II, 185.
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2 Gerard ter Borch
Zwolle 1617-1681 Deventer
De briefschrijfster
Paneel, 39 × 29,5 cm
Den Haag, Mauritshuis
In de tweede helft van de 17de eeuw hebben verscheidene kunstenaars zich toegelegd
op het schilderen van brief schrijvende vrouwen. Gerard ter Borch wordt min of meer
beschouwd als de grondlegger van het thema. Zijn Briefschrijfster werd omstreeks
1655 geschilderd.1 Merkwaardig genoeg blijkt dat de brief waarover de vrouw zich
met geconcentreerde aandacht buigt, reeds vouwen vertoont en de tekst onder haar
pen doorloopt. Het blijft onduidelijk wat de schilder daarmee heeft bedoeld. Mogelijk
wilde hij het doen voorkomen alsof het meisje een eerder voltooide brief aan het
corrigeren is.
Breekt men zich het hoofd over de vraag welke soort brief zij onder handen heeft,
dan valt daarover, strikt genomen, geen uitspraak te doen. De voorstelling zelf bevat
geen bijwerk waaraan nadere informatie kan worden ontleend. Het hemelbed op de
achtergrond, dat het meisje tot decor dient, is slechts een uiterst vaag referentiepunt
(in deze tijd werden bedden nog in de woonkamer geplaatst; aparte slaapkamers
ontstonden pas in het laatste kwart van de 17de eeuw). Wanneer we het werk echter
bezien in ruimer verband, naast andere brief schrijvende en brief lézende vrouwen
(een ouder thema), onder meer geschilderd door Dirck Hals, Metsu, Vermeer, Van
Mieris en De Moor, dan kunnen we vermoeden dat het hier om liefde gaat en de brief
een liefdesbrief is.2 Het feit dat een interpretatie vrijwel geheel via externe gegevens
moet worden verkregen en er nauwelijks enig argument aan het schilderij zelf kan
worden ontleend, blijft uiteraard een zwak punt.
Aannemelijk is dat er een verband bestond tussen de opkomst van het thema van
de brief schrijvende vrouw in de schilderkunst enerzijds en de toenmalige
werkelijkheid anderzijds - de eerste helft van de 17de eeuw gaf in elk geval een
toename te zien van epistolaire activiteit.3 Men kende diverse brievenboeken waaruit
verliefden, die niet over een welversneden pen beschikten, talrijke toepasselijke
uitdrukkingen konden halen. Korte tijd voordat Ter Borch zijn Briefschrijfster
schilderde, verscheen bijvoorbeeld de Nederlandse bewerking van het befaamde Le
Secrétaire à la mode van Jean Puget de la Serre, onder de titel Fatsoenlicke
Zend-brief-schryver (1651).4 Meer dan dertig bladzijden van dit boekje zijn
gereserveerd voor ‘Minne-brieven, op allerley begevingen en gevallen.’ Veel gelezen
was daarnaast de verzameling voorbeeld-brieven, met een voor verliefden relevante
rubriek ‘bezoekbrieven’, samengesteld door de Amsterdamse stadssecretaris Daniel
Mostart in 1635, maar daarna ettelijke malen herdrukt.5 Het moeten vooral de
midden-en hogere klassen van de maatschappij zijn geweest waarbij de brievenboekjes
destijds zoveel aftrek vonden. Juist voor deze milieus zijn de brief schrijvende en
lezende dames op de schilderijen van Ter Borch, Metsu en Vermeer bij uitstek
representatief.

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

38

2a Embleem uit: Otho Vaenius, Amorum emblemata..., Antwerpen 1608

2b Embleem uit: Jan Harmensz. Krul, Pampiere wereld, Amsterdam 1644

De 17de eeuwse emblematiek heeft eveneens aandacht geschonken aan het thema
van de liefdesbrief. Soms speelt Cupido in eigen persoon daarbij een rol. Bij Vaenius
zit hij een dergelijk epistel te lezen in aanwezigheid van een postbode (afb. 2a), bij
Krul fungeert hijzélf als bezorger van een liefdesbrief, tot twee maal toe. De ene keer
bij een vrouw die door de schrijver gerekend wordt tot de ‘vrijsters die minnen, en
hebben geen zinnen’ (afb. 2b), de tweede keer, in Kruls ‘Toneel spel van Rozemond’,
als ‘Liefds bode’ die de aan liefdespijn lijdende hoofdpersoon aanbiedt een brief te
brengen aan degeen die de oorzaak van haar verdriet vormt (afb. 2c).6
Er waren in de 17de eeuw ook emblemataschrijvers die scherpe kritiek uitoefenden
op de terminologie die verliefden in hun brieven plachten te gebruiken. Johan de
Brune bijvoorbeeld hield in 't minst niet van koosnaampjes. Hij somt er een aantal
op en zegt: ‘Ick hebbe van een gehoort, die met ernst zulck een op-schrift op een
minne-brief stelde: Aen de heylighe Majesteyt van de Coninghinne mijnes herten’.7
Deze gewraakte aanhef doet overigens denken aan de woorden waarmee een van
Bredero's toneelfiguren (Rodderick) een brief aan de door hem beminde vrouw
(Elisabeth) begint: ‘Voochdesse van mijn siel! Regente van mijn leven...’.8
Ook Adriaen Poirters fulmineert tegen amoureus woordgebruik in het briefverkeer:
‘Daer en is hedendaags niet ghemeender als dat de minne-brieven onderteekent
worden: Myn Goddin, myn hert, myn ziel, u slaef soo langh als ick leef, tot'er doodt
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toe, tot in het graf’.9 De kritiek op deze ‘sotternijen’ wijst er nogmaals op dat het
schrijven van minnebrieven in de 17de eeuwse Nederlanden populariteit genoot.

2c Illustratie uit: Jan Harmensz. Krul, Pampiere wereld, Amsterdam 1644

Eindnoten:
1 S.J. Gudlaugsson, Geraert Ter Borch I, Den Haag 1959, 101-102; Katalog der Gemälde Gerard
ter Borchs II, Den Haag 1960, 126 (cat. nr. 114). Gudlaugsson wijst op de Meester der
Vrouwelijke Halffiguren, die al meer dan een eeuw vóór Ter Borch Maria Magdalena als
briefschrijfster had voorgesteld. Zie ook cat. tent. Gerard ter Borch Zwolle 1617-Deventer
1681, Mauritshuis, Den Haag 1974, nr. 34.
2 Vgl. cat. nr. 25 (Hals), 39 (Metsu) en 71 (Vermeer).
3 De Jongh 1971, 178-179.
4 De kunst van het brieven schrijven stond sterk onder Franse invloed. Vgl. Bernard Bray, L'art
de la lettre amoureuse: des manuels aux romans (1550-1700), Den Haag-Parijs 1967 (rede),
10-11.
5 D. Mostart, Nederduytse secretaris oft zendbrievenschryver, met een tytelboexken, Amsterdam
1635, 188-197.
6 Vaenius, 132-133. Jan Harmensz. Krul, Pampiere wereld II, Amsterdam 1644 (‘Historien en
minne-beelden’), 316; idem, III (‘Toneel spel van Rozemond’), 80-82.
7 De Brune, 19-20.
8 G.A. Bredero, Rodd'rick ende Alphonsus, ed. C. Kruyskamp, Zwolle 1968, 120 (vs. 815 e.v.).
9 Poirters, 132-133.
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3 Gerard ter Borch
Zwolle 1617-1681 Deventer
De spinster
Paneel, 34,5 × 27,5 cm
Rotterdam, Stichting Willem van der Vorm, in bruikleen bij het Museum
Boymans-van Beuningen
De op dit paneel als spinster uitgebeelde vrouw stelt naar alle waarschijnlijkheid Ter
Borchs stiefmoeder, Wiesken Matthys, voor. Zij heeft eveneens model gestaan voor
de vrouw op het pendant van dit schilderij, een voorstelling van een moeder die het
haar van haar kind kamt (afb. 3a).1 Wij hebben in dit geval, zoals bijvoorbeeld ook
met Molenaers Musicerend gezelschap, te maken met een mengvorm van portret en
genre, en dan genre met een duidelijke betekenis.2 Het portretteren van een vrouw
die zich met spinnen bezighoudt, impliceerde in de 17de eeuw eigenlijk automatisch
het personifiëren van de deugd in het algemeen of van de deugd der huiselijkheid in
het bijzonder. Daarover laten de overvloed aan teksten over dit thema en ook de
desbetreffende iconografie, geen enkele twijfel bestaan.
Huiselijkheid gold, anders dan in onze tijd, in de 17de eeuw als een voor de vrouw
uiterst belangrijke deugd.3 Cats en andere moralisten gaven er hoog van op, waarbij
zij hun uitspraken vrijwel zonder uitzondering baseerden op bepaalde passages uit
de bijbel. De geëigende plaats voor de vrouw was, naar hun oordeel, het huis, de
haar geëigende bezigheden waren geen andere dan huiselijke bezigheden en het
symbool bij uitstek daarvan blijkt steeds weer het spinrokken of de verbetering van
dit toestel, het spinnewiel te zijn:

3a Gerard ter Borch, Moeder die haar kind kamt. Den Haag, Mauritshuis
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3b Embleem uit: Petrus Baardt, Deugden-spoor..., Leeuwarden 1645
Gy kies, ô jonge vrouw, de spille voor het spel.
Doorsoeck den ouden tijt en al het vorig leven;
De rijckste dochter spon, de moeder konde weven,
Princesse van het lant, de grootste die'er was,
Ging om met reyne wol, of met het witte vlas.
Besie de weerde vrou door Salomon beschreven,
Sy wort door enckel lust tot spinnen aengedreven;
Sy maeckt dat haer gesin de spille draeyen kan
Ten goede van het huys, ten dienste van den man.4

Bij deze laatste regel verwijst Cats naar de Spreuken van Salomo, hoofdstuk 31, vers
13 (‘Lof der deugdzame huisvrouw’): ‘Sy gaet met wolle en vlas om, en arbeydt
geerne met hare handen’. Het is deze passage, alsmede vers 19 (‘Zij steekt hare
handen uit naar de spil, en hare handpalmen vatten de spinrok’), die de grondslag
vormen van de betekenis van de spinnende vrouw in de 17de eeuwse schilderkunst,
de literatuur en het toneel. Het beeld zou niet gauw aan ethische lading inboeten.
Aan het einde van de 17de eeuw figureert de spinnende vrouw nog onverminderd
als symbool van deugd en huiselijkheid, blijkens een in 1696 anoniem verschenen
embleemboek. Het hierin opgenomen embleem van een vrouw achter een spinnewiel
draagt het veelzeggende motto: ‘Huiselykheid is 't vrouwen kroon cieraad’.5
Overigens maakte het thema al opgang lang voor het aanbreken van de 17de eeuw.
Op het 15de en 16de eeuwse toneel werd de door een vrouw gepersonifieerde Deugd
in de regel met een spinrokken uitgerust.6 Andersom gold het laten rusten van het
spinrokken of spinnewiel vaak als negatief: zó werd bijvoorbeeld de ondeugd der
luiheid uitgebeeld, in de 16de eeuw onder anderen door Cornelis Massijs en de
Brunswijkse Monogrammist, in de 17de eeuw in een embleem in Petrus Baardts
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Deugden-Spoor (afb. 3b), waar ledige, ‘klappende’ vrouwen als ‘Madame du Praet,
ende Iuffer Labbey’ het spinnewiel ten onrechte niet laten draaien.7
De betekenis van De spinster van Ter Borch vindt tenslotte een aanvulling in het
pendant, doordat het kammen van de moeder (een onderwerp dat wij ook kennen
van Ter Borchs leerling Caspar Netscher) moet worden opgevat als een andere vorm
van huiselijkheid en bovendien, op meer overdrachtelijk niveau, als het nastreven
van een rein leven.8

Eindnoten:
1 S.J. Gudlaugsson, Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs, Den Haag 1960, nrs. 95 en 96. Cat.
tent. Gerard ter Borch, Zwolle 1617-Deventer 1681, Mauritshuis, Den Haag 1974, nrs. 24 en
25.
2 Zie cat. nr. 45.
3 Zie over spinrokken en spinnewiel: M.G.A. Schipper-van Lottum, ‘Een naijmantgen met een
naijcussen’, Antiek 10 (1975), 137-163.
4 Cats I, 370 (Houwelick, ‘Vrouwe’).
5 De Jongh 1967, 65.
6 J. Bruyn Hzn, ‘Vroege portretten van Maerten van Heemskerck’, Bulletin van het Rijksmuseum
3 (1955), 27-35, i.h.b. 31.
7 Renger, 83-85, 104, 113-115. Petrus Baardt, Deugden-Spoor; In de On-Deughden des Werelts
Aff-gebeeldt..., Leeuwarden 1645, 361.
8 Zie cat. nr. 49 (Netscher).
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4 Esaias Boursse
Amsterdam 1631-1672 op weg naar Indië
Bellenblazers
Doek, 88 × 69 cm. Gesigneerd
Aken, Städtisches Suermondt-Museum
Dit schilderij van Esaias Boursse maakt deel uit van een groep onderling verwante
genrevoorstellingen die in haar geheel te herleiden is tot 16de eeuwse uitbeeldingen
van een oorspronkelijk klassieke zegswijze. In deze zegswijze wordt het menselijk
bestaan om zijn kwetsbare kortstondigheid vergeleken met een luchtbel.1 De spreuk
‘homo bulla’: de mens is een luchtbel gelijk, heeft haar toenmalige populariteit naar
alle waarschijnlijkheid echter niet aan antieke auteurs te danken, maar aan de Adagia
van Erasmus. Onder het trefwoord ‘homo bulla’ verklaart de schrijver daarin dat
‘niets breekbaarder, vluchtiger of lediger is dan het menselijk leven, dat daarom lijkt
op een luchtbel in het water, die even snel opkomt als verdwijnt’.2
Het beeld van de mens als luchtbel bleek al gauw een belangrijke aanvulling op
het arsenaal van mogelijkheden, dat de christelijke kunst ontwierp om de
vergankelijkheid van het aardse leven in herinnering te roepen. Overeenkomstig de
smaak van de 16de eeuw zijn de vroegste uitbeeldingen van het thema alle onverhuld
allegorisch van aard. Een bij uitstek 15de eeuwse vaniteit, de ‘putto met het
doodshoofd’, zal mede bepalend zijn geweest voor de keus van een kind als
betekenisdrager.3
De aanvankelijk naakt weergegeven, onwerkelijk aandoende kinderen zijn soms
van een bijschrift en attributen voorzien om de vanitasstrekking te versterken. De
keerzijde van een portret van Cornelis Ketel en prenten van Goltzius, Jacob de Gheyn
II en Christoffel van Sichem (afb. 4a) tonen voorbeelden van dit oudste type.4 In de
loop van de 17de eeuw verloor de allegorische bellenblazer het nodige terrein aan
een nieuw type, dat er uitzag als een normaal kind in alledaagse kledij. Deze
ontwikkeling was evenwel niet definitief. Bepaalde schilderijen van Jan Lievens en
Karel Dujardin (cat. nr. 20) bewijzen dat het traditionele genus in de 17de eeuw nooit
geheel verdwenen is.5
Daarbij komt dat de ‘gewone’ bellenblazers, zoals bijvoorbeeld die op het schilderij
van Boursse, in wezen niet zo gewoon bedoeld waren.6 Hun uiterlijk mag gewijzigd
zijn, wat karakter betreft verschillen zij niet of nauwelijks van hun allegorische
voorlopers. Dit geldt, behalve voor de beeldende kunst, ook voor de literatuur: uit
talloze teksten blijkt dat het beeld van de bellenblazer, hoe ook gepresenteerd, in de
17de eeuw niet anders werd opgevat dan in de voorafgaande periode.
Er is vrijwel geen moralist die de gelijkenis onbenut heeft gelaten en het is
vanzelfsprekend dat wij de bellenblazer aantreffen bij gedragsbepalende auteurs als
Cats en Poirters. Maar ook bij Bredero figureert hij enkele malen. Interessant is voorts
dat Johannes Wtenbogaert het homo bulla-motief ter sprake heeft gebracht in één
van zijn preken aan het stadhouderlijk
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4a Christoffel van Sichem, Homo bulla (gravure)

hof: ‘De Mensch is niet dan een bobbelken soodanighe de kinderen weten op te
blasen in een mosselschelp 't welck staet in 't ront en glinstert dat het een lust is te
sien als of het wat sonderlings waer ende in minder als een ooghenblick verdwynt
ende wegh is datmen gantsch niet daer van en siet’.7
Evenals de literatuur kende de beeldende kunst verschillende gradaties en
toepassingen van het thema. Niet mis te verstaan is bijvoorbeeld een schilderij van
Frans van Mieris waarin een vrouw op een schedel wijst, terwijl een kind achter haar
bellen staat te blazen (afb. 4b). Met een variant hierop, die het zonder een dergelijke
vingerwijzing moet stellen, bedoelde Van Mieris stellig dezelfde teneur aan te geven.8
Er bestaan allerlei uitbeeldingen, waarin het bellenblazen geheel domineert, naast
voorstellingen waarin een bellenblazend kind slechts een waarschuwend accent geeft
(cat. nr. 62). Verder zijn er nauw verwante uitbeeldingen van kinderen die de blaas
van een geslacht dier, een koe of een varken, als ballon gebruiken. Ook
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4b Frans van Mieris, Vanitas. Amsterdam, Rijksmuseum

zij houden ons voor dat de wereld een ‘blaas vol windt’ is, die elk moment kan
bezwijken (cat. nr. 24).9 Tenslotte kennen we zowel vanitasstillevens waaraan een
bellenblazer is toegevoegd, als stillevens met slechts zwevende bellen (cat. nr. 14).10
In het licht van dit alles is de algemene strekking van Boursse's Bellenblazers
duidelijk genoeg. Specificerend kan de ruïneuze muur worden gezien als een
aankondiging van het voor mens en ding onontkoombare levenseinde. De schaduw
door de ene jongen op de muur geworpen, onderstreept nog eens de vluchtigheid van
zijn bestaan. De andere jongen, die een zwevende bel in een hoed probeert te vangen,
herinnert daarmee aan de gedachte die de humanist Hadrianus Junius bijna een eeuw
eerder in een embleem had uitgedrukt. ‘Sotheyt is alle dinck willen omvatten, oft
grypen’, luidt het motto ervan, waarmee gedoeld wordt op de ijdelheid van het
blindelings najagen van succes op deze wereld.11
Het motief van het bellenblazen is na de 17de eeuw niet uit de kunst en literatuur
verdwenen. In het burgerlijk genre van de 18de eeuw blijken bellenblazers
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4c Illustratie uit: J.G. Sowerby en H.H. Emmerson, Afternoon tea: rhymes for children, Londen 1880

vooral een amoureuze betekenis te hebben, een variant die al in de 17de eeuw was
voorgekomen.12 Ook de 19de eeuw bracht vele bellenblazers voort. Of er dan eindelijk
sprake is van genre zonder bijbetekenis, is nog maar de vraag. Mogelijk is dit het
geval bij Manets portret van Léon Leenhoff als bellenblazer, maar twijfelachtig is
het bij het destijds zeer geliefde Bubbles, een portret van zijn kleinzoon door de
Engelse schilder Millais.13 Reproducties van dit schilderij werden tot grote ergernis
van de maker op ruime schaal verbreid door de toenmalige eigenares, de firma Pears,
die het als reclame voor haar zeepproducten gebruikte.
Berijmd en wel vinden we het cliché tenslotte terug in een Engels kinderboek uit
1880.14 De illustratie van kinderen die in de directe nabijheid van een kerkhof bellen
blazen (afb. 4c), gaat vergezeld van de volgende versregels:
Man's life is a bubble as light as air,
Floating away now here, now there,
The bubble looks likely to float all day,
But man's life sooner doth fade away.

Eindnoten:
1 W. Stechow, ‘Homo bulla’, The Art Bulletin 20 (1938), 227-228, waar ook de klassieke bronnen,
met name Varro's De re rustica en Lukianos' Charon nader worden besproken.
2 Desiderius Erasmus, Adagia..., ed. Frankfort 1643, 712-713 (ed. princ. 1500).
3 H.W. Janson, ‘The Putto with the death's head’, The Art Bulletin 19 (1937), 423-450.
4 De werken van Ketel en Goltzius afgebeeld in De Jongh 1967, afb. 68 en 69. Een merkwaardige
uitzondering vormt de eerste ons bekende bellenblazer in een schilderij van Georg Pencz uit
1541, afgebeeld in H.G. Gmelin, ‘Georg Pencz als Maler’, Münchner Jahrbuch der bildenden
Kunst 17 (1966), 49-127, afb. 37.
5 Zie over het schilderij van Lievens cat. tent. IJdelheid der ijdelheden, Stedelijk Museum de
Lakenhal, Leiden 1970, nr. 16. In de 17de eeuw wordt ook over zeep gesproken, bijv. in:
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14

Kinder-werck, ofte Sinne-beelden van de spelen der kinderen..., Amsterdam 1626, XVI (‘Van
bobbelen’: ‘seep en water 't saemenmengen’).
De Bellenblazers werd uitvoerig besproken door R. Keyszelitz, ‘Die beiden Seifenbläser des
Esaias Boursse im Aachener Suermondt Museum: eine Allegorie der Vanitas’, Aachener
Kunstblätter 16 (1957), 19-27.
Diverse voorbeelden bij Knipping I, 117-118, en De Jongh 1967, 81-86. Joh. Wtenbogaert,
Twaelf Predicatien..., Den Haag 1644, 181; het citaat is uit zijn ‘Eerste Predicatie vande
Ydelheyt, op den Ecclesiastes of Prediker’.
Zie voor de Van Mieris zonder schedel, De Jongh 1967, afb. 67.
Jan Luiken, Des menschen begin, midden en einde, Amsterdam 1712, 46-47.
Ook bij Kornelis de Man, Stilleven met Frankforter fayence, Frankfort, Historisches Museum.
Hadrianus Junius, Emblemata, ed. Antwerpen 1575, 20.
Ella Snoep-Reitsma, ‘Chardin and the bourgeois ideals of his time’, Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek 24 (1973), 147-243, i.h.b. 178. De onbestendigheid van de liefde wordt door een
bellenblazende amor verbeeld bij Daniël Heinsius, ‘Het ambacht van cupido’, in: Nederduytsche
poemata, Leiden 1621, 20-21.
Zie voor Manet: D. Rouart en D. Wildenstein, Edouard Manet. Catalogue raisonné I,
Lausanne-Parijs 1975, 122 (cat. nr. 129); voor Millais: J.G. Millais, The life and letters of Sir
John Everett Millais II, Londen 1900, 186-191. Dat Millais andere dan triviale bedoelingen
met zijn bellenblazer had, wordt gesuggereerd door een gebroken bloempot naast het jongetje,
een in de 19de eeuw niet ongebruikelijk memento mori.
J.G. Sowerby en H.H. Emmerson, Afternoon tea: rhymes for children, Londen 1880, 36-37.
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5 Esaias Boursse
Amsterdam 1631-1672 op weg naar Indië
Vrouw aan het spinnewiel
Doek, 60 × 49 cm. Sporen van signatuur, gedateerd 1661
Amsterdam, Rijksmuseum
In deze voorstelling, een karakteristiek Hollands binnenhuisje, valt een zekere nadruk
op de spinnende vrouw, ofschoon de schilder haar evenmin een ‘gezicht’ waardig
keurde als de gedeeltelijk zichtbare man die onder de schouw zit, met zijn rug naar
ons toe. Overeenkomstig de 17de eeuwse en vroegere iconografie ressorteerde de
bezigheid van het spinnen onder de deugd der huiselijkheid of onder de deugd in
algemene zin.1

5a Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck..., Amsterdam 1624

Een vergelijkbare uitbeelding vinden we in de Emblemata van Johan de Brune,
een boek waarvan in 1661, juist het jaar waarin Boursse dit schilderij maakte, in
Amsterdam een tweede druk verscheen (afb. 5a).2 De schrijver prijst het gezamenlijk
werken van man en vrouw dat niet met het oog op aardse voordelen, maar in het
vooruitzicht van ‘hemels rust en lust’ geschiedt. Menig 17de eeuwer zal bij het
aanschouwen van een schilderij als dat van Boursse, een dergelijke associatie hebben
gehad.

1
2

Vgl. cat. nr. 3 (Ter Borch), waar het visuele aanbod overigens geheel anders is. De spinnende
vrouw is hier veel nadrukkelijker op de voorgrond geplaatst.
De Brune, 318.
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6 Quiringh Brekelenkam
Zwammerdam ca 1620-1668 Leiden
Familietafereel
Paneel, 46 × 63 cm
Parijs, verzameling Baronesse Adolph Bentinck, née Thyssen-Bornemisza,
in bruikleen bij het Kunstmuseum der Stadt Düsseldorf
Het is zeer de vraag of Brekelenkams familietafereel als portret moet worden opgevat.
Het genrekarakter van de voorstelling dringt zich in elk geval zeer nadrukkelijk op.1
Weliswaar is de symboliek die de kunstenaar hier heeft toegepast typisch voor de
Hollandse portretkunst van de 17de eeuw, maar het is niet zo dat zij uitsluitend daarin
voorkomt. Waar het vooral om gaat, is de druiventros op de vruchtenschaal die de
zittende vrouw - de moeder - in haar schoot houdt. Haar vingers omvatten de steel,
de druiven zelf raakt zij niet aan. Het naast haar staande kind vestigt met een
uitgestoken wijsvinger de aandacht op dit detail.
De manier waarop de vrouw de tros beetpakt gaat terug op bepaalde emblemen
van Cats.2 In het werk van deze destijds zo populaire schrijver figureert het motief
van een hand die een druiventros bij de steel vat, niet minder dan vier maal, steeds
in de betekenis van kuisheid (afb. 6a). De druiventros - vanouds een
vruchtbaarheidssymbool - wordt vergeleken met de maagdelijkheid, en wel op grond
van het feit dat druiven en maagden in kwetsbaarheid voor elkaar niet onder doen.
Het rechtstreeks aanraken van de vruchten, zo redeneert Cats, zou een smet op de
maagdeneer werpen - (‘Eer is teer’; afb. 6b) - vandaar dat de tros slechts

6a Illustratie uit: Jacob Cats, Maechden-plicht, Middelburg 1618
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bij de steel mocht worden aangepakt, de steel die in twee van Cats' varianten als
beeld van het huwelijk wordt gehanteerd.3
In eerste instantie lijkt de omstandigheid dat de vrouw op Brekelenkams schilderij
een moeder is en dus geen maagd meer, problematisch, maar Cats' uiteenzettingen
voorzien ook wat dat aangaat in een oplossing. Volgens hem konden moeders wel
degelijk maagd heten, zij het dat zij daarvoor aan speciale eisen dienden te voldoen.
In de afsluiting van zijn commentaar op het ‘Vryster-wapen’, waarmee het tweede
deel van Houwelick begint, verheldert hij deze intrigerende stelling.4
Op tijd in het huwelijk treden, zo betoogt de dichter hier, is de beste manier om
de ‘maegdom te besteden’, maar uiteraard kwam daarbij dat maagdelijkheid uitsluitend
mocht worden opgeofferd aan eerbare liefde. Eerbare liefde was volgens de
traditionele christelijke ethiek díe liefde waarbij man en vrouw met elkaar verkeren
met als enig doel de procreatie van nageslacht.5 Men diende, vonden Cats en zijn
geestgenoten, ‘sonder lust te versamelen’. Alleen met die inperking bleven

6b Embleem uit: Jacob Cats, Maechden-plicht, Middelburg 1618

maagden en vrijsters die tot vrouw werden gemaakt, toch maagd. ‘Want, die haer
onbevleckt in reyne liefde draegt,/Is vrou, jae moeder self, en ester ware maegt’, zo
luiden de laatste twee zinnen van het gedicht op het wapenschild der vrijsters.6
Tot dit paradoxale slotaccoord komt Cats op gezag van de kerkvader Johannes
Chrysostomos, die hij in hetzelfde verband, maar in een ander boek, als volgt aanhaalt:
‘Het huwelijck is een tweede soorte van Maegdom; te weten, soo wanneer het selve
eerlijck [eerzaam], tusschen man ende vrouw, beleeft wert’.7 Het is intussen de vraag
of Cats deze wijsheid rechttreeks aan Chrysostomos heeft ontleend of dat hij haar
uit Calvijn heeft overgenomen. In diens Institutie, waarvan in de 17de eeuw
verscheidene Hollandse edities verschenen, naast Latijnse, treffen we namelijk
dezelfde gedachte van de Griekse kerkvader aan. ‘Wij sullen ons’, zo schrijft Calvijn
over het huwelijk (volgens de editie Amsterdam 1650), ‘met het eenighe getuyghenis
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Chrysostomi verghenoegen dewelcke niet en mach schijnen het Houwelick meer als
andere Vaders gepresen te hebben dewijl hy een van de voornaemste prijzers en
verwonderaers [bewonderaars] van den Maeghdelicken-staet gheweest is. Hy spreeckt
aldus: De oprechte maeghdom is d'eerste graedt en trap der kuysheydt, een getrouw
houwelick is de tweede. Soo is dan de kuysche liefde des houwelicks een tweede
soort der maeghdom’.8
Het embleem van Cats was een voor schilders zeer bruikbare beeldcondensatie
van datgene waarover in woorden al ontelbare malen naar aanleiding van de kuise
levenshouding was gemoraliseerd. Als een soort van morele legitimatie komt het
motief dan ook op een vrij grote groep 17de eeuwse portretten voor. De betekenis
ervan in het voornamelijk tot het genre behorende schilderij van Brekelenkam is
identiek: de vrouw die de druiventros zo behoedzaam bij de steel pakt, afficheert
daarmee haar ‘tweede maagdelijkheid’, ofwel haar kuise en eerbare huwelijksleven.
Haar toonbeeld waarborgt automatisch het respectabele gedrag van haar echtgenoot,
hier weergegeven in een opmerkelijk losse houding, met een lange Goudse pijp in
de mond. De hond aan zijn voeten moet hun huwelijkstrouw onderstrepen.9

Eindnoten:
1 Het schilderij op de achtergrond stelt mogelijk Christus en de Samaritaanse voor (Joh. 4, 1:42),
een moraliserend thema dat als zodanig goed past bij de hoofdvoorstelling.
2 Zie E. de Jongh, ‘Grape symbolism in paintings of the 16th and 17th centuries’, Simiolus 7
(1974), 166-191. Het schilderij van Brekelenkam staat hier op naam van Esaias Boursse (afb.
15).
3 Het druivenembleem komt twee maal voor in Cats' Maechdenplicht (1618), één maal in
Houwelick (1625) en één maal in Trou-ringh (1637). Zie voor de oplagen en herdrukken van
deze boeken, alsmede voor het verband dat in de 17de eeuw werd gelegd tussen vruchtbaarheid
en kuisheid, De Jongh, a.w., 173 en 177.
4 Cats I, 257.
5 Zie bijv. S.F. Witstein, Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs
Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619): het prozabetoog en de Emblemata, Amsterdam 1964,
32-42.
6 Cats I, 257.
7 Jacob Cats, Maechden-plicht ofte ampt der ionck-vrouwen..., Middelburg 1618 [xiv].
8 Joh. Calvijn, Institutie ofte onderwijsingh in de Christelycke religie..., Amsterdam 1650, fol.
259 verso.
9 Het roken was in de tweede helft van de 17de eeuw meer ingeburgerd en meer geaccepteerd.
Vgl. daarentegen cat. nr.7 (Brouwer). Voor de hond als beeld van de trouw, Alciati, 138.
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7 Adriaen Brouwer
Oudenaerde 1605/06-1638 Antwerpen
De roker
Paneel, 30,5 × 21,5 cm
Amsterdam, Rijksmuseum, in bruikleen bij het Mauritshuis, Den Haag
Adriaen Brouwer, die een belangrijk deel van zijn leven in Haarlem en Amsterdam
heeft doorgebracht, wordt met schilders als de gebroeders Van Ostade, Cornelis
Dusart en David Teniers gerekend tot de kunstenaars die zich bezighielden met het
‘allergeringste der Konst’, zoals Gerard Lairesse het formuleerde in zijn Groot
Schilderboek uit 1707. Ze ontleenden hun scènes aan het leven van de sociaal laagst
geklasseerde groeperingen. Van hetgeen op dit soort schilderijen te zien valt, geeft
De roker een aardig voorbeeld. In een schamel vertrek zit een eenvoudig gekleed
man in ontspannen houding te roken en te drinken, terwijl een andere man met zijn
hoofd op de tafel ligt te slapen. Een derde figuur, die kennelijk zojuist zijn behoefte
heeft gedaan, is bezig zijn broek vast te maken.
Op Brouwers schilderijen wordt dikwijls straf gedronken en gerookt. Volgens
Constantijn Huygens hingen deze gewoonten nauw met elkaar samen:1

7a Titelprent van: Petrus Scriverius, Saturnalia..., Haarlem 1630

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

56
Roock-drinckers krijgen dorst van drincken: want die dorst
Komt van haer binnenste te droogen tot een' korst:
Die korst eischt vochticheit en moet van niews genatt zijn;
Soo drincken s'haer doornatt tot dat sij drinckens sat zijn:
Die over-vochticheit vereischt weer niewen roock.
Soo zyn sij stadigh aen 't gelep of aen 'tgesmoock
En dat rad gaet rondom; hoe soumen seggen mogen,
Of droogen s'om 'tgenatt, of natten s'om het droogen?

In de tijd van Brouwer was het roken nog een betrekkelijk nieuwe bezigheid waarover
zeer verschillend werd geoordeeld. Men schreef aan tabak bijvoorbeeld allerlei
geneeskrachtige eigenschappen toe. Roken terwille van het genot echter, zoals dat
het eerst in de lagere klassen van de maatschappij in zwang kwam, werd in het
algemeen afgekeurd. ‘Tabaksuigers’ werden dan ook - en feitelijk doet Huygens dat
eveneens - met dronkaards over één kam geschoren.2
In 1630 verscheen in Haarlem een verhandeling over ‘het gebruyk ende misbruyk
vanden Taback’, een Nederlandse vertaling van een eerder in het Latijn geschreven
werk van de geleerde Petrus Scriverius.3 De titelprent van dit boek bevat een vignet
waarin het roken in verband wordt gebracht met de dood, een verband dat nog eens
bevestigd wordt door het Latijnse bijschrift (afb. 7a). We stuiten hiermee op een
typisch 17de eeuws cliché. Het is niet verwonderlijk dat in deze aan beeldspraak zo
rijke, en voor de dood zo gevoelige tijd, de vluchtigheid van tabaksrook vergeleken
werd met de vergankelijke wereld en het broze leven.4 Niemand heeft dit
waarschijnlijk consequenter gedaan dan de dichter Willem Godschalck van
Focquenbroch, die zijn eigen grafschrift als volgt opstelde:5
Van Mr. F. leydt 't lichaem in dees kas;
Die veel van rook, en damp-tuygh heeft geschreven
Die steets by roock geleeck het 's menschen leeven,
't Geen als een roock verdwijnt, en wordt tot As.
Sijn Geest is oock als roock om hoogh gedreeven,
Gelijck sijn Rif hier is tot As gebleeven;
Als of het maer verbrande Toeback was.

Zeer verhelderend in dit verband zijn ook een schilderij van Brouwers leerling Joos
van Craesbeeck: een slapende man, die in de ene hand een pijp en in de andere hand
een schedel vasthoudt (afb. 7b), en een gravure van Hendrick Bary, een rokende man
voorstellend die als type de roker van Brouwer zeker niet ver ontloopt (afb. 7c).6
Deze prent draagt als onderschrift: ‘Terwijl ik ijvrig rook Verinis, kleijn
gesneen,/Denk ik vast bij mij self; Soo vliegt de Weerelt heen’. Een 18de eeuwse
prent naar een schilderij van Brouwer, met rokende en drinkende boeren, toont aan
dat men in die tijd in zijn werk nog een soortgelijke vanitaire betekenis kon
onderkennen. Abraham Delfos, de maker van deze prent, voegde er namelijk dit
gedichtje aan toe:
Wat toont ons dit vermaak, verdweenen in de lucht?
Een schets, een zweemsel van ons leven, 't welk steeds vlugt,
En heenvaart als een damp uit klei zo bros als glas.
O, enkel niet! eerst rook, nu uitgerookt, maar as!
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Zoals het menselijk leven met rook werd vergeleken, zo associeerde men in de 17de
eeuw het menselijk lichaam ook wel met stank en mest.7 Juist de combinatie van
rook en mest (de man die zijn behoefte heeft gedaan) treffen we op De roker van
Brouwer aan. Alles lijkt er dus op te wijzen dat hij met dit schilderij een vanitaire
bedoeling heeft gehad. Brouwer heeft echter nagelaten hieromtrent meer expliciete
aanwijzingen te geven, zoals bijvoorbeeld Joos van Craesbeeck, met zijn doodskop,
wel heeft gedaan. Daarom zullen we, hoe aannemelijk het vergankelijkheidselement
in De roker ook is, er nooit helemaal zeker van kunnen zijn of de schilder het er
opzettelijk heeft ingelegd. Het is mogelijk dat Brouwer een effect heeft beoogd op
de manier van Focquenbroch, die immers een ernstig onderwerp, de dood, in een
geestige vorm verpakte, maar het is eveneens mogelijk dat hij overwegend komisch
wenste te zijn.

7b Joos van Craesbeek, Man met schedel en pijp. Verblijfplaats onbekend
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Er is trouwens nog een betekenisfacet waarmee in principe rekening moet worden
gehouden, een facet dat binnen de traditie van de zintuigenverbeelding valt, namelijk
de Reuk. De ene betekenis overlapt daarbij de andere, want de zintuigen werden
uiteraard ook met vergankelijkheid in verband gebracht. Met het roken als beeld van
de Reuk, soms weer in combinatie met ‘stank en mest’, leverde de 17de eeuw een
nieuwe bijdrage aan deze traditie. Ook de Reuk werd vaak in komische trant
voorgedragen.8
Brouwers vroegste biograaf, Cornelis de Bie, zag het komische bij deze kunstenaar
als een grondtrek:9 ‘al 't gen'men siet in sijne schoon Schildry, En is niet als ghewoel
van alle apery [gekheid]’. Als zodanig zullen zijn werken - De roker incluis - ook
wel gewaardeerd en gekocht zijn. Dit soort schilderijen, waarop de lagere klasse
zich, ongehinderd door conventies van beschaving, aan allerlei boertigheden overgaf,
was destijds voor de hogere klasse, waaruit de meeste verzamelaars stamden, een
bron van groot vermaak. En, naar we moeten aannemen, van lering tegelijk. Want
in de 17de eeuw ging dit doorgaans samen, volgens het klassieke principe van het
‘ridendo dicere verum’, al lachende de waarheid zeggen.10

7c Hendrick Bary naar AE, Rokende man (gravure)

Eindnoten:
1 De Gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp V, Groningen 1895, 298.
2 A.C.J. de Vrankrijker, Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw, Amsterdam
1937, 48-52.
3 Petrus Scriverius, Saturnalia ..., Haarlem 1630.
4 Georg A. Brongers, Nicotiana Tabacum: the history of tobacco and tobacco smoking in the
Netherlands, Groningen 1964, 61, 151, 247-248.
5 Zie B. de Ligt, ‘Fumus Gloria Mundi’, De nieuwe taalgids 63 (1970), 249-260, i.h.b. 257-258.
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6 Zie voor Van Craesbeeck: Seymour Slive, Frans Hals I, Londen 1970, 90. De gravure van Bary
gaat terug op een ontwerp van een kunstenaar die als ‘AE pinx.’ wordt aangegeven.
7 De Brune, 17: ‘Dit lijf, wat ist, als stanck en mist?’. Een soortgelijke tekst in: Adrianus Hofferus,
Nederduytsche poëmata, Amsterdam 1635, vs. 343.
8 De roker kan tot een serie van vijf schilderijen hebben behoord. Zie voor de zintuigen verder
cat. nr. 23 (Elyas) en Slive, a.w., 77-79.
9 Cornelis de Bie, Het gulden cabinet vande edel vry schilder-const, Antwerpen 1661, 94. Brouwer
stond ook bekend als schilder van grillen, dat wil zeggen: van amusante, volkse bizarrerieën;
zie Rob Ruurs, ‘Adrianus Brouwer, gryllorum pictor’, Proef, mei 1974, 87-88; eveneens J.
Bruyn, ‘Problemen bij grillen’, ibidem, 82-84; Hessel Miedema, ‘De grillen van Rembrandt’,
Proef, februari 1974, 74-75, en ‘De grillen’ Proef, mei 1974, 84-86.
10 Herman Pleij, ‘De sociale funktie van humor en trivialiteit op het rederijkerstoneel’, Spektator,
tijdschrift voor neerlandistiek 5 (1975-1976), 108-127, i.h.b. 120.
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8 Hendrick ter Brugghen
Overijssel 1588-1629 Utrecht
Luitspeler en zangeres
Doek, 101 × 81 cm. Gesigneerd en gedateerd 1628
Parijs, Musée du Louvre (Op de tentoonstelling in foto aanwezig)
Het musicerende paar op dit schilderij, een zingende man en een zangeres met een
liedboek, is door Ter Brugghen in opmerkelijke kledij gestoken.1 Of dergelijke
kleding, in de tijd waarin het werk ontstond, in Holland ook werkelijk werd gedragen
moet twijfelachtig heten. In elk geval wijken de vedertooi en de gestreepte costuums
in sterke mate af van de sombere, zwarte kledij die de burgerij gedurende de eerste
helft van de 17de eeuw placht te dragen. Haar zal de bonte en fantasierijke dracht
op een schilderij als dit stellig als frivool en lichtzinnig zijn voorgekomen.
In de kring van de zogeheten Hollandse Caravaggisten, directe en indirecte
navolgers van de Italiaanse schilder Caravaggio, tot wie Ter Brugghen ook behoorde,
was het uitdossen van personages in zulke kleurige costuums zeer geliefd. Volgens
sommige onderzoekers was deze fantasiemode geënt op het costuum dat in de 16de
eeuw in Noord-Italië, met name in Venetië, wel werd gedragen. Daarnaast bestaat
echter de opvatting dat kleding, zoals we op Ter Brugghens schilderij zien, gebaseerd
is op costuums die in het 16de eeuwse Bourgondische theater in zwang waren.2 Hoe
het zij, de luitspeler en de zangeres manifesteren zich als het ware als bohémiens
tegenover de burgerij.
De buitenissige kleding van het meisje draagt natuurlijk bij tot de erotische sfeer
die het schilderij ademt. Haar lage decolleté valt direct in het oog, maar voor de
tijdgenoot kan de verentooi op haar achterhoofd even veelzeggend zijn geweest.
Veren met een negatieve betekenis zijn al uit de 16de eeuw bekend. Zo beeldde de
Amsterdamse kunstenaar Cornelis Anthonisz. in 1546 de personificatie van de
‘Oncuysheyt’ op een houtsnede met een enorme (zwarte) veer af (afb. 8a). Vondel
gaf (in 1620) de personificatie van de verleidelijke Wereld een ‘waeijer zwert van
pluymen [veren]’ in de hand. De Brugse priester Antonius a Burgundia laakt de
versieringen van ‘Lichte Tuyten’, waartoe ook ‘pluymen’ behoren, en tenslotte vinden
we in Ripa's Iconologia de veren hoofdtooi als een der attributen van de personificatie
van de vijf zintuigen: ‘De Vederbos op 't hoofd, bediet dat de Sinnen sich soo licht
bewegen, als de pluymen, door een kleyn windeken’.3
De mogelijkheid dat Ter Brugghens schilderij behoord heeft tot een serie zintuigen
(en de zintuigen hadden toen soms nog een twijfelachtige reputatie), mag niet geheel
worden uitgesloten.4 In een dergelijke serie werd het Gehoor meestal door musicerende
mensen, met name door een luitspeler, voorgesteld. Zintuigen, muziek en erotiek
gaan op 17de eeuwse voorstellingen niet zelden samen. In de 17de eeuwse literatuur
vormt de relatie tussen liefde en muziek een steeds weer terugkerend motief. ‘Amor
docet musicam’ was in dit verband een bekende zegswijze: de liefde onder-
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8a Cornelis Anthonisz., De Onkuisheid (houtsnede)

8b Embleem uit: Gabriël Rollenhagen, Nucleus emblematum ..., Keulen 1611
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richt de muziek of, in de woorden van Cats, ‘liefde doet singen’. In een embleem
van Rollenhagen is dit gezegde verbeeld door een amor met een luit en door een
zingende luitspeler en een vrouw, alsmede een fluitist, op de achtergrond (afb. 8b).5
Tussen luit en liefde werden in de 17de eeuw ook allerlei verbanden gelegd, liefde
wel te verstaan op verschillende niveaus, zowel in hogere als in lagere zin, een
onderscheid dat door moraliserende schrijvers scherp in het oog werd gehouden.
Harmonie in het huwelijk bijvoorbeeld kon door middel van de luit worden
verzinnebeeld, maar - en dat is typerend voor de toenmalige wijze van symboliseren
- de luit diende eveneens als beeld van Onkuisheid en van het vrouwelijk
geslachtsdeel, of als attribuut van prostituees, zoals we zien op een schilderij van
een andere Utrechtse Caravaggist, De koppelaarster van Gerard van Honthorst
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(afb. 8c), drie jaar eerder ontstaan dan het duo van Ter Brugghen.6 In verband met
Ter Brugghens schilderij kan tenslotte ook nog worden gedacht aan de 17de eeuwse
uitdrukking ‘met hoeren en met snaren’, waarbij het woord ‘snaar’ de betekenis heeft
van ‘meid’, al of niet in oneerbare zin.7

8c Gerard van Honthorst, De koppelaarster. Utrecht, Centraal Museum

Eindnoten:
1 Benedict Nicolson, Hendrick Terbrugghen, 's Gravenhage 1958, 88, nr. A56, afb. 93.
2 J. Richard Judson, Gerrit van Honthorst. A discussion of his position in Dutch art, Den Haag
1959, 63-65. Gudlaugsson, 14 e.v. Vgl. voor kleding ook cat. nr. 74 (van der Werff).
3 Zie F.J. Dubiez, Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553,
Amsterdam 1969, 100, afb. 15, Vondel, Hymnus of Lofzangh vande Christelycke ridder (1620),
WB I, 447. Antonius a Burgundia, Des wereldts proef-steen, Antwerpen 1643, 113. Ripa, 470.
4 Zie voor de zintuigen, cat. nr. 23 (Elyas).
5 Cats I, 493. Gabriel Rollenhagen, Nucleus Emblematum ..., Keulen 1611, 70.
6 Zie voor harmonie, cat. nr. 21 (Duyster) en 45 (Molenaer).
7 De Jongh 1971, 178. Voorts: Incognitis scriptoris nova poemata ..., met inleiding van Jochen
Becker, Soest 1972 (facsimile van de uitg. Leiden 1624), 74-75. Zie voor ‘snaar’: L.C. Michels,
‘Snaer’, in Filologische Opstellen. Deel III. Stoffen uit Vondels Werk, Zwolle 1961, 212-215.
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9 Hendrick van der Burch(?)
Werkzaam in Delft en Leiden tussen 1649 en 1664
De weigering van het glas
Doek, 117 × 92 cm
Londen, The National Gallery
Zowel wat voorstelling als wat kunstenaar betreft levert dit schilderij vooralsnog
onoplosbare problemen op. In de loop der tijd werd het aan niet minder dan twaalf
schilders toegeschreven, al of niet uitvoerig geargumenteerd. In de National Gallery
is het werk veiligheidshalve gecatalogiseerd als ‘Delftse school’.1 Hendrick van der
Burch zou als maker in aanmerking kunnen komen, hoewel wij van zijn oeuvre
slechts een buitengewoon vage notie hebben. Een andere candidaat zou de jonge
Eglon van der Neer kunnen zijn, een naam die in dit verband nog niet eerder werd
genoemd.2
Aan de iconografie van de voorstelling zijn slechts weinig woorden gespendeerd
en als de reden daarvan is dat men terugschrok voor de ondoorgrondelijkheid ervan,
is dat alleszins begrijpelijk. Ten eerste doet zich de moeilijkheid voor dat wij niet
kunnen vaststellen wat zich precies afspeelt; het tafereel is sprekend, maar allerminst
informatief. Dat is een belemmering die het gemeen heeft met vele andere 17de
eeuwse schilderijen: bij pogingen tot interpretatie blijkt men dikwijls voortijdig halt
te moeten houden doordat het afgebeelde zich niet adequaat laat beschrijven.
In dit geval gaat het vooral om de twee hoofdpersonen, de man en de vrouw op
de voorgrond. De vraag rijst of de vrouw het glas inderdaad weigert, zoals de gangbare
titel aanduidt, of dat zij slechts doet alsof. Hebben we met ernst of met luim te maken?
En in het geval de schilder niet bedoeld heeft een weigering in beeld te brengen, wat
bedoelde hij dan wel?
Een andere moeilijkheid schuilt in het feit dat de kast onder de spiegel (op de
achtergrond links) eerst in haar geheel op het doek is gezet en de man die er vóór
staat, zoals een infrarood foto aantoont, daar later overheen werd geschilderd; hij
stond misschien oorspronkelijk niet op het programma.3 Een technisch gegeven als
dit werpt in elk geval vragen op ten aanzien van de conceptie van het schilderij. Had
de schilder de opzet een specifiek beeldverhaal te vertellen en zo ja, heeft hij dan
halverwege het werk de inhoud veranderd, of heeft hij door toevoeging van de man
voor de spiegel zijn originele opzet juist versterkt?
Gaan we uit van het visuele aanbod zoals de schilder dat in laatste instantie heeft
gedaan, dan zijn er diverse aanzetten tot een interpretatie mogelijk. Geen van die
aanzetten leidt echter tot een samenhangend geheel. Denkbaar is bijvoorbeeld de
volgende anecdotische verklaring: de later geschilderde figuur stelt de echtgenoot
van de zittende vrouw voor die via de spiegel toekijkt hoe zij reageert op de
uitnodigende militair met het glas wijn. De toevoeging komt de compositie niet ten
goede, zodat we kunnen concluderen dat de kunstenaar het formele evenwicht ten
behoeve van de ‘plot’ heeft opgeofferd.

1

Neil MacLaren, The Dutch School. National Gallery catalogues, Londen 1960, 96-100 (nr.
2552). Het schilderij wordt gedateerd in de eerste helft van de jaren vijftig.
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Speculerend op minder triviaal niveau zou men als hypothese kunnen aannemen
dat het gebaar van de vrouw een afwijzing van aardse geneugten inhoudt. Haar pose
kan dan overdrachtelijk haar strijd tegen de wellust en andere ondeugden verbeelden,
overeenkomstig de traditionele opvatting dat het leven op aarde een strijd is. Dit zou
gesymboliseerd kunnen zijn in het schoorsteenstuk waarop een gevechtsscène is
weergegeven.4 De man voor de spiegel, zo kan men vervolgens redeneren, oefent
zich in zelfkennis, een eigenschap die noodzakelijk is om de goede christelijke strijd
te strijden.5
Dit alles blijft in hoge mate speculatief, nog afgezien van het feit dat het tamelijk
frivole voorkomen van de vrouw niet zonder meer aanleiding geeft haar te
identificeren met de strijdende deugd. Eén der vragen die tenslotte resteert betreft
de aandacht die de schilder heeft geschonken aan glans en reflectie. De weerspiegeling
van het interieur in de grote vuurbok onder de schoorsteen en de opmerkelijke reflectie
van de rode jurk in de tegelvloer zijn intrigerende bijzonderheden, waarbij men zich
kan afvragen of zij uitsluitend schilderkunstig zijn bedoeld, dan wel tevens de
betekenis van het raadselachtige geheel moeten toelichten.

Eindnoten:
2 De toeschrijving aan de jonge Eglon van der Neer stamt van dr. A. Blankert (mondelinge
mededeling).
3 MacLaren, a.w., 97 en noot 1 en 2.
4 Zie cat. nr. 23 (Elyas) en De Jongh 1971, 146-148.
5 Voor de spiegel als zelfkennis, zie: Van Mander, Uutbeeldinge, fol. 133 verso en Cats I, 490.
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10 Willem Buytewech
Rotterdam 1591/92-1624 Rotterdam
Deftige vrijage
Doek, 56 × 70 cm
Amsterdam, Rijksmuseum
Als er, zoals de titel aangeeft, op dit schilderij inderdaad sprake is van vrijage, dan
lijkt dit bij het staande paar geheel zonder problemen te verlopen. De manier waarop
de zittende man en vrouw contact met elkaar hebben, vraagt echter om een verklaring.
Wat deze vrouw doet, kan worden uitgelegd als een spel, namelijk ‘met rozeknoppen
omstaan’. De twee rozeknoppen die ze in beide handen heeft, dienen om de
‘omstaande’, dat wil zeggen: de niet kijkende man te laten kiezen tussen haar en de
andere jongedame, die haar keus overigens al bepaald lijkt te hebben.1
Verraderlijk is dat de zittende vrouw haar armen gekruist houdt. Dit verschaft haar
het voordeel dat - welke roos de man ook kiest - de keus in wezen aan haar blijft,
omdat zij door haar houding links desnoods rechts, en rechts desnoods links kan
noemen. Rozen spelen hier dus een bijzondere rol, maar daarnaast gold de roos in
het algemeen als liefdesplant, ook al vanwege haar doornen, die het gevaar of de
smart van de liefde aanduiden, in tegenstelling tot de bloem, die naar de geneugten
verwijst.2
Er is wel verondersteld dat de vier figuren, die gekleed zijn volgens de zwierige
mode van de jaren tien (het schilderij zal omstreeks 1617 zijn ontstaan), bepaalde
personen weergeven en op grond daarvan zijn pogingen ondernomen de wapens op
het getraliede raam links te identificeren. Dit is niet gelukt. En daar bovendien het
soort gezichten, zoals hier uitgebeeld, in het werk van Buytewech meer voorkomt,
is er voldoende reden aan te nemen dat wij met typen in plaats van met portretten te
maken hebben.3
Iconografisch kan het schilderij in verband worden gebracht met het in de late
middeleeuwen ontstane thema van de liefdestuin, onder andere door de aan-

10a Illustratie uit: Arnold Bon, Delfs Cupidoos schighje, Delft 1652
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10b Willem Buytewech, Deftige vrijage (detail)

wezigheid van de spuitende fontein die achter de personages zichtbaar is.4 Fonteinen
vinden we niet alleen op uitbeeldingen van 15de eeuwse liefdestuinen, maar eveneens
in de latere varianten, nog tot in de 18de eeuw bij kunstenaars als Watteau. In het
17de eeuwse Holland fungeren fonteinen als erotische elementen in portretten van
buiten gesitueerde echtparen en in amoureus getinte genrevoorstellingen.5 De betekenis
ervan wordt op aardige wijze verduidelijkt door een gravure in een liedboekje van
de Delftse uitgever en boekdrukker Arnold Bon, getiteld Delfs Cupidoos schighje
(1652), waarop een man en een vrouw aan weerszijden van ‘de springbron der liefde’
zijn gesitueerd, een bron die gevuld wordt uit de borsten van Venus (afb. 10a).
Buytewech heeft een bijzonder detail van zijn schilderij gedeeltelijk verscholen
gehouden, namelijk het spinneweb achter het wapen op het tralieraam (afb. 10b).
Zonder bedoeling kan het niet zijn aangebracht en het ligt voor de hand dat het web,
zoals andere onderdelen,

10c Embleem uit: Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (eerste druk 1618), ed. Amsterdam-Utrecht
1700
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een amoureuze betekenis draagt. Een gedicht van Cats, gepubliceerd in 1618, dus
ten tijde van het ontstaan van Deftige vrijage, geeft een richting aan waarin een
verklaring kan worden gezocht. Onder het motto ‘Die 't spel niet kan, Die blijfter
van’ (die dient er verre van te blijven), waarschuwt Cats zijn lezers en lezeressen om
niet in ‘Venus warre-net’ te blijven hangen, maar hij voegt er bemoedigend aan toe
dat iemand met een ‘rustich hart’ het ‘ghespin’ wel zal kunnen verbreken (afb. 10c).6
Later in de 17de eeuw zou Johan de Brune de Jonge minder bemoedigend schrijven:
‘Zo veel als een spitsvondig vernuft kan uitvinden, komt Min, onder al wat in de
wijde werelt voorvalt, met geen ding zozeer, als met een spinnekop, overeen ... De
steken der Spinnen zijn doodelick: de quetsuuren der Liefde daarentegen zijn
ongeneezelick’.7
Van enkele details, het tralieraam, de degen en de handschoenen op de grond,
blijft onduidelijk of, en zo ja, hoe ze in de interpretatie van het geheel betrokken
moeten worden. Waarschijnlijk is dat de hond in deze context als symbool van trouw
moet worden opgevat. Dit was tenslotte de meest gangbare functie van de hond in
de symboliek (afb. 10d). De zittende candidaat heeft zijn rechterhand op de kop van
het dier gelegd. Ofschoon nog midden in het spel verkerend, zou hij een reden kunnen
hebben reeds in dit stadium te laten weten dat hij een man van trouw is.
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10d Maerten de Vos, De Trouw (tekening). Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

Eindnoten:
1 J. Six, ‘Willem Buytewech's Met rozeknoppen omstaan’, Oud Holland 43 (1926), 97-101. E.
Haverkamp Begemann, Willem Buytewech, Amsterdam 1959, 28 en 64-67 (cat. nr. IV).
2 Bijv. Vaenius, 160-161.
3 W.J.J.C. Bijleveld, ‘Van Duyvelandt van Rhoon’, Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch
Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’ 44 (1926), 144-146. Cat. tent. Willem Buytewech
1591-1624, Rotterdam-Parijs 1974-1975, 4 (nr. 1). De hond en de staande vrouw zijn later door
Dirck Hals opgenomen in zijn Tuinfeest (zie cat. nr. 27).
4 Voor liefdestuin, zie cat. nr. 27 (Dirck Hals).
5 Bijv. bij Frans Hals en Van der Helst (De Jongh 1967, 27-30) en bij Vinckboons, cat. nr. 72.
6 Jacob Cats, Silenus Alcibiadis, sive Proteus ..., ed. Amsterdam 1622, 178 e.v. De Jongh 1967,
24-25. Anderzijds valt te denken aan een 17de eeuwse zegswijze waarin de spin als kwaadaardig
wordt geschilderd en waarop talrijke schrijvers hebben gevarieerd. Bredero bijvoorbeeld paste
het beeld verscheidene malen toe, zoals in Lucelle (1616):
... maar siet de felle spinnen
En bittre nijdicheyt der booser menschen sinnen,
Die suygen haar fenijn daar de voedtsame by
En d'alderbeste mensch treckt soetheyts leckerny.
(Zie G.A. Bredero's Over-gesette Lucelle, ed. C.A. Zaalberg, Culemborg 1972, 182: vs.
2504-2507). Het beeld is verder gebruikt door o.a. Van Mander, Coster en Vondel.
7 Johan de Brune de Jonge, ‘Jok en Ernst’, in: Alle volgeestige werken, ed. Amsterdam 1681,
281.
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11 Jan van Bylert
Utrecht 1597-1671 Utrecht
Gezelschap
Doek, 90,5 × 119 cm. Gesigneerd
Utrecht, Centraal Museum
De voorstelling van dit schilderij van Van Bylert is uitzonderlijk, de titel die het
doorgaans draagt, Vrolijk viertal, krakelingen etend, misleidend. Het gaat hier om
een ernstige gedachte waaraan, zij het niet op een vrolijke, dan toch ten dele op een
luchthartige wijze vorm is gegeven, een niet ongewone methode in de 17de eeuw.
De krakelingen worden niet gegeten, maar in de hand gehouden door drie van de
vier weergegeven personen, en verder liggen er nog enkele van deze koeken in een
schaal. De man en de vrouw achter de tafel houden samen een krakeling vast, en wel
op zo'n manier dat het lijkt of ze hem uit elkaar willen trekken. Door de opbouw van
de compositie van het tafereel is het vooral deze handeling, waarop onze aandacht
valt.
Gezien de zeldzaamheid van het thema in de schilderkunst, en gezien het feit dat
het beeld van handen die aan een krakeling trekken verder alleen voorkomt in de
Emblemata van Johan de Brune (afb. 11a), is het aannemelijk dat Van Bylert zich
ten behoeve van zijn schilderij op het embleem in kwestie heeft gebaseerd. De Brune's
boek verscheen in 1624, het schilderij van Van Bylert dateert uit de eerste helft van
de jaren dertig.1
Het trekken aan een krakeling, in de 17de eeuw ook wel ‘treckelingh’ genoemd,
geldt bij De Brune als zinnebeeldig voor de mens om wie gevochten wordt door
enerzijds de boden Gods en anderzijds de knechten van de duivel, een gevecht dus
tussen goed en kwaad: ‘Des mensches leven is een strijd, Die noyt als met den mensch'
en slijt’. In zijn ‘Wt-legginghe’ wijdt de

11a Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck ..., Amsterdam 1624
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11b Jacob Gerritsz. Cuyp, Portret van een meisje. Londen, kunsthandel 1973

schrijver verder uit over de krakeling, waarbij hij sterk de nadruk legt op de
breekbaarheid en de gekronkelde vorm ervan. De breekbaarheid wordt uiteraard
vergeleken met de broosheid van het menselijk leven, maar ook de vorm ‘ghekrinckelt en ghedraeyt’ - wordt van toepassing gebracht op de mens: ‘zoo zijn
wy, ellendighe tacken, naer dat de wortel verdorven was, zoo afgekeert van den
hemel, en naer der aerde nedergeboghen, dat de Apostel wel reden heeft gehadt, de
natuerlicke menschen te noemen, een krom en verdraeyt gheslachte ...’.2
Is de krakeling bij de calvinistische moralist De Brune symbolisch voor het
vluchtige leven en voor de geestelijk kromgegroeide mens die tussen God en de
duivel staat, de populaire jezuïet Adriaen Poirters beweegt zich later op een ongeveer
gelijk spoor, wanneer hij het beeld van de krakeling verwerkt in een vertoog over de
strijd van de ziel tegen wereld, ijdelheid en duivel. ‘Eylaes! Siel’, schrijft Poirters in
1659, ‘t'is verre van daer dat ons Herte soude wesen soo sterck als steenen, soo hert
als metael of ijser, het sou veel eerder ghelijck sijn aen eenen broosen, en
kortghebacken kraeckelingh, daer een yghelijck aen treckt, wie daer van het grootste
deel, jae wie dat het gheheel sal behouden’.3
Of Van Bylert, wat deugdzaamheid betreft, een onderscheid heeft willen uitdrukken
tussen het ernstige paar achter de tafel, en de nogal frivool aandoende man en vrouw
aan de rechterzijde van de compositie, blijft een vraag. De blikrichtingen van beide
vrouwen zouden er op kunnen wijzen dat het krakeling trekken moet worden opgevat
als een in beeld gegoten symbolische vermaning van het ene paar aan het andere. In
elk geval werpt de krakeling van Poirters, maar vooral die van De Brune, in zoverre
een verhelderend licht op het tafereel, dat we dankzij deze auteurs kunnen vaststellen
dat hier kwesties van goed en kwaad, alsmede de broosheid van het menselijk leven,
aan de orde worden gesteld. Mogelijk laten ook nog enkele andere schilderijen portretten van kinderen met een krakeling in de hand als attribuut, zoals Van Bylerts
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tijdgenoot Jacob Gerritsz. Cuyp er één geschilderd heeft (afb. 11b) - zich beter
begrijpen in het perspectief van Poirters en De Brune.4

Eindnoten:
1 De Brune, 143. De catalogus Keuze uit 10 jaar aanwinsten 1961-1971, Centraal Museum,
Utrecht 1971, nr. 21, geeft als datering 1630-35.
2 De Brune, 144-145.
3 [Adriaen Poirters], Het heyligh herte ver-eert aen alle godt-vrughtighe herten voor eenen
Nieu-Iaer, Antwerpen 1659, 32. Het trekken aan een krakeling door twee personages komt (als
één uit talrijke scènes) ook voor op Bruegels schilderij De Vlaamse spreekwoorden uit 1559,
maar de betekenis is hier ietwat anders. Bij Bruegel betreft het een beeld van de persoonlijke
baatzucht, het gaat er om wie van de twee weergegeven figuren aan het langste eind trekt. De
krakeling op zichzelf blijkt niet essentieel te zijn en bij Bruegels navolgers wordt hij vervangen
door een touw of koord. Zie Jan Grauls, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel,
Antwerpen-Amsterdam 1957, 180-183 (met een onjuiste interpretatie van De Brune).
4 Voor Cuyp, zie cat. Exhibition of paintings by old masters, Brian L. Koetser Gallery, Londen,
Spring 1973, nr. 17. In het museum Het Princessehof te Leeuwarden bevindt zich een anoniem
18de eeuws Fries portret van twee meisjes, van wie één een krakeling in de hand houdt.
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12 Pieter Codde
Amsterdam 1599-1678 Amsterdam
Gesprek over de kunst
Paneel, 43 × 56,5 cm
Parijs, Fondation Custodia (verzameling F. Lugt), Institut Néerlandais
Dit schilderij is geïnterpreteerd als de weergave van een gesprek in een atelier tussen
een schilder-tekenaar en een kunstliefhebber, dat handelt over de overeenkomst
tussen natuur en kunst en over de juiste proporties in de kunst. Diverse elementen
in de voorstelling horen zonder meer in een atelier thuis, zoals de tekenboeken en
schetsbladen, de panelen en kleine beeldhouwwerken.1 Op de tafel liggen echter ook
een viool en een luit en dat zijn voorwerpen die uiteindelijk buiten de directe
benodigdheden van de beeldende kunstenaar vallen. Deze muziekinstrumenten hebben
hier dan ook een overdrachtelijke betekenis.2
Bovengenoemde interpretatie berust op de veronderstelling dat de begrippen
‘overeenkomst tussen natuur en kunst’ en ‘juiste proportie’ respectievelijk door de
viool en de luit worden vertegenwoordigd. De vraag rijst echter of er in deze zin mag
worden gespecificeerd. Een klemmende reden om dit te doen ontbreekt in elk geval.
Daar staat tegenover dat de 17de eeuw wel van een meer abstracte, globale relatie
tussen de beide kunsten uitging. Zo waren theoretici, onder wie Karel van Mander,
gewoon vergelijkingen te trekken tussen de harmonie van de muziek enerzijds en
met

12a Jan van Swieten, Luit spelende schilder. Leiden, Museum De Lakenhal
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12b Gabriël Metsu, Kunstenaar, die een cello spelende vrouw schildert. Londen, kunsthandel 1949

name de compositie in de beeldende kunst (en bouwkunst) anderzijds.3 Ook Pieter
Codde zal de luit en viool die op de tafel vóór de kunstenaar liggen, stellig met het
oog op de zo noodzakelijk geachte harmonie in diens werk in beeld hebben gebracht.
Evenals de cello en de viola da gamba komen de luit en viool veelvuldig voor op
ateliervoorstellingen.4 Soms hanteert de schilder, zittend voor zijn ezel, een
muziekinstrument in plaats van zijn penseel, zoals bijvoorbeeld op een werk van Jan
van Swieten (afb. 12a). Soms is het model van de kunstenaar met een strijkinstrument
uitgerust, zoals op een schilderij van Gabriël Metsu waarop een vrouw, vermoedelijk
Metsu's echtgenote, een cello bespeelt (afb. 12b).5 Dankzij Ripa's Iconologia kunnen
we concluderen dat hier in

12c Illustratie uit: Cesare Ripa, Iconologia of uytbeeldingen des verstands, Amsterdam 1644
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wezen de Harmonie in eigen persoon is weergegeven (afb. 12c).6
Vanzelfsprekend waren er schilders die in werkelijkheid musiceerden. Bekend is
ook de muzikale schilder uit de kunstenaarsbiografie, maar daarin blijft onduidelijk
of we met waarheidsgetrouwe informatie of met een anecdotische omzetting van de
theoretische overeenkomst tussen beide kunsten te doen hebben. Houbraken vertelt
dat Gerard Lairesse het schilderen placht af te wisselen met vioolspel, suggererend
dat het strijken, wat wij zouden noemen: de inspiratie ten goede kwam.7 Veel later
zou de Zwitserse schilder Arnold Böcklin (1827-1901) zijn musiceren op vergelijkbare
manier motiveren: hij onderbrak zijn werk regelmatig met fluitspel teneinde nieuwe
invallen te krijgen.8

Eindnoten:
1 Cat. tent. De schilder in zijn wereld. Van Jan van Eyck tot Van Gogh en Ensor, Delft-Antwerpen
1964-65, 44 (nr. 22). De sculptuur op de voorgrond stelt waarschijnlijk Hercules en Cacus voor
en moet hier worden gezien als symbool van de deugd die de ondeugd overwint. Hercules gold
als beschermer der kunsten, een functie die hij in het bijzonder vervulde in zijn hoedanigheid
van Virtus, de personificatie van de deugd. Het propageren van deugd was een vast bestanddeel
in theoretische tractaten, waarbij Hercules soms als exempel werd opgevoerd. Zie Hessel
Miedema, Karel van Mander. Den grondt der edel vry schilder-const II, Utrecht 1973, 359-360.
Voorts: De Jongh 1971, 162-164.
2 Muziekinstrumenten waren atelierattributen die bijv. werden gebruikt ten behoeve van
vanitasstillevens.
3 Miedema, a.w., 471-472. E. de Jongh, ‘'t Gotsche krulligh mall’. De houding tegenover de
gotiek in het zeventiende-eeuwse Holland', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 24 (1973),
85-145, i.h.b. 106 en 113.
4 Zie J.G. van Gelder, De Schilderkunst van Jan Vermeer, met commentaar van J.A. Emmens,
Utrecht 1958.
5 Zie voor Jan van Swieten: Hans Schneider, ‘Der Maler Johan van Swieten’, Oud-Holland 37
(1919), 223-226; voor Metsu: Franklin W. Robinson, Gabriel Metsu (1629-1667). A study of
his place in Dutch genre painting of the golden age, New York 1974, 31.
6 Ripa, 341.
7 Houbraken III, 110-111. Dit verhaal is overgenomen door Jacob Campo Weyerman, De
levensbeschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen II, Den Haag
1729, 407.
8 Hanns Floerke, Studien zur niederländischen Kunst- und Kulturgeschichte, München en Leipzig
1905, 207-208.
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13 Pieter Codde
Amsterdam 1599-1678 Amsterdam
De terugkeer der jagers
Paneel, 54 × 68 cm. Gesigneerd en gedateerd 1635
Particuliere verzameling, in bruikleen bij het Rijksmuseum, Amsterdam
Het is opvallend dat de personages in dit gezelschap van Codde zich hoofdzakelijk
tot de toeschouwer richten in plaats van tot elkaar. Alleen de achterste man, die
kennelijk met zijn metgezel zojuist van de jacht is teruggekeerd, onderhoudt zich
met een van de vier vrouwen; zij is de enige figuur die wij op de rug zien. De jager
heeft zijn linkerhand op haar schouder gelegd, terwijl hij met zijn andere hand een
haas bij de achterpoten opheft. De voorste man toont op zijn beurt op demonstratieve
wijze twee geschoten patrijzen.
Bezien we deze voorstelling in samenhang met een reeks verwante taferelen, dan
wordt uit allerlei gegevens duidelijk dat wij het begrip ‘jagen’ hier uiteindelijk
overdrachtelijk moeten opvatten.1 De vergelijking tussen jacht of jagen enerzijds en
minnejacht of liefde bedrijven anderzijds was in de 17de eeuw zeer gangbaar. Meer
in het bijzonder werd de uitdrukking ‘de haas jagen’ gebezigd als omschrijving van
het minnespel.2 Een aardige illustratie hiervan geeft Roemer Visscher in een
‘samen-spraeck’ tussen een jager en een vrijer:3
Jager. Ick jaegh de Haes op barre Heyden.
Vrijer. En ick seer gaern in donckere nollen.
Jager. Aen kanten van slooten op gras-rijcke weyden.
Vrijer. In Kamers, in Kussens, met kittelent krollen.
Jager. Met bracks, met winden, met dunne fretten.
Vrijer. Met daelders, met duyten, en die met hopen.
Jager. Van mijn vanghst smul ick in de Cabaretten.
Vrijer. Ick kies den sprongh en laetse loopen.
Jager. Wy twee hebben elck verscheyden sin.
Vrijer. Ja; ghy jaeght een Haes; en ick een Haesin.
De achterste vrouwenjager op Codde's schilderij lijkt al succes te hebben bij zijn
jacht. De tegenover hem staande vrouw steekt haar hand uit, kennelijk om de haas
in ontvangst te nemen. Bepaald niet minder veel-

13a Anonieme Duitse meester, De jachtbuit (gravure)
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zeggend dan de haas zijn overigens de vogels, die de andere man laat zien. Ook hier
gaat het om een gevisualiseerd begrip. In het Nederlandse taalgebruik werden het
woord ‘vogel’ en het werkwoord ‘vogelen’ al in de late middeleeuwen op
dubbelzinnige wijze toegepast. ‘Vogelen’ betekende vogelvangen, maar tegelijk was
het een gangbare aanduiding van de coïtus. Het woord ‘vogel’ gold als synoniem
van penis. In een grote reeks Hollandse genrevoorstellingen uit de 17de eeuw is een
dubbele bodem gebouwd, gebaseerd op de dubbelzinnigheid van deze woorden.4
Duitse kunstenaars bedienden zich overigens van soortgelijke geestigheden. Het
is verhelderend Codde's schilderij te bekijken naast een Duits, zogenaamd
Stammbuchbild uit het begin van de 17de eeuw (afb. 13a).5 De jachtbuit van de man
op deze Duitse gravure bestaat uit een aantal vogels en een vos; de vos moet hier
waarschijnlijk worden opgevat zoals de haas bij Codde.

13b Illustratie uit: Cesare Ripa, Iconologia of nytbeeldingen des verstands, Amsterdam 1644

Blijkens het onderschrift heeft de jager het volgende over zijn vangst op te merken:
Ich hab ein fuchs und Vögl beij mir,
So ihr wolt, könd ihrs haben hier,
Beij mir Seijdt ihr woll empfangn,
Nach Vöglen hab ich stets verlangn.

Wat de heer met de patrijzen op het schilderij van Codde naar de desbetreffende
dames drijft, is duidelijk: het is zijn lust tot vogelen. En niet voor niets laat Codde
hem juist patrijzen dragen, want patrijzen hadden een beruchte reputatie op het gebied
van de erotiek. Cesare Ripa (afb. 13b) laat daar geen misverstand over bestaan:6
‘Want daer is geen dingh bequaemer noch dat meer past, om de onghemaetighde
Wellust en ongetoomde Geylheyt te vertoonen, als de Patrijs, diewelcke wel dickwijls
van sulcken rasernie, in 't bij een komen, is aengehitst, en door soodaenighe
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ongemanierde Geylheyt ontsteken, dat het Manneken dickwijls de eyren breeckt, die
't Wijfjen broet, wesende daer door in 't broeden verhindert en verlet om sich daer
mede te paeren’.
De erotische symboliek van dit schilderij wordt gecompleteerd door allerlei bijwerk.
De opmaak, sieraden en snuisterijen van de drie rijk geklede vrouwen om de tafel
getuigen van haar wereldse gezindheid. Het bed in de hoek met de fallisch aandoende
kaarsenstandaard er voor, en de hond - toepasselijkerwijs een hazewind - zijn
attributen die vaak voorkomen in erotisch getinte scènes.7 Codde heeft zijn tafereel
tenslotte ook nog muzikaal opgeluisterd door de geheel links gezeten vrouw een
theorbe te laten bespelen, terwijl hij aan haar voeten een luit heeft neergelegd en bij
het bed een viola da gamba heeft gezet.

Eindnoten:
1 Zie bijv. Theodore Rodenburgh, Eglentiers poëtens borstweringh, Amsterdam 1619, 321, 322
en 328; en Johan de Brune de Jonge, ‘Wetsteen der vernuften’, in: Alle volgeestige werken, ed.
Amsterdam 1681, 250: ‘Men noemt de liefde een jagt; en de minnaars zijn de jagers... gelijk’.
2 WNT V, 1464.
3 Roemer Visscher, Brabbelingh, Amsterdam 1669 (ed. pr. 1614), 91.
4 De Jongh 1968-1969, 22-52. Zie verder cat. nr. 40 (Metsu).
5 Ibidem, 43.
6 Ripa, 143-144.
7 Zie cat. nr. 63 (Steen).
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14 Edwaert Collier
Breda (?)-waarschijnlijk Leiden na 1706
Vanitas-stilleven
Doek, 113,2 × 99 cm
Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Colliers stilleven is op deze tentoonstelling uiteraard een vreemde eend in de bijt.
Het schilderij wordt hier getoond als voorbeeld uit een andere categorie dan het genre
- de categorie der ‘dode dingen’ - waarin in wezen toch hetzelfde beeldidioom is
toegepast. Een groot deel van de Nederlandse kunst van de 17de eeuw is van deze
zinnebeeldige taal doordrongen.
Zoals gebruikelijk bij vanitas-stillevens zijn ook bij Collier allerlei voorwerpen
op quasi-slordige wijze opeengehoopt. Het is het soort objecten dat we eveneens op
vele genrestukken vinden, maar niet gauw in een dergelijke concentratie, en zelden
zo ondubbelzinnig. Het kunstmatige karakter van een stilleven als dit is onmiskenbaar
en de bedoeling niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Alles staat immers ten dienste van
de vergankelijkheidsgedachte en ook vandaag nog zal niemand menen dat hier zo
maar een afbeelding wordt gegeven van een aantal willekeurige voorwerpen. Vooral
hierin verschilt dit werk van genrestukken van eenzelfde strekking, zoals ook een
allegorie haar werkelijke bedoeling onmiddellijk verraadt (cat. nr. 20).
‘Welke reden heeft een Hollands schilder om een schilderij te maken? Geen enkele;
en welbeschouwd vraagt men hem die ook nooit’, schreef de Franse auteur en schilder
Eugène Fromentin precies honderd jaar geleden.1 Misleid door zulke, ook vandaag
nog wel gangbare ideeën over kunst ‘zonder onderwerp’, kost het de moderne
liefhebber doorgaans moeite om bijvoorbeeld een schilderij als Esaias Boursse's
Bellenblazers (cat. nr. 4) te onderkennen als een uitbeelding van dezelfde
vanitasgedachte als waarvan het stilleven van Collier doortrokken is.2
Hoewel de betekenis van Colliers werk duidelijk mag heten en in het verlengde
moet worden gezien van de uitspraak van Prediker dat alles ijdel is, blijkt de
onderlinge verhouding tussen de meest evidente vanitassymbolen (schedel en bellen)
en de meer algemene elementen niet geheel probleemloos. Net als in de iconografie
van het genre ontlenen minder specifieke details hun betekenis steeds aan de wél
gespecificeerde objecten. Muziekinstrumenten met gesprongen snaren, pronkbeker,
parels en wereldbol, een gravure van een machtig man die diep gevallen is, een
muziekboekje en een beeldje van Giambologna dat de Architectuur, de meest
duurzame van de kunsten, verbeeldt - dit alles wordt toegelicht door de schedel, beeld
van de dood bij uitstek, macaber omkranst met de laurier van zijn uiteindelijke
overwinning.3 Ook de liefde ontbreekt niet in dit curieuze assortiment. Zij is
1
2

3

Eugène Fromentin, De meesters van weleer, ed. H. van de Waal, Rotterdam 1952, 122.
De Homo bulla van Dujardin (cat. nr. 20) is in zijn hoedanigheid van allegorie niet minder
doorzichtig dan Colliers Vanitasstilleven. Het zijn ook vaak de nadrukkelijk allegorische,
eerder dan de alledaagse elementen in een schilderij, die een eerste aanzet voor de interpretatie
geven. Zo de bellenblazer met schedel bij Jan Steen (cat. nr. 62) of het doodshoofd onder de
voeten van Molenaers Vrouw Wereld (cat. nr. 43).
Wat de machtige man betreft, de prent geeft een beeltenis van Jan van Leiden, in 1535
onthoofd als ‘koning der Wederdopers’; vgl. R. Fritz, ‘Heinrich Aldegrever's Kupferstich
“Jan van Leiden” als Vanitas-symbol’, Westfalen 47 (1969), 134-143.
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vertegenwoordigd door de Amorum emblemata van Otho Vaenius, een boekje dat
door heel wat genreschilders is geraadpleegd en dan meestal in meer optimistische
zin toegepast (afb. 14a).4

14a Embleem uit: Otho Vaenius, Amorum emblemata ..., Antwerpen 1608

4

Emblemen van Vaenius zijn bijv. door Vermeer verwerkt; o.a. een amor met een masker aan
zijn voeten in het Slapend meisje, afb. 33b van deze catalogus.
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15 Gerard Dou
Leiden 1613-1675 Leiden
De jonge astronoom
Paneel, 33 × 27 cm. Gesigneerd en gedateerd 1657
Brunswijk, Herzog Anton Ulrich-Museum
De manier waarop, in 1657, deze jonge astronoom door Dou werd uitgebeeld - in
een vensternis - is karakteristiek voor de school van Leidse fijnschilders, waarvoor
Dou zelf en zijn leermeester Rembrandt de grondslag hadden gelegd. Uit het feit dat
17de eeuwse schilders sterrekijkers tot onderwerp kozen - van Dou kennen we er
verscheidene - mag worden geconcludeerd dat zulke schilderijen belangstelling
trokken.1 Of de kunstenaars daarbij nog een niet-commerciële, ethische pretentie
hadden, laat zich in de regel niet bepalen. Dit geldt ook ten aanzien van de jonge
astronoom van Dou.
Vast staat wel dat de astronomie in de 16de en 17de eeuw een hoge vlucht nam
en de belangstelling voor deze wetenschap groot was. Toch was de waardering ervoor
niet onverdeeld positief. In sommige kringen riep het onderzoek van het heelal, in
welke vorm dat ook werd beoefend, zware bedenkingen op. De ongunstige reputatie
die de astronomie hier genoot werd enerzijds gevoed door de kritiek op het feit dat
er tussen astronomie en astrologie vaak weinig of geen onderscheid werd gemaakt,
anderzijds door de traditionele opvatting dat kennis ijdel is en kennis van de
hemellichamen voor geen mens was weggelegd.2 Op de ijdelheid van kosmologische
activiteiten wordt door Dou wellicht gezinspeeld in zijn voorstelling van een bejaarde
strerrekundige, die tevens met een zandloper is uitgerust, een traditioneel
vanitas-attribuut (afb. 15a).
Voor zover astronomie zonder de kunst van het wichelen werd beoefend, stond
zij altijd nog onder invloed van het christelijk geloof. Een geleerde als Kepler
(1571-1630), die de goddelijke almacht nooit uit

15a Gerard Dou, De astronoom. Leiden, Museum De Lakenhal

het oog verloor, vergeleek de trits van zon, sterren-sfeer en wereldruimte geheel
ernstig met de Heilige Drieëenheid. Inspiratie voor zijn wetenschappelijk werk zocht
Kepler zowel in de pythagoreïsche getallensymboliek als in de christelijke geloofsleer.
Zijn tijdgenoten deden, zeker wat het laatste aangaat, niet voor hem onder.3
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In het 17de eeuwse Holland spraken Kepler, en met hem Copernicus, Brahe en
Galileï, dusdanig tot de verbeelding, dat hun geschriften soms aanleiding gaven tot
polemieken van vooral merkwaardige aard. De opvatting van Copernicus en Kepler
dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal vormt, vond in orthodoxe
milieus een vijandig onthaal. In andere milieus werden hun denkbeelden daarentegen
vurig verdedigd. Dit gebeurde eveneens op theologische gronden, zoals door Dirck
Rembrantsz. van Nierop, die in 1661 een tractaat uitgaf waarvan de titel voor zichzelf
spreekt: Des aertrycks beweging, en de sonne stilstant, bewijsende dat dit geensins
met de Christelijke religie is strijdende. Van Nierops apologie was slechts één uit
vele.4
Het aantal astronomische tractaten waarin de astrologie is binnengedrongen, en
het aantal zuiver astrologische verhandelingen, planeetboeken, prognosticatieën en
pamfletten over horoscopie, die alleen al in de 16de en 17de eeuw in Holland
verschenen, liep in de honderden. Tot diep in de 17de eeuw geloofde men dat landen,

15b Johannes Vermeer, De astronoom. Parijs, verz. Rothschild
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15c Embleem uit: Andrea Alciati, Emblematum liber, Augsburg 1531

steden en mensen onder invloed van de planeten stonden, dat elk zijn eigen gesternte
had.5 Het geloof in astrologie was klaarblijkelijk zo verbreid dat ook tegenstanders
er zich soms niet aan wisten te onttrekken. Zelfs Kepler, die de astrologie een
stiefdochter van de astronomie noemde, en diskwalificeerde als ‘dolzinnige apekool’,
verklaarde allerlei gebeurtenissen vanuit de planetaire constellaties.6
Speelde het sterren wichelen in het dagelijks leven dus een enorme rol, aan de
andere kant stond het traditioneel bloot aan hevige kritiek. De benodigde argumenten
daarvoor werden weer ontleend aan de bijbel. Zo bijvoorbeeld aan Deuteronomium
4:19, waar Mozes waarschuwt tegen de cultus der hemellichamen: ‘Dat gij ook uwe
ogen niet opheft naar de hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des
hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient ...’.
Dat Johannes Vermeer, in de voorstelling die hij tien jaar na Dou van een astronoom
maakte, een schilderij opnam van de Vinding van Mozes lijkt allerminst op toeval te
berusten (afb. 15b).7
Tot de bestrijders van de astrologie behoorden Calvijn, die een Admonitio adversus
astrologiam schreef, een waarschuwing tegen de astrologie, en emblemataschrijvers
als Alciati (afb. 15c) en Corrozet.8 Zij werden, aan het einde van de 15de eeuw,
voorafgegaan door Sebastian Brant. In diens beroemde Narrenschip, waarvan vier
16de en twee 17de eeuwse Nederlandse uitgaven
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15d Illustratie uit: Sebastian Brant, Aff-ghebeelde narren speel-schuyt, Leiden 1610

bestaan (afb. 15d), heet het: ‘Die op de Planeten haer gheloove stellen, Moghen wel
coopen een cleet met bellen [narrenkleed]’. Afgebeeld zijn een geleerde, en een nar
die op de hemel-lichamen wijst. Het commentaar veroordeelt het sterrenkijken vanuit
christelijk standpunt: ‘Ten sal dan niet georlooft zijn den Christenen menschen ...
t'onderhouden ende te wachten den loop vander manen ende ander Planeten oft sterren
/ oft der teeckenen vanden hemel bedriechlicheyt om ter goeder uyren / alsoo sy
meynen te planten / te saeyen / oft een wijf te trouwen. Het zijn dan grote sotten die
hem selven stellen soo seer int bedwanck vanden Astrologien ende Astronomien ...’.9
Wetenschap en wichelen worden door Brant dus over één kam geschoren. Joris
Hoefnagel is als tekenaar even afdoend wanneer hij het sterrenkijken belachelijk
maakt op een manier die aan Keplers uitspraak over astrologie als apekool herinnert
(afb. 15e). Eén van de apen die hij
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als imitatie-sterrenkundige laat optreden, is voorzien van een passer en hemelbol,
dezelfde instrumenten die we ook de jonge astronoom of astroloog van Dou zien
hanteren.10
De mogelijkheid dat Dou met zijn schilderij een bijdrage heeft willen leveren aan
de kritische traditie, mag niet geheel worden uitgesloten. Anderzijds zou het heel
goed kunnen zijn dat hij met zijn sterrenkijker tegemoet kwam aan de positieve
belangstelling voor de astronomie, dan wel inspeelde op de sensaties die
hemellichamen soms bij zijn tijdgenoten opriepen.

15e Joris Hoefnagel, Satire op de sterrenkunde. Codex Bocskay, Wenen, Kunsthistorisches Museum

Eindnoten:
1 W. Martin, Gerard Dou, Des Meisters Gemälde, K.d.K., Stuttgart-Berlijn 1913, 148-150.
2 E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldheeld, Amsterdam 1950, 319-357. Het aantal
publicaties op dit gebied was groot. Zeer bekend was bijv. Willem Blaeu's Institutio astronomica
..., Amsterdam 1634, waarvan in 1640, 1652, 1655 en 1668 nieuwe edities verschenen. Voor
kritiek: zie ook Jan en Casper Luiken, Het menselyk bedryf, Amsterdam 1694, 88.
3 Dijksterhuis, a.w., 337 en 355. Arthur Koestler, The sleepwalkers. A history of man's changing
vision of the universe, ed. Harmondsworth 1968, passim.
4 C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, Amsterdam 1954, 85-87. Hier ook
over de rol van Descartes in kosmologische kwesties. Een van de weinige predikanten, zo niet
de enige, die in zijn tijd de beweging der aarde en de stilstand van de zon verdedigde, was de
Goese dominee en sterrenkundige Philips Lansbergen (1561-1632). In zijn geschriften gaan
natuurwetenschap en religie steeds hand in hand. Zie over Lansbergen: P.J. Meertens,
Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam
1943, 436-437.
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5 G.D.J. Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het
einde der 18de eeuw I, Haarlem 1874, 94-131. F.L. Gardner, A catalogue raisonné of works on
the occult sciences: II Astrological books, Londen 1911, passim. Zie ook cat. nr. 56 (Schalcken).
6 Koestler, a.w., 245.
7 Albert Blankert, Johannes Vermeer van Delft 1632-1675, Utrecht-Antwerpen 1975, 83-84,
156-157.
8 Calvijns tractaat verscheen in 1549 te Genève. Andrea Alciati, Emblematum Liber, Augsburg
1531, C7: ‘In astrologos’. De houtsnede van de naar de hemel turende astroloog is in latere
edities vervangen door de naar beneden stortende Icarus, over wie in het epigram wordt gerept.
Gilles Corrozet, Hécatomgraphie ..., Parijs 1540, herdruk Parijs 1905, 132.
9 Sebastian Brant, Aff-ghebeelde Narren Speel-schuyt, Leiden 1610: Het 32. exempel.
10 Wilberg Vignau-Schuurman I, 180-181.
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16 Gerard Dou
Leiden 1613-1675 Leiden
De kwakzalver
Paneel, 112 × 83 cm. Gesigneerd en gedateerd 1652
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
Gerard Dou heeft dit levendige tafereel geplaatst tegen het decor van zijn geboortestad
Leiden, waarvan we de stadsmuren en de Blauwpoort op de achtergrond kunnen
herkennen. Waarschijnlijk voerde hij ook zichzelf ten tonele in de gedaante van de
schilder met palet in de hand, die vanuit een raam voor zich uitkijkt.1
Vóór dat raam heeft zich een kwakzalver geïnstalleerd. Hij buigt naar voren over
een tafel, waarop een aapje zit en tussen een aantal andere voorwerpen een opzichtige
oorkonde is neergelegd. Met de rechterhand toont hij een kleine flacon, ongetwijfeld
voorzien van hoog aangeprezen, doch nutteloze inhoud. Rond zijn geïmproviseerde
kraam heeft zich een gemêleerd publiek verzameld: we zien een vrouw die de billen
van een klein meisje reinigt, geflankeerd door een bakplaat met flensjes aan de ene,
en een grote pot beslag aan de andere zijde. Daarnaast staat een andere vrouw, die
met open mond schijnt toe te luisteren, terwijl haar beurs intussen

16a Embleem uit: Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614

door een jongen gestolen wordt. Achter een besnorde man die een haas over de
schouder draagt ontwaren wij o.a. een jongetje dat doende is een vogeltje te lokken
en - iets verder weg - een man die een kruiwagen vol groente voortduwt.
De kwakzalver temidden van een geboeid publiek was voor verschillende 17de
eeuwse kunstenaars een aantrekkelijk thema, dat ruime gelegenheid bood tot
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moraliseren. Op een gravure van Jan van de Velde naar Willem Buytewech staat het
veelzeggende onderschrift: ‘populus vult decipi’ (het volk wil bedrogen worden).2
Ook Dou moraliseert over bedrog en lichtgelovigheid. Hij maakte hierbij onder
andere gebruik van beeldmateriaal dat hij ontleende aan de Sinnepoppen van Roemer
Visscher en de bundel Zinne-beelden oft Adams appel van Jan van der Veen.
Een document als op de verhoging voor de kwakzalver ligt, vinden we ook
afgebeeld op een prent bij Roemer Visscher (afb. 16a) onder het motto: ‘Dat cera
fidem’ (het zegel schenkt vertrouwen),3 terwijl de begeleidende regels beklemtonen
dat zo'n officieel lakstempel een document pas waarlijk bekrachtigt. In dit geval is
het echter duidelijk dat het publiek zich door zo'n indrukwekkend zegel van een
kwakzalver niet moet laten verlakken, wil het tenminste niet zijn als het weerloze
vogeltje, dat door het jongetje naderbij wordt gelokt. Zijn activiteit laat zich
gemakkelijk vergelijken met de lokpraatjes van de kwakzalver.
Bij Jan van der Veen vinden we het pannekoeken bakken terug, met het volgende
rijmpje: ‘Het ongerijmt geklap of reedeloose reeden, verderven soet verhaal en alle
goede zeeden’ (afb. 16b).4 Van der Veen

16b Embleem uit: Jan van der Veen, Zinne-beelden oft Adams appel, Amsterdam 1642
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vergelijkt hier het ongare beslag, dat dan ook niet zou moeten worden opgediend,
met ‘het rijmeloos gekal en wispeltuerich snacken; van die (al soo men seyt) niet
gaer en zijn gebacken’. Zo heeft Dou het motief kennelijk ook bedoeld: de praatjes
van de kwakzalver zijn, zo wil de schilder zeggen, ‘niet gaer gebacken’ en daarom
‘walgelijk in 't oor, onsmakelijk onsoet, Voor 't redelijck vernuft die 't aanhoren
moet’. Dat redelijk vernuft kiest - overdrachtelijk gesproken - liever de pannekoeken,
die beter te verteren zijn.
Ook de dode boom op de voorgrond en de gezonde boom vlak naast het huis zijn
in dit verband van betekenis. Zo'n tegenstelling tussen twee bomen komt eveneens
voor bij Roemer Visscher, in een embleem met het motto: ‘Keur baert angst’ (afb.
16c).5 Het commentaar luidt: ‘Daermen kiesen mach voor beste uyt twee ofte meer
dingen, daer valt terstondt bekommeringh in 't oordeel ... soo sietmen dat die te
keurboom

16c Embleem uit: Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614

gaen mach, dicwils tot vuylboom komt’. Waarmee de schrijver wil zeggen dat men
bij het kiezen altijd terdege op zijn hoede moet zijn, wil de keus niet verkeerd
uitvallen.
Dou heeft het niet bij een dergelijke, voor de 17de eeuw althans, rechtlijnige
behandeling van het thema bedrog gelaten. Door middel van geleerd commentaar
plaatste hij het motief van de keuze tussen echt en onecht in een breder kader. Hij
geeft in dit schilderij verwijzingen naar een uit de oudheid stammende indeling der
levenshoudingen in drie categorieën: het beschouwelijke leven, het actieve leven en
het sensuele leven. In de 17de eeuw beschouwde men het sensuele als de laagste van
deze drie, waartoe dan ook vooral het lagere volk zou worden verleid. Ieder deed
echter beter aan deze verleiding weerstand te bieden en doelbewust te kiezen voor
het actieve, of beter nog, het beschouwelijke leven.6
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In de kwakzalver nu, die het volk tracht te bedotten, zien we de bedrieglijke
aantrekkingskracht van het zinnelijke leven weerspiegeld. Deze bedrieglijkheid en
schijn worden verder beklemtoond door het beeld van de vrouw die het achterste
van een kind schoonveegt. Dou ontleende dit waarschijnlijk aan Johan de Brune die
een prent met een dergelijke voorstelling voorzag van het motto: ‘Dit lijf, wat ist als
stanck en mist [mest]?’, aldus de keerzijde van de zinnelijke verlokkingen belichtend
(afb. 16d).7
Tegenover de kwakzalver staan de boer met zijn oogst en de kunstenaar met zijn
schildersgerei, die beiden een betere levenshouding vertegenwoordigen. In de
Nederlandse 17de eeuwse kunst kan de landbouwer representant zijn van het actieve
leven, terwijl de kun-

16d Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck ..., Amsterdam 1624
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stenaar, vooral na 1650, als exemplarisch kan gelden voor de beschouwelijke
levenswijze.8
De aanwezigheid van de schilder heeft echter nog een tweede functie: hij verhoudt
zich tot de kwak als de gare pannekoek tot het ongare beslag en als de bloeiende
boom tegenover de kale. In tegenstelling tot de kwakzalver immers beoefent Dou
zijn kunst ‘op redelijke gronden’, zoals de 17de eeuwer dat uitdrukte. Zijn zorgvuldig
schilderwerk is dus geen domme naäperij (vandaar dat aapje) maar redelijk, vanwege
de zedelijke boodschap die hij zijn werk meegaf. De vergelijking die Dou hier maakt
tussen de goede kunstenaar en de kwakzalver (de slechte kunstenaar, de oplichter)
komen we ook tegen bij 17de eeuwse schrijvers als Karel van Mander en Franciscus
Junius. ‘Soo achten wy't’, schrijft Junius, ‘meestwaerschijnlick te sijn dat diegene
de Konst op 't aller volmaeckste sullen oefenen, dewelcke in 't eerst groter sorghe
draeghen om wel dan om rasch te schilderen: d'onverduldighlick haestighe luyden
daerentegen, ... sy nu gheen andere vrucht van haer Quacksalverlijck stoffen en
pochen ghenieten dan het ydele Lof-tuyten van de lichtvaerdighe onverstandighe
menighte’.9
Er schuilt een zekere ironie in het feit dat Dou's complexe en geleerde verhandeling
over het bedrog en de valse schijn, door hem blijkbaar zo bedrieglijk werd gehuld
in misleidende genre-kledij, dat ze latere interpretatoren totaal is ontgaan. Reeds in
1719 schreef de erudiete schilder en kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken dat de
geest van Dou ‘zig in de laagte gehouden (had)’, waaruit blijkt dat Dou's eigenlijke
pretenties hem verborgen bleven.10

Eindnoten:
1 Voor het gehele stuk is geraadpleegd: J.A. Emmens, ‘De kwakzalver van Gerard Dou’, Openbaar
Kunstbezit 15 (1971), 4; en De Jongh 1967, 70-74.
2 J.S. Kunstreich, Der ‘Geistreiche Willem’. Studien zu Willem Buytewech, 1591-1624, Kiel 1959,
61-62.
3 Roemer Visscher, 46.
4 J. van der Veen, Zinne-beelden oft Adams appel, Amsterdam 1642, 104.
5 Roemer Visscher, 11.
6 Aristoteles, Ethica Nicomachea X, hfdst. VIII; Robert Joly, Le thème philosophique des genres
de vie dans l'antiquité classique, Brussel 1956; Paul Oskar Kristeller, Renaissance thought.
The classic, scholastic and humanist strains, New York 1961, 24-47; en J.A. Emmens,
Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht 1968, 172 e.v.
7 De Brune, 17.
8 Emmens, a.w. (zie noot 1).
9 Franciscus Junius, De Schilder-konst der Oude II, Middelburg 1641, 184.
10 Houbraken II, 6.
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17 Gerard Dou
Leiden 1613-1675 Leiden
Natuur, Onderwijzing en Oefening
(Copie door Willem Joseph Laquy, Brühl 1738-1798 Kleef)
Doek, 83 × 70 cm (middenstuk) en paneel, 80 × 36 cm (zijluiken)
Amsterdam, Rijksmuseum
Dit schilderij van Laquy, waarschijnlijk ontstaan tussen 1763 en 1771, is een geslaagde
copie naar een verloren gegaan drieluik van Gerard Dou, dat omstreeks 1660
geschilderd zal zijn en dat iconografisch gezien in velerlei opzicht belangwekkend
en merkwaardig is. Reeds het feit dat Dou voor een profaan onderwerp de vorm van
een triptiek heeft gekozen, moet zeer uitzonderlijk heten.1
De drie uitgebeelde taferelen blijken ten nauwste met elkaar samen te hangen; zij
vormen gezamenlijk een gecompliceerd programma dat een consistentie vertoont
die in de meeste andere genrevoorstellingen ontbreekt. Zoals uit Houbrakens
beschrijving van het drieluik blijkt, waren de buitenzijden van de oorspronkelijke
zijpanelen beschilderd met uitbeeldingen van de zogeheten vrije kunsten, dat wil
zeggen: met symbolen van het in zeven secties verdeelde gebied van menselijke
kennis. De grondslag voor deze indeling in grammatica, rhetorica, dialectiek,
arithmetiek, geometrie, astronomie en muziek, was reeds in de vroege middeleeuwen
gelegd.2 Het is duidelijk dat de drie voorstellingen aan de voorzijde, die in copie zijn
overgeleverd, met deze vrije kunsten in verband stonden. De suggestie van pure
anecdote, die door de traditionele titel van het werk, De kraamkamer, wordt gegeven,
is dan ook misleidend.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het programma van het drieluik van Dou
is gebaseerd op een in oorsprong van Aristoteles afkomstige stelling, die zegt dat er
voor een geslaagde opvoeding drie dingen nodig zijn, namelijk natuur, onderwijzing
en oefening.3 Sinds de renaissance was deze stelling algemeen bekend. In het 17de
eeuwse Holland kon men haar onder meer vinden in een verhandeling Over de
opvoeding van kinderen, toegeschreven aan Plutarchus en opgenomen in een
verzamelbundel die bekend stond als Plutarchi Gulden-Boeck. In de volgende passage
komt de opvatting van Aristoteles duidelijk tot uitdrukking:
En 't gene men gewoon is te seggen/van de konsten en
wetenschappen/dat selve mach men wel sekerlijck seggen van de deught:
't Is sulcx/dat om een mensche volkomen deughdelijck te maecken/drie
dinghen vereyscht worden: Naementlijck de Nature/de Reden/en het
Gebruyck. De reden noeme ik een onderwijsing der manieren/en 't gebruyck
een oeffeninge; 't beginsel komt ons van de Natuere/den voort-ganck ende
het toe-nemen van de onderwijsinghe der manieren/de volkomentheydt
door 't gebruyck en d'oeffeningh/en eyndeling der hoogsten trap der
volmaecktheyt van dese drie te samen.4
Op Dou's drieluik wordt de Natuur in het middenstuk verbeeld door de moeder
die op 't punt staat haar kind de borst te geven en voorts door de patiënt, links op de
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achtergrond, die onder behandeling staat van een chirurgijn. Het linkerluik met de
schoolscène illustreert
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de Onderwijzing, de man in de studeerkamer op het rechterluik de Oefening. Bij het
oorspronkelijke werk zag men dus in gesloten vorm de vrije kunsten weergegeven;
werden de luiken geopend dan ontwaarde men beeldvertalingen van de drie dingen
die nodig zijn om deze kunsten volledig te kunnen beheersen.
De beeldvertalingen dragen een typisch Hollands karakter: de allegorische
toespelingen zijn verhuld in genretaferelen, die scènes uit het dagelijks leven schijnen
weer te geven. Indien Dou bij de conceptie van zijn drieluik het standaardwerk voor
de allegorie, Ripa's Iconologia, in 1644 in het Nederlands vertaald, heeft geraadpleegd
(en het is in feite ondenkbaar dat hij het terzijde heeft gelaten), heeft hij daar ter zake
voorschriften gevonden die slechts in beperkte mate strookten met het hier te lande
gangbare realisme. Voor ‘Natuyre’ bijvoorbeeld beveelt Ripa aan een naakte vrouw
uit te beelden ‘die de borsten vol melck heeft, hebbende eenen Gier op de hand’. In
de nadere uiteenzetting lezen we dat de natuur, zoals Aristoteles deze in zijn Physica
definieert, bestaat uit een actieve of werkelijke component die al het geschapene
onderhoudt, ‘gelijck de Vrouwe, die haere kinderkens, met haere borsten, voed en
onderhoud’, en uit een passieve of lijdelijke component, die al het geschapene vernielt
(de gier).5
Binnen het realiteitsbegrip van Dou was voor een onverbloemde personficatie met
een gier op de hand geen plaats. De schilder beeldde de lijdelijke component van de
natuur dan ook uit door middel van de lijdende patiënt, die beter past in een Hollandse
huiskamer dan een uitheemse roofvogel. Voor de actieve component week Dou
minder af van Ripa's recept: in plaats van de vrouw met de borsten vol melk kwam
hij tot het tafereel van de moeder met haar zuigeling.6
Een aantal voorwerpen in het afgebeelde vertrek is waarschijnlijk bedoeld als
zinnebeeldig bijwerk, dat inhoudelijk bij de hoofdmomenten van de voorstelling
aansluit. Zo kan de hertekop met het grote gewei de vita longa, het ‘langhe leven’,
symboliseren dat men het kind toewenst, terwijl het wasbekken en de lampetkan,
vanouds reinigingsattributen, de vita activa, het bedrijvige leven, zouden kunnen
verbeelden, zoals de spiegel de traditionele tegenhanger daarvan, de vita
contemplativa, ofwel het beschouwende leven, kan betekenen. Dit blijft echter tamelijk
hypothetisch.7
Dat het leven in elk geval opvoeding, door middel van onderwijzing, alsmede
oefening behoeft, geven de voorstellingen op de beide zijluiken aan. De Onderwijzing
op het linkerluik vindt plaats in de vorm van lezen en schrijven, bezigheden die ten
nauwste samenhingen met de eerste der vrije kunsten, de Grammatica of Letterkonst.
Met zijn voorstelling van het schooltje sloot Dou feitelijk aan bij de traditionele
iconografie van de Grammatica: een onderwijzer die omringd is door leerlingen.
Ripa schrijft ten behoeve van dit onderdeel (‘Leeringe’) uiteraard weer een
allegorische verbeelding voor. Daarvan echter maken enkele elementen deel uit die
ook in Dou's realistische interpretatie van het thema een plaats vonden, namelijk de
lamp en de kaarsen, die zinnebeeldig zijn voor het licht van het verstand en die de
‘rechten wegh der waerheyt’ wijzen temidden van een ‘groote duysternisse’.8
De oefening tenslotte wordt vertegenwoordigd door de man die, op het rechterluik,
bij kaarslicht een pen zit te versnijden. Ripa geeft twee manieren aan om de Oefening
te verbeelden en Dou's voorstelling blijkt in zekere zin verwant te zijn aan de figuur
die onder het hoofdstuk ‘Studio, Oeffeningh in de Konsten’ wordt beschreven: ‘Een
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Iongelinch bleeck van aengesicht, zeedighlijck gekleet, sittende: Hij sal mette slincker
hand een open boeck houden, alwaer hy met groot opmercken in siet, hebbende in
de rechterhand een schrijfpenne, en ter sijden hem een onsteken Lampe, en een
Haene’.9
Evenmin als de gier zou de aanwezigheid van een haan (teken van ‘wackerheyt’)
in de alledaagse omgeving die het schilderij ons toont geloofwaardig zijn geweest.
Dou legde de nadruk volledig op de schrijfpen, met name op het versnijden ervan.
Zoals blijkt uit de contemporaine literatuur, vooral de emblemataliteratuur, gold deze
handeling in de 17de eeuw als metaforisch voor het verstand dat ongeschoold geen
waarde bezat, gelijk de pen onversneden onbruikbaar was. De pennesnijder is als het
ware het positief van dit denkbeeld en verbeeldt, kortom, de ‘Oeffeningh in de
Konsten’.10
Aristoteles' stelling over natuur, onderwijzing en oefening had betrekking op de
opvoeding in het algemeen en had ten doel ‘een mensche volkomen deughdelijck te
maecken’. Dou legde in zijn interpretatie van deze stelling ten behoeve van het
drieluik een verband met de vrije kunsten, terwijl tijdgenoten van Dou, onder wie
Junius en Van Hoogstraeten, de aristotelische trits onderbrachten in de Nederlandse
kunsttheorie.11 Het destijds zo populaire thema van de pennesnijder - wij kennen
voorbeelden van verscheidene 17de eeuwse kunstenaars - moet zeker ook in het licht
van deze theorie worden gezien. Eén van die voorbeelden is een schilderij van de
jeugdige Dou, in opdracht van Rembrandt gemaakt, waarschijnlijk als tastbaar bewijs
van de kunsttheorie die de meester zijn leerling voorhield.12

Eindnoten:
1 De hier weergegeven interpretatie van Dou's schilderij berust op J.A. Emmens, ‘Natuur,
Onderwijzing en Oefening. Bij een drieluik van Gerrit Dou’, in: Album Discipulorum J.G. van
Gelder, Utrecht 1963, 125-136. Wilhelm Martin, Het leven en de werken van Gerrit Dou
beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd (diss.), Leiden 1901, 72-73 en 76.
2 Houbraken II, 5 e.v. Over Houbrakens onbegrip voor de iconografie van Dou's drieluik, zie
Emmens, a.w., 129.
3 Emmens, a.w., 130. Voor de plaatsen bij Aristoteles en het gebruik van deze stelling in de 16de
eeuwse Nederlandse kunstliteratuur, zie Jochen Becker, ‘Zur niederländischen Kunstliteratur
des 16. Jahrhunderts: Lucas de Heere’, Simiolus 6 (1972-73), 113-127, i.h.b. 122 en noot 58.
4 Van deze verhandeling verschenen tenminste drie Nederlandse vertalingen, waarvan die van
Dirck Pieterszoon Pers nog tweemaal werd herdrukt; zie A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte
Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers, Gent 1924, 68. Het
hier aangehaalde citaat is uit Handt Boecxken van Epictetus ... en Plutarchus van de op-voedinghe
der Kinderen ..., Amsterdam 1660, 176-177.
5 Ripa, 349-350.
6 Aristoteles maakt zelf, bij het verduidelijken van zijn natuurbegrip, ook gebruik van het beeld
van de dokter en de patiënt; zie Aristoteles, Physica II, 1. Opgemerkt zij dat de woorden ‘passief’
(‘lijdlijck’) en ‘patiënt’ beide van het Latijnse werkwoord ‘patior’ (lijden) zijn afgeleid. Emmens,
a.w., 131, heeft er op gewezen dat het in de 17de eeuwse Nederlanden algemeen gebruikelijk
was en ook werd aanbevolen, dat een moeder haar kind zelf de borst gaf. In dit verband haalde
hij Cats aan (‘Houwelick’ I, 392): ‘Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel; Maer
die haer kinders soogt, is moeder in 't geheel’.
7 Emmens, a.w., 132. Zie voor de begrippen vita activa en contemplativa: J.A. Emmens, ‘“Eins
aber ist nötig” - Zu Inhalt und Bedeutung von Markt- und Küchenstücken des 16. Jahrhunderts’,
in: Album Amicorum J.G. van Gelder, Den Haag 1973, 93-101, i.h.b. 95. Voor de lampetkan
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als symbool van zuiverheid zie Snoep-Reitsma, 291, noot 43. Vgl. ook Eglon van der Neers
Een dame, haar handen wassend, cat. nr. 48.
Ripa, 285. ‘Lanterne zonder licht’ is een veel gebruikte beeldspraak, duidend op de mens zonder
verstand; zie bijv. Roemer Visscher, 23.
Ripa, 358.
Emmens, a.w. (1963), 134-135, met voorbeelden uit de emblematiek.
Franciscus Junius, De Schilder-konst der Oude ..., Middelburg 1641, 186; Samuel van
Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst ..., Rotterdam 1678, 234. Zie
tevens Emmens, a.w. (1963), 135.
Zie voor de pennesnijders en het jeugdwerk van Dou: Emmens, a.w. (1963), 134 en 136.
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18 Jacob Duck
Utrecht (?) ca 1600-1667 Utrecht
Vrolijk gezelschap
Paneel, 40 × 68 cm. Gesigneerd
Nîmes, Musées d'Art et d'Histoire
Op het eerste gezicht heerst er één en al vrolijkheid onder de negen personages met
hun curieuze houdingen, die Duck ook in curieuze proporties op paneel heeft gebracht.
Wij zijn er getuige van dat een man zich met kennelijk genoegen door twee schalkse
dames laat ontkleden. Vele 17de eeuwers zullen zo'n schilderij als vermakelijk hebben
gewaardeerd, hetgeen hen overigens niet zal hebben verhinderd er eveneens een
moraal in te onderkennen. Deze wordt duidelijk als we Ducks schilderij vergelijken
met een min of meer gelijktijdig embleem van Johan de Brune (afb. 18a). Dit
embleem, dat het motto draagt ‘Jongh hovelingh, oud schovelingh [verworpene,
afdanker]’, vertoont een nauwe verwantschap met Ducks Vrolijk gezelschap.1 Op
dezelfde wijze wordt een man door twee vrouwen belaagd, maar de begeleidende
tekst laat er geen twijfel over bestaan dat een en ander verkeerd zal aflopen.
De auteur besteedt ruime aandacht aan de twee klippen die een hoveling dient te
omzeilen: enerzijds de hoogmoed, die als elk werelds gedrag een vergankelijk
fundament heeft, anderzijds de overgave aan liefde en vrouwen, die een man duur
kan komen te staan. Dat de schrijver over dit laatste niet licht oordeelde, mag blijken
uit de bewoordingen waarin hij van leer trekt:
't Is wel het grootste quaed, dat een mensch hebben magh
Een vrouw ten dienst te staen, die met ons houd de lach.

En ook: (de vrouw)
Die duyzend quaeden vint, daer in zy zelden mist,
Om dat zy is een vrouw, en dat zy is vol list.
Wie dat die God magh zijn van deze vrouwen-benden,
Hy heeft ons toe-ghebracht een zee van veel ellenden.

18a Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck..., Amsterdam 1624
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Het is waarschijnlijk dat ook Ducks uitbeelding van galant vermaak zinnebeeldig is
voor het ‘vuyl bejagh der on-kuyssche vrouwen’. Kan het wijzen van de twee heren
links en rechts op de voorgrond eventueel nog als neutraal worden beschouwd, de
vingerwijzingen die door de schilderijen op de achtergrond worden gegeven zijn
onmiskenbaar pessimistisch, en als waarschuwingen bedoeld. Het duidelijkst hierin
is het schilderij uiterst links: het toont het moment waarop Salomé het hoofd van
Johannes de Doper ten geschenke krijgt aangeboden.2 Dit was de macabere beloning
die zij voor haar dans aan het hof van koning Herodes gevraagd had. Een beter motief
om de wrede veelelsendheid van een hoofse vrouw te illustreren is nauwelijks
denkbaar.
Met deze voorstelling kan het rechts hangende schilderij in verband gebracht
worden. Het is geïdentificeerd als De dansles van Pieter Codde, een nu nog bekend
werk, waarop een paar staat afgebeeld dat kennelijk tot dansen is geneigd (afb. 18b).
Ook dit vermaak werd door 17de eeuwse zedenprekers uiterst suspect gevonden en
zij staafden hun afkeuring meer dan eens met het bijbelse voorbeeld van Salomé. ‘...
o dansers weet gy niet? Dat om een danserin Johannes 't leeven liet, Dat om een
lichten dans hem 't hoofd worde afgeslaeghen’, zo heet het bij Jan van der Veen in
een gedicht waarin de rampzalige gevolgen van het dansen worden geschetst.3
Het is riskant om het schilderij in het midden ook zo'n duidelijke betekenis toe te
kennen; het interpreteren van 17de eeuwse landschappen blijft in het merendeel der
gevallen uiterst problematisch. Een specifiek element in dit landschap evenwel vormt
de bouwvallige architectuur op de voorgrond.4 Het staat vast dat een afbeelding van
een ruïne in de 17de eeuw

18b Pieter Codde, De dansles, Parijs, Louvre

kon dienen als teken van de betrekkelijkheid van wereldse zaken. Een soortgelijke
bouwval komt ook voor als schilderij in het schilderij van de al eerder genoemde
Pieter Codde. Dat Duck aan dit detail een zekere waarde hechtte, is af te leiden uit
het feit dat hij het ruïnelandschap in zijn miniatuur-Codde wegliet om een dergelijk
motief een eigen plaats aan de wand te geven. Met deze ruïne zal Duck iets voor
ogen hebben gestaan als kortstondigheid van voorspoed, een gedachte die eveneens
ligt opgesloten in het gezegde ‘jongh hovelingh, oud schovelingh’.
Afgezien van de schilderijen in het schilderij zijn er ook andere details welke de
betekenis van de hoofdvoorstelling van nadere toelichting voorzien: zo vormen de
pijpen en kannen een scabreuze toespeling op de aard van het vrolijke vermaakt.5 De
stoof op de voorgrond lijkt een vagere rol te spelen. Het is een voorwerp
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dat vaak wordt afgebeeld en zeker niet altijd met symboliek is geladen. Maar in deze
context kan een embleem van Roemer Visscher van toepassing zijn (afb. 18c).6 Het
motto van de prent luidt: ‘Mignon des Dames’, hetgeen betekent: ‘het liefje der
dames’. In het commentaar wordt de voetwarmer die op zo'n nederige wijze de dames
ten dienste staat, vergeleken met de man die zich uitput in allerlei galanterieën. Want
pas door de vrouwen op talloze manieren ter wille te zijn, kan men er in slagen de
populariteit te evenaren die een stoof in Hollands kil klimaat bij dames geniet.
In het geval van Ducks schilderij is het niet ondenkbaar dat de stoof, die nogal
opzettelijk op de voorgrond lijkt te zijn gezet, dient als smadelijk beeld van de man
die zich vrijwillig aan de grillen van het vrouwelijk gezelschap onderwerpt.

Eindnoten:
1 Ducks schilderij moet omstreeks 1630 worden gedateerd. De Brune, 213 e.v. Een embleem met
hetzelfde motto maar met andere afbeelding en uitleg treft men aan in Roemer Visscher, 120.
2 Voor de identificatie van de schilderijen aan de muur, zie Sylvie Béguin, ‘Pieter Codde et Jacob
Duck’, Oud-Holland 67 (1952), 112-116. Het schilderij van Salomé is vrij naar een werk van
Leonaert Bramer.
3 Jan van der Veen, Zinne-beelden oft Adams appel, Amsterdam 1642, 61.
4 Het ruïnelandschap doet het meest denken aan het werk van Carel de Hooch (mededeling van
dr. A. Blankert).
5 De pijp als fallisch symbool komt in tal van genreschilderijen voor. Voor de kan, zie De Jongh
1968-69, 44-47.
6 Roemer Visscher, 178.
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19 Jacob Duck
Utrecht (?) ca 1600-1667 Utrecht
De strijkster
Paneel, 42,5 × 33,1 cm. Gesigneerd
Utrecht, Centraal Museum
Deze strijkende vrouw, wellicht een dienstbode, is door de schilder in een
kelderkeuken gesitueerd, een interieur dat hij elders heeft gebruikt om een
soldatenscène in onder te brengen.1 Omgeven door allerlei huishoudelijke attributen,
wordt de vrouw gezelschap gehouden door een kip, een kat en een kind met een
speelgoedmolentje. Het is mogelijk dat de strijkster moet worden begrepen als een
vertegenwoordigster van de in de 17de eeuw hogelijk geprezen deugd der
huiselijkheid, maar een stevig houvast tot interpretatie van het schilderij verschaft
deze figuur ons uiteindelijk niet. De reden hiervan is onder meer dat de bezigheid
van het strijken geen iconografische traditie en dientengevolge geen betekenistraditie
kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het spinnen, dat eeuwenlang spreekwoordelijk
is geweest voor huiselijkheid en deugd.2
Voor zover in het kind met het molentje een bepaalde betekenis schuilt, moet
vooral worden gedacht aan de traditionele vergelijking tussen molentjes en dwaasheid
of een combinatie van dwaasheid en kinderlijke onschuld.3 Molentjes werden dikwijls
met grillen en gekheid geassocieerd. De uitdrukkingen ‘met een molentje lopen’ en
‘een slag (of klap) van de molen hebben’ zijn niet alleen in ons hedendaags
taalgebruik, maar waren ook in de 17de eeuw genoegzaam bekend.4 Zo heet het bij
de schilder-schrijver Adriaen van de Venne:
... dat een van ons heyt ...
een slaghje van de Molen;
Fy toch! alle menschen dolen.
'k Wedje nergens umment [iemand] haalt,
Of hy malt, of mordt, of maalt.5

In het Kinder-spel van Jacob Cats worden molentjes eveneens, zij het op ietwat
duistere wijze, aan dwaasheid gelieerd. Jan Steen koos een molentje om visueel
commentaar te leveren op het optreden van een jongetje dat wel als debiel is
gekenschetst.6
Bezien we tenslotte Ducks beide figuren in samenhang met elkaar, dan lijkt de
bedoeling van zijn schilderij om de dwaasheid, belichaamd in het kind, een contrast
te laten vormen met de huishoudelijke ijver, belichaamd in de vrouw met de strijkbout.
1
2
3
4
5
6

Zie Burton B. Fredericksen (ed.), The J. Paul Getty museum, Londen 1975, 120.
Voor spinnen, zie cat. nr. 3 (Ter Borch).
Knipping I, 42.
WNT IX, 1023-1024, met o.a. verwijzing naar Kiliaan, die molen geeft als synoniem van
‘mallaerd’.
Adriaen van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt, Den Haag 1635, 65.
Cats I, 239. Voor het schilderij van Steen (en varianten), zie cat. tent. Le siècle de Rembrandt.
Tableaux hollandais des collections publiques françaises, Musée du Petit Palais, Parijs
1970-71, nr. 200.
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20 Karel Dujardin
Amsterdam 1622-1678 Venetië
Homo bulla
Doek, 116 × 96,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1663
Kopenhagen, Statens Museum for Kunst (Op de tentoonstelling in foto
aanwezig)
Anders dan de bellenblazende jongetjes van Esaias Boursse (cat. nr. 4), die in
alledaagse 17de eeuwse kledij zijn gestoken, draagt de figuur van Karel Dujardin
een openlijk allegorisch karakter.1 De schilderijen van Boursse en Dujardin, die elkaar
in datering en betekenis van het voorgestelde niet veel ontlopen, zijn representatief
voor de twee manieren van symboliseren, die in het 17de eeuwse Holland in zwang
waren. De naturalistische of pseudo-naturalistische manier had daarbij de overhand.
Zij heeft bovendien in zo sterke mate ons beeld van de 17de eeuw bepaald, dat het
lange leven van de traditionele allegorie wat teveel in de schaduw is geraakt.
Ook bij Dujardin staat de vanitas weer centraal - niet alleen door het bellenblazen
van het jongetje, maar evenzeer door zijn verdere voorkomen, dat vrijwel geheel van
oudere voorstellingen van de Fortuin

20a Embleem uit: Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614
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(Fortuna) is afgeleid. De draperie die zich bolt als een zeil in de wind, het dobberen
op zee en het moeilijk te bewaren evenwicht, behoren samen tot de vertrouwde
iconografie van de onbestendige fortuin.
Op haar beurt is Fortuna daarmee een erfgename van Venus. Deze laatste ziet men
in de kunst van de oudheid en de latere verwerking daarvan zowel op een schelp
gedragen en uit het zeeschuim geboren worden (de zogenaamde anaduomenè), als
staande uitgebeeld op een bol die in zee drijft (de zogenaamde marina).2 De
overeenkomst tussen de homo bulla en Fortuna is evenwel van meer directe aard en
zeker niet ingegeven door overwegingen betreffende de vorm alleen. Het is duidelijk
dat het beeld van de wisselvalligheid van voorspoed en geluk, zoals dat door Fortuna
wordt gepersonifieerd, moeiteloos kon worden ingezet ten behoeve van een christelijke
moraal die herinnert aan de vergankelijkheid van het bestaan en vraagt om een
deugdzaam leven. Een traditionele presentatie van Fortuna in Roemer Visschers
Sinnepoppen krijgt dan ook als commentaar: ‘De menschen die booghen hoogh van
[prijzen] de miltheydt van de goede Fortuyne: maer wat gheeftse? Rijckdom, eere
en staet, diese in een ure of kleyne tijt weder wech neemt. Maer de Deughd is veel
milder; want zy gheeft ghaven, die nimmermeer en beswijcken, als: Wijsheydt,
matigheydt, langmoedigheydt, en een vernoeght ghemoet...’ (afb. 20a).3

20b Jan Steen, De oestermaaltijd (detail). Askham Hall, Penrich, verz. Earl of Lonsdale

Dat is ook precies wat Jan Steen ons voorhoudt in zijn Oestermaaltijd (afb. 20b),
waarin het vrolijke gezelschap zich niets lijkt aan te trekken van de vermaning die
de schilder op de schoorsteen heeft gezet. Daar staat een beeld van Fortuna, op een
doodshoofd, met bol en al. Achter haar bevindt zich een schilderij met de leerzame
tegenstelling van een schipbreuk naast scheepjes op kalme zee. De gehele
schoorsteenpartij is geen eigen vinding maar overgenomen uit een Frans modelboek.4
Dat het bij deze ontlening niet alleen ging om een handig citaat, blijkt wel uit de
verandering die hetzelfde schoorsteenmodel onderging, toen Steen zich er opnieuw
van bediende. Op zijn Soo gewonnen, soo verteert zette hij de Fortuin, overeenkomstig
de voor-
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stelling van dat schilderij, welbewust op een teerling, aangepast aan het triktrakspel
dat hier op de achtergrond wordt gespeeld.5
Het lijkt niet waarschijnlijk dat Dujardin, zoals wel is verondersteld, bij zijn
vormgeving van de Homo bulla niet alleen aan de Fortuin heeft gedacht, die goed
in deze context past, maar ook aan voorstellingen van het triomferende Christuskind
op de wereldbol.6 Een contaminatie van Christus en Fortuna is vooral om redenen
van inhoud twijfelachtig, hoewel zelfs daarvan voorbeelden in de 17de eeuw te vinden
zijn. Een ivoortje uit Portugees overzees gebied (afb. 20c) geeft de Verlosser te water
te zien, met een echt Fortuna-zeil, waarbij niet zeker is of dit werkje beschouwd moet
worden als voorbeeld van koloniaal onbegrip, dan wel als curieus uitvloeisel van
jezuïeten-emblematiek, die immers ook cupido in een jezuskind wist te transformeren.

Eindnoten:
1 Zie Ernst Brochhagen, Karel Dujardin. Ein Beitrag zum Italianismus in Holland im 17
Jahrhundert (diss.), Keulen 1958, 69-70, en E. de Jongh, ‘Homo bulla en Vrouw Wereld:
allegorische figuren in geëigende en camouflerende dracht’, Vrij Nederland, 1 augustus 1970,
7.
2 Voor de iconografie van Fortuna zie: A. Doren, ‘Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance’,
Vorträge der Bibliothek Warburg I (1922-23), 77-144.
3 Roemer Visscher, 177.
4 Th.H. Lunsingh Scheurleer, ‘De schoorsteenontwerpen van I. Barbet en hun invloed in
Nederland’, Oud-Holland 52 (1935), 261-266.
5 Zie afb. 22e en Knipping I, 45.
6 Zie noot 1.
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21 Willem Duyster
Amsterdam 1599-1635 Amsterdam
Man en vrouw met muziekinstrumenten
Paneel, 43,4 × 35,9 cm. Gemonogrammeerd
Berlijn, Staatliche Schlösser und Gärten, Jagdschloss Grunewald
De weinige handeling in Duysters schilderij is geconcentreerd in het stemmen van
een luit door een van ons afgewende man. Een tweede luit ligt omgekeerd op een
tafel, waarnaast een elegant geklede jonge vrouw zit die vrijwel rechtstandig het
beeldvlak uitkijkt. Haar gezicht verraadt individuele trekken, wat er op zou kunnen
wijzen dat de schilder naar de natuur heeft gewerkt, dat wil zeggen: van een bestaande
persoon is uitgegaan. Compositorisch gezien is de vrouw ingeklemd tussen een
luitkist en een viola da gamba, die zó zijn neergezet dat ze nagenoeg parallel aan
elkaar staan en haar houding accentueren.
Bij de diverse betekenissen welke de 17de eeuw aan muziekinstrumenten en in
het bijzonder aan de luit verbond, behoort niet in de laatste plaats die van harmonie.1
Reeds in de oudheid werd de luit, of althans de voorloper ervan, vanwege de
onderlinge verhouding der snaren, als een beeld van burgerlijke en staatkun-

21a Theodoor van Thulden, De muziek. Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
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21b Embleem uit: Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (eerste druk 1618), ed. Amsterdam-Utrecht
1700

dige eenheid gezien. Deze politieke connotatie kwam sedert de renaissance opnieuw
in de belangstelling te staan, zoals vooral naar voren komt in de 16de en 17de eeuwse
emblemata-literatuur. Bij Alciati en andere schrijvers vinden we de luit geïnterpreteerd
als imago van bondgenootschap, goed bestuur en politieke eenheid. Daarnaast evenwel
werd het instrument als symbool van eendracht op de liefde en het huwelijk betrokken,
zowel in de emblematiek als in de schilderkunst.2
Een overtuigend voorbeeld is het portret dat Frans Floris in 1561 van de zogeheten
Familie van Berchem maakte, waarop een luitenist en een virginaalspeelster het
begrip ‘concordia’ in onderlinge harmonie uitdragen. De luit neemt hierbij het midden
van de compositie in beslag. De lijst van het schilderij is door Floris voorzien van
een Latijnse tekst die de eensgezindheid van huwelijk en familieleven bejubelt.3
Halverwege de 17de eeuw schilderde Theodoor van Thulden een allegorie die in dit
opzicht niet minder sprekend is: de luitspelende personificatie van de muziek wordt
door Hymen, de god van het huwelijk, met rozen gekroond (afb. 21a). Ook dit
schilderij bevat - aan de voeten van de Muziek - een Latijnse tekst waarin opnieuw
de harmonie der snaren (van de luit) wordt vergeleken met de harmonie in het
huwelijk.4
Logischerwijs leende het beeld van een luit die juist
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21c Abraham Bosse, De luitspeler (gravure)

wordt gestemd, zich bij uitstek als metafoor van de harmonie. Jacob Cats bediende
zich ervan in een embleem van een man met twee luiten die bij het stemmen van de
ene luit bemerkt dat de snaren van de andere beginnen mee te trillen (afb. 21b).5 Deze
resonans demonstreert op overdrachtelijk niveau dat ‘twee herten op eenen toon
gepast’ zijn.
In verband met Duyster zijn ook twee gravures van Abraham Bosse van belang,
een Franse kunstenaar wiens werk duidelijk samenhangt met de Hollandse
genreschilderkunst van zijn tijd (afb. 21c en 21d).6 Op deze pendanten, die omstreeks
1640, ongeveer tien jaar na het ontstaan van Duysters paneel, moeten zijn gemaakt,
zitten een luitenist en een vrouw met een liedboek tegenover elkaar.7 Van harmonie
tussen hen is echter geen sprake. Blijkens de onderschriften ontbreekt het juist daaraan.
Terwijl de man zijn instrument stemt, vraagt hij zich onder meer af:
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21d Abraham Bosse, De zangeres (gravure)
Schone Cloris, wat moet ik doen
om mijn stem op de jouwe af te stemmen
als jouw ziel en de mijne
niet eenzelfde concert spelen?8

Tegen de achtergrond van deze en soortgelijke gegevens ligt het voor de hand ook
het schilderij van Duyster op te vatten als een voorstelling van een situatie, waarin
het draait om de harmonie der zielen, de overeenstemming van gevoelens tussen de
man en de vrouw. De kunstenaar heeft zich echter, anders dan Bosse, onthouden van
ondubbelzinnige informatie. Kennelijk was het zijn bedoeling de beschouwer te laten
uitmaken of de harmonie in zijn schilderij reeds aanwezig is, dan wel nog gecreëerd
moet worden.

Eindnoten:
1 Zie A.P. de Mirimonde, ‘La Musique dans les allégories de l'amour. I. Venus’, Gazette des
Beaux-Arts Tome LXVIII (1966), 265-290, en idem, ‘La Musique dans les allégories de l'amour.
II. Eros’, Gazette des Beaux-Arts Tome LXIX (1967), 319-346. Vgl. verder cat. nr. 45 (Molenaer)
en 8 (Ter Brugghen).
2 Alciati, 20-21. Zie ook het commentaar van Claude Mignault in latere edities van Alciati's werk:
Omnia emblemata, ed. Parijs 1602, 89-94. Voorts Joannes Pierius Valerianus, Hieroglyphica
..., ed. Lyon 1602, 500-503. Zie ook: John Hollander, The untuning of the sky. Ideas of music
in English poetry, 1500-1700, New York 1970, 47-50.
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3 Zie afb. 45a, en B.W. Meijer, Niccolò Frangipane collectanea, Amsterdam 1974 (diss.), 84-85.
Carl van de Velde, Frans Floris (1519/20-1570). Leven en werken I, Brussel 1975, 290-292
(nr. 150).
4 De tekst luidt: ‘Quam bene concordi sonat in testudine chorda / Tam bene corcordi in coniuge
corda sonant’; zie voor een repliek cat. tent. Theodoor van Thulden 1606-1669, Noordbrabants
museum, 's-Hertogenbosch 1970, nr. 7. Het schilderij dateert uit 1652.
5 Cats I, 86.
6 André Blum, L'Oeuvre gravé d'Abraham Bosse, Parijs 1924, 55-56, nrs. 1068 en 1069.
7 Duysters schilderij moet op grond van de costuums omstreeks 1630 worden gedateerd.
8
‘Belle Cloris de quoy me sert
D'accorder ma voix a la tienne;
Si de ton ame et de la mienne
Ne se fait un mesme concert...’
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22 Willem Duyster
Amsterdam 1599-1635 Amsterdam
De triktrakspelers
Doek, 30,5 × 40 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
Het spel dat Duyster zijn modieus geklede militairen laat spelen, is het zogenaamde
triktrak- of verkeerspel. Twee houden er zich actief mee bezig, een derde figuur staat
met een glas aan de mond achter de tafel waarop het triktrakbord ligt, een vierde
figuur zit rechts in de hoek en slaat op de luit. De samenstelling ‘verkeerspel’ is
ontleend aan het werkwoord ‘verkeren’ dat ‘veranderen’ betekent, of ‘in zijn tegendeel
omslaan’.1
Bij de 17de eeuwse rechtsgeleerde Simon van Leeuwen lezen we dat ‘het
verkeerspel met taarlingen [dobbelstenen] en schijven ... voor een geoorloofde saak
[werd] gehouden op maeltijden en vrolijke bijeenkomsten gebruykelijk’. Hij voegt
er echter aan toe: ‘alhoewel hetselve mede veel misbruykt en niet om vermaak en
tijdverdrijf, maar alleen om malkander veel geld af te winnen gespeeld werd’. Om
die reden noemt Arnold Houbraken het verkeerbord dan ook ‘schaadelyk huisraat’.2
Het is geenszins verwonderlijk dat dit dobbelspel, dat in de 17de eeuw zeer populair
was, in sommige kringen een even slechte reputatie genoot als kaart- en andere
kansspelen. Deze reputatie had het verkeren overigens reeds lang vóór het aanbreken
van de 17de eeuw. Vanwege het gokelement werden al in de middeleeuwen keuren
uitgevaardigd, waarmee plaatselijke overheden probeerden het spel aan banden te
leggen.3 In het verlengde van dergelijke verordeningen liggen talloze kritische
commentaren die, zowel in woord als in beeld, vooral in de 16de en 17de eeuw zijn
geleverd.
Triktrakken werd opgevat als een uiting van ledigheid, getuige bijvoorbeeld een
houtsnede van Cornelis Antonisz. uit 1546, waarop de personificatie van deze ondeugd
een verkeerbord en speelkaarten als attributen draagt (afb. 22a).4 Het woord ‘luiheid’
valt eveneens in het onderschrift van een gravure van Jan van de Velde (afb. 22b);
deze prent draagt de titel Verkeerden yver en vertoont een tafereel dat zich in elk
geval formeel goed laat vergelijken met het schilderij van Duyster.
Diverse uitbeeldingen demonstreren tot welke andere ondeugden het dobbelspel
kan leiden, of althans waarmee het doorgaans werd verbonden: overmatig drinken,
vechten en onkuisheid. Omgekeerd werd drankzucht geacht tot twist, onkuisheid en
goklust te leiden. Zo zien we op een prent van Jacob Matham twee door drank verhitte
figuren over het verloop van het spel twisten, waarbij het verkeerbord van de tafel
valt. In een andere prent, behorend tot dezelfde serie, toont Matham een man en een
vrouw aan het bord en een derde persoon op de achtergrond, die een grote roemer
opheft (afb. 22c). Deze gravure draagt als onderschrift:
Niet gheeft des drancks onmaet alleen oncuijschen zin Maer teghen alle baet brenght
spel en tuijschen in.5
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22a Cornelis Anthonisz., De Luiheid (houtsnede)
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22b Jan van de Velde, Verkeerden yver (gravure)

22d Illustratie uit: Samuel Ampzing, Spigel ofte toneel der ydelbeyd..., 1633

Het triktrakspel is verder vertegenwoordigd in Samuel Ampzings Spigel ofte Toneel
der ydelbeyd ende ongebondenbeyd onser eeuwe, een serie prenten met kwatrijnen
uit 1633.6 Een man die zich over het verkeerbord buigt en daarbij een soort lorgnet
op zijn neus drukt (vermoedelijk een teken van bedrog), spreekt de volgende woorden
(afb. 22d):
Is't nu niet moy gemaekt? 'Tis altemael verdronken
Tis altemael verteird, tis altemael verklonken,
'Tis al tis al verspeeld, verticktackt en verkeird
Al vechten wy temet, ik dien wel afgesmeird.

De strekking van dit versje vinden we terug in een bijna dertig jaar later ontstaan
schilderij van Jan Steen, waarop de veelzeggende titel Soo gewonnen, soo verteert
staat geschreven (afb. 22e). Hier wordt echter ook nog een ander aspect aan het
triktrakspel toegekend. Steens schilderij heeft namelijk tevens betrekking op de
onzekerheid van het menselijk bestaan, zoals onder meer wordt uitgedrukt door een
Fortunafiguur die op
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22c Jacob Matham, De gevolgen van de drankzucht (gravure)

22e Jan Steen, Soo gewonnen, soo verteert. Rotterdam, Museum Boymansvan Beuningen
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een bol en dobbelsteen balanceert. Door deze figuur wordt ook de betekenis van het
verkeerbord als het ware bijgekleurd.7
Behalve dat het triktrakken in de 16de en 17de eeuw bloot stond aan al of niet
obligate kritiek, werd het ook - op ander moralisatie-niveau - herhaaldelijk verbonden
met het menselijk leven en de liefde. De vergelijking tussen kansspel en leven, al in
de oudheid bekend, is uiteraard gegrond op het feit dat beide afhankelijk zijn van
het wisselvallige lot.8 ‘Naar Gods wil valt de dobbelsteen van ons lot gelijk de
dobbelstenen bij het spel geworpen worden’, heet het in een Latijns embleemboek
uit 1596. Het desbetreffende embleem, dat drie mannen rond een triktrakbord laat
zien (afb. 22f), heeft als motto ‘Ita est vita hominum’ (zo is het leven van de mens).9
In de 17de en 18de eeuwse emblematiek zou dit motief enkele malen opnieuw worden
aangeslagen, nu meestal vergezeld van het advies zich niet passief aan het lot te
onderwerpen, maar te trachten het door eigen inzicht en initiatief te beïnvloeden.10
Wat nu Duyster met zijn verkerende soldaten voor ogen stond, valt niet met
zekerheid te zeggen, maar aangezien de beeldspraak rondom het triktrakspel algemeen
was ingeburgerd, moet het uitgesloten worden geacht dat hij deze scène zonder
dergelijke bijkomende gedachten heeft kunnen ontwerpen. Ofschoon de uitbeelding
niet van dien aard is dat men direct aan slemppartijen of andere uitspattingen moet
denken, zou hier bepaald wel sprake kunnen zijn van ‘verkeerden yver’. Aan de
andere kant is het mogelijk dat Duyster zich van deze soort moralisatie heeft
onthouden en - de tweede traditie volgend - de wisselvalligheid van het menselijk
leven in een alledaags beeld heeft willen vastleggen. In dit laatste geval zou zijn
schilderij, opzettelijk of onopzettelijk, een visuele vertaling zijn van Bredero's
beroemde devies, dat in dit verband niet ongenoemd mag blijven: ‘'t Kan verkeren’.

22f Embleem uit: Dionysius Lebeus-Batillius, Regii mediomatricum praesidis emblemata, Frankfort
1596
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Eindnoten:
1 Zie Renate Jaques, ‘Brettspiel, Brettstein’, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte II,
Stuttgart-Waldsee 1948, 1149-1167. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek
VIII, Den Haag 1916, 1883-1884, 1890.
2 Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata, ofte verbandelinge van den oorspronck, voortganck,
zeden, eere, staat en godsdienst van Oud-Batavien I, Den Haag 1685, 281. Arnold Houbraken,
Stichtelyke zinnebeelden, Amsterdam 1723, 55.
3 J. Ter Gouw, De volksvermaken, Haarlem 1871, 38-39. L.J. Slatkes, Dirck van Baburen (c.
1595-1624). A Dutch painter in Utrecht and Rome, Utrecht 1962, 72-73.
4 F.J. Dubiez, Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam: zijn leven en werken, ca. 1507-1553,
Amsterdam 1969, 100. De geïllustreerde editie van D.R. Camphuysens Stichtelijcke Rijmen,
Amsterdam 1647, bevat een prent waarop het verkeerbord aan de ‘boom der sonden’ hangt
(31). Soortgelijke veroordelingen van het triktrakken bijv. in Jan David, Christeliicken
waerseggher, Antwerpen 1602-03, afb. 49, en Antonius Sucquet, Den wech des eeuwich Levens,
ed. Antwerpen 1649, 202.
5 ‘Tuijschen’ betekent hier gokken of wellicht bedrieglijk spelen. Zie voorts: Renger, 81-83.
6 De prenten zijn naar Jan van de Velde.
7 De Groot, 121. R. Keyszelitz, ‘Zur Deutung von Jan Steens “Soo gewonnen, soo verteert”’,
Zeitschrift für Kunstgeschichte 22 (1959), 40-45.
8 De vergelijking met liefde bijv. in: Amoris divini et humani antipathia..., ed. Antwerpen 1670,
30 (‘Instabilitas Amoris’), en Willem den Elger, Zinne-beelden der liefde, Leiden 1703, 323.
Voor antieke voorbeelden: Houbraken, a.w., 56.
9 Dionysius Lebeus-Batillius, Regii mediomatricum praesidis emblemata, Frankfort 1596, nr.
12.
10 Houbraken, a.w., 57.

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

112

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

113

23 Isack Elyas
Werkzaam ca 1620, waarschijnlijk in Haarlem
Feestend gezelschap
Paneel, 47 × 63 cm. Gesigneerd en gedateerd 1620
Amsterdam, Rijksmuseum
De personen in deze voorstelling van Elyas zijn in twee groepen te verdelen, enerzijds
het staande paar aan de rechterkant van de compositie dat rechtstandig het beeldvlak
uitkijkt, anderzijds de in het algemeen meer actieve figuren rondom de tafel. Gezien
hun diverse handelingen moet van deze personages worden aangenomen dat ze de
vijf zintuigen vertegenwoordigen. Ze doen dit op de karakteristiek vermomde manier
die in deze tijd, rond 1620, gangbaar was.1
Het Gehoor wordt vertegenwoordigd door de luitenist, het Gezicht door de oudere,
zingende (?) man die een papier met tekst in zijn rechterhand houdt, de Smaak door
de man met het omgekeerde glas (die een duo vormt met het meisje naast hem), het
Gevoel door de staande jongen die zijn hoed afneemt en de Reuk door de vrouw met
het hondje op haar schoot. Geheel duidelijk is de verdeling niet. De Smaak en het
Gevoel laten zich hier eventueel verwisselen. Op zichzelf is dat niet uitzonderlijk de manieren waarop de zintuigen in de 17de eeuw werden uitgebeeld, waren divers
en soms, in onze ogen althans, vergezocht. Dit in tegenstelling tot de iconografie van
de zintuigen in de 16de eeuw, die door min of meer vaststaande personificaties en
attributen werd gedragen.2
Een treffend contrast met Elyas' in vele opzichten natuurlijk aandoende voorstelling
vormt een bijdrage aan het thema van de graveur Adriaen Collaert (afb. 23a). Deze
voor het laat 16de eeuwse beeldidioom zo typerende prent vertoont de zinnen in de
gedaanten van vijf grotendeels naakte vrouwen, alle voorzien van traditionele
attributen en bovendien in gezelschap van de personificatie van de Mens. Op zijn
schoot heeft het Gevoel plaats genomen, het zintuig dat doorgaans het laagst werd
aangeslagen omdat het gevoel het meest rechtstreeks verbonden werd geacht aan de
libido.3
Sedert de oudheid tot in de 17de eeuw werd over de zintuigen overwegend in
ongunstige termen geschreven. Niet alleen in de leer van Plato werden de zintuigen
als onbetrouwbaar veroordeeld, ook andere wijsgerige systemen hebben het
waarnemen, in feite elke vorm van waarneming, als bedrieglijk opgevat. In de
middeleeuwen en renaissance beschouwde men de zintuigen vanuit christelijk
standpunt als de verbindingswegen waarlangs alle mogelijke slechtheid en zonden
de menselijke geest binnendrongen. In de loop van de 17de eeuw evenwel zou er in
deze argwanende houding enige verandering optreden onder invloed van het zich
ontwikkelende empirisme, dat alle kennis wilde funderen in de ervaring. Voor deze
wijsgerige richting golden de zintuigen niet zozeer als zondig, maar eerder als
leveranciers van informatie en bewijsmateriaal.4
Op het tafereel van Elyas lijkt van een dergelijke waardering geen sprake te zijn.
De zintuigen worden hier onmiskenbaar vertegenwoordigd in een sfeer van
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23a Adriaen Collaert, De zintuigen (gravure)

mondain genoegen. Ze hebben, met andere woorden, tot lichtzinnig gedrag geleid,
een gedrag waartegen tegelijk op beproefde wijze wordt gewaarschuwd door middel
van de twee schilderijtjes die aan de muur achter het gezelschap hangen. Het ene
stuk stelt de Zondvloed voor, dat wil zeggen: de vernietiging van de mensheid na
een zondig leven, terwijl het andere, ovalen, stuk vagelijk een gevechtsscène
weergeeft, hetgeen in deze context de associatie rechtvaardigt met de zowel door
katholieken als protestanten dikwijls geuite gedachte dat het leven van de mens op
aarde een strijd is, een strijd ook tussen lichaam (zintuigen) en geest.5
Door de Antwerpse jezuïet Jan David bijvoorbeeld is deze gedachte in 1602 aldus
verwoord: ‘Het leven vanden mensche opder aerden/is eenen strijdt. Deze weerelt
is het veldt/daer den strijdt en slagh ghelevert wordt: ons leven/is den tijdt van
vechten/ende de croone te verdienen: ende dan volght den tijdt van ghecroont te
werden/veur die wel ghevochten sal hebben’.6
Een demonstratie van ‘wel vechten’ wordt door de overwegend jonge mensen bij
Elyas, slachtoffers van hun eigen zinnen, niet gegeven. In combinatie met de
zwaarwichtige tekens aan de wand fungeren ze als een visuele preek tegen de gevaren
des levens, ten behoeve van het terzijde staande paar, dat niet in de wereldse
genoegens betrokken is, en uiteindelijk ten behoeve van elke beschouwer van dit
schilderij.7

Eindnoten:
1 J. Richard Judson, Dirck Barendsz. 1534-1592, Amsterdam 1970, 97, noot 6, geeft een
specificatie van twee zintuigen, het Gezicht en de Reuk. De Jongh 1971, 148, geeft geen
specificatie.
2 Zie Hans Kauffmann, ‘Die Fünfsinne in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts’,
in: Kunstgeschichtliche Studien. Dagobert Frey zum 23. April 1943, hrsg. von Hans Tintelnot,
Breslau 1943, 133-157. Chu-tsing Li, The Five Senses in art. An analysis of its development in
Northern Europe, State University of Iowa 1955 (ongepubl. diss.), 23-34. Zie ook Seymour
Slive, Frans Hals I, Londen 1970, 78-79.
3 Hollstein IV, nr. 465. Het Gezicht heeft een spiegel en een (scherpziende) adelaar tot attributen;
in haar hand draagt zij een flambouw, wat duidt op het element vuur, waarmee het Gezicht in
verband wordt gebracht. Het Gehoor bespeelt een luit en naast haar zit een (scherphorend) hert.
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De Smaak draagt een mand met vruchten en een drinkschaal, terwijl boven haar hoofd een
(snoeplustig) aapje zit. De Reuk draagt bloemen en is vergezeld van een hond. Het Gevoel
tenslotte wordt - ook dat was traditioneel - door een vogel in haar vingers gepikt. De schildpad
aan de voeten van deze personificatie verwijst naar het element aarde.
Vgl. het overzicht bij Chu-tsing Li, a.w., 81-96. Zie ook Fokke Veenstra, Ethiek en moraal bij
P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen, Zwolle 1968, 130-167. De
eigenlijke grondlegger van het empirisme was de Engelsman Francis Bacon (1561-1626), wiens
ideeën in de Republiek o.a. door bemiddeling van Constantijn Huygens bekendheid kregen.
Dergelijke waarschuwingen in beeld komen meer voor. Vgl. in dit verband een prent naar Dirck
Barendsz. (Judson, a.w., 126-131, afb. 41 en 42) en het detail dat zichtbaar is van de strijdscène
die als schoorsteenstuk voorkomt op De weigering van het glas (cat. nr. 9 en De Jongh 1971,
147-148). Op de kas vóór het schilderij met de Zondvloed staat een beeldje van een boogschutter.
Dit kan, op grond van een traditionele koppeling van temperamenten, leeftijden en sterrenbeelden,
in verband worden gebracht met het volbloedige gezelschap dat de zintuigen symboliseert (De
Jongh 1971, 150). Volgens een bepaalde indeling werden sanguinici geassocieerd met de jeugd
en tevens met het sterrenbeeld van de Sagittarius, de boogschutter, maar volgens een andere
indeling ontbreekt het verband tussen boogschutter en het sanguinische temperament.
Jan David, Christeliicken waerseggher, Antwerpen 1602-03, 106. Woorden van gelijke strekking
bij de calvinist De Brune, 163.
Deze constructie is meer toegepast, o.a. door Jan Miense Molenaer; zie cat. nr. 44 en De Jongh
1971, 148 en noot 24.
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24 Barent Fabritius
Midden-Beemster 1624-1673 Amsterdam
Het varken op de leer
Doek, 101 × 79,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 165(2?)
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
Een varken op de leer, zoals Fabritius schilderde, is een veel voorkomend onderwerp
in de 17de eeuwse kunst. In de meeste gevallen zijn de organen verwijderd en hangt
het gereinigde kadaver opengespalkt te besterven, door lichtval geaccentueerd en
min of meer centraal in de compositie. Doorgaans betreft het een varken, maar ook
koeien en ossen zijn in deze toestand uitgebeeld, onder anderen door Rembrandt.
Slachtscènes en uitbeeldingen van gedode beesten hadden in de 17de eeuw reeds
een lange traditie. In de middeleeuwen zijn slachttaferelen te vinden in de iconografie
van de werkzaamheden die bij de maand november horen, maar pas in de 16de eeuw
verschijnt de voorstelling van het opengespalkte dier. Eén van de vroegste voorbeelden
geeft Pieter Bruegels getekende voorstelling van Prudentia (de Voorzichtigheid),
die vooral bekend raakte door de prent die ernaar werd gemaakt.1 Het slachten aan
het begin van de winter geldt hier als activiteit waarmee Bruegel het verstandig
vooruitzien symboliseerde.2 Bij de 18de eeuwse dichter Hubert Korneliszoon Poot
is deze gedachte nog te vinden in zijn beschrijving van de herfst:3 ‘Thans doodt en
kerft zyn slachtbyl runt en zwyn: Die helpen dan den killen winter voeden’.
Er bestaan echter aanwijzingen dat in de 17de eeuw het in beeld gebrachte kadaver
van een varken of os ook gedachten aan de dood opriep. In de Groote comptoir
almanach van 1667, een uitgave waarvan een relatief hoge oplage moet zijn gedrukt,
is bij de slachtmaand november een houtsnede afgebeeld (afb. 24a), die in hoofdzaak
dezelfde elementen laat zien als Fabritius' schilderij.4 Het bijbehorende versje herinnert
de lezer aan zijn eigen einde:
Ghy die naer u welbehagen
Os en Swijn en Kalf doet slaen;
Denckt hoe ghy ten Jongsten Dage
Voor Godts Oordeel sult bestaen.

24a Illustratie uit: Groote comptoir almanach, Amsterdam 1667
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24b Illustratie uit: Jacob Cats, Invallende gedachten ... (eerste druk 1656), ed. Amsterdam-Utrecht
1700

Een schilderij, toegeschreven aan Hendrick ten Oever, is in dit verband eveneens
van belang.5 Het toont een aan een ladder opgehangen varken in een stedelijke
omgeving (Zwolle), terwijl precies naast het kadaver, op de muur waartegen de ladder
staat, een zogenaamd pestkruis is aangebracht. De associatie met de dood en verderf
zaaiende pest versterkt hier de vanitas-boodschap van het karkas.
Zowel op de houtsnede uit de almanak, als op de schilderijen van Ten Oever en
Fabritius, en zoals bovendien op de meeste interpretaties van dit onderwerp, zien we
kinderen bezig de blaas van het geslachte varken op te blazen. Evenals het pestkruis
ondersteunen deze tafereeltjes de vermaning die van het centrale motief uitgaat. Het
opblazen van de blaas is namelijk een variant op het wijdverbreide thema van de
homo bulla, het bellenblazende jongetje, dat elders uitvoerig wordt besproken.6 Een
gedicht van Cats uit de jaren vijftig van de 17de eeuw, en één van Jan Luiken van
een halve eeuw later, verschaffen ons hierover duidelijke informatie. Beide dichters
lichten een prent toe waarop jongens zich weer met zo'n blaas amuseren en daarbij
leggen ze opnieuw de nadruk op de nietswaardigheid van het menselijk bestaan (afb.
24b en 24c):7 ‘U leven is maer enckel waes’; en: ‘Wat is de Waereld, die het ziet?
Een Blaas vol wind en anders niet ...’
Fabritius had, net zoals met de kinderen op de voorgrond, met de rokende mannen
bij het vuur op de achtergrond wellicht een speciale bedoeling. Ook rook en de
bezigheid van het roken werden immers opgevat als metaforisch voor de
kortstondigheid van het leven.8 Het schilderij van Fabritius heeft, zo mogen we
concluderen,
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24c Embleem uit: Jan Luiken, Des menschen begin, midden en einde, Amsterdam 1712

de dood tot hoofdonderwerp. Anderzijds mag ons dit niet doen vergeten dat in de
17de eeuw aan het slachten van een varken nog een andere gedachte was verbonden,
een gedachte die zowel met dood als met gierigheid te maken heeft. Zoals het varken
zich vet vreet, zo verzamelt de vrek zijn schatten, aldus leren de literatuur, de
emblematiek, en de 17de eeuwse volksmond.9 Hun nut blijkt pas later, want niet
eerder dan na hun dood leveren ze anderen (de slachters, respectievelijk de
erfgenamen) de nodige voordelen op. De associatie van varken met gierigheid leeft
tot in onze tijd voort in het fenomeen van het spaarvarken. Ook dit beest geeft pas
na zijn dood de inhoud van zijn buik prijs.

Eindnoten:
1 Zie Louis Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude, Brussel
1969, 102.
2 J.A. Emmens, ‘Reputatie en betekenis van Rembrandt's “Geslachte os”’, Museumjournaal 12
(1967), 81.
3 Hubert Korneliszoon Poot, Gedichten II, Amsterdam 1780, 230.
4 Zie De Jongh 1971, 169-170.
5 J. Verbeek en J.W. Schotman, Hendrick ten Oever, een vergeten Overijssels meester uit de
zeventiende eeuw, Zwolle 1957, 29-30; afb. 17.
6 Zie cat. nr. 4 (Boursse) en De Jongh 1967, 81-89.
7 Cats II, 408-409; vgl. idem I, 238. Jan Luiken, Des menschen begin, midden en einde, Amsterdam
1712, 46-47.
8 Zie cat. nr. 7 (Brouwer).
9 Zie bijv. Henkel-Schöne, 554; Zacharias Heyns, Emblemata ..., Rotterdam 1625, ‘Emblemata
moralia’, 5-6; Jan van der Veen, Zinne-beelden, oft Adams appel, Amsterdam 1642, 63.
Hermanus van den Burg, Verzameling van uitgekórene zin-spreuken ..., Haarlem 1743 (ed. pr.
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1705), 196-197. Cats I, 238, formuleert iets dergelijks naar aanleiding van het zogenaamde
koten, een kinderspel waarbij bepaalde botten van een os werden gebruikt. Zoals de koot pas
na de dood van de os tevoorschijn komt, zo krijgen de erfgenamen pas na de dood van de vrek
beschikking over diens goederen. Zie tenslotte ook Jeremias de Decker, Alle de rym-oeffeningen
II, Amsterdam 1726 (ed. pr. 1659), ‘Eerste boeck der puntdichten’, 50.
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25 Dirck Hals
Haarlem 1591-1656 Haarlem
Vrouw die brief verscheurt
Paneel, 45 × 55 cm. Gesigneerd en gedateerd 1631
Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum
Het thema van een vrouw met brief, gezeten in een vertrek waarin een schilderij
hangt dat een schip op zee voorstelt, is door verscheidene kunstenaars ter hand
genomen (cat. nr. 71).1 Van Dirck Hals kennen we tenminste twee exemplaren en
dat zijn tevens de vroegste voorbeelden van het onderwerp.2 Waar het steeds om
draait in deze schilderijen is het samenspel tussen juist het detail van de brief en dat
van het schip op zee, waarbij het schip geldt als beeld van de minnaar en de zee van
zijn gevoelens van liefde. Soms evenwel wordt met het schip het hart van de
vrouwelijke, in plaats van de mannelijke partner verbeeld.3
Dirck Hals heeft het thema op twee verschillende manieren gestalte gegeven.
Tussen het hier tentoongestelde paneel uit Mainz en de variant uit Philadelphia (afb.
25a) bestaat een in het oog lopend verschil. Op de laatstgenoemde versie glimlacht
de vrouw, terwijl ze de brief, die ze klaarblijkelijk al gelezen heeft, in haar linkerhand
houdt. De zee op het schilderij achter haar is spiegelglad. Op de andere voorstelling
blijkt de dame in kwestie minder positief gestemd: zij is bezig de brief te verscheuren;
het zeegezicht aan de muur vertoont een storm, getuige ook het schuinliggende schip
op de voorgrond.
De conclusie is niet moeilijk: hier zijn twee verschillende soorten liefde in beeld
gebracht, de hoopvolle en de teleurstellende liefde. Jan Harmensz. Krul heeft daarover
het volgende opgemerkt: ‘Wel te recht mach Liefde by de Zee vergeleecken
werden/aenghesien haer veranderinge/die d'eene uyr hoop/d'ander uyr vreese doet
veroorsaecken: even gaet het met een Minnaer/als het een Schipper doet/de welcke
sich op Zee beghevende/d'eene dagh goedt we'er/d'ander dagh storm en bulderende
wint gewaer wort...’.4

1
2

3
4

Zie verder cat. nr. 39 (Metsu).
De Jongh 1967, 52-53. Een derde exemplaar bevond zich vroeger in de Khanenko collectie
te Kiev (vriendelijke mededeling van mr. Otto Naumann); onduidelijk is of er op de
achterwand van het desbetreffende interieur een landkaart of een zeegezicht hangt.
Zo bijvoorbeeld in Th. Arendsz., Roeland ..., Amsterdam 1686, 12, waar de vrouwelijke
hoofdpersoon zegt: ‘Myn hart is als een schip in 't midden van de baaren’.
Jan Harmenszoon Krul, Minne-beelden: toe-gepast de lievende ionckheyt, ed. Amsterdam
1640, 2-3. De Jongh 1967, 52 en noot 72.
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25a Dirck Hals, Vrouw met brief. Philadelphia, Museum of Art

Gezien het feit dat de vrouw op het Mainzer schilderij haar brief in snippers scheurt,
moeten we aannemen dat zij, en niet de briefschrijver, degene is bij wie de liefde
‘vreese’ heeft veroorzaakt. Anders dan dit waarschijnlijk het geval is bij Metsu en
Vermeer, lijkt het schip op de woelige baren bedoeld te zijn als een afspiegeling van
háár treurige gemoedstoestand.
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26 Dirck Hals
Haarlem 1591-1656 Haarlem
Buitenpartij
Paneel, 28 × 45 cm
Verzameling Mevrouw C. van den Bergh, in bruikleen bij het Frans
Halsmuseum, Haarlem
Deze in de jaren twintig geschilderde Buitenpartij wordt gedragen door personificaties
van de vijf zintuigen. De 17de eeuwse beschouwer moet onmiddellijk hebben gezien
dat de luitspeler en de naast hem zittende (zingende?) vrouw het Gehoor
vertegenwoordigen, dat het zittende paar met de bloem, en het staande paar dat aan
het vrijen is, respectievelijk de Reuk en het Gevoel personifiëren, dat de man met
de verrekijker en zijn vriendin het Gezicht verbeelden en het duo met de drinkschaal,
rechts op de voorgrond, de Smaak aanduidt.
De manier waarop Dirck Hals hier de zinnen heeft verbeeld staat qua natuurlijkheid
ver boven de onbewimpeld allegorische aanpak van Collaert (afb. 23a) en wint het
in overzichtelijkheid van Isack Elyas (cat. nr. 23) wiens gezelschap ongeveer
gelijktijdig met het zijne werd geschilderd. Hals ging ook zeker veel overzichtelijker
te werk dan Pieter de Hooch in zijn Galant gezelschap (cat. nr. 29), maar De Hooch
streefde in dit opzicht geen overzichtelijkheid na: in zijn schilderij werd het thema
van de zintuigen, zoals dikwijls in de tweede helft van de eeuw, opzettelijk sterk
gesublimeerd.1
Weliswaar kleedde Hals zijn tafereel dusdanig in dat een alledaags aanzien, zoals
in De Hoochs werk, gegarandeerd was, maar hij ging daarbij niet zo ver om de
traditionele structuur van het thema te verdoezelen. Zijn indeling is uiterst duidelijk,
nagenoeg even duidelijk als die bij Jacob Fransz. van der Merck, waar elk zintuig
volgens een ander, maar even beproefd patroon, een afzonderlijke uitbeelding kreeg
(cat. nr. 38).2
Een dergelijke weergave van de zintuigen, in vijf aparte kaders, ontwierp Hals
trouwens ook zelf, onder meer voor een door Cornelis Kittensteyn uitgevoerde serie
gravures.3 Deze serie hangt nauw samen met het schilderij. Een enkele figuur uit de
Buitenpartij blijkt wat uiterlijk betreft vrijwel identiek te zijn aan bepaalde personages
op de prenten. Dit geldt in het bijzonder voor de man met de verrekijker (afb. 26a).
Ook de vrouw die de Smaak verbeeldt, treedt in de prentenserie op, maar daar, in
enigszins gewijzigde vorm, als personificatie van de Reuk. Verder fungeert de
opmerkelijke vogeltaart, die in de Buitenpartij door een knecht omhoog wordt
gehouden, in de prent van de Smaak als een der attributen van dit zintuig (afb. 26b).
Deze verwisseling van rollen toont aan dat Hals attributen en figuranten uit voorraad
kon leveren, een economisch principe dat in de 17de eeuw vrij gangbaar was.4
1

2
3
4

Zie voor het thema van de zintuigen: cat. nr. 23 (Elyas). Of Hals' voorstelling dezelfde morele
strekking heeft als het schilderij van Elyas, blijft een open vraag bij gebrek aan verder
toelichtende details.
Vgl. Seymour Slive, Frans Hals I, Londen 1970, 78-79.
Hollstein IX, 7-11. Dirck Hals heeft de zintuigen, bestaande uit vijf scènes, ook geschilderd;
zie Slive, a.w. 79.
Vgl. E. Haverkamp Begemann, Willem Buytewech, Amsterdam 1959, 49-50.
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26a Cornelis Kittensteyn naar Dirck Hals, Het gezicht (gravure)

26b Cornelis Kittensteyn naar Dirck Hals, De smaak (gravure)
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27a Anonieme Duitse meester, De liefdestuin (gravure)
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27 Dirck Hals
Haarlem 1591-1656 Haarlem
Tuinfeest
Paneel, 78 × 137 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
Het Tuinfeest van Dirck Hals is een goed voorbeeld van een 17de eeuwse voorstelling
met vervagende grenzen tussen wat letterlijk en wat tevens figuurlijk moet worden
opgevat, tussen genre en portret, en - in het algemeen - tussen fantasie en
werkelijkheid. De hond op de voorgrond links en de staande vrouw rechts, tussen de
zittende man die zijn hoed in de linkerhand, en de staande man, die zijn hoed in de
rechterhand houdt, zijn overgenomen uit Buytewechs ruim tien jaar eerder
geschilderde Deftige vrijage.1 Hier althans heeft Hals níet naar de realiteit gewerkt.
De meeste figuren lijken trouwens aan zijn fantasie te zijn ontsproten, enkele
daarentegen doen zeer portretmatig aan, met name het staande paar links op de
voorgrond. De man, fraai uitgedost, de armen kruiselings over zijn borst, heeft zijn
rechterbeen als bij een danspas naar voren gezet, terwijl hij rechtstandig het beeldvlak
uitkijkt. Zijn partner wijst op hem met haar linkerhand, een gebaar dat, gecombineerd
met de blikrichting van de man, het vermoeden rechtvaardigt dat we hier met een
zelfportret te doen hebben.2
De bezigheden van het veelkoppige gezelschap zijn de gebruikelijke van een
feestelijke bijeenkomst: men converseert, eet, drinkt, musiceert en flirt. Dit
geanimeerde samenzijn is gesitueerd in een arcadische, parkachtige omgeving met
uitheemse vogels als papegaaien en met een hoge villa, opgetrokken in klassicistische
stijl, op de achtergrond. Het landschap is ongetwijfeld geïdealiseerd, het huis
gefantaseerd. Omstreeks 1628, toen Hals dit schilderij concipieerde, kwam dergelijke
architectuur in Holland niet of nauwelijks voor. Het Italiaans aandoende huis zal
tijdgenoten dan ook als een bijzonder element zijn opgevallen.
Ofschoon welgestelde 17de eeuwers er soms ware lusthoven op nahielden, moet
de voorstelling van Hals in de eerste plaats worden gezien als een schakel in de
iconografie van de zogenaamde liefdestuin. Dit onderwerp ontstond in de late
middeleeuwen, was aanvankelijk vooral populair in Duitsland en Italië, maar kreeg
uitlopers in verschillende landen, tot in de 18de eeuw, toen het met name door Franse
kunstenaars als Watteau, Pater en Lancret ter hand werd genomen.3
Middeleeuwse en latere minnetuin-voorstellingen waren nooit afbeeldingen van
een bestaande omgeving, waarin mensen werkelijk bijeenkwamen om de liefde te
bedrijven. Van het begin af aan ging het om een allegorie, belichaamd in personages
die temidden van gecultiveerde natuur de uitingen van liefde op elegante wijze
stileerden. Dikwijls omvatten deze droomwerelden een kasteel (‘château d'amour’),
een fontein die eveneens een erotische betekenis bezat, alsmede allerlei dieren.4 Een
1
2
3
4

Zie cat. nr. 10.
Vgl. E. Haverkamp Begemann, Willem Buytewech, Amsterdam 1959, 50 en noot 266. Voorts:
E. de Jongh, ‘Tuinfeest. Dirck Hals (1591-1656)’, Openbaar Kunstbezit 13 (1969), 13.
Raimond van Marle, Iconographie de l'art profane au moyen-age et à la renaissance II, Den
Haag 1932, 426.
Ibidem, 422-432. Zie ook cat. nr. 10 (Buytewech) en nr. 72 (Vinckboons).
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Duitse kopergravure uit de 15de eeuw (afb. 27a) geeft een suggestief inzicht in de
iconografische herkomst van Dirck Hals' Tuinfeest.5 Stijl en werkelijkheidsgehalte
van beide werken mogen aanmerkelijk van elkaar verschillen, de ingrediënten
stemmen overeen. Zowel op de houtsnede als op het schilderij treffen we bijvoorbeeld
een aapje aan. Dat van Hals neemt compositorisch een in het oog vallende plaats in,
doordat het beest, in tegenstelling tot de mensen die gezamenlijk een compacte groep
vormen, juist geheel ‘vrij’ werd neergezet.
De betekenissen van beide apen zullen elkaar niet veel ontlopen. In de
middeleeuwen was het reeds traditie om aan apen negatieve associaties te verbinden.
In de 17de eeuw was het niet anders. Hals zal wel weet hebben gehad van hetgeen
zijn stadgenoot, de schilder-schrijver Karel van Mander, een kwart eeuw vóór het
ontstaan van het Tuinfeest, over apen had opgemerkt: ‘Den Aep / oft
Simme/beteyckent den ondeughenden Mensch’. En ‘Met den Aep wort ooc beteyckent
onschamelheyt [schaamteloosheid]’. Een geketende aap gold als beeld van iemand
die vrijwillig in zonde gevangen was en geen verlangen koesterde zich daaruit te
bevrijden.6 Zowel op de Duitse prent als op het schilderij blijkt de aap te zijn geketend:
het ene dier is vastgebonden aan een hek, terwijl het andere met een ketting aan een
stoel is vastgemaakt.
De aap bij Hals heeft tot functie de vrolijke mensen voor te houden hun vrolijkheid
niet te ver te drijven en niet te eindigen zoals hij altijd is geweest - zonder deugd en
zonder schaamte. Door de aap op het tableau de la troupe te plaatsen gaf de schilder
mogelijk blijk van de optimistische, zij het riskante 17de eeuwse opvatting, dat het
negatieve afschrikwekkend werkt en aanspoort tot deugd.7

5
6

7

Van Marle, a.w., 425 en 429.
H.W. Janson, Apes and ape lore in the middle ages and the renaissance, Londen 1952, i.h.b.
29-71 en 145-162. Van Mander, Uutbeeldinge..., fol. 128 verso. Voorts: cat. nr. 55 (Van
Roestraeten).
Zie de inleiding tot deze catalogus.
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28 Gerard van Honthorst
Utrecht 1590-1656 Utrecht
De soldaat en het meisje
Doek, 82,6 × 66 cm
Brunswijk, Herzog Anton Ulrich-Museum
‘... een welgemaekte Meyd, doet als een Pikstok branden’ heet het in een 18de eeuwse
verzamelbundel van veel oudere liefdes- en drinkliederen. Het vrijen van Honthorsts
lustige paar, de vuurtang en de flambouw laten er weinig twijfel over bestaan dat we
hier te maken hebben met de visualisering van een dergelijke beeldspraak.1 Mogelijk
was Honthorst in de keuze van zijn onderwerp beïnvloed door vergelijkbare
voorstellingen van vroeger datum, die hij in Italië kan hebben gezien. Een schilderij
van El Greco uit zijn Italiaanse tijd, de zogenaamde Fábula, is wel als voorbeeld
genoemd, maar deze suggestie is niet erg overtuigend.2 Zowel het schilderij van
Greco als dat van Honthorst maakt uiteindelijk deel uit van een grote, internationale
groep ‘blazers’. Het aanblazen van vuurgloed was een motief dat, mede om de
uitdaging die kennelijk in het schilderen van lichteffecten lag, zeer in trek was bij
de Caravaggisten, directe en indirecte navolgers van de Italiaanse schilder Caravaggio,
tot wie ook Honthorst moet worden gerekend.3
Het spreekwoordelijk in vuur en vlam zetten van de liefde - ‘de min (gelijck ghy
weet) wert by het vuyr geleecken’ - was een wel zeer algemeen beeld in de literatuur
en emblematiek.4 Het heeft dan ook aanleiding gegeven tot velerlei moralisaties. Ook
symbolisch vuur kan immers worden aangewakkerd, een ogenblik

28a Embleem uit: Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (eerste druk 1632), ed.
Amsterdam-Utrecht 1700
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28b Embleem uit: Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (eerste druk 1632), ed.
Amsterdam-Utrecht 1700

oplaaien, pijn doen: evenzoveel mogelijkheden voor zedenmeesters om in zaken van
liefde en sexualiteit terughoudendheid, matiging en voorzichtigheid aan te bevelen.
De uitgesproken waarschuwingen verschillen onderling nogal van kracht. Soms
wordt alleen (de vuurtang geeft aanleiding tot nieuwe beeldspraak) een kunstige
manier van grijpen aanbevolen, soms wordt gewezen op de ‘smet’ die de gloeiende,
maar kortstondige hoeremin pleegt achter te laten.5
Dit laatste doet Jacob Cats, in een embleem dat hij rubriceert onder de titel ‘Hoeren
en slimme streken van de selve’. Een ‘weelde-kint’ biedt een jonge cavalier een bakje
met gloeiende kolen aan, terwijl achter haar een luitspelende nar de dwaasheid van
deze handeling beklemtoont (afb. 28a). Het onderschrift laat de cavalier zeggen:
‘Dus ben ik in gevaer waer ik de vingers set; Uw kool doet als haer vrou, sy brant,
of sy besmet’.6
Wat het schilderij van Honthorst betreft, gezien het voorkomen van het meisje en
de vrijpostigheid van haar beluste metgezel is het zeker niet onwaarschijnlijk dat het
ook hier om hoereliefde draait, de liefde die brandt en smetten achterlaat. In dat geval
kon de toeschouwer geacht worden te begrijpen dat een en ander slechts van korte
duur is, en geenszins zonder gevolgen voor lichaam en ziel. Zoals een jongen in een
ander hoereembleem van Cats, in feite een variant op de gelijkenis van de verloren
zoon (afb. 28b), vol spijt uitroept:
Dit en was maer korte vreught;
Want als 't gelt was uyt-geteert,
En mijn renten op-gesmeert,
Quam'er stracx een hart besluyt,
Want ick moest ten huysen uyt,
En een ander quam te roer,
Dien gingt juyst als ick'er voer;
Daer dwaeld'ick toen achter straet
Sonder gelt, en sonder raet,
En my bleef ter werelt niet
Als een innigh ziel-verdriet
En daer toe een vunstigh lijf,
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Voor sijn jaren stram en stijf.7

Een zo letterlijke vermaning heeft Honthorst in zijn schilderij overigens niet
ingebouwd. De afloop en algemene strekking zijn aan de verbeelding van de
beschouwer overgelaten. Of het ons onbekende publiek waarvoor schilderijen als
dat van Honthorst bestemd waren, ook nog heeft gespeculeerd over een verband
tussen de uitgebeelde min en het zintuig van de tast - het tasten wordt hier immers
overduidelijk gepraktiseerd - blijft een open vraag.8

Eindnoten:
1 Zie over dit schilderij ook H. Braun, Gerard und Willem van Honthorst, Göttingen 1966 (diss.),
81-83 en 150-152, en De Jongh 1971, 175-176. Het citaat is afkomstig uit Thirsis minnewit III,
Amsterdam z.j., 45.
2 Vgl. hierover J.R. Judson, Gerrit van Honthorst. A discussion of his position in Dutch art, Den
Haag 1959, 63, en Braun, a.w., 81. Voor de iconografie van het schilderij van El Greco, zie
H.E. Wethey, El Greco and his school II, Princeton 1962, 81-83.
3 Jan Białostocki heeft geprobeerd verband te leggen tussen voorstellingen van vuurblazers en
een passage uit Plinius' Historia naturalis (XXXIV, 79, XXXV, 138). Dit verband zou een
klassieke achtergrond, en daarmee theoretische rechtvaardiging geven aan de verrassende
hoeveelheid van dergelijke schilderijen, maar voor de verdere iconografie lost het weinig op.
Zie: Jan Białostocki, ‘Puer sufflans ignes’, in: Arte in Europa. Scritti di storia dell'arte in onore
di E. Arslan, Milaan 1967, 591-595.
4 Het citaat is uit: Jan Harmenszoon Krul, Minne-beelden toeghepast de lievende jonckeyt,
Amsterdam 1634, 4.
5 Vgl. Cats I, 4: ‘Grijp'et wel, soo is 't maer spel’. Een vergelijkbaar beeld bij Krul, a.w., 4-5.
6 Cats I, 537.
7 Cats I, 538. Ter zake in dit verband is ook een embleem van Johan de Brune (341). Hierin
evolueert de jeugdige levenslust van een paar dat voor een haardvuur zit te spelen (het meisje
met een vuurtang) moeiteloos naar een vanitas, die ons voorhoudt dat ‘Daer is gheen dingh, dat
leeft, dat eeuwelick zal blijven: De deughd op dezer aerd, is alleen buyten nood’.
8 Vgl. De Jongh 1971, 176.
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29 Pieter de Hooch
Rotterdam 1629-1683 Amsterdam
Galant gezelschap
Doek, 64 × 75 cm
Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga
Het mag niet uitgesloten worden geacht dat het door De Hooch samengestelde
gezelschap op beproefde wijze, dat wil zeggen: verhuld, de vijf zintuigen verbeeldt,
menselijke functies waarover menig 17de eeuws moralist zich bezorgd heeft
uitgelaten. Het lagere zingenot wordt in elk geval verbeeld door de man die in zijn
ene hand een pijp vasthoudt en met zijn andere hand de borst van de naast hem
zittende vrouw betast. Hij vertegenwoordigt het Gevoel, traditioneel het laagst
gekwalificeerde zintuig, dat vaak verbonden werd met de Wellust.1
Uitzonderlijker dan het gezelschap is het grote schoorsteenstuk dat, geflankeerd
door twee portretten, een deel van de bovenzijde van de compositie in beslag neemt.
Schilderijen in 17de eeuwse schilderijen kunnen de hoofdhandeling accentueren of
preciseren, maar ze kunnen eveneens dienen als tegenpool van de hoofdhandeling.2
Van niet elk schilderij in een schilderij valt evenwel de functie vast te stellen. De
beide portretten in De Hoochs vertrek bijvoorbeeld geven geen aanleiding tot nadere
overwegingen. Daarentegen nodigt het in het oog springende schoorsteenstuk
nadrukkelijk tot interpretatie uit. Het gaat er nu om hoe de voorstelling van het
schoorsteenstuk zich verhoudt tot de hoofdvoorstelling.
Uitgebeeld is de schaking van Ganymedes, een Griekse mythe, die in de 17de
eeuw onder meer bekend was door vertalingen van Ovidius' Metamorfosen en door
het verscheidene malen uitgegeven commentaar op dit boek door Karel van Mander.
De Trojaanse koningszoon Ganymedes werd vanwege zijn jeugdige schoonheid door
de goden uitverkoren tot schenker van Zeus, de oppergod. Zeus die Ganymedes
minder als schenker dan als bedgenoot begeerde, veranderde zichzelf in een adelaar
en ontvoerde de jongen naar de Olympus.3
Deze mythe is door Plato enerzijds gebruikt om zijn eigen gevoelens jegens zijn
leerlingen te rechtvaardigen, hoewel hij anderzijds het verhaal over Ganymedes een
kwalijk verzinsel van de Kretenzers noemde en de homosexualiteit afwees als zijnde
in strijd met de natuur. Plato's tijdgenoot Xenophon beschouwde de mythe als een
allegorie van de superioriteit van de geest boven het lichaam. Volgens hem zou de
naam Ganymedes zijn afgeleid van het Griekse werkwoord ganusthai (zich verheugen)
en van het zelfstandig naamwoord mèdea (verstand) en dit verband zou er, volgens
Xenophons redenatie, reeds op wijzen dat de genegenheid van de goden niet naar
lichamelijke schoonheid, maar naar geestelijke adel uitging.4
Tijdens de renaissance werd deze laatste uitleg gekoppeld aan de leer van Plato,
die inhield dat de geest, wilde hij de hemelse geheimenissen kunnen aanschouwen,
zich zo veel mogelijk los diende te maken van zijn lichamelijke banden. In dit licht
gezien stelde Ganymedes de menselijke geest of ziel voor die, ontrukt aan zijn
lichamelijkheid, dankzij het Opporwezen de hemel mag binnentreden. Deze
neoplatonische interpretatie, die onder humanisten veel bijval vond en die bijvoorbeeld
uitvoerig wordt toegelicht in de befaamde Emblemata van Alciati (afb. 29a), droeg
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de ene keer een meer christelijke stempel dan de andere keer.5 Een specifiek
christelijke moralisatie van de mythe had vooral opgeld gedaan in de late
middeleeuwen, waarbij Ganymedes bij voorkeur werd vergeleken met Johannes de
Evangelist, wiens traditionele attribuut immers de adelaar is.6

29a Embleem uit: Andrea Alciati, Emblemata ..., Parijs 1602
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Karel van Manders genoemde Wtlegghingh op Ovidius' Metamorfosen, een belangrijk
handboek voor 17de eeuwse Hollandse kunstenaars, bevat een opvatting over de
Ganymedes-mythe die aansluit bij die der Italiaanse humanisten. ‘By Ganymedes
wort verstaen’, schrijft Van Mander, ‘de Menschlijke Siele / de ghene / die
alderweynichst met de lichaemlijcke onreynicheden der quade lusten is bevleckt:
dese wort van Gode vercoren / en tot hem ghetrocken’.7
Naast deze hooggestemde verklaring kende men in de 17de eeuw de figuur van
Ganymedes ook als schenker der goden. Als zodanig voert Vondel hem ten tonele
in enkele van zijn huwelijksgedichten, onder andere in het gedicht op het huwelijk
van Pieter Cornelisz. Hooft en Helionora Hellemans. Ganymedes wordt door Zeus
zelf gezonden om de bruiloftsdis van Hooft met hemelse nectar te vereren.8
Ondanks de sublimaties van de Ganymedes-mythe is het homo-erotische karakter
ervan nooit uit de aandacht verdwenen. Ook in de 17de eeuw was men zich van dit
aspect terdege bewust en het schijnt zelfs dat in calvinistische kringen lustknapen
wel als ‘Ganymedes’ werden aangeduid.9 De klassicistische kunstleer, althans in de
persoon van Samuel van Hoogstraeten, beschouwde de uitbeelding van de schaking
van Ganymedes als strijdig met de welvoeglijkheid (decorum): ‘Het geene onstichtlijk
is, behoort men te verbergen, de bescheydenheit [gezond verstand] laet niet toe, de
zonden ten voorbeelt te stellen: want den voorgang der ouden stelt den koers aen de
jeugt. Een jongeling, zeytmen, wiert door 't zien van de Schilderyen, daer Ganimedes
ontschaekt wiert ... zoo ontroert, dat hy uitberste: Ten is geen dooling de Goden te
volgen’.10
Men kan zich afvragen of het feit dat de mythe dus ook in de taboesfeer lag, van
invloed is geweest op de wijze waarop De Hooch het klassieke verhaal in beeld heeft
gebracht. In tegenstelling tot de meeste uitbeeldingen van Ganymedes verschijnt de
koningszoon bij hem niet als een schone jongeling, maar als een kleuter met een
opvallend bloot achterwerk. Er dringt zich onmiddellijk een vergelijking op met
Rembrandts bekende Ganymedes, een schilderij met een onmiskenbaar satirische
inslag, waarop het desbetreffende jongetje huilt en urineert en geen spoor van
schoonheid vertoont (afb. 29b). Rembrandt blies hiermee in feite een oude traditie
nieuw leven in: het parodiëren van de Ganymedes-mythe was reeds bij de Antieken
bekend.11 De Hoochs Ganymedes zou eveneens in deze traditie thuis kunnen horen,
al treedt het satirische karakter minder op de voorgrond dan bij Rembrandt.
Het heeft er bovendien veel van dat De Hooch nog een speciaal - en origineel beeldgrapje heeft ingelast, een grapje betreffende het hondje dat rechts op de
voorgrond, met zijn kop omhoog, kennelijk staat te blaffen. Op het eerste gezicht
lijkt het dier dit te doen tegen de binnenkomende bezoeker, maar bij nader inzien
blijkt het mogelijk zijn blaffen op te vatten als reactie op de scène van het
schoorsteenstuk. Hoe vreemd ook, deze houding wordt begrijpelijk als we
veronderstellen dat de geestigheid juist hierin is gelegen. Staat op de meeste
uitbeeldingen van de roof van Ganymedes, althans op die waar de begane grond
zichtbaar is, een hond zijn opstijgende baas na te kijken (afb. 29c), in dit geval is
daarvan, uitzonderlijkerwijs, geen sprake. Op De Hoochs Ganymedes-scène zelf is
geen hond te bekennen en we mogen aannemen dat de schilder het beest als het ware
naar de begane grond van de hoofdvoorstelling heeft overgeheveld, en wel op zo'n
manier dat de relatie tussen baas en hond volkomen gehandhaafd blijft.

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

Indien de roof van Ganymedes door De Hooch is bedoeld als een toespeling op
de homosexualiteit zonder meer, is het verband met de zes personen in de

29b Rembrandt, De roof van Ganymedes. Dresden, Staatliche Kunstsamm lungen
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kamer onduidelijk, althans voor de hedendaagse beschouwer. Indien de kunstenaar
de scène echter heeft aangeboden in het licht van de neoplatonische uitleg, zoals hij
die bij Van Mander heeft kunnen lezen, betekent dit dat het schilderij in het schilderij
in een moraliserende verhouding tot de hoofdvoorstelling staat: de aan het lichaam
ontstegen ziel versus het wereldse leven, dat zich een niveau lager afspeelt.
Deze laatste interpretatie lijkt het meest zinvol, temeer ook omdat in dat geval de
moraal wordt verstrekt volgens een in de 17de eeuw gangbaar principe, moraal
namelijk gewikkeld in geestige verpakking, met het oogmerk om op lachende of
pikante wijze de waarheid te verkondigen (‘ridendo dicere verum’).12 Geestig is met
name de manipulatie met de hond, maar bovenal de paradox dat de opstijgende reine
ziel belichaamd wordt door een koddige, blote kleuter die tegelijk een satire levert
op de catamitus, het bevallige lustobject van de oppergod.

29c Michiel Cocxie de Oude, De roof van Ganymedes (tekening). Londen, British Museum

Eindnoten:
1 Het Gehoor wordt verbeeld door de violist, de Smaak door de vrouw met het glas in haar hand,
het Gezicht door de andere vrouw die naar buiten kijkt, en de Reuk mogelijk door het hondje,
hoewel dit dier, zoals hieronder wordt uiteengezet, ook een andere functie vervult. De
onevenwichtigheid van deze indeling mag opvallend zijn, ongewoon is zij niet; zie hiervoor de
inleiding van deze catalogus. Voor de zintuigen voorts cat. nr. 23 (Elyas).
2 Vgl. de schilderijen in Van Hoogstraetens De zieke dame, cat. nr. 30.
3 Robert Graves, The Greek Myths I, Harmondsworth 1966, 115-118, en Erwin Panofsky, Studies
in Iconology, New York 1962, 213-218.
4 Plato, Phaidros, 255c en Wetten I, 636c. Xenophon, Symposion VIII, 30. Panofsky, a.w., 214.
5 Andrea Alciati, Emblemata ..., ed. Parijs 1602, 58.
6 Panofsky, a.w., 213.
7 Van Mander, Wtlegghingh, 87 recto.
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8 Vondel, W.B. III, 153-174. Men zou zich kunnen afvragen of het trekken aan het schellekoord,
door de man links op De Hoochs schilderij, wellicht een toespeling is op Ganymedes' functie
van schenker.
9 Emil Kieser, ‘Uber Rembrandts Verhältnis zur Antike’, Zeitschrift für Kunstgeschichte 10
(1941-44), 129-162, i.h.b. 154, noot 6. Eveneens: Julius S. Held, ‘Rembrandt and the classical
world’ (lecture), in: Rembrandt after three hundred years: a symposium - Rembrandt and his
followers, October 22-24, 1969, The Art Institute of Chicago, Chicago 1973, 49-66, i.h.b. 60.
10 Samuel van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, Rotterdam 1678,
94.
11 Zie noot 9. Voor parodieën op klassieke thema's: E. de Jongh, ‘Review of J.W. Niemeijer,
Cornelis Troost 1696-1750’, Simiolus 6 (1972-73), 76-80, i.h.b. 78. Het urineren van Rembrandts
Ganymedes houdt waarschijnlijk verband met zijn functie van Aquarius. Zie Van Mander, a.w.,
87 recto: ‘... want Ganymedes wiert verandert in 't Hemel-teecken/stort water/t'welc van der
Sonne inghenomen wesende/ons niet al Nectar, maer waters ghenoech schenckt/en afstort’. De
geschaakte Ganymedes als Aquarius treft men bijvoorbeeld aan op een der fresco's van
Baldassare Peruzzi op het plafond van de Sala di Galatea in de Villa Farnesina te Rome. Zie
Federico Hermanin, La Farnesina, Bergamo 1927, 41 en afb. 54. De kersen die Rembrandts
Ganymedes in de hand houdt, een elders bij deze figuur nooit voorkomend attribuut, zijn
misschien een toespeling op zijn toekomstige rol van Zeus' bedgenoot. Zie voor kersen in
erotische zin: Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
II. Die galante Zeit. Ergänzungsband, München [1911], afb. tussen 216 en 217, afb. 251; voorts:
Ella Snoep-Reitsma, ‘Chardin and the bourgeois ideals of his time’, Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek 24 (1973), 147-243, i.h.b. 213-215.
12 Zie Herman Pleij, ‘De sociale functie van humor en trivialiteit op het rederijkerstoneel’,
Spektator, tijdschrift voor neer landistiek 5 (1975-76), 108-127. Voorts cat. nr. 7 (Brouwer).
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30 Samuel van Hoogstraeten
Dordrecht 1626-1678 Dordrecht
De zieke dame
Doek, 69,5 × 55 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
De 17de eeuw heeft een lange reeks schilderijen voortgebracht waarin de dokter een
belangrijke rol speelt. Vooral de dokter die een visite aflegt bij een jonge vrouw,
zoals op dit schilderij van Samuel van Hoogstraeten, is een populair onderwerp
geweest. Meestal is de arts doende de pols van zijn patiënte te voelen of haar urine
te onderzoeken. Uit expliciete toespelingen in een aantal van deze schilderijen, onder
andere van Jan Steen en Godfried Schalcken, valt te concluderen dat de aandoening
waaraan deze vrouwen lijden, hetzij minnekoorts, hetzij (ongewenste) zwangerschap
is.1
Omdat er op de doktersvisite van Van Hoogstraeten sprake is van een
urineonderzoek, is het zinvol dit schilderij te bekijken in verband met de toenmalige
diagnostiek. In de tijd dat het werd gemaakt, stond het zogenaamde piskijken al lang
niet meer in aanzien, zeker niet in de meer geavanceerde medische kringen. Aan het
einde van de 16de eeuw had de Delftse arts Pieter van Foreest er scherpe kritiek op
uitgeoefend in een Latijnse verhandeling, die in 1626 in een Nederlandse vertaling
verscheen onder de veelzeggende titel Het onzeker ende bedrieghlick oordeel der
wateren: het welcke de pis-besienders tot verderf van veel siecken ghebruycken.2 De
bewering van ‘quacksalversche Pis-besienders’ dat zij uit urine konden aflezen of
een vrouw bevrucht was, doet Van Foreest categorisch als leugenachtig af. En hij
was niet de enige scepticus.
In 1642 acht de befaamde Dordrechtse arts Johan van Beverwyck het kennelijk
nog noodzakelijk om - in zijn Schat der ongesontheyt - opnieuw op het misbruik van
uroscopie te wijzen. Ook hij laakt het waanidee dat urine uitsluitsel over zwangerschap
geeft. Er zijn mensen op uit, zegt Van Beverwyck, ‘... om te weten, of een
nieugetroude Vrou swanger is. En sulx en gebeurt niet weynigher van jonge dochters,
die bevreest zijn, dat haer de kermis, die sy met vreugt gehouden hebben, wel sonder
vreught mochte vergaen, en met schande uytbersten. Maer ick sal klaer bewijzen,
dat uyt het water niet gesien en kan werden ... of een vrouw swaer gaet ... sulcx uyt
het water te oordeelen, is een groote lichtveerdigheyt, en streckt meesten-tijt om het
gemeen volck te bedriegen’.3
Het is zeer twijfelachtig of Van Hoogstraeten, gezien de reputatie van het piskijken
in zijn tijd, zijn in ouderwetse kledij gestoken dokter wel ernstig heeft genomen. Wat
zijn patiënte betreft, anders dan van de patiënten op de genoemde schilderijen van
Steen en Schalcken valt van deze vrouw niet zonder meer te zeggen dat zij zwanger
is. Wel kunnen we vaststellen dat de schilder een aantal indirecte toespelingen in
deze richting heeft gemaakt, waarmee hij overigens een voorschrift uit zijn eigen
theorieboek volgde, inhoudende dat het prijzenswaardig is een voorstelling te versieren
met ‘bywerk dat bedektlijk iets verklaert’.4
Tot zulk bijwerk zou men de kat kunnen rekenen, die naast de vrouw op de grond
zit, aangezien de kat traditioneel als een beeld van de wellust gold.5 Ook de twee
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naaktfiguren die in het tafelkleed zijn geweven, en het schilderij boven de deur,
Venus met eroten voorstellend, zouden verwijzingen kunnen zijn naar het driftleven
van de hoofdpersoon. Verder is het niet zonder belang dat Van Hoogstraeten, in een
uitweiding over handgebaren in zijn Hooge schoole der schilderkonst, het gebaar
zoals de vrouw op zijn schilderij maakt (‘de vingers en handen in malkander
geslooten’), op een bepaalde manier met zwangerschap in verband brengt.6
Zwangerschap, zo kan geconcludeerd worden, komt dus stellig in aanmerking als de
clou waar het in deze scène om draait. Niettemin moeten we de mogelijkheid open

30a Samuel van Hoogstraeten, De zieke dame (detail)
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30b Giorgio Ghisi naar Rafael, De school van Athene (gravure)

laten voor een andere diagnose, te weten die van de erotische melancholie
(‘minnepijn’), een ziekte die in de schilderkunst in de meeste gevallen door middel
van het polsvoelen wordt vastgesteld.7
Hoogstraetens compositie behelst nog een detail waarmee het principe van het
‘bedektlijk’ verklarende bijwerk in de praktijk is gebracht, namelijk het
schoorsteenstuk in de opkamer (afb. 30a). Dit stuk, waarvan slechts een deel zichtbaar
is, is bij uitstek niet frivool van karakter en blijkt, zoals we zullen zien, een christelijke
betekenis te hebben. Het stelt een detail voor dat overeenkomt met het beroemde
fresco van Rafael in het Vaticaan, De school van Athene (1508-1510), waarin talrijke
filosofen rondom Plato en Aristoteles zijn gegroepeerd. Merkwaardigerwijs verloor
dit fresco in de loop van de 16de eeuw zijn oorspronkelijke betekenis en verdween
het profane karakter ervan ten gunste van een geheel of gedeeltelijk christelijke
interpretatie.8 De vroegste blijken van deze verschuiving dateren van 1550. In dat
jaar verscheen er een door Giorgio Ghisi gemaakte gravure naar het fresco (afb. 30b),
die blijkens een Latijns bijschrift De school van Athene inlijfde bij de christelijke
iconografie. Dit bijschrift presenteert de voorstelling namelijk als Paulus, prekend
op de Areopagus te Athene. Of Van Hoogstraeten deze prent onder ogen heeft gehad,
moet een open vraag blijven. Hij kan ook andere reprodukties van Rafaels werk
hebben gekend. Bovendien was hij zelf, in 1652, in Rome geweest, waar hij Rafaels
fresco mogelijk met eigen ogen heeft aanschouwd.9
In hetzelfde jaar waarin Ghisi's gravure verscheen, in 1550, kwam de eerste druk
van Vasari's Vite uit, levensbeschrijvingen van Italiaanse kunstenaars, waarin ook
de nodige aandacht wordt besteed aan Rafael en zijn School van Athene. Vasari beziet
het werk anders dan Ghisi, maar ook hij doopt heidense figuren in christelijke om.
In ons verband is vooral ter zake dat hij een aantal figuren, die op Rafaels compositie
links op de voorgrond zijn gesitueerd, als evangelisten interpreteert.10 Want het zijn
juist deze figuren die Van Hoogstraeten voor zijn schoorsteenstuk van de Italiaanse
meester overnam.
Op toeval kan dit niet berusten. Van Hoogstraeten was zonder twijfel op de hoogte
van de ‘evangelisteninterpretatie’, alleen al door zijn lectuur van het Schilderboeck
van Van Mander, waarin Vasari, wat De School van Athene betreft, letterlijk is
nagevolgd.11 Door zijn christelijke betekenis fungeert het schoorsteenstuk als
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richtingwijzer voor de juiste levenswandel, en als positieve tegenpool van de pikante
aspecten van Van Hoogstraetens voorstelling. Een dergelijke contrastering in het
bijwerk werd in de 17de eeuw wel meer toegepast, bij voorkeur, zoals hier, met
schilderijen-in-schilderijen.
Van Hoogstraeten staat met deze specifieke ontlening aan Rafael overigens niet
alleen. Ook Pieter de Hooch gebruikte Rafaels fresco, dat hij kende van Ghisi's
gravure, als bijwerk voor een van zijn schilderijen (afb. 30c).12

30c Pieter de Hooch, Musicerend gezelschap. Leipzig, Museum der bildenden Künste

Eindnoten:
1 Uitgebreid over deze materie: Bedaux, 17-43. Op sommige doktersbezoeken van Steen komen
onthullende teksten voor, zoals: ‘Als ik mij niet verzind, Is deze meid met kind’ (H.d.G. 146).
Zie voor Schalcken cat. nr. 59.
2 Zowel de Latijnse als de Nederlandse editie werd opnieuw uitgegeven in: Opuscula selecta
neerlandicorum de arte medica VIII, Amsterdam 1930, 138-313.
3 Van Beverwyck, Schat der ongesontheyt, 8-9. Doktoren die zich aan dit soort praktijken schuldig
maakten worden ook aan de kaak gesteld in Roemer Visschers Sinnepoppen, 128: ‘Dese lieve
Doctoren met haer langhe Tabbaerts ... handelen het Urinael met sulcke verwaentheyd, en
oordelen daer uyt veel stoutter, als de oude vervaren Doctoren souden derven bestaen’.
4 Samuel van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der schilder konst..., Rotterdam 1678,
90.
5 De Jongh 1968-69, 47-48.
6 Van Hoogstraeten, a.w., 119.
7 Zie cat. nr. 61 (Steen).
8 Zie voor het interpretatieverloop van De school van Athene: Anton Springer, Raffael's Schule
von Athen, Wenen 1883; Harry B. Gutmann, ‘The medieval content of Raphael's School of
Athens’, Journal of the History of Ideas 2 (1941), 420-429; Carl Gustaf Stridbeck, Raphael
studies I, Stockholm 1960. Luiptold Dussler, Raphael: a critical catalogue of his pictures,
wall-paintings and tapestries, Londen-New York 1971, 73 en 74. Volgens Springer (36) en
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Stridbeck (42) is de christelijke interpretatie waarschijnlijk onder invloed van de
Contra-Reformatie ontstaan.
Van Hoogstraeten, a.w., 169.
Giorgio Vasari, Le vite ..., ed. Milanesi IV, Florence 1879, 331.
Hoogstraetens bekendheid met Van Manders Schilderboeck blijkt uit verschillende plaatsen in
zijn eigen theorieboek. Van Mander over De school van Athene, zie Het leven der ... Italiaensche
schilders, fol. 118 recto.
Ook in dit schilderij van De Hooch in Leipzig fungeert De school van Athene als christelijke
tegenpool van het profane deel in de voorstelling. Bovendien is er een relatie tussen De school
van Athene als ideaal kunstwerk en het interieur dat geïnspireerd is op een van de galerijen van
Jacob van Campens stadhuis op de Dam. Volgens toenmalige klassicistische opvattingen
beantwoordde dit gebouw aan ideeën omtrent de ideale ruimte.
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31 Salomon Koninck
Amsterdam 1609-1656 Amsterdam
De goudweger
Doek, 75,7 × 64 cm. Gesigneerd en gedateerd 1654
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
Dit schilderij van Salomon Koninck geeft een sober vertrek weer waarin een grijsaard
goudstukken weegt. Op de tafel vóór hem liggen een zak met munten, een doosje
met gewichten en enkele boeken. Halverwege de 17de eeuw was dit onderwerp
geenszins nieuw. Reeds in de eerste helft van de 16de eeuw genoot het populariteit,
vooral door toedoen van schilders als Quinten Metsijs en Marinus van Reymerswaele.
In de regel gaat het om uitbeeldingen van goudsmeden, geldwisselaars en bankiers,
beroepen die destijds niet scherp van elkaar werden onderscheiden.
Metsijs' bekende voorstelling van De geldschieter en zijn vrouw, geschilderd in
1514, kan als een iconografisch uitgangspunt worden genomen (afb. 31a).1 De
bezigheid van de goud wegende man is enerzijds geïnterpreteerd als een wereldse
en dus laagstaande handeling, anderzijds - in het midden van de 17de eeuw - in
verband gebracht met de vermanende tekst van Leviticus 19:35: ‘Een zuivere
weegschaal, zuivere gewichten ... zult gij gebruiken’. Deze tekst stond, in het Latijn,
op de lijst geschreven die het schilderij toen omvatte. Volgens sommigen moet de
handeling van het wegen op het schilderij van Metsijs bovendien worden begrepen
als een versluierde verwijzing naar het Laatste Oordeel.2 Anderhalve eeuw later zou
Johannes Vermeer deze parallel openlijk verbeelden.
Naar alle waarschijnlijkheid bezaten al dergelijke 16de en 17de eeuwse schilderijen
bepaalde diepere, moraliserende betekenissen. Een verscheidenheid aan betekenissen
aangaande personen met weegschalen

31a Quinten Metsijs, De geldschieter en zijn vrouw. Parijs, Louvre

vinden we in elk geval in de 17de eeuwse emblematiek.3 Opmerkelijk is daarbij dat
in de boeken die in deze periode in Nederland bij uitstek populair waren, het geld of
goud wegen vooral wordt geassocieerd met gierigheid en begeerte. Op de titelprent
van de kleine folio-uitgave van Kruls Pampiere wereld uit 1644 is een geldweger
afgebeeld die, wat uiterlijk en kleding betreft, een sterke overeenkomst vertoont met
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de oude man die door Koninck geschilderd is (afb. 31b). Deze afbeelding heeft
betrekking op het eerste deel van het boek, dat gewijd is aan ‘de begeerlijkheden en
wellusten der Menschen, met de tegenstrijd van dien’. Eén der ‘Aendachtige
gezangen’ in dit deel draagt de kenmerkende titel ‘Rijkdommen beswaerlijk’ en
parafraseert enkele ter zake doende bijbelteksten, zoals Lucas 12:20, waarin op de
dood wordt gezinspeeld: ‘Wat baet al het goet, Schoon gy 't hebt in overvloed? Want
gy 't hier doch laten moet ...’.4

31b Titelprent van: Jan Harmensz. Krul, Pampiere wereld, Amsterdam 1644
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31c Embleem uit: Adriaen Poirters, Het masker van de wereldt afgetrocken, ed. Antwerpen 1649

Twee jaar na het verschijnen van Kruls boek in Amsterdam dook een dubbelganger
van de wegende oude man op in Poirters' te Antwerpen uitgegeven Het masker vande
wereldt afgetrocken (afb. 31c).5 Deze figuur wordt door de auteur zonder meer
gediskwalificeerd als gierigaard en vrek en volgens beproefd recept vergeleken met
de ezel die een mand met kostelijke spijzen op zijn rug draagt, maar zich met niets
anders dan met distels voedt. Analoog aan Krul wijst Poirters er bovendien op dat
degeen die veel ‘heeft vergaert, en bewaert, moet sonder geld gaen onder d'aert’.
Zulke mensen, zegt hij, komen in de hel terecht, in tegenstelling tot degenen die hun
geld besteden ten behoeve van hun naasten; die hebben kans op de hemel.
De dood wordt op een voor het genre nogal uitzonderlijke manier, namelijk als
evidente personificatie, ten tonele gevoerd in een schilderij van Jan Steen: een goud
wegende oude man staat oog in oog met een kennelijk plotseling voor een venster
verschenen
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31d Jan Steen, De goudweger. Kopenhagen, Statens Museum for Kunst

skelet (afb. 31d). De leidende gedachte is uiteraard dat het moment nabij is dat de
oude man zelf zal worden gewogen, teneinde zijn laatste plaats, hetzij in de hemel,
hetzij in de hel, te kunnen bepalen. Een soortgelijke associatie verwerkte Vermeer
in zijn genoemde voorstelling van een vrouw met een weegschaal in een vertrek waar
een schilderij met het Laatste Oordeel aan de wand hangt.6
Dat het geld of goud wegen op schilderijen en prenten vrijwel altijd wordt gedaan
door oude mensen is zeer opvallend, maar niet onbegrijpelijk als we weten dat het
verband tussen ouderdom en gierigheid reeds in de oudheid was gelegd en tot een
gemeenplaats uitgegroeid. Aristoteles rept ervan, zoals Cicero enkele eeuwen na
hem. Cicero zegt niet te kunnen inzien welk doel de gierigheid van oude mensen
dient: ‘... want is er iets dwazer dan een reiziger die zijn bagage uitbreidt naarmate
het einde van de reis meer in het verschiet komt?’7 Een uitspraak die zich goed laat
vergelijken met de geciteerde, omgewerkte passage uit Lucas 12. In Ripa's Iconologia
tenslotte, in het Nederlands verschenen in hetzelfde jaar als Kruls Pampiere wereld,
wordt de personificatie van Avaritia.Gierigheyt ‘oud
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gemaelt [geschilderd], niet alleen om dat de Gierigheyt meest in alle Oude heerscht,
maer zy wort genaemt Moeder van alle Schelmerye, gelijck Claudianus seght’.8
Op grond van deze (en andere) gegevens is het zeer aannemelijk dat de wegende
man op het schilderij van Salomon Koninck als een verbeelding van de gierigheid
is bedoeld, met alle bijgedachten (aan de dood vooral) die deze ondeugd in de 17de
eeuw placht op te roepen. Mocht de schilder het evenwel anders hebben bedoeld,
dan zullen tijdgenoten die zijn werk onder ogen kregen en bekend waren met zulke
boeken als van Krul en Poirters, deze negatieve betekenis er ongetwijfeld hebben
ingelegd.

Eindnoten:
1 Zie over dit schilderij Ingvar Bergström, ‘Disguised Symbolism in “Madonna” Pictures and
Still Life: II’, The Burlington Magazine XCVII (1955), 342-349, en cat. tent. De eeuw van
Bruegel, Koninklijke musea voor schone kunsten, Brussel 1963, nr. 167.
2 Zie noot 1 en Heinrich Schwarz, ‘The mirror in art’, The Art Quarterly XV (1952), 97-118,
i.h.b. 103.
3 Henkel-Schöne, 1430-1437.
4 I.H. Krul, Pampiere wereld, Amsterdam 1644, titelprent en 157. Lucas 12:20 luidt: ‘Maar God
zeide tot hem: Gij dwaas, in dezen eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij
gereedgemaakt hebt, voor wien zal het zijn?’
5 Poirters, 95. Zie bijv. ook Joannes a Castro, De on-ghemaskerde liefde des hemels, etc.,
Antwerpen 1686, 136-138, een embleem met een goudweger, waarbij o.m. deze versregels
staan:
Dan daer is noch een' soort van gierigaerts te vinden,
Die aen het blinckend' gelt, hun sinnen soo vast binden:
Dat het on-mog'lijck schijnt, dat hun begerigh hert,
Oock voor een' korten duer, daer van gescheyden wert.
6 Zie over het schilderij van Steen, De Groot, 120. Mensen met een geldbuidel of met een
hoeveelheid munten, die met de Dood worden geconfronteerd, zijn vóór Steen ook wel
geschilderd, in de 16de eeuw bijvoorbeeld door Jan Provost, in de 17de eeuw door Jan Lievens.
Zie voor Vermeers Goudweegster, Albert Blankert, Johannes Vermeer van Delft 1632-1675,
Utrecht-Antwerpen 1975, 62-64 en cat. nr. 15.
7 Aristoteles, Ethica IX, 16. Cicero, De Senectute, cap. 18, nr. 66. Vgl. Poot, Het groot natuuren zedekundigh werelttoneel ... I, Delft 1726, 384-386 (‘Eigenbaet’). Voorts: Raymond
Klibansky, Erwin Panofsky en Fritz Saxl, Saturn and Melancholy, Londen 1964, vooral 284-286,
voor het verband tussen hoge leeftijd, gierigheid en het ‘saturnische’ temperament. Ook een
gravure van Crispijn de Passe, die deel uitmaakt van een serie Leeftijden van de mens, toont
aan dat het wegen van goud als een bezigheid van oude mensen werd gezien: de leeftijd van
het echtpaar met de weegschaal bedraagt volgens het bijschrift zestig jaar. In deze tekst wordt
trouwens ook weer verband gelegd met het Laatste Oordeel. Zie Hollstein, XV, nr. 483.
8 Ripa, 168-170.
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32 Nicolaes Maes
Dordrecht 1634-1693 Amsterdam
Slapende oude vrouw
Doek, 135 × 105 cm
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Deze voorstelling van een boven haar boek ingedutte oude vrouw zal bij ons, voor
wie het recht op een rustig genieten van de oude dag de normaalste zaak van de
wereld is, niet zo gauw negatieve associaties oproepen. Daar echter in de 17de eeuw
ook bejaarden steeds door moralisten werd voorgehouden de ledigheid te schuwen,
zal een beschouwer uit die tijd deze voorstelling vrijwel onmiddellijk met genoemde
ondeugd verbonden hebben.1 Door het feit dat de vrouw slaapt, alsook door haar
pose - het hoofd door haar linkerhand gesteund - past ze geheel in de lange reeks
voorstellingen van moralisaties over de luie mens.2
De ondeugd van de luiheid en plichtsverzaking of, synoniem hieraan, het verspillen
van tijd, werd door Maes via het nodige bijwerk nog geaccentueerd. Links van de
oude vrouw zien we haar naaikussen met kantklosgerei en een opengeslagen bijbel
onbenut liggen. Evenals het weven, spoelen, spinnen, borduren en naaien was ook
het kantklossen een zinnebeeld van vrouwelijke deugd in het algemeen en van de
huiselijke ijver in het bijzonder.3
Door 17de eeuwers zal het verzaken door ‘oude luyden’, die oog in oog stonden
met de dood, als een negatief exemplum zijn ervaren, immers: ‘Aen 't verlies van
den tijd hanght het verlies van de eeuwige zaligheyd’.4 Deze laatste woorden worden
wél in acht genomen door andere figuren van Maes, zoals door de biddende oude
vrouw in een schilderij dat men de tegenpool zou kunnen noemen van het doek in
Brussel (afb. 32a).
Het memento mori, dat hier aan de vrouw voorbij gaat, wordt niet alleen
gesymboliseerd door de zandloper, maar ook door de bijbel, die opengeslagen ligt
op het boek Amos, dat verhaalt van de rechtvaardige, maar buitengewoon gruwelijke
straffen Gods voor de volken die zondigen tegen de Wet.

1
2
3
4

Zie voor ouderdom i.v.m. ledigheid: Cats II, 286 (‘Ouderdom en Buyten-Leven’) en Bedaux
19-22.
Zie cat. nr. 33 (Maes), cat. nr. 69 (Verhout).
Zie cat. nr. 3 (Ter Borch).
Johan de Brune, Banket-Werk van Goede Gedachten, Middelburg 1657, 287, nr. 728
(‘Ledigheyd’).
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32a Nicolaes Maes, Biddende oude vrouw. Verblijfplaats onbekend
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33 Nicolaes Maes
Dordrecht 1634-1693 Amsterdam
De slapende keukenmeid
Paneel, 70 × 53,3 cm. Gesigneerd en gedateerd 1655
Londen, The National Gallery
Gedurende een bepaalde periode in zijn ontwikkeling, in het midden van de jaren
vijftig, legde Nicolaes Maes een voorkeur aan de dag voor figuren die zich rechtstreeks
tot het publiek richten. In de Luistervink (cat. nr. 34) is het de hoofdfiguur, in de
Slapende keukenmeid de staande vrouw, vermoedelijk de vrouw des huizes, die belast
is met zo'n toneelmatig ‘terzijde’. Op suggestieve wijze naar de toeschouwer kijkend
maakt ze een demonstratief gebaar in de richting van het meisje dat achter het
vaatwerk in slaap is gesukkeld.1
Haar blik van verstandhouding is niet van dien aard dat wij in dit werk een ernstige
toonzetting mogen vermoeden. Desondanks zal de beschouwer van 1655 de situatie
waarin het betrapte dienstmeisje verkeert, nog wel herkend hebben als symptoom
van luiheid, een eigenschap die traditioneel in een kwade reuk stond en zelfs als een
van de zeven hoofdzonden heeft gegolden.2 Voortbordurend op een eeuwenoude
traditie hebben moralisten en theologen uit de tijd van Maes talloze vernietigende
woorden aan de luiheid gewijd, uitingen, die in populaire geschriften te vaak werden
overgenomen om niet algemeen bekend te zijn.

33a Philips Galle, De Luiheid (gravure)

De houding van de slapende meid - ineengedoken, het naar voren gebogen hoofd
in één der handpalmen gesteund - past geheel bij het iconografische type dat zij
uiteindelijk vertegenwoordigt. Vóór Maes hadden heel wat kunstenaars de luiheid
op een soortgelijke manier uitgebeeld. Opvallend is bijvoorbeeld de overeenkomst
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tussen het slapende personage bij Maes en de personificatie van de luiheid uit een
serie uitbeeldingen van de zeven hoofdzonden, die Philips Galle rond 1600 ontwierp
(afb. 33a).3 Maar reeds in de middeleeuwen vinden we Acedia (luiheid, traagheid)
als een der hoofdzonden veelvuldig uitgebeeld, zowel in manuscripten als in
sculpturen aan kathedralen. Later zou ze ook regelmatig in de schilderkunst
verschijnen.4
Acedia en plichtsverzaking zijn steeds synoniem aan elkaar. De gewraakte
slaaptoestand wordt dikwijls geaccentueerd doordat ons voor ogen is gesteld wat er
dientengevolge gebeurt of juist niet gebeurt: bij Maes de ordeloze potten en pannen
en de kat die er met het vlees vandoor gaat, elders een boer die dommelt terwijl zijn
ossen van de ploeg weglopen, een man die slaapt in plaats van de rozenkrans te
bidden of een vrouw die sluimert naast haar spinrokken.5 Een aantal jaren voordat
hij zijn Hoofdzonden ontwierp maakte Philips Galle een gravure waarop een
Negligentia (Verwaarlozing) geheten figuur voor een vervallen huis, met de armen
over elkaar op een stoel zit te suffen, waarbij haar spin-

33b Johannes Vermeer, Slapend meisje. New York. Metropolitan Museum of Art
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33c Illustratie uit: Jan Harmensz. Krul, Eerlycke tytkorting ..., Haarlem 1634

rokken op de grond ligt.6 De bijbehorende tekst luidt: ‘Zowel het spinrokken als de
spoel is haar uit de slappe vingers gegleden; weldra zal ook haar verwaarloosde huis
in elkaar storten’.
Acedia werd niet zelden uitgebeeld in gezelschap van berucht luie of trage dieren
als de ezel, de schildpad en de slak, en veelal ook zien wij haar met het hoofd op een
kussen rusten: immers, ‘ledigheid is des duivels oorkussen’.7 Vooral in dit laatste
geval werd zij ervan verdacht zondige gevoelens te koesteren. Volgens theologische
geschriften uit de late middeleeuwen had ledigheid onherroepelijk een verhoogde
libido tot gevolg en dit denkbeeld vinden we nog onveranderd in de 17de eeuwse
letterkunde. Zoals in Johan van Heemskercks Minnekunst:8
So sal ick, soete Jeught, u voor het eerst' gebieden,
De luye ledigheyt gelijck een pest te vlieden.
Die maeckt u dus versot: die lockt u tot de Min:
Die isser 't voedsel van: die houd u voort daer in.

De gedachte dat niets-doen tot wellust leidt werd door beeldende kunstenaars levend
gehouden doordat ze slapende figuren combineerden met erotisch bijwerk. Johannes
Vermeer deed dit in zijn Slapend meisje, door een cupido op een schilderij in het
schilderij weer te geven (afb. 33b).9 Een krasser voorbeeld vormt de illustratie bij
‘Lauraes Droomliedt’ in Kruls Eerlycke Tytkorting uit 1634, waarin Laura, ‘met haar
boesem los gheregen’, droomt dat zij van haar maagdelijkheid is beroofd, terwijl
naast haar een schaap door een ram wordt besprongen (afb. 33c).10
Maes heeft zijn slapende keukenmeid in erotisch
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33d Illustratie uit: Almanak voor het schoone en goede ..., Amsterdam 1827

bijwerk niet tekort gedaan. Mag het detail van de kat die zijn tanden in een stuk
gevogelte zet, voor de 20ste eeuwse beschouwer in dit opzicht minder duidelijk zijn
dan een cupido of twee parende schapen, als we rekening houden met de reputatie
van de kat in de 17de eeuwse symbooltaal, valt de erotische betekenis moeilijk te
bagatelliseren. Het is uiteraard geen toeval dat Maes in de amoureuze context van
de Luistervink precies hetzelfde motief heeft verwerkt.11
De kat stond vanouds bekend als wellustig, vandaar dat dit dier regelmatig als
attribuut van hoeren dient en in allerlei pikante taferelen een plaats kreeg. Een kat
die vlees steelt kan worden opgevat als een zeer nadrukkelijk beeld van de wellust.
De 17de eeuw kende bovendien staande uitdrukkingen over stelende katten, waarmee
altijd op erotische situaties gezinspeeld werd. ‘De katte die 't spit leckt en moet men
't gebraet niet betrouwen’, zegt Cats, met de bedoeling meisjes te wijzen op het gevaar
dat haar maagdelijkheid bedreigt, wanneer ze te ‘los en dertel’ met vrijers omgaan.12
De combinatie van kat en keukenmeid komt trouwens eveneens voor in
spreekwoorden en gezegden uit deze tijd. ‘Een keucken-meyt moet d'eene ooghe,
naer de panne, en d'ander, naer de katte hebben’, heet het bij Johan de Brune, en bij
Cats wederom lezen we ‘dat noyt een ketel open stont, of voor de kat, of voor den
hont’ - een vermaning om iemand niet in verleiding te brengen.13 Nog in de 19de
eeuw vinden we de slapende meid en de stelende kat bijeen ter illustratie van
onoplettendheid, de geïmpliceerde problematiek ietwat fijnzinniger verwoord, maar
de moraal geheel ongewijzigd (afb. 33d).14

Eindnoten:
1 W.R. Valentiner, Nicolaes Maes, Stuttgart-Berlijn-Leipzig 1924, afb. 38-42. Met deze wijzende
vrouw voldoet Maes bovendien aan een oud kunsttheoretisch voorschrift, in de 15de eeuw door
Alberti geformuleerd in zijn Della pittura; zie Leon Battista Alberti: On painting, ed. John R.
Spencer, New Haven en Londen 1966, 78: ‘In an istoria I like to see someone who admonishes
and points out to us what is happening there; or beckons with his hand to see ...’. Vergelijkbare
‘bemiddelaars’ tussen publiek en scène kwamen regelmatig voor op het 15de eeuwse Florentijnse
toneel alsmede in de Florentijnse schilderkunst van die tijd. Zie Michael Baxandall, Painting
and experience in fifteenth century Italy, Oxford 1972, 72.
2 Siegfried Wenzel, The sin of sloth. Acedia in medieval thought and literature, Durham N.C.
1967, Renger, sub voce ‘Faulheit’. Zie ook Ripa, 282 (‘Leedigheyt’), 310 (‘Luyicheyt’), 472
(‘Sloffigheyt’) en 518-519 (‘Vadsigheyt’). Voorts cat. nr. 69 (Verhout).
3 VII Peccatorum Capitalium Imagines; zie Hollstein VII, 83, nrs. 15-21.
4 Wenzel, a.w.
5 Erwin Panofsky, The life and art of Albrecht Dürer, Princeton N.J. 19715, afb. 103 en 210. Vgl.
Jeroen Bosch Accidia: cat. nr. 69 (Verhout). Eveneens: Wenzel, a.w., 47-49, 58 e.v., 68 e.v.
6 Cornelis Kiliaan, Prosopographia ... z.pl., z.j., 30 (‘Et colus et fusus digitus cecidere
remissis/Mox neglecta etiam concidit ipsa domus’). Vgl. cat. nr. 3 (Ter Borch).
7 Bij Bruegel rust de Luiheid, haar hoofd in de hand gesteund, op een ezel, terwijl een aantal
slakken om haar heen kruipen. Zie Louis Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar
Pieter Bruegel de Oude, Brussel 1969, 66 en 68. Voor het kussen als teken van wellust, zie
Erwin Panofsky, Studies in Iconology, ed. New York 1962, 88. In een 16de eeuws rederijkersstuk
wordt gesproken van het ‘oorcussen van oncuyssche ghedachten’: Spelen van sinne vol
moralisacien, wtleggingen ende bediedenissen, Antwerpen 1562, 265.
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8 Panofsky, Albrecht Dürer, a.w., 72. Johan van Heemskerck, Minne-kunst, minne-baet,
minne-dichten, mengel-dichten, Amsterdam 1626, 174.
9 Zie Madlyn Millner Kahr, ‘Vermeer's girl asleep: a moral emblem’, Metropolitan Museum
Journal 6 (1972), 115-132.
10 Jan Harmensz. Krul, ‘Minnelycke sangh-rympies ...’, 70-71, in: Eerlycke tytkorting ...,
Amsterdam 1634.
11 De Jongh 1971, 183. Meer dan een eeuw eerder dan Maes, in 1543, schilderde Jan Sanders van
Hemessen een van een schotel stelende kat op een opvallende plaats in een bordeelscène. Zie
Renger, a.w., afb. 82.
12 Ibidem, 130. Cats I, 530. Eveneens bij Johan de Brune, Banketwerk van goede gedachten,
Middelburg 1657, 9-10.
13 Idem, Bankket-werk van goede gedagten II, Middelburg 1660, 386. Cats I, 525.
14 Almanak voor het schoone en goede voor 1827, Amsterdam 1827, 51.
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34 Nicolaes Maes
Dordrecht 1634-1693 Amsterdam
De luistervink
Doek, 92,5 × 122 cm. Gesigneerd en gedateerd 1657
Den Haag, Dienst Verspreide Rijkscollecties, in bruikleen bij het
Dordrechts Museum, Dordrecht
De glimlachende jongedame die Nicolaes Maes ons zo direct laat aankijken, lijkt het
tafelende gezelschap dat in het bovenvertrek te zien is zojuist verlaten te hebben. Ze
staat ietwat voorovergebogen in luisterende houding, kennelijk omdat ze het vrijende
paartje heeft betrapt dat zich om de hoek bij de keuken heeft opgesteld. Haar rechter
wijsvinger heeft zij ten teken van stilte opgeheven, een gebaar dat als een sterk
toneelmatig accent fungeert, vergelijkbaar met het terzijde dat de vrouw in De
slapende keukenmeid (cat. nr. 33) laat zien.
Haar handeling doet bovendien sterk denken aan het silentium-gebaar waarmee
vanouds Harpocrates, de god van het zwijgen, werd uitgebeeld.1 Dit gebaar, de
wijsvinger omhoog gestoken en naar de lippen gebracht, komt sinds het eind van de
16de eeuw onder andere voor bij uitbeeldingen van cupido's en satyrs die liefdesparen
bespieden.2 Evenals de cupido's en satyrs uit de oudere traditie is de luistervink stille
getuige van een erotische situatie, nu echter niet meer in een mythologische scène,
maar in een alledaags tafereel.3
De bezigheid van de keukenmeid en haar vrijer wordt wellicht becommentarieerd
door de gedeeltelijk zichtbare wereldkaart aan de muur, rechts op het schilderij.
Wereldkaarten werden in de beeldende kunst immers wel gebruikt om de wereldse
gezindheid van personen aan te duiden.4 De jas, de muts en het zwaard op de stoel,
vaker voorkomend op amoureus getinte schilderijen uit de 17de eeuw, lijken hier
toe te behoren aan de vrijer van de dienstmaagd. Beiden zijn dermate verdiept in hun
minnekozerij dat het hun ontgaat dat een kat in de keuken vlees uit een pan steelt.
Dit detail kan een verwijzing zijn naar een destijds bekende uitdrukking die met
vrijage in verband stond. ‘De luymend’ [loerende, sluipende] Katten zijn niet bot,
zij halen 't vleysjen uyt de pot, schreef Johan de Brune in 1636 in het hoofdstuk
‘Swijghen’ van zijn spreekwoordenboek. Het beeld van de kat kon in het bijzonder
1
2
3

4

E. de Jongh, ‘De luistervink. Nicolaes Maes (1634-1693)’, Openbaar Kunstbezit 14 (1970),
nr. 1. Karla Langedijk, ‘Silentium’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15 (1964), 3-18.
J.J. Tikkanen, ‘Zwei Gebärden mit dem Zeigefinger’, Acta Societatis Scientiarum Fennicae
43 (1913), 2, 1-107.
Van Nicolaes Maes zijn vele stukken bekend waarop dit gebaar een centrale plaats inneemt.
(W.R. Valentiner, Nicolaes Maes, Stuttgart-Berlijn-Leipzig 1924, nr. 38, 39, 40, 41 en 42;
afb. 6, 44, 46, 47, 48, 57). Wellicht moet aan dit silentiummotief een groter belang worden
gehecht dan hier gebeurt. De combinatie van wijnglas, liefde en zwijgen komt in ieder geval
ook voor in Otto Vaenius' Emblemata Horatiana, Antwerpen 1607, 62-63, met het motto
‘Nihil silentio utilius’. De strekking van de begeleidende tekst is als volgt: het is raadzaam
voorzichtig te zijn en - zeker na gedronken te hebben - over liefdesgeheimen te zwijgen om
twist te vermijden. Als dit embleem op het schilderij van Nicolaes Maes mag worden
toegepast, kan de Juno-kop dienen om de twist en jaloezie aan te geven die uit een
ondoordachte mededeling over het waargenomene kan volgen.
De Jongh 1973, 203.
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de vleselijke lust symboliseren. Zo zegt in 1646 Adriaen Poirters, wanneer hij ouders
ertoe aanspoort goed toezicht te houden op hun dochters: ‘(want) 't is meer als eens
gesien dat de sluypende kattekens het Vleesch uyt den pot stolen’.5
Blijken bepaalde details van Maes' schilderij duidelijk genoeg, de strekking van
het geheel is minder duidelijk. Dat die strekking echter iets te maken heeft met de
deugd van de huiselijkheid, in positieve dan wel in negatieve zin, lijkt zeker niet
uitgesloten. Als bekroning van de pilaster in het midden van de compositie schilderde
Maes namelijk een gebeeldhouwde vrouwekop die, volgens het ingegrifte bijschrift,
Juno voorstelt, de oud-italische beschermgodin van de echtelijke staat en de huiselijke
haard. Wellicht beklemtoont de kop het feit dat de dienstmaagd haar plicht in het
huishouden verzaakt. In dat geval zou de betekenis van dit schilderij sterk
overeenkomen met die van Maes' Slapende keukenmeid. Beter dan zich aan luiheid
of de daaruit voortvloeiende wellust over te geven, behoort een dienstmaagd zich te
wijden aan haar huishoudelijke taken. En net als in de Slapende keukenmeid heeft
het beeld van de stelende kat dan een dubbele functie: behalve als teken van wellust
dient het ook als verwijzing naar de negatieve gevolgen van plichtsverzaking in het
algemeen.

5

Johan de Brune, Nieuwe Wijn in oude Le'er-zacken, Middelburg 1636, 326. Poirters, 349.
Voor de kat als symbool van wellust, zie ook cat. nr. 33.
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35 Kornelis de Man
Delft 1621-1706 Delft
De kaartspelers
Doek op paneel, 43,2 × 33 cm
Londen, The National Trust (Polesden Lacey)
Naar verondersteld wordt is van dit schilderij van Kornelis de Man, met name van
de rechterzijde, ooit een strookje afgezaagd.1 Gezien de gebruikelijke verhouding
tussen lengte en breedte bij dit type schilderijen, kan deze strook onmogelijk erg
groot zijn geweest. Waarschijnlijk is het een hond of een kat die nu aan de voorstelling
ontbreekt - zoiets wordt tenminste gesuggereerd door het naar links wijzende en
schuin rechts naar beneden kijkende kind. In elk geval lijkt het werk compleet genoeg
om een zekere interpretatie ten aanzien van het hier gespeelde kaartspel te
rechtvaardigen.
Het kaarten op zichzelf genoot een nogal slechte reputatie als zedenbedervend
vermaak. Vanaf het begin van de 15de eeuw regent het kritiek op dit kansspel, dat
zowel in woord als in beeld gekoppeld werd aan luiheid, dorst naar geld, twist, bedrog
en onkuisheid.2 Het tafereel van Kornelis de Man laat zich gemakkelijk plaatsen in
de reeks voorstellingen waarin het kaarten in verband wordt gebracht met de liefde.
De groot opgezette ogen van de heer achter de tafel zijn gericht op het decolleté van
de vrouw en daarop wordt ook ons een blik vergund door middel van de spiegel
onder het hoog gesitueerde raam.
Normaliter zou die spiegel in de 17de eeuw een andere plaats hebben gekregen,
maar de schilder heeft hem juist hier gehangen om de boezem van de vrouw zo
voordelig mogelijk te laten uitkomen. Zij kijkt over haar rechterschouder schuin het
beeldvlak uit, als het ware een rhetorische houding, die De Man ook elders wel voor
zijn figuren koos.3 In dit vage contact met de

35a Anoniem, Het kaartspel. Washington DC, National Gallery
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35b Erhard Schoen, Het kaartspel (houtsnede)

toeschouwer toont ze in het bezit te zijn van de harten aas, een kaart die de amoureuze
stemming van de scène expliciet maakt.
Speelkaarten van harten als vingerwijzing naar het amoureuze vinden we reeds
lang vóór de tijd van Kornelis de Man, in de eerste helft van de 16de eeuw
bijvoorbeeld op een schilderij, vroeger toegeschreven aan Lucas van Leyden (afb.
35a), en bij Erhard Schoen (afb. 35b). In het bijzonder de harten aas die in handen
is van een vrouw of waarop door een vrouw met nadruk wordt gewezen, zoals bij
Schoen en De Man, was een gewild motief, dat in de 17de eeuw eveneens in de
emblemataliteratuur verschijnt.4 Zo in Michael Snijders' Amoris divini et humani
antipathia uit 1626, waar een jonge vrouw die de aas van harten heeft, een spel speelt
met de personificaties van de hemelse en aardse liefde.5 De auteur waarschuwt daarbij
tegen ‘Liefdes jock en liefdes spelen’, spoort aan ‘pas’ te geven ‘aan t'willigh vleesch’
en wijst er verder op dat de hovaardige dochters van Eva op het winnen van harten

35c Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck ..., Amsterdam 1624

uit zijn, teneinde over het andere geslacht te kunnen triomferen.
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Johan de Brune's Emblemata bevat een meer realistische voorstelling van kaartende
personen, die bovendien opmerkelijke trekken gemeen heeft met het tafereel van De
Man (afb. 35c).6 Ook hier houdt de vrouw de harten aas in de rechterhand en toont
deze ostentatief aan de beschouwer. Uit het begeleidende gedicht blijkt dat de
jongeman in kwestie zijn vrouwelijke partner met opzet heeft laten winnen om bij
haar in het gevlei te komen. De vrouw verkeert echter in de mening dat ze gewonnen
heeft door sterk spel. Dit bedrog verschaft De Brune gelegenheid onwaarachtig
gedrag van mannen in het algemeen aan de kaak te stellen en huwbare vrouwen te
waarschuwen zich niet door vleiende mannen te laten misleiden. Want vleierij leidt
tot hoogmoed.
Het spreekt vanzelf dat schilderijen als van Kornelis de Man geassocieerd kunnen
worden, en in de 17de eeuw stellig ook geassocieerd werden, met een embleem als
dat van Snijders, maar vooral ook met dat van De Brune. Of De Man zijn voorstelling
van het kaartende duo even ernstig heeft bedoeld als de schrijvers hun emblemen,
valt evenwel te betwijfelen. Enige geestigheid, althans naar 17de eeuwse normen,
kan hem niet ontzegd worden.

Eindnoten:
1 Zie Polesden Lacey, The National Trust 1974, 32 (nr. 57).
2 Vgl. William Hughes Willshire, A descriptive catalogue of playing and other cards in the British
Museum, Londen 1876, 3-17. Renger, sub voce ‘Spiel’, en afb. 41, 43, 81 en 88.
3 Zie cat. nr. 36.
4 Een ander voorbeeld van een amoureuze scène, waarin een vrouw de harten aas toont, vinden
we bij Pieter de Hooch; zie Wilhelm R. Valentiner, Pieter de Hooch. Des Meisters Gemälde,
K.d.K., Stuttgart-Berlijn-Leipzig 1929, afb. 77.
5 [Michael Snijders], Amoris divini et humani antipathia ..., ed. Antwerpen 1670, 32-33.
6 De Brune, 161-165. Steun bij het interpreteren van De Brune's tekst kregen wij van drs. W.
Vermeer.
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36 Kornelis de Man
Delft 1621-1706 Delft
De schaakspelers
Doek, 97,5 × 85 cm. Gesigneerd
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum
Een typische ‘momentopname’ - dat is de suggestie die van Kornelis de Mans
Schaakspelers uitgaat. Het meisje is juist aan zet en terwijl zij een der witte stukken
opheft, kijkt ze veelbeduidend over haar linkerschouder het beeldvlak uit, als het
ware in een terzijde tot de buitenstaander, zoals we dat ook van andere kunstenaars
wel kennen.1 Haar tegenstander heft beide handen op, kennelijk in verlegenheid
gebracht door haar manoeuvre.
In het licht van de iconografische traditie lijkt er veel voor te zeggen dit tafereel
als een amoureuze aangelegenheid op te vatten. Deze traditie, die tot in de 19de eeuw
doorloopt, vindt haar oorsprong in een ingewikkelde middeleeuwse gelijkenis omtrent
het schaakspel als een spel van de liefde.2 Zowel de beeldende kunst als de literatuur
heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze vergelijking, die soms ver kon worden
doorgevoerd, getuige het omstandige dichtwerk van een onbekend auteur, Les échecs
amoureux geheten, dat rond 1400 zal zijn geschreven. Bij al wat dit werk inhoudt,
is het ook een poëtische projectie van een liefdesgeschiedenis op het schaakbord.3
Vooral in de 14de eeuw legden Franse en Duitse kunstenaars, met name
ivoorsnijders, zich toe op het uitbeelden van schaakspelers in een amoureuze
toonzetting. Niet toevallig werden schakende paren soms centraal gesitueerd in een
zogenaamde liefdestuin, een allegorische conceptie op zichzelf.4 Ook de beide
hoofdrolspelers van Les échecs amoureux bevinden zich in zo'n paradijselijke
omgeving waar de liefde allegorischerwijs bedreven en beleefd wordt. Een wat later
voorbeeld uit de beeldende kunst, ontstaan kort na het midden van de 15de eeuw,
stamt van de hand van Meester E.S., en

36a Meester E.S., Liefdestuin (gravure)
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stelt opnieuw een schakend paar in het midden van een minnetuin voor (afb. 36a).
Meer bekend is de intrigerende uitbeelding van een schaakpartij in een niet nader
gedefinieerde omgeving, die Lucas van Leyden aan het begin van de 16de eeuw
schilderde.5
Al deze voorstellingen vormen tot op zekere hoogte één groep, waarvoor de
specifieke denkbeelden over de liefde zoals deze in de middeleeuwse literatuur zijn
verwoord, bepalend zijn. Het schaakspel als metafoor van de liefde is afkomstig uit
een hoofse cultuur en droeg daar oorspronkelijk de kenmerken van. In de loop van
de tijd zou dit beeld worden gevulgariseerd. Het schilderij van De Man, uit de tweede
helft van de 17de eeuw, is een product waarvan de inhoud werd afgestemd op de
meer triviale smaak van een burgerlijk publiek.
Het aantal voorstellingen van schakers dat uit het 17de eeuwse Holland bekend
is, is niet bijzonder groot en staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld de hoeveelheid
voorstellingen van het triktrakspel, dat door zijn eenvoudig karakter zeker ook op
groter schaal

36b Adriaen van der Werff, Het schaakspel. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen

gespeeld werd.6 Daarenboven is de iconografie van het schaken minder exemplarisch
dan die van het triktrakken, waarvan het toevallige spelverloop zich immers bij uitstek
leende voor velerlei moralisatie.
Dat echter het schaakspel als beeld van de manvrouw-relatie ook in de 17de eeuw
zijn aantrekkingskracht bleef behouden, spreekt uit een schilderij uit het einde van
deze eeuw, gemaakt door Adriaen van der Werff, waarop we een heer en een dame
achter de stukken zien zitten (afb. 36b). Uitzonderlijkerwijs laat de stand van het
spel zich reconstrueren: de zwarte koning van de vrouw blijkt te zijn mat gezet door
de witte koningin van de man. Beiden wijzen op het resultaat van de laatste zet. Het
paradoxale daarbij is dat achter háár een beeld van de Overwinning staat. Daaruit
moet worden geconcludeerd dat de overwinning van de man geen echte overwinning
is en dat zij, zijn koningin, degene is die uiteindelijk triomfeert.
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Een geheel andere, maar even belangwekkende bijdrage aan het thema van het
schakende paar in de Hollandse kunst vinden we op een tekening van Honthorst (afb.
36c). Aan de bedoeling valt niet te twijfelen. We zien, behalve twee geamuseerde
omstanders, een lachende vrouw die partij geeft aan een man wiens ogen door een
aanvliegende cupido worden geblinddoekt. De man, door liefde verblind, zal niets
anders dan een domme zet kunnen doen; gezien het feit dat hij naar zijn beurs tast
heeft hij misschien zijn partij bij de hoeren al verloren.
Zo amoureus geladen als de Honthorst-tekening is het enkele decenniën later
gemaakte schilderij van Kornelis de Man niet. Dat valt ook niet te verwachten: het
ten tonele voeren van amor in persoon, wat een

36c Gerrit van Honthorst, De schakers (tekening). Moskou, Poesjkin Museum
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schending van het realiteitskarakter van een voorstelling tot gevolg heeft, kwam in
genreschilderijen in de 17de eeuw slechts bij uitzondering voor.7 Het erotische is
door De Man meer ingehouden en alleen suggererenderwijs naar voren gebracht. Hij
deed dit door de traditioneel bepaalde schaakpartij te omgeven met enkele
clichématige details, bestaande uit de naar de vrouw opkijkende kat, het
snaarinstrument aan de lambrizering en de blaasbalg voor de open haard, stuk voor
stuk toespelingen die ook elders in amoureuze sfeer voorkomen.8

Eindnoten:
1 Vgl. cat. nr. 33 (Maes).
2 Voor een 19de eeuwse bijdrage aan het thema, zie E.H. Schuyer, Het schaakspel in de kunsten cultuurhistorie, Bussum 1968, afb. 4.
3 Zie Hans en Siegfried Wichmann, Schach. Ursprung und Wandlung der Spielfigur in zwölf
Jahrhunderten, München 1960, 41-44, en Schuyer, a.w., 16-19. Het schaakspel werd ook
regelmatig gebruikt als beeld van vergankelijkheid en strijd. Vgl. bijv. Dirck Pieterszoon Pers,
Bellerophon of lust tot wysheyd, ed. Amsterdam 1662, 22.
4 Raimond van Marle, Iconographie de l'art profane au moyen-āge et à la renaissance, Den Haag
1931, 64-67 en Wichmann, a.w., afb. 75.
5 Max J. Friedländer, Early Netherlandish painting X, Lucas van Leyden and other Dutch masters
of his time, Leiden-Brussel 1973, afb. 140.
6 Zie Pigler II, 559.
7 Op prenten en tekeningen komen onbestaanbare figuren als amor en de gepersonifieerde dood
wél geregeld voor; zie, voor een uitzondering, afb. 31d.
8 De blaasbalg dient mogelijk om het minnevuur aan te wakkeren; vgl. cat. nr. 28 (Honthorst).
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37 Kornelis de Man
Delft 1621-1706 Delft
Handjeklap
Doek, 69 × 84 cm. Gesigneerd
Den Haag, Mauritshuis
In het grote gezelschap dat door Kornelis de Man is afgebeeld in een herberg of deel
van een boerderij, zijn twee standen vertegenwoordigd: burgers en buitenlui. De
zittende en staande man in het midden en de vrouw die de aandacht vestigt op de
muzikanten voor de deur, vallen op door hun deftige kledij. De andere aanwezigen
zien er minder fraai gekleed uit. Dit sociale contrast treffen we meer aan op
schilderijen uit de 17de en ook uit de 16de eeuw. Doorgaans gaat het om de
uitbeelding van twee soorten genoegens: de boeren die hun eigen plezier maken en
de stedelingen die zich door het ongepolijste gedrag van de boeren laten amuseren.1
Het doek en de uit groene takken gevlochten kroon tegen de achterwand van De
Mans interieur doen aan een bruiloft denken; de kern van de activiteit is echter niet
daar, maar rechts op de voorgrond geconcentreerd. Hier wordt een spel gespeeld dat
tot in onze tijd bekend is gebleven en dat meestal ‘Handjeklap’ of ‘Klap-in-de-hand’
werd genoemd of, met een Franse term, ‘La main chaude’.2 De man die zijn hoofd
in de schoot van een vrouw heeft gelegd en één van zijn handen op zijn rug houdt,
moet raden wie van de

37a Anoniem Frans, La main chaude (ivoor). Parijs, Louvre
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omstanders hem op de open handpalm slaat. Zolang het slachtoffer mis raadt, wordt
er geslagen - vandaar de ‘warme hand’. Het spel was overigens al in de middeleeuwen
populair, getuige ook diverse uitbeeldingen ervan, bijvoorbeeld op 14de eeuwse
Franse ivoren (afb. 37a) en op een Lombardisch miniatuur uit het einde van de 15de
eeuw, waar de deelnemers bestaan uit naakte cupido's.3
Kornelis de Man heeft het onderwerp enkele malen uitgebeeld en met hem hebben
verscheidene tijdgenoten dat gedaan, onder wie Jan Miense Molenaer, Gerrit Lundens
en David van der Plaes, en Vlamingen als Christoffel van der Lamen en Hieronymus
Janssens.4 In de 18de eeuw zou in Frankrijk Fragonard ‘La main chaude’ op geestige
wijze uitbeelden, namelijk gesitueerd aan de voet van Falconet's bekende beeld
L'amour menaçant, een schalkse cupido die, door een vinger op zijn lippen te leggen,
tot zwijgen aanspoort (afb. 37b).5
Zo openlijk onder auspiciën van de liefdesgod geplaatst zijn de Nederlandse
interpretaties van het handjeklappen niet, maar amor blijkt in de geest meestal wel
aanwezig. Ofschoon het er allemaal nogal onschuldig

37b Honoré Fragonard, La main chaude. Washington DC, National Gallery

uitziet, althans op de schilderijen (bij De Man lijkt het de moeder die haar schoot ter
beschikking heeft gesteld), viel het spel bij moralisten als Johan de Brune en Adriaen
Poirters niet in goede aarde.
De calvinist De Brune wijdde er een van zijn emblemen aan, onder het grimmige
motto ‘Een hoeren schoot is duyvels boot’ (afb. 37c).6 Het proza-commentaar hekelt
op scherpe toon de ‘wel-lust des lichaems’, waaraan de deelnemers van het spel,
volgens deze schrijver, zo jammerlijk lijden. ‘Daer en is geen doodelicker pest den
menschen, van de Natuere, gegeven, als de wel-lust des lichaems’, aldus wordt Cicero
aangehaald, terwijl in het voorafgaande gedicht een vergelijking wordt getrokken
tussen de schoot waarin het slachtoffer zijn hoofd legt en de schoot van Delilah:
Een lighter in de schoot, als een verwonnen knecht,
Die tot een doel zijn hand, voor yders handen leght.
Dit is Dalilas schoot, daer in veel menschen roncken:

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

Zy krijghen slagh op slagh, nochtans sy blijven droncken,
En sticken in haer vier; z'en kennen niet den man,
Die slaet, en lijf en ziel in d'helle werpen kan.7

Pater Poirters op zijn beurt liet zijn kritiek op het spel illustreren door een soortgelijke
voorstelling, maar daarin vleit een jongeman zijn hoofd in de noodlottige schoot van
Vrouw Wereld (afb. 37d).8 ‘De Iongheydt slaet by Vrouw-wereldt veel blinde slaghen
die niet en zijn te her-doen’, schrijft Poirters er als commentaar bij, waarna hij in
dichtvorm voortgaat en het spel ‘daer jonghe-lie slaen in de handt’ mede als aanleiding
neemt

37c Embleem uit: Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck ..., Amsterdam 1624
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om de jeugd te waarschuwen tegen onbezonnen verbintenissen:
O Iongheydt! let doch met verstandt
Wie u den slagh gheeft in de handt
Want ghy zijt naer, dat is de trouw,
Behouden, oft verloren vrouw';
Daerom vermaen'ick u Malloot,
Siet waer ghy't hooft leght in den schoot.

37d Embleem uit: Adriaen Poirters, Den alderheijlichsten naem ..., [Antwerpen] 1647

Eindnoten:
1 Zie Catalogue raisonné des tableaux et sculptures, Mauritshuis, Den Haag 1935, 188-189 (nr.
91). Voor stedelingen onder de boeren: Svetlana Alpers, ‘Bruegel's festive peasants’, Simiolus
6 (1972-73), 163-176.
2 WNT V, 1980. ‘Die jufferhanden heeft, moet met geene matrozen klap-in-de-hand spelen’
(Harrebomée I, 277b). P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel X, 950, sub voce ‘jeu de
mains’.
3 Zie Raimond van Marle, Iconographie de l'art profane au moyen-age et à la renaissance I, Den
Haag 1931, 74-75.
4 Zie bijv. Gregory Martin, National Gallery Catalogues. The Flemish school circa 1600-circa
1900, Londen 1970, 85-86 (nr. 4976, follower of Janssens). In enkele schilderijen van Molenaer
wordt het spel uitsluitend door meisjes gespeeld. Zo ook op een fresco van Bernardo Luini; zie
Van Marle, a.w., 74-75.
5 Zie G. Wildenstein, The paintings of Fragonard, Londen 1960, 296 (cat. nr. 444).
6 De Brune, 231-237. Kurt Bauch heeft De Brune in verband gebracht met een schilderij uit de
school van Rembrandt, dat een variant op het spel te zien geeft (Der frühe Rembrandt und seine
Zeit, Berlijn 1960, 243-244).
7 Hier wordt uiteraard God bedoeld.
8 Adriaen Poirters, Den Alderheijlichsten Naem voor een Nieu-Jaer-Gift geschoncken aen de
ionckheyt ..., [Antwerpen] 1647, 52-58.
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38 Jacob van der Merck
's-Gravendeel ca 1610-1664 Leiden
Vier van de vijf zintuigen
Panelen, elk ca 42,5 × 33 cm
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
De wijze waarop Van der Merck de verbeelding van de zintuigen (die van het Gevoel
ontbreekt) gerangschikt heeft: elk afzonderlijk in een eigen kader, berust op een
patroon dat in de 16de eeuwse prentkunst was ontwikkeld. Ook zijn presentatie van
het thema gaat terug op voorbeelden uit de late 16de eeuw. Met name moet worden
gedacht aan een serie gravures die Jan Saenredam omstreeks 1595 naar ontwerpen
van Hendrick Goltzius maakte (afb. 38a). Evenals in deze serie liet Van der Merck
- een halve eeuw later - ieder zintuig belichamen door een amoureus paar.1 De
attributen en de handelingen blijken in wezen weinig veranderd: bij het Gehoor wordt
gemusiceerd, bij het Gezicht in een spiegel gekeken, bij de Reuk draait het om de
geur van bloemen en bij de Smaak om de wijn.2

38a Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius, De vijf zintuigen (gravures)

1
2

Zie Seymour Slive, Frans Hals I, Londen 1970, 78-79. De bij Goltzius nog aanwezige
allegorische dieren komen bij Van der Merck en zijn tijdgenoten niet meer voor.
Zie voor het thema van de zintuigen verder cat. nr. 23 (Elyas) en 26 (Dirck Hals). Een
moraliserende boodschap, zoals in het werk van Elyas, is in Van der Mercks schilderij niet
aanwijsbaar.
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39 Gabriël Metsu
Leiden 1629-1667 Amsterdam
Brief lezende vrouw
Paneel, 51,3 × 40 cm. Gesigneerd
Blessington (Ierland), verzameling Sir Alfred Beit
Metsu's brief lezende vrouw kan, wat onderwerp betreft, in één groep worden
samengebracht met de vrouwen met brief die door onder anderen Dirck Hals en
Johannes Vermeer zijn geschilderd (zie cat. nr. 71).1 Het bewuste epistel heeft met
liefde te maken. Deze bijzonderheid wordt aangeduid door middel van het schilderij
in het schilderij, dat een schip op zee voorstelt. Terwijl de hoofdpersoon verdiept is
in het lezen, schuift een dienstbode die kennelijk de brief zojuist heeft overhandigd,
het gordijn opzij dat ter bescherming vóór het forse zeegezicht hangt. Met dit gebaar
wordt extra nadruk gelegd op de relatie tussen de brief en het varende schip, een
relatie die we ook op de thematisch verwante werken van Dirck Hals en Vermeer
aantreffen.
Metsu's schilderij heeft een pendant, waarop een deftig geklede jongeman is
uitgebeeld die in een Hollandse kamer voor een open venster een brief zit te schrijven
(afb. 39a). De situering van de man wijst er op dat het zeegezicht, waarvoor zo
nadrukkelijk de aandacht wordt gevraagd, niet letterlijk mag worden opgevat, in de
zin van: de afzender van de brief bevindt zich op zee, op weg naar verre landen.
Schip en zee zijn hier figuurlijk gebruikt, als metaforen van respectievelijk minnaar
en liefde, waarmee de schilder een in zijn tijd gangbare, poëtische beeldspraak omzette
in een sprekend beeld.2

39a Gabriël Metsu, Brief schrijvende man. Blessington, verz. Sir Alfred Beit
1
2

Zie verder cat. nr. 25 (Dirck Hals).
Idem, voor het schip als beeld van de vrouwelijke geliefde. Voor de links op de voorgrond
liggende schoen, zie cat. nr. 68 (z.g. Van de Venne).

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

166

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

167

40 Gabriël Metsu
Leiden 1629-1667 Amsterdam
De vogelverkoper
Paneel, 61,5 × 45,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1662
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister
Metsu's Vogelverkoper is een karakteristiek voorbeeld van een genretafereel met een
dubbele bodem. De ogenschijnlijk alledaagse situatie die de schilder ons voor ogen
stelt, blijkt op ander niveau begrepen te moeten worden als een toespeling op de
sexualiteit. Een oude man toont een jonge vrouw een levende haan, die hij haar
kennelijk wil verkopen (een dood konijn ligt naast hem, achter hem staat een kalkoen)
- dit is grofweg het visuele aanbod en op die manier zal de tijdgenoot het schilderij
ook hebben bekeken. Maar niet uitsluitend op die manier. De gemiddelde 17de eeuwer
moet tegelijkertijd de dubbelzinnigheid van de geschilderde handeling hebben
onderkend. Een man die een vrouw een vogel aanbiedt, of een vrouw die van een
man een vogel wil kopen - dit soort voorstellingen heeft het associatievermogen van
de tijdgenoot nauwelijks op de proef gesteld.1
De woorden ‘vogel’ en ‘vogelen’, zeer ingeburgerd in het 17de eeuwse taalgebruik,
waren synoniem aan respectievelijk het mannelijk lid en de bijslaap. ‘Vogelaar’ werd
gebruikt voor koppelaar of hoerebaas, maar ook werd hiermee wel degeen aangeduid
die zelf het liefdesspel bedreef.2 Onomwonden in dit opzicht is de informatie, verstrekt
door een gravure van Gillis van Breen, een voorstelling, welke sterke overeenkomst
vertoont met het schilderij van Metsu (afb. 40a). Ook hier gaat het om een oude man
en een dame die gevogelte wil kopen. Op de mand vóór de man ligt een dode eend
en in de mand bevindt zich een levende haan. De scène gaat vergezeld van de volgende
dialoog op rijm:
Hoe duur dees vogel vogelaer? hy is vercocht' waer?
aen een waerdinne claer' die ick vogel tgheele Jaer.

40a Gillis van Breen naar C. Clock, Vogelverkoper (gravure)
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40b Abraham Janssens, Lascivia. Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

De pointe zal duidelijk zijn: ‘die ick vogel tgheele Jaer’ betekent hier letterlijk
‘wie ik gedurende het hele jaar gevogelte lever,’ maar bedoeld wordt ‘met wie ik
gedurende het hele jaar de liefde bedrijf’.
Er bestaat een groot aantal 16de en 17de eeuwse teksten, van zeer uiteenlopende
schrijvers, waarin op dezelfde manier met de woorden ‘vogel’ en ‘vogelen’ wordt
gespeeld, terwijl in talrijke contemporaine schilderijen en prenten het woordgebruik,
met instandhouding van de strekking, in beeldgebruik is omgezet.3 Binnen het genre
is Metsu's Vogelverkoper daar een typerend voorbeeld van. Ook echter op het gebied
van de allegorie blijkt met dit soort vogelsymboliek te zijn gewerkt, getuige de manier
waarop Abraham Janssens gestalte heeft gegeven aan Lascivia, de personificatie van
de wellust (het woord Lascivia staat op de band die over haar borst loopt). Zij werd
voorzien van twee parende mussen op haar linkerhand (afb. 40b).
Metsu heeft in zijn schilderij het verschil in leeftijd tussen de jonge vrouw en de
vogelverkoper vermoedelijk met opzet geaccentueerd. Laatstgenoemde heeft hij
bovendien met ironie bejegend. De haan fungeert hier als het ware als een uithangbord
van potentie. Maar daaraan ontbreekt het de oude man nu juist, verzekert de schilder
ons beeldend, via de grotendeels kale boom achter de grijsaard. Kale bomen werden
wel meer verbonden aan begrippen als ouderdom en dood, zoals verscheidene 17de
eeuwse kunstenaars een verband hebben gesuggereerd tussen hoge leeftijd en sexueel
onvermogen.4

Eindnoten:
1
2
3
4

De Jongh 1968-69, 22-52.
Vgl. cat. nr. 13 (Codde) en De Jongh 1968-69, 27.
Zie noot 1.
Metsu's Vogelverkoper heeft een pendant (eveneens in het museum te Dresden), waarop dezelfde
grijsaard een pijp zit te roken, opnieuw tegen het decor van een dorre boom. Voor een ander
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voorbeeld van een dode, zelfs geknakte boom als teken van impotentie, zie D.P. Snoep, ‘Een
17de eeuws liedboek met tekeningen van Gerard ter Borch de Oude en Pieter en Roeland van
Laer’, Simiolus 3 (1968-69), 77-134, i.h.b. 128-130. Voor de dorre boom als vanitas-symbool,
vgl. de gravure van Jacob Matham naar Karel van Mander, Hollstein XI, 344.
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41 Gabriël Metsu
Leiden 1629-1667 Amsterdam
Het zieke kind
Doek, 33,2 × 27,2 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
De gangbare titel van dit schilderij lijkt terzake: het kind dat met aandacht door de
vrouw, mogelijk zijn moeder, op schoot wordt gehouden, geeft blijk van opvallende
lusteloosheid. Een nadere diagnose laat zich niet stellen en andere uitbeeldingen van
zieke kinderen komen in de beeldende kunst van de 17de eeuw nauwelijks voor,
zodat van een bepaalde iconografische traditie geen sprake is. Interpretatie van het
thema is dan ook problematisch, tenzij de nadruk wordt gelegd op de barmhartigheid
van de vrouw en deze barmhartigheid mag worden gezien in samenhang met de
voorstelling van de kruisiging achter haar. In dat geval is het zinvol Metsu's Zieke
kind om redenen van vorm, maar vooral van inhoud, te relateren aan het oudere
beeldtype van Caritas, de christelijke liefde.
Deze liefde in navolging van Christus werd oorspronkelijk opgevat als tweedelig,
waarbij de aandacht zowel naar God als naar de naaste uitging. De personificatie die
deze goddelijke deugd gestalte gaf, droeg sinds de late middeleeuwen attributen van
beide aspecten van haar liefde. Een brandend hart in haar hand symboliseerde de
liefde tot God, terwijl één of meer kleine kinderen een aanduiding vormden van haar
liefde tot de medemens. Het was verder niet ongebruikelijk de Caritas-figuur uit te
rusten met een zinnebeeld van Christus' kruisdood, die immers de voorbeeldige liefde
van God bij uitstek demonstreerde.1
Zo wordt het hoofd van Bruegels Caritas gesierd door een pelikaan die haar jongen
met haar eigen bloed voedt, een bekend symbool van de offervaardigheid van Christus;
Rubens plaatste dezelfde vogel aan de voeten van de desbetreffende personificatie.2
Op ander, meer populair niveau, namelijk in een illustratie bij een Noordnederlands
zinnespel, zien we de allegorische verbeelding van de christelijke liefde in twee
personen ondergebracht (afb. 41a). Beide vrouwen refereren aan de kruisdood, met
afbeeldingen van de voedende pelikaan en het niet minder bekende beeld van de
koperen slang, die op huiselijke wijze op haar schorten zijn geborduurd.3
Een ontwikkeling in de 16de eeuwse theologie welke de Caritas meer en meer met
de naastenliefde identificeerde, en een waarschijnlijk groeiende behoefte aan
‘natuurlijke’ beeldspraak, zullen samen verantwoordelijk zijn geweest voor het
verdwijnen van het brandende
1
2

3

Hierover J.J.M. Timmers, Symboliek en iconographie der.christelijke kunst,
Roermond-Maaseik 1947, 530-31 (nr. 1183).
De pelikaan als zinnebeeld van Christus' offer toegelicht bij Timmers, a.w., 301 (nr. 624).
Voor Bruegel zie L. Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de
Oude, Brussel 1969, 98 (nr. 33); het schilderij van Rubens is in het Prado te Madrid (nr.
1700).
Const-thoonende Inweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken,
in 't licht gebracht, Zwolle 1607, afb. bij de intrede van de ‘Brabanders van Amsterdam
verthoont’. Voor de koperen slang als voorafbeelding van de kruisiging: Timmers, a.w., 294
(nr. 610).
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41a Illustratie uit: Const-thoonende Inweel..., Zwolle 1607 (gravure, detail)

hart uit de voorstelling van de Caritas.4 Doorgaans vinden we haar in de 17de eeuw
als een vrouw met kinderen zonder meer: slechts de hoeveelheid kinderen, de
hemelwaartse blik of de ongebruikelijke kleding verraden nog haar allegorische
karakter.5
Misschien mag in de vrouw op Metsu's schilderij die, zoals het een christelijk
mens past, haar naastenliefde voor het zieke kind betoont, een geheel gemoderniseerde
Caritas worden vermoed. De voorstelling van de kruisdood uit liefde fungeert in dat
geval als haar attribuut, gelijk de personificatie van de Caritas in de oudere iconografie
voorzien was van een zinnebeeld of prototype van de kruisiging.

4
5

E. Wind, ‘Charity, the case history of a pattern’, Journal of the Warburg Institute I (1937),
322-30.
Zo bijvoorbeeld op een Caritas uit de school van Anthonie van Dyck in Dulwich College,
Londen (nr. 81) en bij Ferdinand Bol op een schilderij in Potsdam-Sanssouci, Staatliche
Schlösser und Gärten.
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42 Frans van Mieris
Leiden 1635-1681 Leiden
Officier in een stoffenwinkel
Paneel, 54,5 × 42,7 cm. Gesigneerd en gedateerd 1660
Wenen, Kunsthistorisches Museum
‘... een Konststukje... waar in hy verbeeldde een schoon Vroutje, staande in een Zyde
Stoffewinkel, en nevens de zelve een Ruiter, kwansuis om eenige stoffen te koopen,
dog die meer op die schoonheit als op de Winkelwaren scheen te gluren’. Aldus
beschreef Arnold Houbraken dit schilderij van de Leidse schilder Frans van Mieris
een zestig jaar na het ontstaan. De kunstenaarsbiograaf vermeldt nog dat het werk
in opdracht was gemaakt van Leopold Wilhelm, de kunstlievende aartshertog van
Oostenrijk, die er zo verguld mee was dat hij er duizend gulden voor betaalde en de
kunstenaar uitnodigde aan het hof in Wenen te komen wonen.1 Bij deze mededelingen
heeft Houbraken het gelaten, hoewel over dit ‘Konststukje’ bepaald wel iets meer
valt te zeggen.
Om te beginnen kunnen we vaststellen dat het niet het interieur van een gewoon
winkeltje weergeeft. Weliswaar liggen op enkele plaatsen balen stof (hoog opgestapeld
zelfs, in de hoek achter het meisje), maar het geheel - het cassettenplafond, de kostbare
marmeren schouw en het grote schoorsteenstuk dat er boven hangt - doet eerder
denken aan een fraai huis van welgestelde burgers dan aan een winkel. In feite is
hier sprake van een mengvorm, mogelijk bedoeld om de buitenlandse vorst zowel
een idee te geven van Hollandse voornaamheid als van de functie van Leiden als
lakenstad.
Onder de schouw zit een oude man die een onduidelijk gebaar maakt, waarbij hij
naar de officier kijkt die met zijn ene hand de verkoopster onder de kin strijkt en met
zijn andere hand tussen duim en wijsvinger een lap stof bevoelt. Het gebaar van de
oude man zou opgevat kunnen worden als een vermanende of pseudo-vermanende
verwijzing naar het schoorsteenstuk, waarop Adam en Eva treurend bij het lijk van
Abel zijn voorgesteld, Adam staande, zijn armen in smarthouding opgeheven, Eva
geknield, met haar handen in het haar (vgl. afb. 42a).2
De moord van Kaïn op Abel was een gebeurtenis die het begin van het menselijk
lijden inluidde, nadat hun ouders door het proeven van de verboden vrucht de zonde
in de wereld hadden gebracht. ‘Met Abel is het leet van 't heyligh zaat [volk Gods]
begonnen’, schreef Jacob Cats in zijn ‘Geestelick Houwelick’, daaraan onder andere
toevoegend: ‘... Wie siet men op den Heer en sijn beveelen passen?/Wie vint men
die de wet en sijn gemoet bewaart?/Het vleesch dat gaat den gang van sijn ongueren
aart.’3 Vooral deze laatste zin lijkt van toepassing op de handeling van de officier,
in wie kennelijk de oude Adam is ontwaakt.
Een ander treffend detail vinden we op de tafel die rechts op de voorgrond staat.
De schilder heeft hier niet alleen lappen stof neergelegd, maar eveneens een vaandel,
dat dusdanig in plooien valt dat de figuratie ervan slechts ten dele zichtbaar is. Onder
enig voorbehoud kan het als volgt worden gereconstrueerd: aan de bovenzijde bevindt
zich het wapen van Holland, met een leeuw in een ovalen cartouche, aan weerszijden
waarvan een putto met blauwe veren staat.4 Daaronder een schild met het wapen van
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de stad Leiden (twee gekruiste sleutels), geflankeerd door twee leeuwen en daar om
heen de woorden [LU]GDUNUM [BATAVORUM], de Latijnse benaming voor
Leiden. Verder onderscheiden we nog drie Latijnse woorden, die op één banderolle
blijken te staan en klaarblijkelijk in samenhang ontcijferd moeten worden, namelijk
COMPARAT CUI VULT.5
Noch deze spreuk, noch het vaandel als geheel, heeft waarschijnlijk in werkelijkheid
ooit bestaan, al komt het vaandel in zekere mate overeen met bekende 17de eeuwse
Leidse schuttersvendels. Aannemelijk is dat de spreuk, die een quasi-spreuk zal
blijken te zijn, voor de gelegenheid werd gemaakt, mogelijk met behulp van iemand
van de Leidse universiteit. Daarbij is met name te denken aan de beroemde professor
François dele Boe Sylvius, een erudiet medicus die als geestig bekend stond en met
wie Van Mieris op vriendschappelijke voet verkeerde. Sylvius was in elk geval een
groot bewonderaar van Van Mieris' werk en het was door zijn bemiddeling, zegt
Houbraken, dat de kunstenaar gelegenheid kreeg dit schilderij voor de aartshertog
te schilderen.6
Van de op het vaandel aangebrachte woorden is de werkwoordsvorm
‘COMPARAT’ het duidelijkst zichtbaar. Het is bovendien het enige woord dat
horizontaal werd geplaatst, zonder twijfel met de opzet om als blikvanger te dienen.
Nu wordt de onderkant van de laatste letter - de T - precies door een schuin naar
boven lopende plooi oversneden, hetgeen ons noodzaakt rekening te houden met de
mogelijkheid dat er achter de T nog andere letters moeten worden gedacht, zoals wij
ook ‘GDUNUM’ dienen aan te vullen tot ‘LUGDUNUM’.7
Het werkwoord ‘comparare’ heeft diverse betekenissen, waarvan in dit bestek
vooral ‘kopen’ en ‘vergelijken’ relevant zijn.8 De vorm ‘comparat’ echter levert in
combinatie met ‘cui vult’ geen zinvolle mededeling op. Wordt het woord daarentegen
aangevuld tot ‘comparatur’, de passieve vorm van ‘comparat’, dan ontstaat een geheel
dat in de context van het schilderij begrijpelijk is. ‘Comparatur cui vult’ kan immers
worden vertaald als ‘er wordt gekocht, voor wie [zien] wil’, dan wel, minder letterlijk
als ‘wie er een koop in wil zien, die gaat zijn gang’. Bij vertaling van ‘comparatur
cui vult’ in de tweede betekenis krijgen we als resultaat ‘er wordt vergeleken voor
wie wil [zien]’; en een enigszins vrije vertaling resulteert in ‘voor wie ogen heeft,
bevat dit schilderij een vergelijking’.9
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42a Jan Lievens, De bewening van Abel. Verblijfplaats onbekend

In Van Mieris' scène is inderdaad sprake van kopen en wel in tweevoudige zin.
De zwierige officier is niet alleen gekomen om zich een stofje aan te meten, zo te
zien probeert hij tegelijk de verkoopster in bezit te krijgen, een dubbele behoefte
waarvan hij getuigt door middel van parallelle handgebaren: door het voelen van
haar kin met zijn ene hand en het voelen van de aangeboden textiel met zijn andere.
Het formuleren van zijn bezigheden leidt vanzelf naar de tweede vertaling - het
vergelijken dringt zich als het ware op, de zachtheid van de kin van het meisje met
de zachtheid van de zijde die ze te koop aanbiedt.
Nu is ‘comparare’ in de betekenis van ‘vergelijken’ in dit tafereel ook nog op een
andere wijze toe te passen. Hierboven werd betoogd dat het vage handgebaar van de
grimmig kijkende grijsaard een vermaning of pseudo-vermaning kon inhouden: hij
wijst half naar de officier en het meisje, half naar het schilderij boven zijn hoofd.10
In dit stadium zou gesteld kunnen worden dat de oude man de toeschouwer - onder
het motto ‘voor wie zien wil, wordt er vergeleken’ - uitnodigt de opkomende hartstocht
van de beide hoofdpersonen te vergelijken met de gevolgen van hartstocht uit het
eerste bijbelboek, uitgebeeld in het schoorsteenstuk. Bekijkt men het schilderij op
deze wijze, dan impliceert dit dat men de vier hoofdmomenten: de oude man, het
amoureuze duo, de Latijnse quasi-spreuk en het thema van Abels dood, zinvol met
elkaar combineert.
Duidelijk is dat Van Mieris zijn grapje rondom het woord ‘comparat...’ nauwkeurig
heeft afgestemd op het gevoel voor humor en spitsvondigheid, dat in zijn dagen
opgeld deed, en hij daarom nauwgezet vermeden heeft ondubbelzinnig te zijn. Voor
de enigermate ontwikkelde 17de eeuwer, zoals zijn opdrachtgever geweest zal zijn,
moet de essentie van de voorstelling voornamelijk hebben gelegen in de tweevoudige
‘dobbele geestigheid’: twee manieren van kopen, naast twee manieren van
vergelijken.11

Eindnoten:
1 Houbraken III, 3. Het schilderij is uitvoeriger beschreven in de inventaris van de verzameling
van Leopold Wilhelm. Deze inventaris is 1659 gedateerd maar werd in de daarop volgende
jaren nog aangevuld - vandaar dat er ook werken uit 1660 in voorkomen. Zie Adolf Berger,
‘Inventar der Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Österreich’, Jahrbuch der
kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses I (1883), lxxix-clxxvii, i.h.b.
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clv (nr. 294, ‘Original von Francisco Miris’). Na voltooiïng moet het schilderij rechtstreeks van
het atelier naar Wenen zijn gebracht. Waarop Houbraken zijn incomplete, maar niet onjuiste
beschrijving baseerde, is onduidelijk; mogelijk is hem een copie onder ogen gekomen.
De bewening van Abels dood is een vrij zeldzaam thema. Voorbeelden zijn bekend van Jan
Lievens, Bartholomeus Breenbergh en Jan Saenredam naar Abraham Bloemaert (gravures).
Rembrandt heeft tekeningen van dit onderwerp gemaakt.
Cats II, 221 (‘Lof-sangh op het Geestelick Houwelick van Godes Soon’, deel uitmakend van
Cats' Trou-ringh uit 1637).
Gegevens voor de reconstructie van het vaandel ontvingen wij van mej. drs. I.W.L. Moerman,
conservator van de historische afdeling van het museum De Lakenhal te Leiden.
Zie ook noot 9. Te constateren valt dat de c van cui ietwat anders gevormd is dan de c van
comparat[ur], waarschijnlijk als gevolg van de gesuggereerde plooi op de plaats in kwestie.
Houbraken, a.w. Voor Sylvius zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII, Leiden
1930, 1290-1294; E.D. Baumann, François dele Boe Sylvius, Leiden 1949; en C. Louise
Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, Amsterdam 1954, 246-249.
De stam van de T blijkt in het midden een minuscuul, naar rechts lopend dwarslijntje te vertonen,
hetgeen wellicht een vervolg moet suggereren of desnoods een ligatuur.
C. Lewis & C. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1966, s.v. ‘comparare’.
Informatie over de mogelijkheden tot vertaling die het Latijn hier biedt, werd ons
vriendelijkerwijs verstrekt door dr. R.C. Engelberts. Niet geheel mag worden uitgesloten dat
‘comparat’ onafgekort moet blijven en alle zichtbare woorden in één verband moeten worden
gelezen, waarbij Lugdunum Batavorum onderwerp is: ‘[Lu]gdunum [Batavorum] comparat cui
vult’ hetgeen te vertalen valt als ‘Leiden levert aan wie wil’. ‘Comparare’ betekent namelijk
ook ‘gereedmaken’, ‘bereiden’ (wij zeggen dat speciaal van laken), of ‘verschaffen’. De zin
‘Leiden levert aan wie wil’ (m.b.t. kunst of laken) zou men kunnen opvatten als een boodschap
van de schilder aan de opdrachtgever; alleen lijkt deze vertaling ten dele voorbij te gaan aan de
voorstelling van het schilderij.
Opzettelijk lijkt de tegenstelling tussen de volbloedige officier en de uitgebluste oude man.
Voor ‘dobbele geestigheid’, zie Johan de Brune de Jonge, ‘Jok en Ernst’, in Alle volgeestige
werken, ed. Amsterdam 1681, 144 (CXVII. Puntreden); zie tevens de inleiding tot deze catalogus.
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43 Jan Miense Molenaer
Haarlem ca 1610-1668 Haarlem
Vrouw Wereld
Doek, 102 × 127 cm. Gesigneerd en gedateerd 1633
Toledo (Ohio), The Toledo Museum of Art, geschenk van Edward
Drummond Libbey
Molenaers gedetailleerde compositie bevat allerlei elementen die we op genrestukken
wel vaker tegenkomen, maar meestal niet op één schilderij tezamen: de vermomde
homo bulla met het bellenblaasgerei, het geketende aapje, de snuisterijen op de tafel,
de muziekinstrumenten, de wereldkaart en de spiegel op de schoot van de
hoofdpersoon. Het vanitas-element neemt een voorname plaats in, vooral door de
schedel waarop de jonge vrouw een van haar voeten laat rusten.1
De wereldkaart aan de muur, achter de vrouw en haar kapster, stelt ons in staat de
afkomst van de hoofdrolspeelster vast te stellen. Jan Miense bracht deze kaart niet
willekeurig aan, maar ging, integendeel, zeer weloverwogen te werk. Hij heeft hem
zodanig gesitueerd dat één van de twee halfronden in zijn geheel boven het hoofd
van het meisje uitkomt. Denken we de gesuggereerde derde dimensie weg, dan raakt
de onderzijde van de cirkel zelfs precies de kruin van het meisje - iets ter rechterzijde
van het punt waar de kapster haar kam

43a Titelprent van: Jan Harmensz. Krul, Noodsakelyck Wereld-haten, Amsterdam 1634
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heeft gezet. Anders geformuleerd: de cirkel rust als het ware op haar hoofd.
Hierin nu schuilt een verwijzing naar een allegorische figuur die in Molenaers tijd,
hoewel enkele eeuwen oud, nog steeds zeer vitaal was; deze figuur stond bekend als
Vrouw Wereld.2 Haar belangrijkste attribuut bestond uit een wereldbol die zij meestal
op het hoofd droeg, zoals op het schilderij van Waben (cat. nr. 73) en bijvoorbeeld
op de titelprent van Kruls Noodsakelyck Wereld-haten (afb. 43a), een boek dat kort
na het ontstaan van Molenaers schilderij verscheen.3 De geestige kunstgreep die
Molenaer in dit werk heeft toegepast, is dus dat hij de globe verving door een
tweedimensionaal alternatief. Dezelfde geestigheid vinden we in een voorstelling
van een andere jonge vrouw, enkele decennia later geschilderd door Jacob Ochtervelt
(afb. 43b). Ook hier rust een van de twee halfronden als het ware óp het hoofd van
de centrale figuur.
De jonge vrouwen van Molenaer en Ochtervelt kunnen worden opgevat als
derivaten van het traditionele Vrouw Wereld-type. Die van Ochtervelt is het meest
geëvolueerd. Alles om haar heen doet natuurlijk aan, elk buitensporig detail - zoals
de schedel bij Molenaer -

43b Jacob Ochtervelt, Vrouw met dienster en hondje. Pittsburgh Pa, Museum of Art, Carnegie Institute

is vermeden. De vrouw van Molenaer is een ietwat ander geval. Met haar bevinden
we ons op het breukvlak van genre en allegorie. De natuurlijke sfeer die aan veel
genrestukken eigen is, wordt hier verstoord doordat de schilder zo'n onwaarschijnlijke
voetsteun voor haar heeft uitgekozen.4
Vrouw Wereld gold als de personificatie van al wat dat mensheid aan kwaad en
zonde wist voort te brengen. De betekenis van de typen die van haar zijn afgeleid,
zal ook in deze richting gezocht moeten worden. De attributen rondom Molenaers
hoofdfiguur houden alle verband met factoren welke in allegorieën van Vrouw Wereld
eveneens een rol spelen: schijn, wellust en dood, hier samengebald in respectievelijk
de spiegel, de aap die zijn rechtervoorpoot in een schoen van het meisje steekt, en
de homo bulla, de snuisterijen en de schedel.5
Op een 16de eeuwse gravure naar een ontwerp van Pieter Baltens, die Den dans
des Werelts voorstelt en zo populair was dat zij tot in de 17de eeuw werd herdrukt,
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treffen we vergelijkbare elementen aan (afb. 43c). In plaats van een schedel liggen
hier een kroon en een bos stro, waarop het woord ‘vanitas’ staat geschreven, aan de
voeten van Vrouw Wereld. De luchtbel die bij Molenaer, als symbool van het
nietswaardige menselijke leven, door het jongetje wordt geproduceerd, wordt bij
Baltens door Vrouw Wereld op de hand gedragen. En de vanuit het wijde gewaad
van Vrouw Wereld opduikende nar met het masker vervult dezelfde functie als de
spiegel op de schoot van de vrouw bij Molenaer: beide vertegenwoordigen het begrip
valse schijn.6

43c Naar Pieter Baltens, Den dans des Werelts (gravure)
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De handeling van het kammen tenslotte zou door Molenaer bedoeld kunnen zijn om
op overdrachtelijke wijze de reiniging van de wereld, of althans een poging daartoe,
weer te geven. Emblemata-schrijvers als Roemer Visscher en Jacob Cats hebben het
hanteren van de kam ongeveer in deze zin geïnterpreteerd. Kammen betekent bij
hen: het zuiveren van de ziel van slechte eigenschappen en zonden.7

Eindnoten:
1 De Jongh 1973.
2 Wolfgang Stammler, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie, Freiburg i/d Schweiz 1959.
3 De eerste editie draagt een andere titel (Werelt-Hatende Noodtsaekelijck) en dateert uit 1627;
zie De Jongh 1973, noot 24.
4 De schedel is lange tijd overschilderd geweest door een pseudo-17de eeuws voetenbankje; zie
cat. tent. Pictures of everyday life. Genre painting in Europe 1500-1900, Department of Fine
Arts, Carnegie Institute, Pittsburgh Penn. 1954, afb. 37.
5 Stammler, a.w. De Jongh 1973. Zie voor de spiegel, cat. nr. 47 (Moreelse); voor de aap, cat.
nr. 55 (Roestraeten); voor de homo bulla, cat. nr. 4 (Boursse).
6 Zie De Jongh 1973, 200.
7 Zie Snoep-Reitsma, 288 en cat. nr. 49 (Netscher).
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44 Jan Miense Molenaer
Haarlem ca 1610-1668 Haarlem
De balspelers
Doek, 81 × 99 cm. Gesigneerd en gedateerd 1631
Vlaardingen, verzameling G.L.M. Daniëls
Evenals sommige voorstellingen van andere spelen - kaarten, triktrakken - moet het
balspel op dit schilderij in symbolische zin worden begrepen.1 Ook hier draait het
om het ongewisse karakter, de onzekerheid van de afloop. Molenaer heeft een aantal
jongens geschilderd die elkaar met een slaghout een bal toeslaan, onder de
belangstellende blikken van een groepje toeschouwers. Tot hen behoort een jong
paar dat rechts op de voorgrond is gesitueerd. Zij staan hand in hand, de man het
beeldvlak uitkijkend, het meisje met haar vrije rechterhand wijzend op de balspelers.
Grofweg dezelfde configuratie vinden we in een tien jaar vroeger verschenen
liedboek, Den nieuwen ieuchtspieghel, en deze overeenkomst kan moeilijk op toeval
berusten. Crispijn de Passe de Oude, de graveur van de prent waar het hier om gaat,
ontwierp een tafereel met een overeenkomstige vlakvulling en een overeenkomstige
rolbezetting (afb. 44a).2 Vanaf de linkerzijde wordt driekwart van de compositie door
de spelers beheerst, terwijl het resterende deel aan de rechterzijde voor een man en
vrouw is gereserveerd. Er bestaan enkele weinig essentiële verschillen tussen beide
werken. Zo wordt het balspel op de prent niet met een slaghout maar ‘met eenen
houten arm’ gespeeld, en is het de man die er met een handgebaar de aandacht op
vestigt.

44b Embleem uit: Daniël Heinsius, ‘Het ambacht van Cupido’, Nederduytsche poemata, Leiden 1621

1
2

Zie cat. nr. 35 (De Man) en 22 (Duyster).
Den nieuwen Ieucht-spieghel, z.pl.,z.j. [ca 1620], 85.
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44a Illustratie uit: Den nieuwen ieucht-spieghel, [ca 1620]

De formele parallelliteit tussen schilderij en prent is dusdanig, juist in de combinatie
van elementen, dat het niet anders kan of ook de betekenissen van de twee werken
dekken elkaar. In beide gevallen wordt het paar, door middel van het spel, de
ongestadigheid van de liefde voor ogen gesteld. Het gedicht dat De Passe's illustratie
begeleidt, draagt als titel ‘Zoo de Wint-bal ghedreven wert/Niet meer rust heeft een
Minnaers Hert’, een vergelijking die in de daarop volgende regels verder wordt
uitgewerkt.3
De emblematiek kent enkele varianten op het thema. Bij Daniël Heinsius
bijvoorbeeld spelen twee amores met de aardbol, onder het motto ‘Pila mundus
Amorum est’: de wereld is de kaatsbal van de liefde (afb. 44b).4 In het bijbehorende
gedicht speelt de onbestendigheid van de liefde een impliciete rol. Bij Jacob Cats
beoefenen een man een een vrouw een 17de eeuwse vorm van badminton.5 Zijn
embleem behelst een andere moraal. Elke slag moet worden beantwoord, is de
strekking van Cats' rijmend betoog, waarmee hij bedoelt dat liefde wederkerig dient
te zijn: ‘Weet, dat kaetsen ende minne/Eyst een overgaenden bal ...’.

3
4
5

Ibidem, 84.
Daniël Heinsius, ‘Het ambacht van cupido’, in: Nederduytsche poemata, Leiden 1621, afb.
1 (tekst op tegenoverliggende pagina).
Cats I, 497.
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45 Jan Miense Molenaer
Haarlem ca 1610-1668 Haarlem
Musicerend gezelschap
Doek, 64,5 × 81 cm
Den Haag, Dienst Verspreide Rijkscollecties, in bruikleen bij het Frans
Halsmuseum, Haarlem
Sommige voorstellingen op 17de eeuwse schilderijen nemen een grenspositie in, in
die zin dat zij, iconografisch gezien, meer dan één categorie vertegenwoordigen. Een
dergelijke dubbelfunctie lijkt het Musicerend gezelschap van Molenaer te hebben.
Musicerende gezelschapen vormen een vast bestaanddeel binnen de genreschilderkunst
- daarvan levert het werk van Pieter Potter (cat. nr. 53) een typisch voorbeeld, met
personages in plaats van personen, waarbij uitsluitend de handeling van belang is en
individuele fysionomie weinig ter zake doet. Anders is het met het schilderij van
Molenaer. De mensen zijn hier bijna allen frontaal en met persoonlijke trekken
weergegeven, zodat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat het om portretten
gaat, om een familieportret met een genreachtig karakter. Wie de voorgestelden zijn,
blijft overigens duister. De wel geuite veronderstelling dat de schilder zichzelf met
familieleden heeft uitgebeeld, berust op tegenstrijdige gegevens en moet dus worden
verworpen.1
Niet iedereen musiceert op dit Musicerend gezelschap, de staande man rechts niet,
de kinderen naast hem niet en de oudere heren, op de achtergrond links, spelen
evenmin mee. De vijf overige leden van de groep vormen het ensemble: links een
vrouw die een cister bespeelt, iets naar achteren een violist, verder een luitenist en
een cellospeler en tenslotte, eveneens iets naar achteren, een zangeres, die in haar
ene hand de sopraanpartij houdt (het woord ‘superius’ ofwel sopraan is juist leesbaar)
en met haar andere hand de maat aangeeft. Op de vloer, tegen de cello aan, liggen
twee boeken met de opschriften ‘tenor’ en ‘bassus’, de tenor- en baspartij, waarin
we een verwijzing kunnen zien naar meerstemmige muziek.2
Familieportretten waarop verscheidene mensen aan het musiceren zijn, kennen
we al uit de 16de eeuw. De

45a Frans Floris, Familieportret. Lier, Musea Wuyts-Van Campen en Baron Caroly
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harmonie van de muziek moest daarbij soms uiting geven aan de harmonie en
eensgezindheid in het familieleven, Frans Floris vatte zijn portret van de zogeheten
Familie van Berchem uit 1561, waarop een man een luit en zijn echtgenote een
harpsichord bespeelt, in een lijst met een Latijnse tekst die de harmonie van huwelijk
en familieleven centraal stelt (afb. 45a).3 Lichter van toon, maar wat inhoud betreft
uiteindelijk niet anders, is de voorstelling van een luiteniste en een vedelaar in een
liedboek uit 1613, getiteld Cupido's lusthof (afb. 45b). Het onderschrift spreekt
duidelijke taal: ‘Eij hemel vreucht wat Ieucht ons t'hert/als t'soet accoort vereenicht
wert’.4 Ook het omstreeks 1635 geschilderde werk van Molenaer moet in deze zin
worden begrepen, als een verzinnebeelding van de harmonie, de vereniging van
‘t'soet accoort’ binnen het afgebeelde gezelschap.
Op eendracht en harmonie wijzen bovendien de minuscuul weergegeven
ineengeslagen handen op de voorzijde van het harpsichord, waaronder nog een
brandend hart, kruislings door twee pijlen doorstoken,

45b Illustratie uit: Cupido's lusthof ..., Amsterdam 1613

is te zien. De handdruk is een veelvoorkomend beeld dat steeds de betekenis heeft
van elkaar overlappen begrippen als trouw, eendracht en vriendschap; het brandende
en doorstoken hart is een bekend beeld van de liefde.5 Deze symboliek wordt
aangevuld door het detail van het hondje dat, aan de voeten van de cisterspeelster,
ineengerold op een kussen ligt. In een kader als dit heeft de hond betrekking op
huwelijkstrouw. Op nagenoeg identieke wijze heeft de catulus, het hondje van de
trouw, een plaats gekregen in de houtsnede die het huwelijk verbeeldt in de Emblemata
van Alciati.6
Naar toenmalig inzicht eiste een harmonisch (familie) leven behalve trouw en
eendracht, eveneens matigheid. Deze veel aangeprezen deugd wordt in Molenaers
schilderij uitgedrukt door het zangeresje dat de maat aangeeft.7 Het maathouden om
op de juiste wijze te kunnen musiceren, dient op ethisch niveau te worden begrepen
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als het betrachten van matigheid ten behoeve van een harmonieuze samenleving. De
betekenis van de opgeheven hand van de vrouw wordt daarenboven versterkt door
de klok die achter haar aan de wand hangt. Vanwege de regelmaat van haar omloop
werd de klok als een beeld van matigheid opgevat. Sedert de late middeleeuwen
droeg de personificatie van de Temperantia (matigheid) dan ook wel een klok als
attribuut. Van Pieter Bruegel kreeg deze figuur een klok op het hoofd, Ripa gaf haar
een uurwerk in de hand.8
Enkele details in Molenaers schilderij wijzen, naar beproefd 17de eeuws gebruik,
op de vergankelijkheid van het menselijk leven. Het bellenblazende jongetje aan de
rechterzijde van de compositie is niets anders dan een in keurige kledij vermomde
homo bulla, die moet herinneren aan de vergankelijkheid van het menselijk bestaan
en dikwijls in 17de eeuwse taferelen optreedt. Een dergelijk jongetje schilderde
Molenaer korte tijd eerder in een schilderij waar de doodssymboliek een
nadrukkelijker rol speelt.9
Achter het jongetje op de muziekpartij ziet men Vrouw Justitia als relief op het
basement van twee pijlers afgebeeld en ook zij kan hier worden opgevat als
vanitassymbool, omdat zij met haar weegschaal en zwaard herinnert aan het Laatste
Oordeel. In Molenaers tijd was deze associatie niet nieuw. Ruim een eeuw eerder
bijvoorbeeld had de Duitse schilder Melchior Feselen een allegorie ontworpen, waarin
Justitia op de voorgrond is gesitueerd en de Christus van het Laatste Oordeel op de
achtergrond in de lucht zweeft.10
Aan de andere zijde van de compositie wordt opnieuw aan de dood gerefereerd
en wel door één van de twee oudere mannen achter het harpsichord, die een portretje
van zijn overleden vrouw vasthoudt. Een soortgelijk accent vinden we in de grote
portretten aan de achterwand, waarop de man een schedel in de hand
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houdt en de vrouw een zandloper naast zich heeft staan. Tenslotte is het niet
onwaarschijnlijk dat ook op het binnendeksel van het harpsichord, waar een jong
paar en verspreid liggende bloemen zijn geschilderd, een vingerwijzing naar de
kortstondigheid van het menselijk leven is verwerkt.

Eindnoten:
1 Indien we hier te doen zouden hebben met een portret van de familie Molenaer, dan zou het
gezien de aanwezigheid van de beide kinderen omstreeks 1650 moeten worden gedateerd; op
grond van de costuums en de stijl van het schilderij is dit uitgesloten. Vgl. H.F. Wijnman, ‘Het
geboortejaar van Judith Leyster’, Oud-Holland 49 (1932), 62-65.
2 Zie C.C.J. von Gleich, ‘Huismuziek in de gouden eeuw. Bij een schilderij van Jan Miense
Molenaer (ca. 1610-1668)’, Openbaar Kunstbezit 10 (1966), 9. Vgl. Berthold Hinz, ‘Das
Familienbildnis des J.M. Molenaer in Haarlem. Aspekte zur Ambivalenz der Porträtfunktion’,
Städel Jahrbuch 4 (1973), 207-216.
3 B.W. Meijer, Niccolò Frangipane collectanea, Amsterdam 1974 (diss.), 84-85. Carl van de
Velde, Frans Floris (1519/20-1570). Leven en werken I, Brussel 1975, 290-292 (nr. 150).
Vergelijkbaar zijn schilderijen van Frans Pourbus de Oude (Familie Hoefnagel), Cornelis de
Vos en Gottfried van Wedig (Familie van Christoph Winzler). Zie voorts Hinz, a.w., noot 13.
4 Cupido's lusthof ende der amoureusen boogaert ..., Amsterdam 1613, 110.
5 Zie bijv. Alciati, 138 en Henkel-Schöne, 1016-1018 voor de handdruk en Henkel-Schöne,
1028-1029 voor het hart.
6 Alciati, 138.
7 P.J.J. van Thiel, ‘Marriage symbolism in a musical party by Jan Miense Molenaer’, Simiolus
2 (1967-68), 91.
8 Zie Emile Mâle, L'art religieux de la fin du moyen age en France, ed. Parijs 1949, afb. 168,
173 en 175. Louis Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude,
Brussel 1969, nr. 37. Ripa, 317.
9 Zie voor muziekinstrumenten als vanitassymbolen: Pieter Fischer, ‘Music in paintings of the
low countries in the 16th and 17th centuries’, Sonorum Speculum 50-51 (1972), 3-128, i.h.b.
56-98; voor de homo bulla, cat. nr. 4 (Boursse) en 43 (Molenaer).
10 Het schilderij van Feselen bevindt zich in het Poesjkinmuseum te Moskou (inv. nr. 1841).

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

186

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

187

46 Carel de Moor
Leiden 1656-1738 Warmond
De hengelaar
Doek, 62 × 75 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
Het vissen lag in het 17de eeuwse Holland als thema voor schilders nogal voor de
hand. De meeste uitbeeldingen van hengelaars lijken niet meer te zijn dan stoffage
in een landschap. Er zijn echter ook voorstellingen gemaakt waarin de bezigheid van
het vissen relatie onderhoudt met, of verwijst naar andere fenomenen. Vooral liefde
bleek hiervoor in aanmerking te komen. Liefde en vissen zijn min of meer synoniem
in een scabreuze tekening uit 1608 van David Vinckboons, een ‘ongelijk minnepaar’
voorstellend (afb. 46a), en in een meer elegante gravure van Crispijn de Passe, die
deel uitmaakt van een liedboek uit omstreeks 1620 (afb. 46b).1 Het commentariërende
sonnet dat er naast staat, eindigt met de volgende regels:
Want al ist Visschen wat onsuyver in de daet,
't Minnelick gheselschap komt u daer in te baet,
Makende dat het werc u niet en kan verdrieten.

Boven het gedicht staat: ‘Ledich is 't Visschen met den haeck/Maer 'tgoet gheselschap
weert den vaeck [slaap]’. De onzuivere daad en de ledigheid, waarvan de onbekende
dichter rept, hangen samen met een reputatie die het vissen sedert de klassieke oudheid
genoot, als een bezigheid voor luiaards.2
Het is zonneklaar dat ook het tafereel van Carel de Moor, dat enige jaren na 1700
moet zijn geschilderd,

46a David Vinckboons, Vissend paar (tekening), Parijs, Institut Néerlandais, Fondation Custodia
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46b Illustratie uit: Den nieuwen ieucht-spieghel, [ca 1620]

met liefde van doen heeft. Alleen is het hier niet de mannelijke helft van het paar,
dat de hengel hanteert, maar een jonge knaap. Op een hek geleund kijken de man en
het meisje daarbij toe, hij een pijp rokend, terwijl zij met haar linkerhand een roos
ophoudt (een toespasselijke bloem in dit verband) en met haar rechterwijsvinger op
de hengel wijst.3 De hengelaar fungeert in feite als zinnebeeld van hun liefde: zoals
hij vis vangt, zo heeft de man het meisje, of desnoods omgekeerd, heeft het meisje
de man aan de haak geslagen. Kortom, iedereen vist.
Het gebruik van het werkwoord ‘vissen’ in deze oneigenlijke zin was in de 17de
eeuw zeer gangbaar, maar het werd daarenboven, net als het werkwoord ‘vogelen’,
gebruikt om het liefdesspel zelf aan te duiden.4 De combinatie van vissen en vogelen
komen we in de 17de eeuwse literatuur bij herhaling tegen. Het staat wel vast dat de
diverse teksten hierover hun uitwerking op de visuele kunsten niet hebben gemist.
Overigens dateert het vissen als beeld van amoureuze activiteit al uit de oudheid. De
vroegst bekende voorbeelden zijn te vinden in Pompeji en Herculaneum,
muurschilderingen van hengelende eroten, al of niet geflankeerd door Venus, die
zelf ook vist.5
De hengelende amor keert terug in 1611, bij het verschijnen van de Emblemata
amatoria van Pieter Corneliszoon Hooft. Onder het motto ‘Daer schuylt’ toont het
beeldelement van het desbetreffende embleem een vissende amor met op de
achtergrond een liefdespaar

46c Embleem uit: Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria, Amsterdam 1611

waarvan de vrouw naar de hengel schijnt te wijzen (afb. 46c). Het begeleidende
epigram luidt als volgt:
Met lecker' hoop de Min staet om te locken breedt;
Maer 'tAes bedeckt den Hoeck: vast ismen eermen't weet.6
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Hooft roert hier, op het voetspoor van talrijke auteurs, een oud thema aan, de
bedrieglijkheid van de liefde. Onder het aas bevindt zich de haak en voordat men
het weet is men gevangen.
De overeenkomst tussen Hoofts embleem en het schilderij van De Moor is frappant,
niet alleen wat voorstelling aangaat, maar eveneens - bij alle verschillen die zich
voordoen - wat betreft de indeling van de compositie en de plaatsing van de
personages in het vlak. Het kan bijna niet anders of De Moor is van Hoofts
embleemboek uitgegaan. Na 1611 werd het vier keer herdrukt, de laatste maal in
1704, als onderdeel van zijn Mengelwerken.7 Dat is ongeveer het tijdstip waarop De
Moor zijn vissersscène schilderde. Dat hij in plaats van een amor een jeugdige knaap
als hengelaar verkoos weer te geven, zou in zekere zin een tijdsverschijnsel mogen
heten. Ook in andere voorstellingen is een cupido wel door een gewoon jongetje
vervangen. Een gang van het gebied van de allegorie naar dat van het dagelijks leven,
die bijvoorbeeld ook de homo bulla heeft afgelegd.8

Eindnoten:
1 Den nieuwen ieucht-spieghel, z.pl., z.j. [ca 1620], 100-101.
2 Vgl. cat. nr. 56 (Schalcken), tevens een voorbeeld van een schilderij waarin het vissen een
andere betekenis heeft.
3 Vgl. voor de pijp: Cats I, 26 (‘'t Is roock, 't is enckel roock, al wat den minnaer voedt’). Vgl.
ook cat. nr. 7 (Brouwer).
4 De Jongh 1968-69, 30-32.
5 K. Schefold, Vergessenes Pompeji, Bonn-München 1962, pl. 178, 4. Voor klassieke teksten
m.b.t. vissen en liefde, zie: L. Bunsmann, De piscatorum in Graecorum atque Romanorum
litteris usu, Münster 1910.
6 [Pieter Corneliszoon Hooft], Emblemata amatoria, Afbeeldinghen van minne, Amsterdam 1611,
embleem xxix. Van Mander, Uutbeeldinge, fol. 134, gaf aan ‘Den Visch-haeck, oft Anghel’
dezelfde uitleg: ‘Den haeck/die den Visschen schijnt te spijsen/en ghevanghen houdt/beteeckent
bedrogh’.
7 P.C. Hooft, Mengelwerken, Amsterdam-Leiden-Utrecht 1704, [612].
8 Zie voor de homo bulla, cat. nr. 4 (Boursse).
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47 Paulus Moreelse
Utrecht 1571-1638 Utrecht
Jonge vrouw met spiegel
Doek, 100,4 × 82,2 cm. Gesigneerd en gedateerd 1627
Cambridge, The Fitzwilliam Museum
Alles in deze voorstelling staat in het teken van eros: de overmatig gedecolleteerde
jonge vrouw die een spiegel vasthoudt, de illustratie in het opengeslagen boek op de
tafel, en in niet mindere mate het schilderij in het schilderij, dat twee naakte
personages in een landschap vertoont. Volgens een oud theoretisch recept wendt de
hoofdfiguur zich rechtstreeks tot de beschouwer, in dit geval om de aandacht te
vragen voor haar spiegelbeeld, dat overigens technisch onvolmaakt werd
geconstrueerd.1 De gebarende hand wordt niet op de juiste plaats gereflecteerd en
van het hoofd is meer zichtbaar dan in werkelijkheid mogelijk is.
Het wijzen op een spiegelbeeld is een bijzonderheid die door Paulus Moreelse
meer dan eens werd toegepast.2 We vinden het ook bij andere kunstenaars, onder wie
Adriaen van de Venne (afb. 47a). Hij verwerkte het motief in een vergelijkbare
voorstelling, zij het op een nogal ongewone manier, namelijk door een nar op de
spiegel te laten wijzen. Daarmee introduceerde hij het element ‘dwaasheid’ in deze
iconografie.
Sedert de middeleeuwen was aan de spiegel een uiteenlopende scala aan
betekenissen toegekend, zowel goede als slechte, religieuze als profane betekenissen,
variërend van de maagdelijkheid van Maria tot ondeugden als hovaardigheid en
wellust.3 Het geheel van

47a Adriaen van de Venne, Vrouw voor spiegel en nar. Leningrad, Ermitage
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47b Embleem uit: Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614

Moreelse's voorstelling dwingt ons de spiegel hier in de eerste plaats als symbool
van wellust te zien.
Vele schrijvende tijdgenoten van de schilder hebben de erotische betekenis van
de spiegel uit en te na belicht, soms met verwijzing naar nevenliggende connotaties,
waaronder die van ‘den wereltlijcken handel ende wandel’. Deze, zegt Roemer
Visscher (afb. 47b), ‘is den aert van de Spieghel niet onghelijck: want in den Spieghel
is niet dan een schijn ...’, daarmee zinspelend op de vergankelijkheid van het leven,
welke eveneens traditioneel door middel van een spiegel kon worden uitgedrukt.4
Met zeer veel klem is dit bijvoorbeeld gedaan in een gravure van Jacob de Gheyn
II, waarbij het erotische element niet over het hoofd werd gezien (afb. 47c).
De combinatie van erotiek en dood was uitermate gangbaar en het valt aan te
nemen dat ook bij Moreelse de bedoeling heeft voorgezeten om beíde elementen te
laten spreken, al is het vergankelijkheidselement in zijn
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47c Jacob de Gheyn II, Vanitas (gravure)

schilderij veel minder aanwijsbaar dan bij De Gheyn. De juwelen en snuisterijen op
de tafel, gangbare attributen in vanitas-stillevens, lijken op tweeledige wijze te zijn
geladen en zowel een erotische als een vanitas-betekenis te hebben. In elk geval
compositorisch, maar waarschijnlijk ook inhoudelijk, hangen deze juwelen samen
met het openliggende boek. De geïllustreerde bladzijde toont een knielende man die
geschenken offert aan Venus en Amor, alsmede een Latijns gedicht, waarvan de
vertaling als volgt luidt:5
De begeerte van het vlees
leeft niet voor zichzelf maar voor Venus.
Haar offert zij goud en juwelen
en alle rijkdom.
Problematisch zijn de twee naakte figuren op het schilderij aan de muur. Hun
herkomst uit de mythologie lijkt onmiskenbaar, maar zij laten zich niet met volle
zekerheid identificeren. Gesitueerd aan de oever van
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een rivier, bevinden ze zich in een opmerkelijke positie: de vrouw omhelst de man
die kennelijk haar passie niet wenst te delen. Het meest waarschijnlijk is dat wij hier
te maken hebben met Venus' zoon Hermafroditus, die door de verliefde bronnimf
Salmacis wordt belaagd.6
In dit verband is van belang wat Karel van Mander over Venus heeft geschreven:7
‘Venus en is niet anders als de verborghen begeerlijckheyt en lust/die de Natuere
bestelt en ghevoeght heeft in alderley dieren/tot voortteelinghe’. Waarna hij enkele
erotische fabels de revue laat passeren, waarin Venus' uitstralende kracht centraal
staat, om te eindigen met de fabel van Hermafroditus en Salmacis. Het lot van deze
figuren blijkt geheel te worden bepaald door de ‘begeerlijckheyt en lust’ van de nimf,
impulsen die dus ook met de naam van Venus kunnen worden aangegeven.
De hoofdpersoon tenslotte, het uitdagende meisje met de spiegel, zouden wij als
een ‘moderne’ Venus kunnen beschouwen - de rose-rode rozen die ze in het haar
draagt, passen goed bij deze opvatting. Van Mander beschrijft Venus immers als
zijnde ‘ghecroont met Roosen/want de Roos die haest [spoedig] vergaet/beteyckent
den wellust der liefden/die haest vergaet’.8 Een uitspraak waarin erotiek en
vergankelijkheid opnieuw met elkaar verbonden zijn.

Eindnoten:
1 Vgl. cat. nr. 33 (Maes), noot 1.
2 Zie C.H. de Jonge, Paulus Moreelse: portret- en genreschilder te Utrecht, 1571-1638, Assen
1938, 40.
3 Zie bijv. Heinrich Schwarz, ‘The mirror in art’, The Art Quarterly 15 (1952), 97-118. De
Tervarent II, 271-275.
4 Roemer Visscher, 152. Zie verder bijv. Van Mander, Utbeeldinge, fol. 133 verso; Jan David,
Duodecim specula, Antwerpen 1610; en P.C. Hooft, Emblemata amatoria, Amsterdam 1611,
xi en xx.
5 Non sibi, sed Veneri/Carnis Lascivia vivit: [er staat abusievelijk ‘vinit’]/Huic aurum & gemmas/et
bona cuncta sacrat.
6 Ovidius, Metamorfosen IV, 285-388. Hierbij moet worden aangetekend dat deze scène zich
meestal in het water en niet aan de waterkant afspeelt. Zie Pigler II, 234-235.
7 Van Mander, Wtlegghingh, fol 31 recto.
8 Idem, Utbeeldinge, fol. 126 verso.
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48 Eglon van der Neer
Amsterdam 1634-1703 Düsseldorf
Een dame, haar handen wassend
Paneel, 49 × 39,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1675
Den Haag, Mauritshuis
Centraal in deze compositie van Eglon van der Neer - vrijwel op het verdwijnpunt
en ook vrijwel op het snijpunt der diagonalen - staat het wassen van de handen: een
fraai uitgedoste page begiet de handen van een al even fraai geklede dame met water,
dat hij in een bekken weer opvangt. De afbeelding van deze bezigheid kan volgens
17de eeuwse conventie zinnebeeldig worden geïnterpreteerd. Uit talrijke gegevens
blijkt dat het wassen hier uiteindelijk geldt als een visuele metafoor van geestelijke
reiniging, dan wel van een betuiging van onschuld.1
De overdrachtelijke betekenis van het handen wassen komt verscheidene malen
in de bijbel voor, was uitermate bekend in de 17de eeuw en werd dan ook frequent
toegepast in de literatuur. Een van de vele voorbeelden vinden we in de Emblemata
sacra van Bartholomeus Hulsius (afb. 48a).2 We zien hetzelfde beeld: twee handen
die door een lampetkan met water worden overgoten, dit keer begeleid door bijbelse
motto's, waaronder de Psalmregel ‘Ick wasche myne Handen in Onschuld’.
De positief gerichte bezigheid van de vrouw op Van der Neers schilderij, of deze
nu van onschuld getuigt of van reiniging van zonden, steekt in elk geval duidelijk af
tegen het erotisch getinte tafereel op de achtergrond, al weten we niet wat zich daar
precies afspeelt. We kunnen alleen constateren dat de binnengekomen man een
ongewenste gast lijkt te zijn, daar hij door één van de twee jonge vrouwen wordt
tegengehouden.3 Deze constatering levert echter geen sleutel op die de bektenis van
het geheel, en dus ook de verhouding tussen de scène op de voorgrond en die op de
achtergrond, voor ons kan onthullen.

1
2

3

Hierover uitvoerig: Snoep-Reitsma.
B[artholomeus]H[ulsius], Emblemata sacra, dat is, eenighe geestelicke sinnebeelden etc.,
z.p. 1631, 100-104. De aantekeningen van de auteur bij dit embleem kunnen beschouwd
worden als een bijbel-concordantie op het begrip ‘reiniging’.
Een zelfde scène, waarbij een vrouw een man tracht te weerhouden binnen te komen, treft
men aan op Metsu's schilderij De indringer; zie Franklin W. Robinson, Gabriel Metsu
(1629-1667), New York 1974, afb. 133.
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49 Caspar Netscher
Heidelberg 1639-1684 Den Haag
Moederzorg
Paneel, 44,5 × 38 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
In tegenstelling tot veel andere genrestukken uit de 17de eeuw lijkt Netschers
Moederzorg door zijn gangbare titel geen onrecht te worden aangedaan. De
voorstelling wordt in belangrijke mate bepaald door de ideeën die men in de 17de
eeuw omtrent goede opvoeding koesterde. Vrijwel alle beeldelementen kunnen
daaraan, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin, worden gerelateerd.1 De bezigheid
van de voorname dame, het kammen van het haar van het kind, is in overdrachtelijke
zin een beeld van pedagogisch gewenste reiniging. In Cats' Spiegel spreekt een vrouw,
die tot haar spijt te laat met kammen is begonnen (afb. 49a), als volgt:
Kem, kem u menigmael, en niet het hair alleen,
Maer ook dat binnen schuylt, tot aen het innigh been:
Kem uw verwrongen hert, en uw verboste sinnen,
En maeck doch over-al een reynen gront te winnen;
Want hy, wiens hooft en hert eens wel gereddet zijn,
Al kemt hy menigmael, hy kemt hem sonder pijn:
Maer die het sondigh hair laet wilt daer henen wassen,
En weet sich naderhant geen kemme toe te passen...2

De dienstmeid in de deuropening op Netschers schilderij is uitgerust met schotel en
lampetkan. Ook hierin ligt een verwijzing naar de schoonmaak van lichaam en ziel.
Net als de moeder onderstreept zij de wenselijkheid van een eerbaar leven.3
Minder positief lijkt de rest van het tafereel te moeten worden opgevat: het
bekketrekken voor de spiegel, het

49a Embleem uit: Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (eerste druk 1632), ed.
Amsterdam-Utrecht 1700
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speelgoed en de speelse poes. De tegenstelling tussen een kind dat leiding krijgt en
een ondeugend kind komt meer voor op uitbeeldingen van opvoedkundige situaties.
Dat geldt ook voor het speelgoed, in dit geval een molentje en een tol.
Op een ander schilderij van Netscher zien we hoe een even goede moeder een kind
bij het lezen helpt, terwijl een tweede kind met een hondje speelt (afb. 49b). Het
contrast tussen verantwoorde opvoeding en ledigheid is ook door Adriaen van der
Werff uitgebuit, namelijk op de titelprent die hij ontwierp voor de folio-editie van
Franciscus Junius' De pictura veterum uit 1694. Hier wordt een kind aan de hand
genomen teneinde in het leerproces der kunsten te worden ingeleid, terwijl een ander
kind blijft bikkelen. Later vinden we dezelfde gedachte nog vorm gegeven door
Abraham van Strij (1735-1826): een jongeman tekent onder toezicht van zijn leraar
naar de klassieken; op de grond zit een kind naast een trom met een molentje te
spelen.4
Misschien mogen we aan de tol, die op beide schilderijen van Netscher een
opvallende plaats kreeg, nog een meer specifieke betekenis hechten dan van dwaas
speelgoed alleen. De tol, zo verzekert Roemer Visscher

49b Caspar Netscher, Moeder met kinderen. Londen, National Gallery

ons, draait slechts zolang als de zweep slaat, ‘soo lang de roe wanckt’ (afb. 49c). Hij
bedient zich van dit beeld ter adstructie van de betrekking tussen God en de mens,
waarbij hij opmerkt dat de mens tot devotie geneigd is in slechte tijden, maar God
vergeet ‘als de Roede van den eers is’.5 De Spanjaard Covarrubias, wiens embleem
‘Non nisi percussus’ (alleen door slaag) het directe voorbeeld voor Roemer Visscher
lijkt te hebben geleverd, hanteert de tol die moet worden geslagen als gelijkenis voor
personeel dat zonder aansporing tot luiheid zou vervallen.6 Zoals de tol met een
gelovige of met een knecht kan worden vergeleken, zo kan hij in het algemeen als
beeld van de mens dienen, zowel volwassene als kind.7
De 17de eeuwer was van mening dat kinderen, en in feite elk mens, hard moesten
worden aangepakt. Kinderen zouden niet zo bang zijn voor moeders kam, als er
‘fluweele kammen’ zouden bestaan, die hun werk
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even goed deden als kammen van been of ivoor. Dat dacht Johan de Brune tenminste,
zoals hij er ook van overtuigd was dat een ‘slacke moeder’ maar ‘luyzige hoofden’
geeft.8
Er moest gekamd worden en gewassen. Het spelen werd blijkens 17de eeuwse
schrijvers nog niet als een positieve bijdrage aan de opvoeding van het kind gezien.
Wel vormden alle mogelijke kinderspelen evenzovele aanleidingen om te moraliseren
over de dwaasheid van volwassen mensen.9 In elk geval was de taak van de moeder
bij dit alles duidelijk:
Leer, jonge moeder, leer, oock van de minste dieren,
Het kinder onverstant naer goede seden stieren;
Niet dat'er eenigh man in vrouwen hooger prijst,
Als dat haer rijpe sorg de kinders onderwijst.10

Eindnoten:
1 Het schilderij van Netscher ook in Snoep-Reitsma, 288.
2 Cats I, 658.
3 Vgl. Ripa, 287: kan en schotel hier als attributen van het ‘werckelijke leven’. Zie Snoep-Reitsma,
287, voor andere voorbeelden van deze reinigingsmetafoor.
4 Het schilderij van Van Strij is wel opgevat als illustratief voor een verlichte pedagogiek, die
evenwichtige ontplooiïng van het kind in een combinatie van spelen en werken voorstond. Zie
hierover Ella Snoep-Reitsma, ‘De tekenles. Abraham van Strij (1753-1826)’, Openbaar
Kunstbezit 15 (1971), 6. Het molentje als zinnebeeld van dwaasheid toegelicht bij cat. nr. 19
(Duck).
5 Roemer Visscher, 165. Elders bij Visscher de tol als doodssymbool, vgl. De Jongh 1967, 79-81.
6 Sebastian de Covarrubias Orozco, Emblemas morales, Madrid 1610, 176.
7 Uitvoeriger bij Ella Snoep-Reitsma, ‘Chardin and the bourgeois ideals of his time’, Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 24 (1973), 206, 239, noot 131.
8 Johan de Brune, Bankket-werk van goede gedagten II, Middelburg 1660, 33-34 (onder:
‘Bestraffinghen on-aenghenaem’), en 319.
9 Zo bijv. in Cats' Kinder-spel (Cats I, 237-239) of in de anonieme bundel Kinder-werck, ofte
sinne-beelden van de spelen der kinderen, Amsterdam 1626, passim.
10 Cats I, 395 (Houwelick, ‘Moeder’).
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50 Pieter van Noort
Waarschijnlijk in 1621 te Leiden geboren
De tamme spreeuw
Doek, 80 × 95 cm. Gesigneerd
Zwolle, Provinciaal Overijssels Museum
Door het ontbreken van verhelderend bijwerk lijkt de voorstelling van dit schilderij
op het eerste gezicht strikt anecdotisch van karakter. De gemiddelde 17de eeuwer
echter zal zonder meer hebben beseft dat hij op overdrachtelijk niveau werd
aangesproken. Evenals de beide pendanten van Godfried Schalcken, De nutteloze
les en De doktersvisite (cat. nrs 58 en 59), behoort de zogenaamde Tamme spreeuw
van Pieter van Noort tot een groep schilderijen waarvan het thema verklaard kan
worden met behulp van Cats' embleem over de verloren maagdelijkheid.1 Was bij
Schalcken de vogel reeds gevlogen en de les voor de maagd in kwestie nutteloos
geworden, Van Noort lijkt ons eerder te laten zien hoe het vogeltje tot vliegen wordt
verleid.2 Als een echte ‘Ritsaert’ lokt de jongen het diertje verder uit de reeds geopende
kooi. Het zonderling doorsneden jakje dat hij draagt, is archaïserend en hier
waarschijnlijk frivool bedoeld.3
Voor de christenmaagden van destijds - vertegenwoordigd door het meisje van
Van Noort dat, veelzeggend genoeg, de kooi vasthoudt - moet de specificatie in
morele zin duidelijk zijn geweest: het meisje geeft te snel haar gunst, ‘Schoon sy een
roover voor haer siet,/Dies wort haer eer, haer beste schat,/Met rauwe tengels
aen-gevat;/Wie geeft die heeft het gans geseg,/Wat souse doen? de klem is weg’.4

Eindnoten:
1 Het schilderij is waarschijnlijk niet van de bekende schilder van visstillevens, Pieter van Noort
(werkzaam 1626(?)-1648 te Leiden, daarna waarschijnlijk te Zwolle), maar van een andere,
jongere schilder van die naam (misschien zijn zoon), die in 1621 te Leiden werd geboren (cat.
Sted. Museum de Lakenhal, Leiden 1949, 211; zie ook Thieme-Becker XXV, 511-512). Cats
I, 42.
2 De Jongh 1968-69, 49-52.
3 ‘Ritsaert’, zie Cats I, 42. Spreekwoordelijk voor een ‘ritsige’, d.i. geile man; ook in verschillende
17de eeuwse kluchten als naam voor een dergelijk type; zie WNT XIII, 600. Over de kleding,
zie H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding 1500-1800. Een
iconologische studie I, Den Haag 1952, 59-64.
4 Over de soms genitale betekenis van de kooi, verg. De Jongh 1968-69, 52. Het citaat uit Cats
I, 248 (Houwelick, ‘Maeght’).
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51 Jacob Ochtervelt
Rotterdam 1634/35-1708/10 Amsterdam
De oestermaaltijd
Paneel, 47 × 37,5 cm
Lugano-Castagnola (Zwitserland), Stichting Thyssen-Bornemisza
Oestermaaltijden vormden een geliefd onderwerp in de Hollandse schilderkunst van
de 17de eeuw. Enerzijds heeft dit te maken met de eetgewoonten uit deze tijd. Er
werd veel vis gegeten, zelfs bij het ontbijt (de economie draaide voor een deel op de
visvangst), en daarnaast bestond er een grote consumptie van mosselen en van oesters,
die als een delicatesse werden beschouwd.1 Anderzijds gold de oester als een
aphrodisiacum, een middel dat de geslachtsdrift stimuleerde, en van dit volksgeloof
hebben allerlei schilders, Jan Steen met name, vele malen dankbaar gebruik gemaakt.2
De oestermaaltijd van Jacob Ochtervelt bevat minder suggestieve toespelingen
dan de meeste voorbeelden van Steen, maar dit ligt ook aan het verschil in stijl tussen
beide kunstenaars. Ochtervelt uitte zich in zijn erotisch bijwerk in het algemeen
minder gearticuleerd dan de uitbundige Steen. Dat neemt niet weg dat hij ook
schilderijen maakte waarin een man een meisje een oester aanbiedt, een voorstelling
die een meer direct beroep doet op het dubbelzinnige denken (afb. 51a). Dáár, zowel
als in het hier tentoongestelde werk, behoort deze lekkernij mét de wijn bij de
onmiskenbaar

51a Jacob Ochtervelt, Het oestermaal. Rotterdam, Museum Boymansvan Beuningen
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aanwezige amoureuze sfeer. De schaal met oesters, door de dienstbode aangedragen,
zal het contact tussen de elkaar toelachende cisterspeler en zijn vriendin nog moeten
intensiveren.
Dat oesters bevorderlijk werden geacht voor de libido, daarover zijn 17de eeuwse
geschriften voldoende duidelijk. Sommige auteurs, zoals Jacob Cats, spreken er in
afkeurende zin over. De bekende arts Johan van Beverwyck blijft daarentegen
neutraal: ‘Onder de Visch, die in harde schelpen besloten is, zijn de Oesters van allen
tijden voor de delicaetste gehouden. Want sy verwecken appetijt, ende lust om te
eten, en by te slapen, het welck alle beyde de lustighe ende delicate luyden wel
aen-staet...’.3

51b Illustratie uit: Johan van Dans, Scoperos satyra..., Amsterdam 1668

In Hieronymus Sweerts' De tien vermakelikheden des houwelycks krijgt een vrouw
die na drie maanden huwelijk nog niet zwanger is, van een buurvrouw het advies:
‘Ik zou mijn man dikwils spijzen voorzetten daer ik zelf wel van voer, als Oesters,
Eyeren, Hanekammen...’. Drie bladzijden verder evenwel heet het, in mineur: ‘Maar
op 't eynd bevint men dat het elendig en te vergeefs is, daer 't de Vrou uyt de
Apotheek; en de man uyt de Oester- of Eyer-schalen halen moet!’.4
Ongeveer in dezelfde tijd als waarin Ochtervelt zijn Oestermaaltijd schilderde,
schreef Johan van Dans een pikant gedichtje over een Venusbeeld en gebruikte de
oester daarbij - traditioneel - als vrouwelijk symbool (dit bovendien geïllustreerd;
afb. 51b):
Hebje Venus moeder-naect
Niet gesien van steen gemaect
Of waer op een Bordt geschildert
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Dat haer Oester was verwildert,
En dat aldersoetste pandt
Had bedeckt haer lincker-handt...5

De verhouding van een dergelijk vers tot zo'n ‘verfijnd’ schilderij als Ochtervelts
Oestermaaltijd dreigt voor de 20ste eeuwse lezer en kijker enigszins problematisch
te blijven. Wij hebben de neiging deze uitingen op totaal verschillende niveaus te
waarderen, zonder rekening te houden met de grillige lijn van de toenmalige
fatsoensconventies. Inhoudelijk gezien stonden gedicht en schilderij oorspronkelijk
dichter bij elkaar dan ze later zouden staan, onder invloed van een algemene
verpreutsing. Wat in de 19de eeuw en daarna als platvloers werd ervaren, kon in de
17de eeuw in brede kring nog volkomen aanvaardbaar zijn.6
Het versje van Van Dans hield voor zijn moralistische, maar zelden preutse
tijdgenoten een ‘dobbele geestigheid’ in, die voor de meesten van hen de
schaamtegrens niet zal hebben overschreden. Ongeveer op dezelfde wijze moet het
schilderij van Ochtervelt zijn gewaardeerd - als een aardig tafereeltje, met een knipoog
van de schilder naar de goede verstaander.

Eindnoten:
1 G.D.J. Schotel, Het oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw, ed. H.C. Rogge, Amsterdam
1903, 302 en 323.
2 Zie cat. nr. 62 (Steen). Voorts van Steen: o.a. De oestereetster in het Mauritshuis en Interieur
met man die vrouw een oester aanbiedt in de National Gallery te Londen. Soortgelijke
onderwerpen zijn bekend van Metsu en Van Mieris.
3 De Jongh 1971, 169.
4 H. Sweerts, De tien vermakelikheden des houwelycks, Amsterdam 16785, 64 en 67.
5 Johan van Dans, Scoperos satyra ofte Thyrsis minnewit, waer inne de hedendaeghse vrijery
klaer ende helder wordt afghebeeldt, Amsterdam 1668, 99. De ‘lincker-handt’ uit het vers is
op de prent de rechterhand geworden.
6 De Jongh 1968-69, 34-35 en 52-70.
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52 Hendrick Pot
Haarlem vóór 1585-1657 Amsterdam
Vanitas
Paneel, 58 × 73 cm
Den Haag, Dienst Verspreide Rijkscollecties, in bruikleen bij het Frans
Halsmuseum, Haarlem
Over de strekking van dit schilderij kan weinig twijfel bestaan: de oude vrouw die
zich met een schedel en een verwelkte bloem tot een jongedame richt, is een onverhuld
allegorisch element in de voorstelling. Zij plaatst de onbestendigheid van materiële
en mogelijk ook amoureuze voorspoed op toneelmatige wijze centraal. Iconografisch
is Pots schilderij representatief voor een vrij grote groep 17de eeuwse kunstwerken.
Niet alleen wat strekking, maar ook wat compositie betreft, staat het vooral dicht bij
een prent van Hendrik Hondius naar Jacob de Gheyn II (afb. 52a).1 Ook daar is een
mondaine jonge vrouw voorgesteld die, aan een tafel met kostbaarheden gezeten,
herinnerd wordt aan haar sterfelijkheid. Jacob de Gheyn koos als personificatie van
de

52a Hendrik Hondius naar Jacob de Gheyn II, Vanitas (gravure)
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52b Jan Miense Molenaer, Onde vrouw op krukken. Verblijfplaats onbekend

dood een bijna-skelet van het vrouwelijk geslacht, dat een zandloper en een
vlammende pijl hanteert, evenzeer tekenen des doods als de verlepte bloem en de
schedel bij Pot.
De gravure draagt het opschrift ‘Vanitas-Ydelheyt’ en is verder voorzien van een
clichématig, in het Latijn en Nederlands gesteld gedicht dat een toelichting op de
voorstelling geeft:
Gout, Gesteenten, Ryckdom, en all'u costelycke vaeten
Wanneer de Doot comt aen, wat sullen sy u baeten?
T'is al ydel; ghy syt ydel. dat ydel is soeckt ghy snel.
Die Ydelheyt bemint valt swaer de Doot bitter, fel.

Pot beoogde een meer genreachtige opvatting van de allegorie dan De Gheyn en
dientengevolge heeft zijn werk een meer aannemelijk voorkomen: een oude vrouw
met schedel is wat minder fantastisch dan de spookachtige gestalte van De Gheyn.
Het tegenover elkaar stellen van een jonge vrouw en een oude seksegenote was
trouwens een gangbare vorm van moraliseren over de vergankelijkheid. Een treffend
voorbeeld hiervan levert Jan Miense Molenaer, evenals Pot een Haarlemmer, met
een voorstelling van een oud wijfje op krukken (afb. 52b), vergezeld van de volgende
tekst:
komt schoonheijt soeckt hier nu het schoon
dat eertijts cierde VENES throon
daer elck aen soght en gonst aenboodt
die soeckt nu self de bleecke doodt.2

Zo'n referentie aan de twijfelachtige waarde van het amoureus succes van de jeugd,
gezien tegen de achtergrond van ouderdom en dood, is mogelijk ook in Pots Vanitas
aanwezig. Details als de hond, de papegaai, de bedstee en ook de brief die de jonge
vrouw in haar hand houdt,3 zouden in de richting van ‘Venes’ - Venus, de godin van
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de liefde - kunnen wijzen, terwijl dat alles wordt overschaduwd door de zoveel
nadrukkelijke vergankelijkheidssymboliek.

Eindnoten:
1 Voor de prent van Hondius naar De Gheyn, zie: Hollstein VII, 124. Verwantschap bestaat er
ook met werken uit de tweede helft van de 17de eeuw, zoals met een schilderij van Frans van
Mieris (in 1957 in de Slatter Gallery in Londen), waarop alle belangrijke componenten van
Pots Vanitas terug zijn te vinden.
2 Het gesigneerde schilderij van Molenaer bevond zich vroeger, samen met zijn tegenhanger, in
de collectie Bremmer in Den Haag. De gedateerde pendant (1652) laat een oude man op krukken
zien met het bijschrift: ‘Let hier o jeugdigh mensch hoe dat/den tijt u leijt opt stadigh pat/denckt
dat de klock noijt slagh en slaet/of dat ghij na de doot toe gaet’.
3 Zie cat. nr. 71 (Vermeer).
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53 Pieter Potter
Enkhuizen 1597/1600-1652 Amsterdam
Musicerend gezelschap
Paneel, 39,5 × 53 cm. Gesigneerd en gedateerd 1630
Amsterdam, Rijksmuseum
In de trant van Potters muziekpartij is in de 17de eeuw een grote hoeveelheid
schilderijen gemaakt.1 Een enkele keer werd daarbij genre met portret vermengd,
zoals bijvoorbeeld Jan Miense Molenaer deed (cat. nr. 45). Bij Potter gaat het om
een zuivere genrevoorstelling. Het type figuren dat hij hier ten tonele voert, is
onmiskenbaar uit ateliervoorraad geput. De personages dragen minder individuele
trekken dan de personen op Molenaers Musicerend gezelschap en bovendien zijn ze
niet volgens de eisen van de portretkunst opgesteld, dat wil zeggen: in een bepaalde
slagorde en in een bepaalde houding. Zeker de geheel linkse figuur, van wie wij
slechts de rug mogen aanschouwen, is in een portret ondenkbaar. Hij fungeert hier
als repoussoir, een min of meer donker detail op de voorgrond, waardoor dé illusie
van diepte in de compositie moet worden versterkt.
Vele 17de eeuwse muziekpartijen zijn gebouwd op een thema dat omschreven
kan worden met de Duitse uitdrukking ‘Wein, Weib und Gesang’. Feitelijk is dat
ook hier het geval, al is het gezelschap wel zeer spaarzaam van drank voorzien. Ook
van erotiek, die in verwante voorstellingen vaak uitbundig wordt beleefd, valt bij
Potter weinig te bespeuren. Het laat zich echter vermoeden dat het schoorsteenstuk,
dat slechts ten dele zichtbaar is, en dat een zeilschip op zee vertoont, als visueel
commentaar is bedoeld op het paar dat er onder staat, dan wel betrekking heeft op
het lied dat door de aanwezigen wordt gezongen. Een op zee varend schip was immers
een beproefd dichterlijk cliché, waarvan we weten dat het elders in een amoureus
kader zeer weloverwogen is toegepast.2

Eindnoten:
1 Zie Pieter Fischer, ‘Music in paintings of the Low Countries in the 16th and 17th centuries’,
Sonorum Speculum 50/51 (1972). Zie ook E. Rebling, Den lustelycken Mey. Muziek en
maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland, Amsterdam-Antwerpen 1950, 64-171.
2 Zie cat. nr. 71 (Vermeer).
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54 Rembrandt
Leiden 1606-1669 Amsterdam
Musicerend gezelschap
Paneel, 63,4 × 47,6 cm Gemonogrammeerd en gedateerd 1626
Amsterdam, Rijksmuseum
Over de betekenis van dit schilderij valt slechts weinig te zeggen. Hoewel vrij rijk
aan details, verschaft het nauwelijks enig entree om tot een zinvolle interpretatie te
komen.1 Dat we met een musicerend gezelschap te doen hebben, is zonneklaar, maar
problematisch blijft wie of wat de muzikanten zijn: de zingende jonge vrouw naast
een tafel waarop een spiegel staat, de viola da gamba-speler en de jongeman die op
een harp tokkelt (een ongebruikelijk instrument en bovendien een fantasiemodel).
Curieus doet ook de oude vrouw aan die, ietwat terzijde gezeten, toeluistert. De
voorgrond van de compositie wordt ingenomen door een stilleven van muziekboeken
en een luit. Links, op een verhoging, ligt een viool.
Een vergelijking met het Musicerend gezelschap van Jan Miense Molenaer (cat.
nr. 45) toont het evidente verschil met het burgerlijk familieportret, zoals dat in de
eerste helft van de 17de eeuw werd opgevat. Rembrandts gezelschap is uitgedost in
ouderwetse costuums, deels met een Oosters tintje, waarvan details ontleend kunnen
zijn aan 16de eeuwse prenten. Deze kledij en de bedachte entourage doen vermoeden
dat het hier om gehistoriseerde portretten, of eerder nog om gepersonifieerde
abstracties zou kunnen gaan. Aan de andere kant heeft het werk een genrecachet,
doordat aan het maken van huismuziek wordt gerefereerd. Dit door elkaar lopen van
categorieën draagt stellig bij tot de raadselachtigheid van het werk.
Op het schilderij in het schilderij (afb. 54a), dat achter het ensemble hangt, is uiterst schematisch - Lot voorgesteld terwijl hij door de engelen uit Sodom wordt
weggeleid (Gen. 19:16).2 Mogelijk kan dit thema in verband worden gebracht met
de boeken en muziekinstrumenten, die tezamen een vanitasstilleven vormen. In het
Nieuwe Testament (Lucas 17:28-30) wordt de

54a Rembrandt, Musicerend gezelschap (detail)

ondergang van Sodom immers vergeleken met het einde der tijden.
De houding van de oude vrouw, die haar hoofd met haar hand lijkt te ondersteunen,
doet in zekere mate denken aan het beeldtype van de melancholicus. In combinatie
met het musiceren zou deze houding kunnen wijzen in de richting van de melotherapie,
de genezing van zwaarmoedigheid door middel van muziek.3 Zo'n therapeutische
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situatie heeft Rembrandt enkele malen geschilderd in uitbeeldingen van Saul en
David, waarin Davids harp Sauls neerslachtigheid moet verdrijven.
Een duidelijke aanwijzing dat het hier om melotherapie gaat, ontbreekt echter, zo
goed als andere aspecten vaag blijven. In zijn onbestemdheid is Rembrandts schilderij
representatief voor een vrij grote groep Hollandse schilderijen uit de 17de eeuw, een
groep die groter is dan deze tentoonstelling misschien doet vermoeden.

Eindnoten:
1 Het schilderij is wél in detail geïnterpreteerd door B.P.J. Broos, in Vrij Nederland, 15 mei 1976,
25. Zie voorts K. Bauch, Der frübe Rembrandt und seine Zeit, Berlijn 1960, 138-139; deze
auteur duidde het werk als een allegorie, mogelijk van het gehoor of de muziek.
2 Zie voor de identificatie van dit schilderij: J.G. van Gelder, ‘Rembrandt's vroegste ontwikkeling’,
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (nieuwe reeks, deel
16, nr. 5), Amsterdam 1953, 22.
3 Zie G. Bandmann, Melancholie und Musik, Keulen-Opladen 1959, 11-21, en I.
Schmidt-Dörrenberg, David und Saul. Variationen über ein Thema von Rembrandt, Wenen
1969.
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55 Pieter van Roestraeten
Haarlem ca 1630-1700 Londen
De liefdesverklaring
Doek, 73,5 × 63 cm. Gesigneerd
Haarlem, Frans Halsmuseum
De houding van het door Van Roestraeten uitgebeelde paar laat er geen twijfel aan
bestaan dat de toonzetting van dit schilderij erotisch is. De grijnzende man met de
opgeheven wijfles, noch het zwaar gedecolleteerde meisje, dat er zo ontspannen bij
zit, schijnt te merken dat er achter de onderdeur een oude man een vermanend gebaar
staat te maken. Evenmin schenken zij aandacht aan de aap op de vloer die met een
ketting aan een blok is vastgebonden. Ook dit beest toont duidelijk zijn belangstelling,
zij het op een geheel andere manier dan de grijsaard op de achtergrond.
De aap is hier ten tonele gevoerd zoals hij sinds eeuwen werd gezien - als een
toonbeeld van ondeugd en onkuisheid.1 Op grond van zijn talent voor imitatie
enerzijds, maar zijn gebrek aan zedigheid en verstand

55a Philips Galle, De Onbeschaamdheid (gravure)
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55b Illustratie uit: Hubert Kornelisz. Poot, Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel..., Delft
1743

anderzijds, gold hij als een afspiegeling van de menselijke natuur in haar meest
gedegenereerde vorm. Deze opvatting deed nog opgeld bij de Hollandse schrijvers
uit de 17de eeuw. Zo schreef Karel van Mander: ‘De Aep / oft Simme / beteyckent
den ondeughenden Mensch. Den Aep beteyckent den geveynsden ... Oock heeft den
Aep slechts eenigh schijn van Mensch / en is doch een Beest’. En voorts: ‘Met den
Aep wort ooc beteyckent onschamelheyt [schaamteloosheid]: want hy zijn onschamel
bloot lidt yeder laet sien / en ander onschamel dinghen in yeders aensien doet’.2
Een vrouw en een aap die, zoals bij Roestraeten, voor elkaar in ‘onschamelheyt’
niet onderdoen, was een van die onderwerpen waarbij pikanterie en moralisatie zich
op een dankbare manier lieten combineren. Er bestaan andere interessante voorbeelden
van. Zo beeldde Philips Galle de Impudentia (schaamteloosheid) in prent af als een
wijdbeens zittende vrouw met blote borsten en een aap op haar schoot (afb. 55a),
een soort superlatieve voorloper van het ensemble dat door Roestraeten zou worden
bedacht.3 In de 18de eeuw verschijnt de personificatie van de Onbeschaemtheit in
Poots Werelttoneel in ‘de gedaente eener Vrouwe ... [met] een kleet aen dat dartel
en wulpsch staet’. ‘Men doet ze haeren rok’, zo vervolgt de tekst, ‘met beide de
handen oplichten, zulx dat ze haere knien en een gedeelte der billen ontbloot. Nevens
haer schildert men eenen aep, die zynen aers laet zien’. De illustratie van het advies
laat aan duidelijkheid niets te wensen over (afb. 55b).4
Dat de aap bij Van Roestraeten vastgebonden zit, is uiteraard functioneel. Maar
de 17de eeuw vatte deze vrijheidsbeperking ook in symbolische zin op: de geketende
aap gold als een beeld van de mens die vrijwillig in zonde was gevangen en niet
bereid was zichzelf daaruit te bevrijden. Deze gedachte schuilt achter de meeste
geketende apen in erotisch getinte voorstellingen uit deze periode.5
Twee details in Van Roestraetens schilderij vragen verder bijzondere aandacht:
de omgevallen wijnfles naast het meisje en de knoflookstreng die achter de man in
de schouw hangt. De fles dient in deze context waarschijnlijk te worden begrepen
als uterussymbool; als zodanig fungeren geopende kannen of flessen meermalen in
erotische taferelen.6 Knoflook werd al sinds de oudheid als een stimulans in velerlei
opzichten beschouwd en stond onder meer bekend als liefdeskruid, een aphrodisiacum.
Zo vernemen we bijvoorbeeld van de predikant en amateur-botanicus Pieter Aenghelen
dat knoflook ‘verweckt Venus lust’.7
Wat tenslotte de opzet van dit schilderij aangaat, Roestraeten smaakte in elk geval
het genoegen een pikant tafereel uit te beelden. De waarschuwende oude man fungeert
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daarbij als een moreel tegenwicht, al of niet als alibi voor de schilder, of mogelijk
zelfs uit naam
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van de schilder. Op deze man in de deuropening zou men de woorden kunnen
toepassen die Huygens in een van zijn Zedeprinten bezigde:8
Soo tracht hij ijeder een sijn bulleback te maken,
En door sijn'eygen Door [deur] de Deughd te doen genaken.

Anders gezegd: zo probeert hij iedereen van zichzelf te doen schrikken en bij ieder
door zijn eigen deur, ofwel: in zijn eigen binnenste, de deugd te doen binnentreden.

Eindnoten:
1 H.W. Janson, Apes and ape lore in the middle ages and the renaissance, Londen 1952, passim.
2 Van Mander, Uutbeeldinge, fol. 128 verso.
3 Cornelis Kiliaan, Prosopographia ..., z.p.z.j., nr. 39. De in het Frans gestelde toelichting bij de
gravure luidt als volgt: ‘Le singe monstre son cul, à un chacun; & moy ie me desnuë devant
tout le monde sans vergongne ou honte quelconque’.
4 Hubert Korneliszoon Poot, Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel ... II, Delft 1743,
211.
5 Vgl. cat. nr. 27 (Dirck Hals) en 43 (Molenaer).
6 De Jongh 1968-1969, 47.
7 Poot, a.w., 48. Pieter Aenghelen, Herbarius, kruyt en bloem-hof, Amsterdam 1663, 169. Zie
ook D.P. Snoep, ‘Pieter Aertsz. De Eierdans’, Openbaar Kunstbezit 11 (1967), 28.
8 De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp, II, Groningen 1893, 21. Huygens heeft
het hier over de zede-printer zelf.
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56 Godfried Schalcken
Made 1643-1706 Den Haag
Vissende jongen
Paneel, 31 × 25 cm
Berlijn (West), Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
Gemäldegalerie
De houding van Schalckens jeugdige hengelaar - tegen een wilg geleund, zijn hoofd
steunend in zijn rechterhandpalm, tuurt hij naar zijn dobber - past goed bij de
somberheid van de omgeving waarin hij is gesitueerd. De heldere gele lissen aan de
linkerzijde waarop een slak en enkele vlinders zitten, vormen er een merkwaardig
contrast mee.
In de eerste plaats roept de houding van de jongen associaties op met de gangbare
uitbeelding van de melancholicus. Oorspronkelijk werd deze pose door kunstenaars
inderdaad voor dit mensentype gereserveerd, maar als gevolg van een ingewikkelde
verschuiving in de iconografie van de vier temperamenten gedurende de 16de eeuw,
werd zij eveneens karakteristiek voor de flegmaticus.1
Nu werd er volgens astrologische opvattingen tussen vissen en flegma een nauw
verband verondersteld. Daarom is het geen toeval dat juist vissers op schilderijen en
prenten vaak als personificaties van het flegmatische temperament optreden.2 In de
reeks van de zogenaamde planetenkinderen stonden vissers van oudsher onder het
teken van Luna, de maan, en daarmee was hun temperament bepaald als flegmatisch,
dat wil zeggen: als koud en vochtig. Dit uitte zich vooral door luiheid en traagheid.
De flegmaticus werd in geleerde tractaten dan ook wel aangeduid als ‘homo
acediosus’, ofwel de luie en trage mens.3
Van vissers die hun werk zichtbaar onder auspiciën van de maan verrichten, waarbij
dit hemellichaam is weergegeven in de gedaante van een vrouw, zijn ver-

56a Herman Muller naar Maerten van Heemskerck, Luna en haar kinderen (gravure)
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56b Frans Huys naar Cornelis Matsys, Voorstellingen van de luiheid (gravure)

scheidene 16de en 17de eeuwse voorstellingen bekend, onder andere van Maerten
van Heemskerck (afb. 56a).4 Daarnaast kennen we voorstellingen van astrologisch
beïnvloede vissers zonder gepersonifieerde maan, zoals een tekening van Roeland
Boddingh van Laer uit omstreeks 1625.5 De door Boddingh uitgebeelde oude visser
in een roeiboot is blijkens het berijmde commentaar niet alleen flegmatisch, maar
hij lijdt ook aan impotentie, een ander uitvloeisel van zijn koude temperament.
Vissers die evident lui zijn, treffen we in de 17de eeuwse kunst bijvoorbeeld ook
aan in werken van Frans Hals en zijn school.6 In de 16de eeuw legde Cornelis Matsijs,
in een prent met gevisualiseerde spreekwoorden over luiheid, er de nadruk op dat
het verspillen van tijd een ondeugd was, waarin met name vissers uitblonken (afb.
56b). ‘Desen vischet ende verquist den tijdt met d'angelroede’, staat er onder een
vissende figuur geschreven, terwijl een onevenredig deel van het onderschrift van
de gravure aan vissers is gewijd:
Oock visschers, die in d'angel-roed scheppen behaghen,
En veel meer tijdt-verquisters, met groote sommen siet;
Hun leegheijt, sullen sij in't leste noch al beclaghen,
Want den verlooren tijdt en sal weder comen niet
Dit is de waerheijt, naer des wijsemans reden
Dus wilt de tijt, wel en nerstich besteden.

Het is mogelijk dat de moraal, zoals in deze regels uitgedrukt, ook Schalcken voor
ogen stond toen hij, al of niet met stilzwijgende verwijzing naar de astrologische
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56c Embleem uit: Joachim Camerarius, Symbolorum et emblematum centuriae quator, Frankfort 1654

achtergrond, zijn schilderij van de visser concipieerde. Dat hij juist voor een jeugdige
hengelaar koos, zou een extra implicatie kunnen hebben. Reeds Plato vond dat vissen
niet in een goede opvoeding paste, omdat het een voornamelijk inactieve bezigheid
is - wat men nu wel het onsportieve karakter van de hengelsport noemt.7
In het licht van deze opvatting (en Plato was de enige niet die haar aanhing), is
het vermoeden gewettigd dat Schalcken het aspect van opvoeding figuurlijk aan de
orde heeft gesteld door middel van de opvallende wilg waartegen de jongen geleund
zit. Deze boom, die zijn vruchten verliest voordat ze rijp zijn, komt in de symboliek
namelijk voor als beeld van ‘neglecta juventus’, verwaarloosde jeugd. Zo bijvoorbeeld
in een embleem van Camerarius (afb. 56c), waarvan het commentaar ouders en
opvoeders aanspoort er zorg voor te dragen dat kinderen hun tijd op passende wijze
doorbrengen,
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zodat ze later als volwassenen de vruchten van een goede opvoeding kunnen plukken.8
Tevens wordt de nadruk gelegd op de vergankelijkheid van de jeugdjaren, die voorbij
zijn voordat het kind er erg in heeft.
Schalcken lijkt op zijn beurt de vergankelijkheid te hebben geaccentueerd in de
slak, de vlinders en de bloeiende lissen.9 Anderzijds refereert hij waarschijnlijk aan
de slak als beeld van de traagheid bij uitstek. In hun functie van vanitassymbolen
moeten de bloemen en insecten de jongen de korte duur van zijn jeugd en van het
leven als geheel inscherpen. De visser zou tot het inzicht dienen te komen dat de
hem gegunde tijd beter te gebruiken is dan met vissen - ‘want den verlooren tijdt en
sal weder comen niet’.

Eindnoten:
1 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky en Fritz Saxl, Saturn and melancholy: studies in the
history of natural philosophy, religion and art, Londen 1964, 298-301.
2 Bijv. de gravure door Jacob de Gheyn II naar Goltzius: Hollstein VIII, 128. Zie voor andere
voorbeelden: Susan Koslow, ‘Frans Hals's fisherboys: exemplars of idleness’, The Art Bulletin
57 (1975), 418-432.
3 Voor acedia zie cat. nr. 33 (Maes) en 69 (Verhout).
4 Hollstein VIII, 438-441, nr. 4.
5 D.P. Snoep, ‘Een 17de eeuws liedboek met tekeningen van Gerard ter Borch de Oude en Pieter
en Roeland van Laer’, Simiolus 3 (1968-69), 77-134, i.h.b. 128-130.
6 Koslow, a.w.
7 Plato, Wetten VII, 823d-e. Verder ook Plutarchus, Moralia XII, 965 e.v. In dit verband is het
ter zake te vermelden dat Schalcken uit een ontwikkeld milieu kwam en enige jaren de Latijnse
school in Dordrecht bezocht, waarvan zijn vader rector was. Zie G.D.J. Schotel, De Illustre
School te Dordrecht, Utrecht 1857, 89-90.
8 Ioachim Camerarius, Symbolorum et emblematum centuriae quator, ed. Frankfort 1654, 12.
9 Voor de slak als vanitassymbool zie Van Mander, Uutbeeldinge, 132 verso. Voor de vlinder
zie cat. nr. 75 (Van der Werff). Bloemen golden in het algemeen als vanitassymbool, zie cat.
tent. IJdelheid der ijdelheden, Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden 1970, passim. In verband
met de lis zou nog gewezen kunnen worden op een passage uit Cats, waarin hij de jeugd van
een van zijn vrouwelijke personages vergelijkt met ‘een jeugdig lis’: Cats II, 189.
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57 Godfried Schalcken
Made 1643-1706 Den Haag
Vroutje kom ten hoof
Paneel, 62,5 × 49 cm. Sporen van signatuur
Londen, Buckingham Palace, The Royal Collection
Arnold Houbraken heeft dit schilderij van Schalcken, dat tussen 1675 en 1680 in
Dordrecht zal zijn geschilderd, beschreven in zijn veertig jaar later verschenen Groote
Schouburgh der Nederlantsche konstschilders.1 Het stelt voor ‘zeker Spel dat de
Jongeluiden te Dordrecht in dien tyd gewoon waren te spelen, wanneer zy met
malkander om vrolyk te wezen in gezelschap kwamen, genoemt, Vroutje kom ten
Hoof. Waar in hy [Schalcken] zig zelf verbeelt heeft zittende ontkleedt tot zyn hemd
en onderbroek aan den schoot van een Juffrouw. De andere beeltjes zyn mee
pourtretten [de andere figuren zijn eveneens portretten], en waren in dien tyd van
elk bekent. Over het tapytkleed zeitmen dat hy een maand geschildert heeft’, aldus
Houbraken die met zijn laatste opmerking, zoals vaak, belangstelling toont voor het
schilderen zelf, maar verder niet ingaat op het hoe of wat van het spel ‘Vroutje kom
ten hoof’.2
Dat blijft ons dan ook duister, ofschoon er bepaalde formele en mogelijk zelfs
inhoudelijke overeenkomsten bestaan met hetgeen zich afspeelt in Ducks omstreeks
1630 geschilderde Vrolijk gezelschap (cat. nr. 18). Daar wordt het gevaar dat een
man van de wereld loopt duidelijker in beeld gebracht door vrouwen die een man
daadwerkelijk ontkleden. Zowel het tafereel van Duck als dat van Schalcken kan
worden beschouwd als een uitloper van een reeds in de late middeleeuwen bekende
thematiek, waarin het zich onderwerpen of laten onderwerpen van mannen aan
vrouwen centraal stond. Binnen deze thematiek tekenen zich verscheidene varianten
af. Eén daarvan was het vechten van vrouwen om een mannebroek, een voorstelling
die vooral in de 16de en 17de eeuw een zekere populariteit genoot.3
Een tweede variant voert een groep vrouwen ten tonele die zich gezamenlijk op
een slachtoffer van de andere kunne stort, in een poging hem de kleren van

1
2

3

Houbraken III, 175-176.
Het woord ‘hoof’ moet waarschijnlijk worden begrepen als ‘tuin’ of ‘hof’. Het spel wordt
ook genoemd in J.L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht I, Dordrecht 1931, 502, waar
het merkwaardigerwijs in verband wordt gebracht met vastenavond en zwaarddansen.
Zie Ernst Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte..., Renaissance I, München 1909, 319 en afb.
tussen 320 en 321; Ergänzungsband, 91. Voorts: Alfred Kind, Die Weiberherrschaft in der
Geschichte der Menschheit, 4 dln., Wenen-Leipzig [1930-31].
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57a Jan Miense Molenaer, De man als slachtoffer van het zwakke geslacht. Verblijfplaats onbekend

zijn lijf te rukken. Jan Miense Molenaer heeft zo'n activiteit op boertige wijze vorm
gegeven (afb. 57a), met voornamelijk jonge meisjes als figuranten, terwijl Duck en
Schalcken in hun schilderijen de desbetreffende mannen op meer elegante manier
het onderspit laten delven.
Als het overigens juist is dat Schalcken zichzelf op dit schilderij heeft afgebeeld,
zoals Houbraken schrijft, dan deed hij daarmee niet anders dan bijvoorbeeld Jan
Steen op vele van zijn genrestukken heeft gedaan. De voorstellingen krijgen daarmee
uiteraard nog geen autobiografisch karakter, zoals in de 19de eeuwse kunstliteratuur
wel is verondersteld.
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58 De nutteloze les
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59 De doktersvisite
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58/59 Godfried Schalcken
Made 1643-1706 Den Haag
De nutteloze les en De doktersvisite
Panelen, elk 35 × 28,5 cm. Gesigneerd
Den Haag, Mauritshuis (58)
Den Haag, Dienst Verspreide Rijkscollecties, in bruikleen bij het
Gemeentemuseum, Arnhem (59)
De hoofdpersoon in De nutteloze les, een elegant geklede jonge vrouw, licht de deksel
van een kistje op en geeft daarmee een opgesloten vogel de gelegenheid te ontsnappen
- een onderwerp dat ook van andere schilders bekend is.1 Evenals de vogels bij Metsu
en Van Noort (cat. nrs. 40 en 50) blijkt deze vogel een bijzondere betekenis te hebben.2
Dit wordt duidelijk uit een embleem van Jacob Cats, dat dezelfde scène in beeld
brengt als het schilderij van Schalcken en waarvan het motto luidt: ‘'t Vlucht, krijghet
lucht’ (afb. 58a). Het bijbehorende gedicht geeft de volgende toelichting:
Els in haer eerste jeugt quam veel haer Minne vragen
Waer dat haer maeghdom was; ja woud'et Ritsaert klagen,
Indien men 't haer versweeg: ten lesten sprak de Min,
Kint houdt dit doosjen toe, hier is de maeghdom in;
(In 't kistjen sat een vinck) de Min is nau vertogen,
De doos is opgedaen, de vogel uytgevlogen;
Ach! maeghdom, teer gewas, dat ons so licht ontglijt!
Met soecken raeckt'et wech, met vinden is'et quijt.3

De voorstelling van Schalcken, waarop we ook de waarschuwende voedster aantreffen,
zij het op een andere plaats dan bij Cats, zal in dezelfde zin geïnterpreteerd moeten
worden. De in de doos opgesloten vogel symboliseert de maagdelijkheid van de
jonge vrouw, het ontsnappen van de vogel heeft betrekking op haar onvoorzichtig
handelen dat tot het verlies van die maagdelijkheid leidt.4

58a Embleem uit: Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (eerste druk 1618), ed. Amsterdam-Utrecht
1700
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Het werk onderscheidt zich van de meeste andere schilderijen die emblematische
motieven vertonen, doordat het embleem hier niet als klein onderdeel is toegepast,
maar daarentegen het geheel van de voorstelling in beslag neemt. Schalckens schilderij
is in feite een parafrase op het embleem van Cats en dan overgebracht op groot
formaat. Als een versterking van de teneur van het verhaal dient het beeld van de
met loof bekranste satyr achter de zuil, aan de linkerzijde van de compositie. Satyrs
golden bij uitstek als vertegenwoordigers van de wellust.
Op het pendant van dit werk, De doktersvisite, wordt de vrouw geconfronteerd
met de gevolgen van haar lichtzinnig gedrag, waarop een jongen met een obsceen
handgebaar een toespeling maakt. Huilend ziet zij toe hoe een dokter door middel
van het doorlichten van haar urine, het zogenaamde piskijken, haar zwangerschap
constateert. Evenals Schalcken in De nutteloze les een extra accent meende te moeten
aanbrengen met de satyr, deed hij dat ook hier: de zwangerschap is zichtbaar
weergegeven door een minuscule foetus in het urinaal dat de dokter hanteert.5

Eindnoten:
1 De gegevens zijn ontleend aan De Jongh 1968-69, 50-51. Zie voorts Bedaux, 17-42. Andere
werken met hetzelfde thema van Frans van Mieris (Amsterdam, Rijksmuseum), Willem van
Mieris (Hamburg, Kunsthalle), Carel de Moor (Veiling Sotheby, 3-12-1952, nr. 83) en Jan
Verkolje (Salzburg, Residenzgalerie).
2 Voor een uitvoeriger behandeling van vogelsymboliek zie cat. nr. 40 (Metsu).
3 Cats I, 42-43.
4 Dat de 18de eeuw een dergelijke beeldspraak nog niet ontgroeid was, mag o.a. blijken uit
Diderot's bespreking van Het jonge meisje dat om haar dode vogeltje weent van J.B. Greuze,
in zijn Salonkritiek van 1765. Een meisje van haar leeftijd huilt toch niet alleen om een dood
vogeltje, schrijft Diderot, en als het een cadeautje van haar vrijer was, zou het best te vervangen
zijn; maar als hijzelf ontrouw geworden is, wat dan? Het bedoelde schilderij is nu in de National
Gallery of Scotland te Edinburgh; de tekst van Diderot volledig in D. Diderot, Salons II, ed. J.
Seznec and J. Adhémar, Oxford 1960, 147.
5 Zie ook Catalogue raisonné des tableaux et sculptures, Mauritshuis, Den Haag 1935, nrs. 160
en 161. Voor het piskijken zie cat. nr. 30 en Bedaux.
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60 Hendrick Sorgh
Rotterdam ca 1611-1670 Rotterdam
De luitspeler
Paneel, 51,5 × 38,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1661
Amsterdam, Rijksmuseum
In dit schilderij is een ruimte uitgebeeld die in de Hollandse wooncultuur van de
17de eeuw zeker niet voorkwam. Deze bijzonderheid verschaft al meteen enige
informatie over het werkelijkheidsgehalte van Sorghs voorstelling. De man die in
de open veranda zit, is gekleed in een ouderwets, fluwelen costuum. Hij zingt een
lied uit een opengeslagen bundel voor het naast hem zittende meisje en begeleidt
zichzelf daarbij op een theorbe-luit. Het meisje lijkt aandachtig te luisteren, maar
gezien haar houding is het ook mogelijk dat zij lijdt aan erotische melancholie, een
vorm van gedeprimeerdheid die door toedoen van de muziek zou kunnen verdwijnen.1
De hond aan de voeten van de muzikant en de kat onder de tafel dienen als stoffage,
die dat erotische element wellicht bedoelt te accentueren.2
Een mineur-stemming van het meisje wordt in zekere zin begrijpelijk als we er
van uitgaan dat het schilderij in het schilderij, boven haar hoofd, fungeert als een
commentariërend teken aan de wand. Uitgebeeld is de droevige slotscène van een
van de bekendste verhalen uit de mythologie, de geschiedenis van Pyramus en Thisbe,
en wel het moment waarop Thisbe zichzelf bij het lijk van haar minnaar met een
zwaard doorboort. Het verhaal over dit Babylonische liefdespaar, afkomstig uit de
Metamorfosen van Ovidius, is in de 16de en 17de eeuw vele malen in beeld gebracht.3
Pyramus en Thisbe, die van hun vaders geen omgang met elkaar mochten hebben,
hadden op zekere dag een afspraak gemaakt bij een fontein onder een moerbeiboom,
buiten de stad. Thisbe die door liefde gedreven, veel te vroeg ter plekke was, werd
verjaagd door een leeuw die, na een os te hebben verscheurd, daar kwam drinken.
Tijdens haar vlucht verloor ze haar sluier die

60a Embleem uit: ‘Emblemata amatoria’, Thronus cupidinis, Amsterdam 1620
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60b Joris Liemans, Herderspaar (tapijt). Wenen, Kunsthistorisches Museum

door het woeste dier uit elkaar werd gerukt en met bloed besmeurd, om korte tijd
later door Pyramus te worden gevonden. In de mening dat zijn geliefde was gedood,
doorstak Pyramus zichzelf. Toen de op een gegeven moment teruggekeerde Thisbe
zijn lijk aantrof, stortte ook zij zich in wanhoop in het zwaard.
Niet alleen in de beeldende kunst, ook in de literatuur en op het toneel is dit thema
bijzonder populair geweest. Als raamvertelling - wat het bij Sorgh in feite eveneens
is - komt het bijvoorbeeld voor in Shakespeare's Midsummernight's Dream. De
moraal die sedert de middeleeuwen aan het dramatische gebeuren werd verleend, is
verscheiden van aard. In de traditie van de Ovide moralisé (de verhalen van Ovidius
op christelijke leest geschoeid) symboliseert de historie van Pyramus en Thisbe in
rederijkersspelen nog het lijden van Christus. Pyramus verbeeldt de zoon van God,
Thisbe is de ‘devote ziel’ en de moerbeiboom waaronder beiden sterven, is een
verwijzing naar de dood aan het kruis.4
In het kader van Sorghs schilderij moet echter een andere duiding gelden. Hier
wordt ofwel de macht van de liefde gedemonstreerd, of er is sprake van een beeldende
zedenpreek over een ongeoorloofde liefdesverhouding. Beide interpretaties waren
gangbaar.5 Voor ons valt een keus evenwel moeilijk te maken, waardoor de precieze
betekenis van het geheel zich aan een definitie blijft onttrekken.
De emblematiek levert voorbeelden van de eerste mogelijkheid, waarbij motto's
worden gebruikt als ‘Persequar extinctum’ (ik volg je tot in de dood) of ‘Totter
doodt’. Dit laatste leest men in een verzamelbundel uit 1618, getiteld Thronus
cupidinis (afb. 60a), met het volgende gedichtje:6
Pyramus leghdy hier, mijn waerde uytvercooren?
Ach spreect indien ghy kunt! mijn smert die is te groot
Ghelijck zijn wy, Mijn Troost! ghewonnen en gebooren,
Ick gae met u ghelijck oock willich inde doodt.

De tweede mogelijkheid, die van de zedenpreek, werd door Van Mander gekozen.7
Hij voorzag het verhaal van de volgende ‘singhevende verclaringhe’: ‘De
gheschiedenis oft vertellinge van Pyramus en Thysbe, gheeft verscheyden leersaem
aenwijsingen. Eerst/dat de Jeught te mijden heeft de onmatige cracht der vleeschlijcker
liefde. Ten anderen/een Houwlijck te willen aengaen tegen danck en verbodt van
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hun Ouders/dewijle dat sulcx ongeluckigen eyndt oft uytgang mach hebben’. Ten
derde zegt Van Mander dat anderzijds ouders hun kinderen niet hardnekkig moeten
dwingen verbintenissen die zij zelf wensen, te verbreken.
Naast deze meervoudige uitleg van het mythologische voorval bestonden ook
eenduidige negatieve moralisaties, zowel in tekst als in beeld.8 Veelzeggend in dit
verband is een Brussels tapijt uit omstreeks 1635,
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behorend tot een serie allegorieën op de menselijke lusten (afb. 60b).9 Dit tapijt
vertoont in zoverre overeenkomst met het schilderij van Sorgh, dat het een verliefd
paar weergeeft, in gezelschap van Amor, met op de achtergrond de ondergang van
Pyramus en Thisbe. Dat deze laatste scène als waarschuwing is bedoeld, blijkt
zonneklaar uit het Latijnse opschrift: ‘Quem non tangit amor quem non sua spicula
laedunt’, ofwel ‘wie zich niet met amor inlaat, raakt niet door zijn pijlen verwond’.

Eindnoten:
1 Voor erotische melancholie zie Bedaux, 17-43, i.h.b. 35. Voor de luit als erotisch symbool, cat.
nr. 8 (Ter Brugghen) en De Jongh 1971, 178.
2 Zie voor de hond in dit verband De Jongh 1968-69, 41; voor de kat, cat. nrs. 33 en 34 (Maes).
3 Ovidius IV, 55-166. Pigler II, 232-234.
4 Zie G.A. van Es, Priamus en Thisbe, twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle 1965.
5 Franz Schmitt-von Mühlenfels, Pyramus und Thisbe. Rezeptionstypen eines Ovidischen Stoffes
in Literatur, Kunst und Musik, Heidelberg 1972, passim. De schrijver wijst er op dat het verhaal
soms in een komische context werd geplaatst, 125-140.
6 Gabriel Rollenhagen, Nucleus emblematum selectissimorum, Keulen [1611], 33. ‘Emblemata
amatoria’ in: Thronus cupidinis, Amsterdam 1968 [facsimile van de derde druk, Amsterdam
1620], 22. De laatste zin van het kwatrijn herinnert aan een motto van een embleem van Alciati:
‘Amicitia etiam post mortem durans’, liefde die ook voortduurt na de dood (Alciati, 40). De
beeldcomponent van dit embleem toont een om een dorre olm geslingerde wijnrank. Ook de
wijnrank die tegen een muur klimt, had in de 17de eeuw deze amoureuze betekenis.
Waarschijnlijk moet de wingerd die in Sorghs schilderij tegen de veranda groeit, eveneens als
liefdesplant worden begrepen.
7 Van Mander, Wtleggingh, 27 recto.
8 Rollenhagen schreef een Meisterlied over Pyramus en Thisbe, waarin o.a. deze regels:
Lernet hierauss ihr Buhler all
Und auch ihr Jungfrewlein,
Dass jhr euch hüt für solchen Fall ...
Zie K.Th. Gaedertz, Gabriel Rollenhagen: sein Leben und seine Werke, Leipzig 1881, 85-95.
9 Heinrich Göbel, Wandteppiche I. Die Niederlände I, Leipzig 1923, 206, 379-380. Schmitt-von
Mühlenfels, a.w., 51.
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61 Jan Steen
Leiden 1626-1679 Leiden
Doktersbezoek
Paneel, 61 × 49,5 cm. Gesigneerd
Rotterdam, Stichting Willem van der Vorm, in bruikleen bij het Museum
Boymans-van Beuningen
Dit werk van Jan Steen hoort thuis in de reeks doktersscènes waarop een ziekte in
beeld is gebracht die de 17de eeuwer wel aanduidde met de term minnekoorts of
minnepijn.1 Een directe toespeling op deze ziekte vormt hier het blad papier op de
grond, dat beschreven is met de woorden: ‘Hyr baet geen medisijn, waar het is soete
pijn’. Ook andere - minder directe - toespelingen wijzen op de minnepijn van de
jonge patiënte, zoals het beeldje van een amor met pijl en boog boven de deuropening,
en het schilderij aan de achterwand dat een mythologisch of pastoraal liefdespaar
voorstelt.
Op grond van de humoraal-pathologische geneeswijze die sedert de laat-klassieke
tijd werd aangehangen, werd de ziekte in kwestie in de 17de eeuw als het gevolg
gezien van een verstoring in het evenwicht tussen de vier lichaamsvochten
(‘humores’), te weten: bloed, zwarte gal, gele gal en slijm. Een juist evenwicht tussen
de levensvochten zou een volmaakt mens opleveren, maar dit, zo redeneerde men,
kwam nooit voor. Steeds overheerste er één sap en deze toestand bepaalde het karakter
van de mens, ofwel zijn temperament dat sanguinisch, cholerisch, melancholisch of
flegmatisch kon zijn. De onderscheiden typen konden op hun beurt weer gekoppeld
worden aan de vier jaargetijden, de vier elementen en de ‘vier leeftijden van de mens’,
een net-

61a Anoniem, Doktersvisite. Verblijfplaats onbekend
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61b Jan Steen, Doktersbezoek. Londen, Wellington Museum

werk van verbindingen, waarbij bovendien nog de afhankelijkheid van het sterrenbeeld
waaronder men geboren was, een rol speelde.2
In elk geval werden de lichaamsvochten geacht grote invloed uit te oefenen op
het leven van ieder individu. Zo beschouwde men de lichamelijke liefde als een bij
uitstek sanguinische passie. De mens werd levendig en vrolijk door de warmte en
de vochtigheid die in zijn lichaam tot ontwikkeling kwamen. Wanneer de erotische
passie geen uitweg kon vinden en onbevredigd bleef, droogde het lichaam uit en
werd koud, hetgeen tenslotte tot neerslachtige droefgeestigheid leidde. Aangezien
het koud en droog zijn de kenmerken waren van het melancholische temperament,
interpreteerde men de onbevredigde, onderdrukte liefde als een melancholische
ongesteldheid. Vandaar bijvoorbeeld de titel van het boek De la maladie d'amour
ou mélancholie érotique (1623) van de Franse arts Jacques Ferrand, een boek dat
door Cats en Van Beverwyck bij herhaling wordt aangehaald.3
Bij schilderijen waarbij we het zonder verbale toespelingen moeten doen, wat
meestal het geval is, kan het voelen van de pols een indicatie zijn voor de
aanwezigheid van erotische melancholie. Cats gebruikte dit motief in zijn Spaens
Heidinnetje met betrekking tot de minnepijn van Giralde, de hoofdpersoon uit het
verhaal. In zijn toelichting op deze geschiedenis, die hij de treffende titel Pols-tastinge
der liefde gaf, somt Cats enkele voorbeelden op van verliefde personen uit de klassieke
literatuur, wier staat van opwinding door hun polsslag werd verraden. Dit overkwam
de jonge koningszoon Antiochus, die gekweld werd door een hevige begeerte voor
zijn stiefmoeder Stratonice. Terwijl de arts Erasistratus zijn pols voelde, liet hij de
vrouwen van het hof één voor één langs het ziekbed lopen. Toen uiteindelijk de
stiefmoeder voor het bed verscheen, begon de pols van Antiochus heftig te kloppen,
waarop de arts ‘minnepijn’ als diagnose stelde.4
Cats verwijst naar Valerius Maximus, Johan van Beverwyck baseert zich, in zijn
veel uitvoeriger parafrase van dezelfde geschiedenis, op Plutarchus. Van Beverwyck
voegde er het volgende commentaar aan toe: ‘Hier uyt hebben sommige gemeent
ofter een Minne-pols was, en of men uyt den bysonderen Ader-slagh konde de Liefde
gewaer werden: maer datter zodanige geen en is, en dat de onvoorsiene veranderinge

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

sulcks alleen te kennen geeft, wert met de redenen aengewesen bij d'Heer Ridder
Iacob Cats, in sijn Aenmerckinge op de gemelte Historye’.5 Bedoeld is de toelichting
op het Spaens Heidinnetje, waarin Cats verklaart ‘dat'er geen bescheyden en eygen
beweginge in de slag-ader te vinden is die juyst alleen past op de minne-sieckte, en
dat daerom met omsichtigheydt en vernuft alle omstandigheden moeten worden
overwogen, eer men iet sulcks besluyten kan, soo siet ghy wel hoe
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los ... [deze] kunst gaet’.6 Hoe populair het verhaal van Antiochus en Stratonice was,
moge ook blijken uit het feit dat Karel van Mander zich ervan bediende in een
uiteenzetting over het uitbeelden van het affect van de liefde, en voorts uit het bestaan
van verschillende 17de eeuwse Hollandse schilderijen, onder andere van Jan Steen,
waarin het thema gestalte kreeg.7
Een vroeger aan Kornelis de Man toegeschreven Doktersvisite (afb. 61a) behelst
een variant op het klassieke thema en dan aangepast aan de eigen tijd: een arts met
een allongepruik houdt de pols van zijn patiënte vast en wijst tegelijkertijd naar een
portret aan de muur, dat ongetwijfeld de beminde van de vrouw voorstelt. Op de
meeste uitbeeldingen van polsvoelende dokters ontbreekt degeen die de minnepijn
heeft veroorzaakt, wat niet wegneemt dat zijn bestaan en betekenis ook bij afwezigheid
met nadruk worden gesuggereerd.
Jan Steen heeft zo'n suggestie verscheidene malen met verve gedaan, onder andere
in het hier geëxposeerde Doktersbezoek, alsook in dat uit het Wellington museum
in Londen (afb. 61b). Het verschil tussen deze twee schilderijen betreft onder meer
het verschil tussen een gebeeldhouwde en een tot leven gewekte cupido. Deze laatste
figuur, op de grond zittend met pijl en boog, is immers niets anders dan een cupido
in 17de eeuwse dracht, die evenzeer fungeert als toelichtend accent als zijn traditionele
evenknie. De evolutie waarvan wij hier getuige zijn doet sterk denken aan de
verschillende verschijningsvormen van de homo bulla. Zoals de homo bulla-figuur
treedt ook cupido in verschillende gedaanten op, de ene keer onbewimpeld allegorisch,
de andere keer opmerkelijk alledaags.

Eindnoten:
1 Vgl. cat. nr. 30 (Van Hoogstraeten), 59 (Schalcken) en 63 (Steen). Uitgebreid over deze materie:
Bedaux, passim.
2 Voor de humoraal-pathologie, zie Raymond Klibansky, Erwin Panofsky en Fritz Saxl, Saturn
and melancholy: studies in the history of natural philosophy, religion and art, Londen 1964,
3-123. Voorts: B.L.D. Ihle, cat. tent. Leerrijke reeksen, Museum Boymans-van Beuningen,
Rotterdam 1966, passim.
3 Bedaux, 28-29.
4 Cats II, 150-152.
5 Van Beverwyck, Schat der gesontheydt, 133.
6 Cats II, 152.
7 Van Mander, Grondt, 23 recto-24 recto. Voor het thema van Antiochus en Stratonice in de 17de
eeuwse Hollandse schilderkunst, zie Pigler II, 364-365. Zie ook Wolfgang Stechow, ‘The love
of Antiochus with fair Stratonica in art’. The Art Bulletin 27 (1945), 221-237.
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62 Jan Steen
Leiden 1626-1679 Leiden.
Toneel van de wereld
Doek, 68,2 × 82 cm. Gesigneerd
Den Haag, Mauritshuis
Op dit schilderij, dat ten onrechte in verband is gebracht met de herberg of brouwerij
van Jan Steen zelf, speelt zich opmerkelijk veel activiteit af. Allerlei details wijzen
op betrokkenheid bij het wereldse, zinnelijke leven. In essentie heeft Steen een
‘tafereel van de belacchende werelt’ uitgebeeld ofwel, zoals een andere 17de eeuwse
uitdrukking luidt, ‘het toneel van de wereld’.1 Aan dit toneel-idee heeft hij niet alleen
in overdrachtelijke zin gestalte gegeven, maar tot op zekere hoogte ook letterlijk,
door middel van het enorme, bedrieglijk echte gordijn, dat is opgetrokken teneinde
de beschouwer zicht te bieden op het levendige gedoe erachter.2
De vergelijking van aardse bezigheden met een speeltoneel stamt uit de oudheid
en groeide in de 16de en 17de eeuw internationaal uit tot een bijna spreekwoordelijke
gemeenplaats. In Nederland vinden we het beeld enkele malen bij Vondel. Het meest
bekend is zijn uit 1637 daterende, tweeregelige gedicht dat geschreven stond op de
architraaf van de ingangspoort van de Amsterdamse schouwburg: ‘De weereld is een
speeltooneel, Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel’.3
Steens veelkoppige gezelschap amuseert zich op gevarieerde wijze; de zintuigen
die volgens een in de 17de eeuw nog gangbare opvatting de menselijke geest konden
bezoedelen, worden hier geprikkeld in velerlei opzicht. Er wordt met animo gedronken
en gegeten, gemusiceerd en getriktrakt, terwijl sommige figuren kennelijk op vrijage
uit zijn.4 Links op de achtergrond staat een oude vrouw die wij uit ander verband als
koppelaarster kennen, en in het midden van de compositie maakt een oude man
avances bij een zittende dame die zich weinig toeschietelijk betoont.5 De

62a Jan Steen, Toneel van de wereld (detail)
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62b Hendrick Goltzius, Homo bulla (gravure)

grijsaard biedt de vrouw een oester aan, een lekkernij waaraan geen gebrek lijkt te
zijn. Links op de voorgrond en iets meer naar achteren zijn een meisje en een man
met de toebereiding van oesters bezig en rechts, achter de tafel, zit een zingende
vrouw, die een duo vormt met een luitenist en een oester in haar uitgestoken hand
houdt.
Behalve als lekkernij stond de oester in de 17de eeuw bekend als aphrodisiacum,
dus als middel dat de geslachtsdrift stimuleert. Cats laat zich in zijn Houwelick
misprijzend uit over het gebruik van ‘minne-kruyden’, waartoe hij ook het ‘siltigh
oester-sap’ rekent. De Dordrechtse stadsdokter Johan van Beverwyck wist eveneens
dat oesters ‘appetijt verwecken, en lust om te eten, en by te slapen, 't welck alle beyde
de lustige en delicate luyden wel aenstaet’. Ripa tenslotte merkt op dat Plinius de
oester in verband brengt met het gevoel, traditioneel het laagst gekwalificeerde zintuig
dat op zijn beurt weer met de wellust werd geassocieerd.6 Het is onmiskenbaar dat
de oesters die de aanminnige grijsaard en de zangeres op zo'n in het oog vallende
manier vasthouden, bedoeld zijn als tekens van erotische begeerte.
Steen heeft niet nagelaten deze collectieve demonstratie van menselijke ijdelheid
van een ernstig tegenwicht te voorzien en er op te wijzen dat de diverse figuranten
uiteindelijk door de dood, om met Vondel te spreken, ‘van het Toneel des Aertbodems
achter de Gordijne wech gheruct’ zullen worden.7 Boven het vrolijke gezelschap,
aan de linkerzijde van de vliering, ligt een jongetje bellen te blazen en naast hem
onderscheiden we een schedel (afb. 62a). Deze schedel die, evenals de jongen, op
het eerste gezicht nauwelijks opvalt, vormt een ander onwaarschijnlijk element binnen
de naturalistische context van de voorstelling. Wordt met dit macabere attribuut
rechtstreeks naar de sterfelijkheid van de mens verwezen, het bellen blazen vormt
een meer verkapt vanitasmotief. Daarmee heeft Steen het gezegde ‘homo bulla’, de
mens is gelijk een luchtbel (of zeepbel) in beeld gebracht, zoals heel wat 17de eeuwse
kunstenaars hebben gedaan, hetzij onbewimpeld allegorisch, hetzij vermomd in
genrekledij (afb. 62b).8
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Ofschoon de bellenblazer lijfelijk minder gestalte kreeg dan elk van de andere
personen in Steens ‘wereldtoneel’, moet hij stellig als een sleutelfiguur worden
gezien. Deze paradox is typisch 17de eeuws en wordt bijvoorbeeld door Cats
aanbevolen onder het argument dat de ‘bevindinghe ons leert dat veel dingen beter
aert hebben alsse niet ten volle gesien, maer eeniger-maten bewimpelt en
overschaduwet ons voorkomen’.9

Eindnoten:
1 Tafereel van de belacchende werelt is de titel van een boek van Adriaen van de Venne uit 1635;
de wereld in kwestie is die van de Haagse kermis.
2 Het gordijn heeft het effect van een trompe-l'oeil en lijkt tevens een verwijzing te zijn naar een
antieke kunstenaarslegende die in de 17de eeuw algemeen bekend was: de Griekse schilder
Parrhasios had op dermate natuurgetrouwe wijze een gordijn geschilderd, dat zelfs zijn befaamde
collega Zeuxis (die de vogels met geschilderde druiven had weten te bedriegen) in de
veronderstelling verkeerde dat het een werkelijk gordijn was (Ernst Kris en Otto Kurz, Die
Legende von Künstler, Wenen 1934, 70). Verschillende 17de eeuwse kunstenaars hebben
zichzelf geportretteerd met een opvallend gordijn, onder wie Dou en Cornelis Bisschop, die
ongetwijfeld te kennen wilden geven dat ze voor de legendarische Parrhasios niet onderdeden.
Zie voor dit ‘aangename bedrog’, zoals het in de 17de eeuw heette, Patrik Reuterswärd,
‘Tavelförhänget. Kring ett motiv i holländskt 1600-talsmåleri’, Konsthistorisk Tidskrift 25
(1956), 97-113, en de inleiding tot deze catalogus.
3 Ernst Robert Curtius, European literature and the Latin middle ages, ed. Harper Torchbooks
1963, 138-144. W. Barner, Barockrhetorik, Tübingen 1970, 86-134. Vondel, WB 3, 512; zie
ook W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah I, Zwolle 1956, 34.
4 Zie voor de moralisatie van het triktrakspel, cat. nr. 22 (Duyster).
5 De Groot, 108-109.
6 Zie voor Cats, Van Beverwyck en Ripa: De Jongh 1971, 169.
7 Vondel, WB I, 165.
8 Zie voor de betekenis van de homo bulla, cat. nr. 4 (Boursse).
9 Cats I, 480 (voorrede tot Spiegel van den ouden en nieuwen tyt).
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63 Jan Steen
Leiden 1626-1679 Leiden
Doktersbezoek
Paneel, 60 × 48,5 cm
Den Haag, Mauritshuis
Van verscheidene 17de eeuwse kunstenaars kennen we schilderijen waarop een arts
is afgebeeld die een jonge patiënte bezoekt. Soms is de reden voor zo'n visite gelegen
in de zwangerschap van het meisje; hier echter, waar Jan Steen een duidelijke
aanwijzing in die richting achterwege liet, is waarschijnlijk sprake van erotische
melancholie of minnekoorts.1 Anders dan tegenwoordig werd in de 17de eeuw
dergelijk liefdesverdriet als een soort ziekte beschouwd. De oorzaak van deze
aandoening zocht men in een uitwerking van de dierlijke hartstochten op de constitutie
van het menselijk lichaam.
Het tafereel boven aan de trap - een reu die een teef besnuffelt - is een onmiskenbare
toespeling op deze animale passie. Zo'n verwijzing is ook te vinden op het schilderij
in het schilderij dat, zoals vaker in de 17de eeuwse kunst, belangrijk commentaar
levert op de hoofdvoorstelling. Op dit stuk is de slag der Lapithen en centauren
afgebeeld. Deze mythologische strijd, die

63a Embleem uit: Achille Bocchi, Symbolicarum quaestionum ..., Bonn 155
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63b Frans van Mieris, Doktersvisite. Wenen, Kunsthistorisches Museum

door een overwinning der Lapithen werd beslecht, zou zijn ontbrand op de bruiloft
van Pirithous, toen dronken centauren zich aan de bruid wilden vergrijpen. De
linkerhelft van het schilderij, waarop een centaur een vrouw wegsleurt, houdt net als
het beeld van de twee hondjes, verband met de oorzaak van de ziekte van het meisje:
de centaur genoot door de geschiedenis heen een slechte reputatie. Bij Van Mander
staat hij gelijk aan de onkuise mens: ‘Den oncuysen Mensch’, schrijft hij, ‘wort by
de Centaure beteyckent: want (segt een) alle Mensch is geen Mensch: want een die
hem tot ondeught begheeft/is een Peerd Mensch’.2
De rechterhelft van het schilderij, waarop een Lapith te zien is die een paard tracht
te beteugelen, heeft een andere betekenis. De beteugeling van een paard was een
beeld van de rede die de animale passie kan overwinnen. We vinden deze vergelijking
terug in Achille Bocchi's embleem van de paardentemmer onder het motto ‘De rede
overwint altijd de zinnelijke begeerte’ (afb. 63a).3 Voor een Nederlands equivalent
kan men weer terecht bij Van Mander: ‘Een Man der rede gehoorsaem wort beteyckent
met 't gebreydelt Peerdt’.4 De symbolische betekenis die Jan Steen aan deze
mythologische scène gaf, wordt nu duidelijk. Links zien we de centaur als incarnatie
van de dierlijke begeerte en rechts de Lapith als personificatie van de rede die de
begeerte kan overwinnen.
Door een beroep te doen op haar gezond verstand kan het meisje van haar ziekte
genezen. Dat dit een gangbaar recept was tegen minnekoorts of erotische melancholie
blijkt bijvoorbeeld uit een passage in het veelgelezen boek Schat der Gesontheyt van
Johan van Beverwyck, waar deze arts het heeft over twee beproefde remedies tegen
de minnekoorts. ‘Het ghemeen ende principael remedie ... is sijn toevlucht tot Godt
te nemen, als tot den oppersten Medicijn van alle kranckheyt’ (een remedie die we
bijvoorbeeld in beeld gebracht zien op een Doktersvisite van Frans van Mieris, waar
de jonge patiënte de bijbel leest; afb. 63b). ‘... Daerneffens moet den ghenen, die
aldus met amoureusheyt ghequelt zijn, voor ogen gestelt werden, dat se van haer
sinnen, verstant, ende oordeel berooft zijn ...’, een therapie die, zoals de auteur
vermeldt, teruggaat op de Ethica van Aristoteles.5
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Of de dokter op het schilderij van Jan Steen bij de genezing van de jongedame
daadwerkelijk baat kan bieden, is zeer de vraag. Naast moralisatie en pikanterie heeft
de reeks doktersscènes nog een ander facet. Vaak betreft het een tegen de arts gerichte
satire, waarin de dokter handelingen verricht, die althans door de intellectuele
bovenlaag van de bevolking als achterhaald werden beschouwd. Verder is het
opvallend dat hij in veel gevallen een tabbaard draagt van zo'n honderd jaar terug,
een costuum dat in de 17de eeuw alleen nog
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door dokters op het toneel werd gedragen. De dokter bij Steen (en andere schilders)
is een afstammeling van de arts uit de commedia dell'arte die via Frankrijk omstreeks
1660 op het Hollandse toneel verscheen. In zijn rol van charlatan, verlakker en
geldwolf was hij daar het mikpunt van satirische spotlust.6
Dit alles is niet zo verwonderlijk als men weet, dat het in die tijd wemelde van
rondreizende kwakzalvers die zich uitgaven voor arts. Maar ook tussen de meer
gevestigde doktoren bevonden zich charlatans die voor een som gelds hun bul hadden
gekocht bij buitenlandse universiteiten en er alleen op uit waren geld uit de zakken
te kloppen van onwetend volk. Van medische zijde werden ze krachtig gekritiseerd,
door ze inderdaad op één lijn te stellen met de kluchtige doktoren op het schouwtoneel.
‘Want dese [doktoren]’, schrijft Van Beverwyck, ‘gelijcken de Comedianten; en
gelyck die het wesen, en 't kleet wel hebben van de persoon, die sy spelen, maer
evenwel die persoon niet en syn: evenalsoo zijnder oock vele Doctoren met de naem,
maer seer weynighe met de daedt’.7 Van Beverwyck had het over Steens doktoren
kunnen hebben: hun voorkomen en attributen lijken professioneel, maar ernstig te
nemen zijn ze niet.

Eindnoten:
1 Zie cat. nr. 30 (Van Hoogstraeten), 59 (Schalcken) en 61 (Steen); tevens Bedaux, 17-43.
2 Van Mander, Untbeeldinge, 128 verso.
3 Achille Bocchi, Symbolicarum quaestionum ..., Bonn 1555, 240: ‘Semper libidini imperat
prudentia’. Over de animale passie, zie Edgar Wind, Pagan mysteries in the renaissance, Londen
1968, 145-147, en Erwin Panofsky, Problems in Titian: mostly iconographic, New York 1969,
118.
4 Van Mander, Untbeeldinge, 128 recto.
5 Van Beverwyck, Schat der gesontheydt, 44.
6 S.J. Gudlaugsson, De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenoten, Den Haag 1945, 5-23.
7 Van Beverwyck, Schat der ongesontheydt, 9.
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64 Jan Steen
Leiden 1626-1679 Leiden
Hert ochtendtoilet
Paneel, 37 × 27,5 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
Dit schilderij kan met twee andere werken van Steen en met een aan Adriaen van de
Venne toegeschreven paneel, tot één iconografische groep worden gerekend.1 Op
drie van deze schilderijen is een jonge vrouw uitgebeeld die, zittend op een bed,
bezig is een kous aan of uit te trekken (afb. 64a);2 het vierde stelt een meisje voor
dat bij het fluitspel van een faunachtige man, op een terras een rode kous zit te stoppen
(afb. 64b).3 In al deze gevallen draait het om de dubbelzinnigheid van het woord
kous, dat in een nevenbetekenis het vrouwelijk schaamdeel of de vrouw in het
algemeen aanduidt.4
Bezien we Steens beide schilderijen van het meisje op het bed in samenhang met
de zogenaamde Van de Venne, waar hetzelfde beeldgrapje met meer nadruk is
gelanceerd, dan krijgen we een duidelijker inzicht in Steens bedoelingen. Ook met
het beeld van het kousenstoppende meisje deed Steen een beroep op het
associatievermogen van zijn tijdgenoten. Het heeft rechtstreeks betrekking op een
obscene 17de eeuwse uitdrukking als ‘haer kousen doen lappen’ (of ‘naeyen’,
‘rijgen’). Zo schrijft de beruchte dichter Mattheus Gansneb Tengnagel ergens over
een meisje dat zich door een ‘knipluys’ (kleermaker) had laten verleiden:5
En het sou haer licht beklappen [verraden],
Alsse voor haer Iuffer [mevrouw] staet,
Dat's haer kousen had doen lappen
Met een Naeltjen sonder draet.

Het stuk in Buckingham Palace en dat in het Rijksmuseum zijn onderling zeer
verwant. Het eerstgenoemde is 1663 gedateerd en onderscheidt zich iconografisch
vooral door een grotere detaillering. Zo heeft het op de voorgrond een ‘memento
mori’ in de vorm van een luit, een muziekboek en omkranste schedel. De erotische
betekenis van beide schilderijen wordt mogelijk gecompleteerd door het natuurlijk
aandoende bijwerk: het hondje, de sloffen, de kandelaar en de nachtpot.6 Dat de po
op het Amsterdamse schilderij halfvol staat, zou ook nog een bepaalde reden kunnen
hebben. Misschien wilde Steen het meisje kwalificeren als een ‘piskousje’, een
benaming voor vrouwen die vaak schertsenderwijs werd gebruikt en veelvuldig
voorkomt in de 17de eeuwse literatuur.7
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64a Jan Steen, Het ochtendtoilet. Londen, Buckingham Palace

64b Jan Steen, De rode kous. Amsterdam, verz. I.M.L.-P.

Eindnoten:
1 Zie voor het aan Van de Venne toegeschreven werk, cat. nr. 68.
2 De jonge vrouw op Het ochtendtoilet uit het Rijksmuseum trekt haar kous waarschijnlijk uit,
gezien de wijze waarop zij de handeling verricht en de afdrukken van haar kousebanden.
3 Zie De Jongh 1971, 175.
4 Zie voor de geïmpliceerde problematiek, cat. nr. 68 (Van de Venne?).
5 Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken ..., ingeleid door J.J. Oversteegen, Amsterdam 1969,
65.
6 Zie voor de sloffen, cat. nr. 68; voor het hondje, de kandelaar en de po: De Jongh 1968-69,
41-47.
7 WNT XII, i, 1975. Vgl. bijv. [Jeroen Jeroense], Koddige en ernstige opschriften ... I, Amsterdam
1698, 45.
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65 Jan Steen
Leiden 1626-1679 Leiden
Na de drinkpartij
Paneel, 52,5 × 64 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
De voorstelling op dit schilderij is opgevat als een scène uit de klucht Lichte Klaertje,
waarin een overspelige vrouw door haar man en zijn knecht die als muzikanten
verkleed zijn, in een herberg wordt betrapt. Door helderheid van geest weet Klaertje
zich uit de situatie te redden. Deze identificatie is niet erg overtuigend, daar de vrouw
die bij Steen de hoofdrol vervult, zwaar beneveld als ze is, het tegendeel van
helderheid demonstreert. Muzikanten zijn inderdaad aanwezig, maar een oude vrouw
die een jas pakt of waarschijnlijk steelt, zoals Steens tafereel laat zien, komt in het
desbetreffende stuk niet voor.1
Hoe het schilderij geïnterpreteerd moet worden, is aangegeven door de prent op
het houten schot achter de kennelijk lallende man, die de laveloze vrouw tot steun
dient. De prent toont een kaars, een uil en een bril en draagt als onderschrift het
bekende spreekwoord: ‘Wat baeter kaers of bril, als den uijl niet sien en wil’.2 Prenten
met dit thema waren populair, en de 17de eeuwse grafiek kent er uiteenlopende
voorbeelden van. Verscheidene schilders hebben bovendien, evenals Steen, de
uitbeelding van het gezegde als detail in een schilderij opgenomen.3 Steen had, wat
beeldspraak betreft, wel een speciale voorkeur voor uilen. Ze komen ook als levende
dieren herhaaldelijk in zijn oeuvre voor. Zo in een voorstelling van een wanordelijke
schoolklas, waar een jongetje een uil, die op een stokje naast een brandende lantaarn
zit, een bril aanreikt (afb. 65a).4 Hetzelfde spreekwoord dus, nu echter als ‘tableau
vivant’ opgevoerd.
De iconografie van de uil is rijk en gevarieerd. Volgens het in de symboliek
gangbare principe van omkeerbaarheid gold de uil zowel als teken van wijsheid als
van domheid en dwaasheid. Dit laatste omdat hij duisternis

65a Jan Steen, De schoolklas. Edinburgh, National Gallery (bruikleen Earl of Ellesmere)

verkiest boven licht. Overdag is deze vogel ziende blind, een eigenschap die op
overdrachtelijk niveau door vele schrijvers werd uitgebuit. Bij Rollenhagen
symboliseert de uil de mens, die blind is voor het geloof (afb. 65b). Ridicule figuren,
zoals Frans Hals' Malle Babbe, werden wel met een uil op hun schouder uitgebeeld.5
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Dat ook de uil bij Steen de dwaasheid vertegenwoordigt is evident - de strekking van
de prent slaat op de dronken man en vrouw, voor wie ‘kaers of bril’ niet meer baten.
Werd de uil, vooral in de Nederlanden, dikwijls met de dwaasheid geassocieerd,
hij werd eveneens met dronkenschap, tenslotte een vorm van dwaasheid, verbonden.
Daarvan getuigden bijvoorbeeld zegswijzen als ‘hij is zo beschonken als een uil’ of
‘zo zat als een uil’.6 De relatie tussen uil en alcohol moet door Steen zeer
weloverwogen zijn aangebracht. Dit geldt ook voor zijn vriend Frans van Mieris,
toen deze in 1664, in dezelfde tijd waarin Steens schilderij ontstond, een tekening
van een beschonken vrouw maakte, welke later door Hendrick Bary in een prent
werd omgezet onder de bijbelse titel ‘De wiin is een spotter’ (afb. 65c). Een uil torent
daarin boven het tafereel uit.

65b Embleem uit: Gabriël Rollenhagen, Nucleus emblematum ... Utrecht 1613
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65c Hendrick Bary naar Frans van Mieris, De wiin is een spotter (gravure)

Het voorstellen van dronken mensen hing ten nauwste samen met de toenmalige
realiteit. Dronkenschap is wel de nationale zonde van het 17de eeuwse Holland
genoemd. Niet voor niets vaardigden stadsbesturen in die tijd zoogenaamde
weeldewetten uit, die paal en perk aan het drankmisbruik (en aan andere uitspattingen)
dienden te stellen.7 Ook van de kansel werd onophoudelijk over de enorme
alcohol-consumptie geklaagd en bovendien stelden diverse dominees hun afgrijzen
daarover te boek. Een opmerkelijk specimen in dit genre, ongeveer gelijktijdig met
Steens schilderij verschenen, is een werk van de Goudse dominee Jacobus Sceperus:
Bacchus. Den ouden en huydendaegschen Dronckeman: ontdeckt uyt de Heydensche
Historien, onderrigt uyt de Heylige Schriften (1665), waarin meer dan tweehonderd
bladzijden lang gefulmineerd wordt tegen ‘Suypers’, ‘croeghen en drinck-cotten’,
alsmede tegen het ‘santeen’, op de gezondheid drinken, een handeling die in
gereformeerde kring in het algemeen als ‘een ijdel en onstichtelijk gedoe’ werd
beschouwd.8
De meeste predikanten waren ervan overtuigd dat dronkenschap aanleiding gaf
tot onkuisheid; zoals Sceperus het formuleert: ‘Den mensche aenvoert tot Hoerery,
Overspel, Ontucht, en Oneerbaerheydt’.9 Met een beroep op de bijbel werd tegen dit
kwalijke gevolg van alcoholgebruik dan ook veelvuldig gewaarschuwd. Nu was het
verband leggen tussen drank en erotiek uiteraard een cliché, waarvan ook allerlei
uitdrukkingen getuigen. Wijn werd wel ‘lac Veneris’ genoemd, melk van Venus,
een term die van Aristophanes afkomstig is en door Erasmus in zijn Adagia werd
overgenomen. Dat drank, met name wijn, amoureus maakte, werd in de 17de eeuw
onder anderen door de bekende medicus Johan van Beverwyck verkondigd.10
Het aspect van onkuisheid is ook door Steen beklemtoond, zij het vanuit een ander
gezichtspunt dan door de rigoureuze predikanten werd ingenomen. Het opengeslagen
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bed aan de linkerzijde van zijn compositie, de oester- en mosselschelpen op de vloer,
het stenen pijpje dat de vrouw precies in haar schoot laat rusten en de kat die naar
dit pikante detail opkijkt, het zijn stuk voor stuk visuele toespelingen op de erotiek,
die de tijdgenoot niet ontgaan zullen zijn. Ook de uil gold uiteindelijk als een beeld
van de wellust, naast dat van dwaasheid en dronkenschap.11 Steen heeft al deze
attributen van zonde op subtiele manier van een tegenwicht voorzien. Links naast
de uileprent, boven de twee zatladders, heeft hij op het houten schot quasi met krijt
een galgje getekend waaraan een figuurtje bungelt. Deze bijzonderheid, die niet direct
in het oog valt, wordt de beschouwer als punt van overweging aangeboden.12

Eindnoten:
1 Lichte Klaertje, Amsterdam 1681. In 1645 voor het eerst opgevoerd. Gudlaugsson, 95-96.
2 Heinrich Schwarz en Volker Plagemann, ‘Eule’, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte
VI (1973), 267-322, i.h.b. 308 en afb. 28.
3 Prenten: als embleem bij Gabriel Rollenhagen, Nucleus Emblematum Selectissimorum II, Utrecht
1613, 95; Cornelis Bloemaert; zie Schwarz en Plagemann, a.w., afb. 27. Schilderijen van o.a.
Hieronymus Francken de Oude en David Teniers de Jonge in resp. Antwerpen, Kon. Museum
voor Schone Kunsten (cat. nr. 934) en Madrid, Prado (cat. nrs. 1809, 1810).
4 Cat. tent. Jan Steen, Mauritshuis, Den Haag 1958-59, nr. 52.
5 Seymour Slive, Frans Hals I, Londen 1970, 145-152.
6 Schwarz en Plagemann, a.w., 304, 307-308. Harrebomée III, 351. Slive, a.w., 151.
7 R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam II, De kerk der hervorming in de gouden eeuw,
Amsterdam 1967, 96-99. M.J.A. de Vrijer, ‘XVIIe Eeuwsche sumptuositeit’, Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis 33 (1942), 1-48 en 73-92.
8 Ibidem 33-39. Tevens: 15 (Voetius).
9 Ibidem, 38.
10 Renger, 87-88. Van Beverwyck, Schat der gesontheydt, 45. Vgl. bijv. Jacob Westerbaen: ‘Veel
meysjes hebben hier een jonghmans hert gestoolen / Daer Venus in de wijn haer selven had
verschoolen’ (Avond- School voor Vryers en Vrysters, in: Het tweede deel der gedichten, Den
Haag 1672, 671).
11 Oesters, zie cat. nr. 51 (Ochtervelt) en 62 (Steen); mosselschelp, o.a. WNT IX, 1165; voor de
kat, zie cat. nr. 33 (Maes); voor de uil als wellust, Schwarz en Plagemann, a.w. 308-309.
12 De combinatie van uil en galg komt op meer schilderijen voor, o.a. in de school van Pieter
Aertsen en Joachim Bueckelaer. Een voorbeeld, van een anonleme navolger van Aertsen, is
afgebeeld in Old paintings 1400-1900 (illustrations), museum Boymans-van Beuningen,
Rotterdam 1972, 36 (nr. 2288); zie ook D.Th. Enklaar, Uit Uilenspiegel's kring, Assen 1940,
23-24. De combinatie keert bij Steen in een tandarts-scène terug (veilingcat. Verzameling B.
de Geus van den Heuvel I, Amsterdam 1976, nr. 66; II, afb. 66). Ter zake in dit verband zijn
verder enkele dichtregels in Johan de Brune's Nieuwe wijn in oude le'erzacken, Middelburg
1636, 209:
Wat baet de spieghel, of den bril,
Voor die niet ziet, of zien en wil.
Een dief can nerghens beter zijn,
Als aen een galgh, of hennep-lijn.
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66 Adriaen van de Venne
Delft 1589-1662 Den Haag
Wat maeckmen al om gelt!
Paneel, 34,2 × 53 cm. Gesigneerd en gedateerd 1625
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum
‘Wat maakt men al om geld. Dit zegt men, zeide eens een boer, als hy een aap op 't
venster zag zitten. Wat van die kluchtvertelling zy, dit is zeker, geld is de moeder
van veele konsten en uitvindingen. Geld verzoet den arbeid ...’.
Deze merkwaardige zinnen staan te lezen in de spreekwoordenverzameling van
Carolus Tuinman, die in 1726 verscheen maar voor het grootste deel veel oudere
spreekwoorden en gezegden bevat.1 Een eeuw eerder had Adriaen van de Venne de
bewuste ‘kluchtvertelling’ geïllustreerd, tenminste twee keer conform de inhoud en
één keer met een ingrijpende wijziging, in díe zin dat niet de aap, maar de boer op
het venster zit.2 Dit laatste zien we op de hier tentoongestelde brunaille, een
overwegend in bruine tonen geschilderd stuk. De omkering is bedoeld als grap op
zichzelf. Maar verder schuilen er nog andere geestigheden in het schilderij - tenslotte
behoorde het geestig zijn, leerijk of minder leerrijk, tot Van de Venne's specialiteiten.
Aan gebarenspel mankeert het dit tafereel niet.3 Het geheel werd zo geënsceneerd
dat de boer de aandacht vestigt op de spreuk ‘Wat maeckmen al om gelt!’, dat de
aap (die aan een ketting wordt vastgehouden door een heer van wie we slechts de
rug zien) naar de boer wijst, dat de vrouw in de kamer op een vogel wijst,
waarschijnlijk een papegaai, en dat tenslotte de links terzijde staande dame weer in
de richting wijst van de boer. Al deze figuren kijken, terwijl ze gesticuleren, in de
richting van de toeschouwer.
Het heeft er veel van dat het hier gebezigde gezegde uiteindelijk slaat op het beroep
van de vrouw achter het openstaande raam. Gezien de plaats waar de tekst bevestigd
is en gezien de nadrukkelijke aanwezigheid

66a Jan Sanders van Hemessen, Bordeelscène. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle
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66b Jan Matham naar Adriaen van de Venne, Boer met eieren (gravure)

daarbij van vogel en kooi, kan deze vrouw niets anders zijn dan een prostituee, die
zichzelf immers voor geld verkoopt, en haar huis niets anders dan een bordeel. In de
16de en 17de eeuw dienden vogelkooien wel als uithangborden van bordelen, zoals
onder meer te zien is op schilderijen van Jeroen Bosch en Jan Sanders van Hemessen
(afb. 66a). Het woord ‘vogel’ en het werkwoord ‘vogelen’ stonden centraal in het
erotische taalgebruik van de 17de eeuw, waarbij met name ook de obscene uitdrukking
‘de papegaai laten staan’ (door Bredero gebruikt in zijn Klucht van de Molenaer),
in verband met Van de Venne's tafereel ter zake lijkt te zijn.4
Niet voor niets ook heeft de grijnzende boer een dode haan bij zich en een mand
met eieren, waarvan een aantal overigens op de grond valt. De haan gold als een
algemeen zinnebeeld van onkuisheid; in die hoedanigheid treedt hij bijvoorbeeld bij
Bruegel op.5 Eieren stonden bekend als middel ter stimulering van de geslachtsdrift.6
Op een prent die Jan Matham naar Adriaen van de Venne maakte (afb. 66b) figureert
een staande boer met eieren die een opvallende gelijkenis vertoont met de boer in
het schilderij. Ook hij richt zich tot de beschouwer, wijst op zijn gevulde mand en
spreekt, blijkens het onderschrift, de volgende woorden: ‘Wanneer ick't heb verkerft
en Trijn begint te schreijen/Neem duske pillen in, dan kan ick haer weer peijen’.
Dankzij ‘duske [zulke] pillen’: eieren, weet hij dus zijn vrouw weer te bevredigen.7
Opmerkelijk in Van de Venne's brunaille is tenslotte nog het standsverschil dat
de schilder heeft aangegeven tussen enerzijds de rijk geklede dame en haar metgezel,
en anderzijds de rest van het gezelschap. De 17de eeuwse kijker of verzamelaar uit
de sociale bovenlaag kon zich in principe met het deftige paar vereenzelvigen en
lachen om de leut van lager geklasseerde figuren. Dit alles vormt, naar 17de eeuwse
maatstaven, een puntige ‘gril’, waarvan de pointe ons 20ste eeuwers echter grotendeels
ontgaat.8
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Eindnoten:
1 Carolus Tuinman, Nederduitsche spreekwoorden, Middelburg 1726, 322. Harrebomée I, 4 en
223.
2 Exemplaren, waarin de aap op de vensterbank zit (en verder met ten dele dezelfde rolbezetting),
in particuliere verzamelingen te Arnhem en Malmö (1945). Op het verband tussen Van de
Venne's ‘Wat maeckmen al om gelt!’ en het gezegde in kwestie werden wij attent gemaakt door
mejuffrouw Annelies Plokker. Robert Keyszelitz, Der ‘clavis interpretandi’ in der holländischen
Malerei des 17. Jahrhunderts (diss.), München 1956, 48-49, houdt de boer ten onrechte voor
een nar.
3 Vgl. cat. nr. 68 (Van de Venne?) en afb. 47a.
4 De Jongh 1968-69, 27 e.v. G.A. Bredero's kluchten, ingeleid en toegelicht door Jo Daan,
Culemborg 1971, 157 (vs. 111-112). Op de twee varianten, vermeld in noot 2, zitten twee
vrouwen in de kamer. Op het exemplaar uit Budapest lijkt één van de twee figuren een kind.
5 Carl Gustaf Stridbeck, Bruegelstudien ..., Stockholm 1956, 109.
6 Zie bijv. Incogniti scriptoris nova poemata ..., met inleiding van Jochen Becker, Soest 1972
(facsimile van de uitg. Leiden 1624), 130.
7 Peijen = paaien, tevreden stellen, maar eveneens bevredigen met betrekking tot de geslachtsdrift.
Zie WNT XII, i, 10-11.
8 Zie voor ‘gril’, cat. nr. 67 (Van de Venne).
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67 Adriaen van de Venne
Delft 1589-1662 Den Haag
Al-arm
Paneel, 37,5 × 30 cm
Den Haag, Dienst Verspreide Rijkscollecties
Op deze grisaille van Van de Venne heft een kreupele bedelaar dreigend zijn kruk
op om een blindeman te slaan die op de grond ligt en verdedigd wordt door zijn
hondje dat de aanvaller in het ongelukkige been bijt. De hoed van de blinde wordt
hem door een tweede man met een stok van het hoofd gestoten, terwijl andere figuren
driftig met de armen gebaren. In Van de Venne's tijd werden kreupelen en blinden
vaak in één adem genoemd als men de meest ellendige mensensoort wilde aanduiden.
In een nogal raadselachtige passage werd reeds in de bijbel gesteld: ‘blinden en
lammen mogen niet binnenkomen’ (2 Sam. 5:8). Een 17de eeuws spreekwoord zegt:
‘Kreupel’ ende blinde lien/Zalmen altijds achter zien.1
‘De kreupele [of: lamme] leidt de blinde’ is een nu nog steeds bekende zegswijze,
waarvan de inhoud aanvankelijk positief was bedoeld en die door Van de Venne
werd uitgebeeld in een andere grisaille (afb. 67a).2 Bij Alciati vinden we deze
‘Mutuum auxilium’ (wederzijdse hulp) in een embleem uitgedrukt (afb. 67b).3 Wat
Al-arm te zien geeft, verschilt daar aanmerkelijk van. De stakkers die elkaar
behulpzaam dienden te zijn, gaan elkaar nu juist te lijf.

67a Adriaen van de Venne, De lamme leidt de blinde. Verz. Henry H. Weldon
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Adriaen van de Venne, die meer dan dertig jaar illustraties ontwierp voor de vele
uitgaven van Cats en zelf ook schrijver was, legde zich als schilder sinds de jaren
twintig vooral toe op grisailles en brunailles (schilderingen in één, meestal grauwgrijze
of bruine kleur) met figuren van de zelfkant der maatschappij: bedelaars, zwervers,
marskramers en mismaakten, in ongewone of sensationele situaties en doorgaans
voorzien van een liefst dubbelzinnig opschrift.4 In zijn boek Tafereel van Sinne-mal
uit 1623 spreekt Van de Venne zijn voorliefde uit voor het homoniem, ofwel het
‘dubbel-dicht, de overvloedighe bequaemheyt van de Neder-duytsche tael, hoe dat
een woort tweesins toe ghebruyckt can werden’.5
Zo dient men het opschrift ‘Al-arm’ in de eerste plaats te lezen als de uitroep
‘alarm’, afgeleid van het

67b Embleem uit: Andrea Alciati, Emblematum libellus ..., Parijs 1542

Franse ‘à l'arme’ (te wapen!), en in de tweede plaats als: zij zijn toch allen arm. Op
ondubbelzinnige wijze heeft Van de Venne beide betekenissen eveneens toegepast:
‘à l'arme’ onder een prent van vechtende boeren, en ‘al-arm’ in de zin van armoede,
als titel van een van zijn ‘Ware Quel-lust-Spreucken’. ‘Al-arm’ is bovendien de titel
van een reeks pentekeningen die Van de Venne in 1642 maakte.6
Na de dood van deze schilder-schrijver werden op de kamer waar zijn ezel stond
‘Vijftigh a sestigh boekjes sijnde maer grollitjes’ aangetroffen.7 De term ‘grollitjes’
is stellig ook van toepassing op bepaalde grisailles van de kunstenaar en synoniem
te achten aan het 17de eeuwse genre dat met het verwante woord ‘grillen’ werd
aangeduid: voorstellingen van het als dom beschouwde boerenvolk, van invaliden
en maatschappelijk uitschot, vaak op komische of satirische wijze opgevat, een genre
dat overigens op een 16de eeuwse traditie voortborduurde. Ook gedichten in deze
sfeer werden trouwens wel ‘grillen’ genoemd, bijvoorbeeld in de Zeeusche
Nachtegael, een verzamelbundel uit 1623, door Adriaens broer, Ian Pietersz. van de
Venne uitgegeven, waaraan Adriaen zelf verscheidene bijdragen leverde.8
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Al-arm kan zonder twijfel tot de ‘grollitjes’ of ‘grillen’ worden gerekend. Het
schilderijtje is de beeldvertaling van een 17de eeuwse geestigheid, die tegelijk ook
leerrijk zal zijn bedoeld, volgens het principe van de lering en het vermaak. De
gedachte dat Van de Venne met een dergelijke voorstelling een sociaal meevoelen
met zijn sujetten zou hebben willen demonstreren, moet als anachronistisch worden
verworpen. Naar 17de eeuwse opvatting was maatschappelijke ellende voornamelijk
te wijten aan eigen schuld.9 Paupers vormden een te veroordelen kwalijk verschijnsel,
maar tevens een dankbaar onderwerp voor literaire en visuele geestigheden.

Eindnoten:
1 J. de Brune, Nieuwe wijn in oude le'er-zacken, Middelburg 1636, 140.
2 Cat. tent. Northern baroque paintings and drawings from the collection of Mr. and Mrs. Henry
H. Weldon, Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island 1964,
nr. 25: ‘A Dutch proverb’.
3 Alciati, 60-61.
4 L.J. Bol, ‘Een Middelburgse Brueghel-groep. VII. Adriaen Pietersz. van de Venne, schilder en
teyckenaer’, Oud Holland 73 (1958), 59-79 en 128-147.
5 Adriaen van de Venne, Tafereel van Sinne-mal, Middelburg 1623, iii verso.
6 WNT II, 90 e.v. Van de Venne, a.w., 61. Idem, Tafereel van de belacchende werelt, Den Haag
1635, 94. Bol, a.w., 137 en afb. 16.
7 A. Bredius, Künstler-Inventare ... II, Den Haag 1916, 376 (nr. 46).
8 H. Miedema, ‘Grillen van Rembrandt’, Proef 3 (1974), 74-75 en 84-86. J. Bruyn, ‘Problemen
bij grillen’, Proef 3 (1974), 82-84. Zeeusche Nachtegael, Het Tweede Deel, 1-17. Zie tevens
Allan Ellenius, De arte pingendi ..., Uppsala en Stockholm 1960, 151 en E.H. Gombrich, Norm
and form. Studies in the art of the renaissance, Londen 1966, 151.
9 Bol, a.w., 138. Zie daarentegen Bruyn, a.w., 83.
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68 Adriaen van de Venne (?)
Delft 1589-1662 Den Haag
Geckie met de kous
Paneel, 54 × 75 cm
Warschau, Muzeum Narodowe
Inscripties op genreschilderijen zijn tamelijk zeldzaam en daarom is dit schilderij,
dat in de linkerbovenhoek de woorden ‘Geckie met de kous’ bevat, uitzonderlijk.
Deze woorden verschaffen de sleutel tot de interpretatie van de voorstelling. Met
‘Geckie’ wordt uiteraard de nar bedoeld die van achter het bed tevoorschijn komt en
demonstratief op de kous wijst, welke het meisje, op de rand van haar beddekoets
gezeten, bezig is aan te trekken.
Gezien dit gebaar moet er met die kous iets bijzonders aan de hand zijn. Dat dit
inderdaad het geval is en waarom, zal de gemiddelde 17de eeuwer vrijwel
onmiddellijk hebben begrepen. Waar het hier immers om gaat, is een gevisualiseerd
woordgrapje en de kijker wordt door de nar als het ware uitgenodigd het beelddetail,
waarop zo nadrukkelijk de aandacht valt, te decoderen.
Het woord ‘kous’ had in het 17de eeuwse taalgebruik de nevenbetekenis van
(zedeloze) vrouw in het algemeen en van vrouwelijk schaamdeel in het bijzonder.1
In deze zin werd het regelmatig gebruikt door blijspel- en kluchtschrijvers, onder
wie Gerrit van Santen, Willem Dircksz. Hooft en Mattheus Tengnagel.2 Ook kende
de 17de eeuw allerlei veelzeggende samenstellingen met het woord kous, waaronder
flepkous, piskous en jeneverkous, uitdrukkingen als ‘haer kousen doen lappen’ ter
aanduiding van de coïtus, en zegswijzen als ‘Kaart, kous en kan maakt menig arm
man’.3 Dit laatste vinden we bij Jan Steen, in een toepasselijke entourage, als rebus
op een vlag uitgebeeld (afb. 68a).4 Met de dubbelzinnigheid van het woord kous heeft
Steen trouwens meer dan eens gespeeld, ook op een manier die de iconografie van
het aan Adriaen van de Venne toegeschreven schilderij zeer nabij komt.5
De erotische connotatie van het woord kous hangt nauw samen met de oeroude
sexuele symboliek van de

68a Jan Steen, Terugkeer van het feest. Particuliere verzameling

voet en is daar waarschijnlijk ook van afgeleid. De voet houdt direct contact met de
grond en om die reden werd dit lichaamsdeel in het volksgeloof bijvoorbeeld in
verband gebracht met de in de aarde aanwezig geachte moederlijke vruchtbaarheid.
‘De voeten, doch insonderheyt de hielen, zijn een beeldnisse van onse aerdsche
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begeerlijckheden’, heet het in de Hollandse Ripauitgave van 1644. In raadsels en
volkse zegswijzen gold de voet vervolgens ook als fallisch symbool.6
Verwant aan deze veelkantige symboliek is weer de beeldspraak die de 17de eeuw
over schoenen kende. Evenals de kous werd de schoen of slof soms gehanteerd als
beeld van de vrouw. Het contemporaine spraakgebruik was hierin duidelijk: ‘Men
moet zijn voeten niet in eens anders schoenen steken’, was een manier om te zeggen
dat men geen overspel moest plegen. ‘Iemand de schoen uit de voet treden’ betekende:
iemand een meisje afhandig maken. En ‘iemands oude schoen’, heette de vrouw die
reeds iemands minnares was geweest.7 De schoenen op de zogenaamde Van de Venne
moeten bij de tijdgenoot associaties van deze aard hebben opgeroepen.
Informatief in dit verband is ook een scabreus liedboekje uit 1624, speciaal
vervaardigd voor ‘alle Heeren ende Studenten die met Liefden bevangen zijn’. Hierin
komt zowel een prent voor van een heer die een dame bij het aantrekken van haar
schoenen behulpzaam is, als een prent van een heer die een voet in een kous steekt
onder het toeziend oog van zijn vrouw, die op zijn bezigheid wijst gelijk de nar bij
Van de Venne (afb. 68b). In beide gevallen laat de toelichtende tekst geen enkele
twijfel bestaan aan de dubbelzinnige betekenis van deze uitbeeldingen.8

68b Illustratie uit: Incogniti scriptoris nova poemata, Leiden 1624
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68c Embleem uit: Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614

Tekst en beeld van de heer met de kous lijken merkwaardig genoeg een
pornografische variant op een zuiver stichtend embleem van Roemer Visscher. ‘Al
safjens [zachtjes] soetjens’, staat er in diens Sinnepoppen bij de uitbeelding van een
in een kous gestoken been (afb. 68c).9 Het toegevoegde commentaar houdt een
burgerlijk-ethische les in over zulke deugden als geduld en voorzichtigheid. Wie de
kous ruw en haastig aantrekt ‘sal de hiel daer deur scheuren’, hetgeen de ‘korsele
heethooft’ te schande zal maken. De dichter van het liedboek bedient zich van dezelfde
soort terminologie, maar stelt deze geheel afhankelijk van de dubbelzinnige strekking
die al zijn verzen kenmerkt. Hier is het de vrouw die de man maant om voorzichtig
te handelen: ‘Sacht man/ten is niet wel/ghy scheurt het werck ...’.10
Het aan Van de Venne toegekende schilderij lijkt wat betekenis en fatsoensgehalte
betreft ergens tussen Roemer Visscher en het studentenliedboek in te zweven. De
nar, die in de beeldende kunst traditioneel de functie heeft om de waarheid te
onthullen, doet dat ook in dit geval.11 Dat de waarheid op het vlak van de sexualiteit
ligt, wordt des te meer duidelijk als we denken aan de rol die de kous speelt in de
thematisch verwante schilderijen van Jan Steen.12

Eindnoten:
1 WNT VII, 2, 5863.
2 Ibidem. A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen, Assen
1959, 316-317 (vs. 303). Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken ..., ingeleid door J.J.
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Oversteegen, Amsterdam 1969, 59 (‘Ael klem-kous’), 65, 121, 125, 133, 148, 337. [Jeroen
Jeroense], Koddige en ernstige opschriften ... IV, Amsterdam 1698, 105.
WNT VII, 5863, 5869. A. de Cock, Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde
en het huwelijk ..., Gent 1911, 44, 50, 78, 88, 91, 100. Tengnagel, a.w., 65. Harrebomée II, 253.
Zie cat. tent. Jan Steen, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden 1926, 26 (nr. 64).
Zie cat. nr. 64 (Steen).
Aigremont, Fuss- und Schuhsymbolik und -Erotik: folkloristische und sexualwissenschaftliche
Untersuchungen, Leipzig 1909. C.W.M. Verhoeven, Symboliek van de voet (diss.), Assen 1956,
94-99. Ripa, 310.
Harrebomée II, 398. Verhoeven, a.w., 96-97. De Jongh 1968-69, 36-37.
Incognitis scriptoris nova poemata ..., met inleiding van Jochen Becker, Soest 1972 (facsimile
van de uitg. Leiden 1624), 46-49 en 66-69.
Roemer Visscher, 126.
Nova poemata ... (zie noot 8), 49.
H. Hanckel, Narrendarstellungen im Spätmittelalter (diss.), Freiburg 1953. Op een schilderij
van Van de Venne in de Ermitage te Leningrad, wijst een nar een ijdele vrouw op haar
spiegelbeeld; zie afb. 47a.
Zie noot 5.
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69 Constantijn Verhout
Werkzaam te Gouda, 2de helft 17de eeuw
De slapende student
Paneel, 38 × 31 cm. Gesigneerd en gedateerd 1663
Stockholm, Nationalmuseet (Op de tentoonstelling in foto aanwezig)
Het is aannemelijk dat de jongeman die achter zijn boeken in slaap is gevallen, een
student voorstelt. Hij zit nog tamelijk rechtop in zijn stoel, hoewel zijn hoofd enigszins
voorover is gezakt. Zijn linkerhand heeft hij in zijn jas gestoken. De ongeopende
folianten die zich vóór hem op de tafel bevinden, lijken op speelse wijze te zijn
opgestapeld. Ze vormen een compositie op zichzelf, die sterk afwijkt van de meeste
boekenstillevens uit de 17de eeuw, welke uitmunten door opzettelijke wanorde.
Dragen deze stillevens vaak een direct vanitas-karakter, op het schilderijtje van
Verhout is dat niet het geval. Voor zover er al van vanitas sprake is, is het indirect.
Deze boeken vertegenwoordigen de studie en de moraal om de toegemeten tijd zo
goed mogelijk te besteden: ‘wy moeten de bequaemheyt des tijdts leeren uytkoopen,
want onse daghen zijn kort en boos’, zoals een 17de eeuwse dominee een passage
uit Genesis parafraseerde.1 Hier gaat het erom, dat de boeken onbenut blijven: de
slapende jongen verzaakt zijn plichten en zoals hij daar zit, past hij geheel in een
lange traditie van luie en slapende figuren, die uiteindelijk afkomstig zijn uit de sfeer
van de zeven hoofdzonden.
Talloze middeleeuwse en latere schrijvers hebben zich op uiterst kritische wijze
met de luiheid en de slaap beziggehouden, waarbij ze zich doorgaans beriepen op
relevante plaatsen uit de bijbel.2 In Nederland is het onder anderen de vermaarde
Coornhert geweest die, in

69a Jeroen Bosch, De zeven hoofdzonden (detail). Madrid, Prado
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Vant loeye en leckere leven (1582) en ook elders, zijn staf over de verafschuwde
ledigheid heeft gebroken.3 De meeste moralisten waren het er bovendien roerend
over eens dat deze ondeugd weer andere ondeugden opwekte, met name de wellust;
vandaar ook hun heftige reacties.4 Het ‘dolce far niente’ (zalig niets doen) was een
begrip dat ver van ze af stond.
Reeds omstreeks 1200 begon men de zonde der luiheid te belichamen in een
slapende figuur.5 Bekende voorbeelden in deze iconografie zijn Dürers Droom van
de dokter, een gravure waarin het verband tussen slaap en libido zeer nadrukkelijk
is gelegd, en Jeroen Bosch' uitbeelding van Accidia (Luiheid), beide daterend uit het
einde van de 15de eeuw en beide allegorisch van karakter (afb. 69a).6
Wanneer de 17de eeuwse kunst dezelfde moraal over slaap en luiheid uitdraagt,
al of niet ernstig gemeend (dat is soms niet meer vast te stellen), doet zij dat zelden
in allegorische trant, maar in het algemeen onder een alledaagse vermomming.
Treffende voorbeelden hiervan zijn De slapende keukenmeid van Nicolaes Maes
(cat. nr. 33) en het Slapende meisje van Johannes Vermeer. Een ander voorbeeld uit
vele levert Adriaen Brouwer in zijn Boerendrinkpartij (afb. 69b), waar een lijvige
man in een stoel zit te slapen, terwijl hij net als de slapende student van Verhout een
van zijn handen in zijn jak heeft gestoken.7
Dit gebaar is allerminst toevallig maar behoort, gelijk de slapende figuur in zijn
geheel, tot een specifieke

69b Adriaen Brouwer, Boerendrinkpartij. Den Haag, Mauritshuis

iconografische traditie.8 Het verbergen van de hand of een deel van de arm in een
kledingstuk heeft eeuwenlang als een teken van luiheid gegolden: het werkeloos
stilliggen van de hand geeft het gewraakte niets-doen aan. Ook de hierboven
genoemde, dommelende figuur van Bosch die de Luiheid personifieert in een
uitbeelding van de zeven hoofdzonden, houdt een van zijn handen in zijn jak
verborgen.
Behalve het ontijdige slapen, vinden we tevens het gebaar van de hand in de bijbel
beschreven, en wel in de Spreuken van Salomo (19:24): ‘Een luiaard verbergt de
hand in dén boezem, en hij zal ze niet weder aan zijnen mond brengen’.9 Deze spreuk
heeft model gestaan voor verscheidene uitdrukkingen en gezegden over handen,
waaronder één, welke door Ripa wordt aangehaald in zijn paragraaf over de
‘Luyicheyt’. ‘Manum sub pallio habere, dat is, de handen onder den rock steecken.’10
Ripa's personificatie van de luiheid houdt ‘beyde handen in den schoot of boesem
bedeckt’, waarmee ze te kennen geeft ‘dat een luy Mensch ... onbequaem is tot eenige
goede werckingen’. De Egyptenaren, betoogt Ripa, symboliseerden de arbeid door
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middel van een ‘opene hand’ en daarom schilderden zij het tegendeel af met een
‘veracht persoon, die door ledigheyt of luyicheyt krom gingh, dat hy de handen te
gelijck in den boesem of schoot stack, en aldus sat.’11
Ripa wenst trouwens ook de personificatie van het flegmatische temperament met
de ‘handen in den boesem’ uitgebeeld te zien, hetgeen er op wijst dat het gebaar in
kwestie niet uitsluitend aan de Luiheid was voorbehouden.12 Het werd soms eveneens
gebruikt ter kenschetsing van personages met een melancholisch temperament,
evenals bij de flegmatici met het doel hun traagheid te beklemtonen, een eigenschap
die overigens niet ver van luiheid afstaat.13 Een persoon echter die zowel slaapt, als
zijn hand in zijn boezem verbergt, zoals de student op het schilderij van Verhout,
hoort zonder twijfel thuis in de verwerpelijke categorie van de luiaards.
De manier waarop Verhout zijn figuur heeft voorgesteld, correspondeerde met
althans één beeld dat men in de 17de eeuw van studenten had, een beeld dat niet zo
heel veel afwijkt van de reputatie die studenten tot op de dag van vandaag genieten.
Ook in de tijd van Verhout werden zij door sommigen gezien als lawaaiïge
kroeglopers en als luiaards die zich vooral onderscheidden door het verzaken van
hun plicht.14

Eindnoten:
1 Zie Hessel Miedema, ‘Over het realisme in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw; naar aanleiding van een tekening van Jacques de Gheyn II (1565-1632)’, Oud Holland
89 (1975), 2-18, i.h.b. 15. Godefridus Cornelisz. Udemans, 't Geestelyck Roer van 't Coopmans
Schip ..., Dordrecht 1640, 59.
2 Siegfried Wenzel, The sin of sloth, Acedia in medieval thought and literature, Chapel Hill, N.C.
1967, 99-105. Zie over luiheid en slaap verder cat. nr. 33 (Maes).
3 Dieryck Volckertsz. Coornhert, Wercken ... II, Amsterdam 1630, fol. cccccvii-cccccxvii.
4 Deze opvatting was vooral sinds de 14de eeuw gangbaar; zie Wenzel, a.w., 165-174. Renger,
132-135. Typerend in dit verband is dat in een rederijkersspel dat in 1561 te Antwerpen werd
gespeeld, de personificatie van Ledicheyt bij het toiletmaken werd geholpen door de figuren
Eygen Sinnelijcheyt en Wellusticheyt; zie Gerard Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis
der Nederlandse letterkunde (5de herz. dr.) I, 's-Hertogenbosch 1970, 511.
5 Susan Koslow, ‘Frans Hals's fisherboys: exemplars of idleness’, The Art Bulletin 57 (1975),
419-420 en noot 11.
6 Erwin Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton, N.J. 1971,5 71-72. Walter
Gibson, Hieronymus Bosch, Londen 1973, 33-34.
7 Zie voor Vermeer: Madlyn Millner Kahr, ‘Vermeer's girl asleep: a moral emblem’, Metropolitan
Museum Journal 6 (1972), 115-132. Voor Brouwer: Gerard Knuttel, Adriaen Brouwer: The
master and his work, Den Haag 1962, 87, afb. III.
8 Koslow, a.w.
9 Zie ook Spreuken 26:15. De tekst van de Vulgaat spreekt van ‘oksel’ (‘abscondit piger manum
suam sub ascella’), maar tijdens de Reformatie werd dit woord veranderd in ‘boezem’, waarna
het in protestantse vertalingen gangbaar bleef. De Spreuk dient niet te worden verward met het
gezegde ‘de hand in eigen boezem steken’.
10 Ripa, 310.
11 Ibidem.
12 Idem, 76.
13 Koslow, a.w., 432.
14 Zie cat. tent. Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575-ca. 1650, Rijksmuseum,
Amsterdam 1975, 51-53 (spec. nr. A77). Vgl. ook de opmerking over Gerard ter Borchs
Hondevlooiertje, eveneens een jongen die zijn studiemateriaal ongebruikt laat, in: Jan Baptist
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Bedaux en Peter Hecht, ‘Ter Borch 2’, Hollands maandblad, nr. 317 (april 1974), 38-41, i.h.b.
41.
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70 Jan Verkolje
Amsterdam 1650-1693 Delft
De boodschap
Doek, 59 × 53,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1674
Den Haag, Mauritshuis
Zoals dat vaak het geval is in de 17de eeuwse genreschilderkunst, beeldt Verkolje's
schilderij een gebeurtenis uit waarvan de juiste betekenis niet precies valt te
doorgronden. Een officier en een jonge vrouw worden in hun triktrakspel gestoord
door een trompetter die een brief komt overhandigen. Het raadsel dat de kunstenaar
de beschouwer met nadruk opgeeft, luidt: welke boodschap behelst deze brief? De
oplossing laat hij in het midden. Met minder nadruk bracht hij andere raadselachtige
details in de compositie aan.
Op de achtergrond hangt een groot schilderij, gedeeltelijk overdekt door een
gordijn, waarop de Dood van Adonis is voorgesteld. Dit schilderij zou de betekenis
van de hoofdscène mede kunnen verklaren - schilderijen in schilderijen geven immers
meer dan eens verhelderende vingerwijzingen. Het verhaal van Adonis was in de
17de eeuw vooral bekend uit de Metamorfosen van Ovidius en door de moraliserende
uitlegging ervan die Karel van Mander in een vele malen herdrukt boek heeft
gegeven.1
De liefdesgodin Venus, verliefd op de schone Adonis, waarschuwt hem niet op
wilde dieren te jagen. Desondanks achtervolgt Adonis een wild zwijn, dat door de
jaloerse Mars, Venus' vroegere minnaar, op hem was afgestuurd teneinde hem te
doden. Het zwijn verwondt Adonis in zijn geslachtsdelen, waarop hij sterft. Op het
schilderij in het schilderij is te zien hoe Venus in haar door zwanen getrokken wagen
bij de plaats des onheils arriveert.
Van Mander als moralisator vergelijkt de op jacht beluste Adonis met ‘d'onbedachte
Ieught/die den raedt der Hemelscher liefde/verghetende/niet en vliedt/oft hem en
ontreckt van het gheselschap der hooveerdige/roeckloose en wreede Menschen/die
met alle wapenen der boosheyt zijn aengedaen/oft bereydt alle quade wercken te
begaen’. Bovendien leert dit verhaal, volgens Van Mander, welk dodelijk gevaar de
jeugd kan bedreigen door de oorlogsgod Mars te bevechten, ‘die soo een wreedt
vernielende wilt Vercken onder dees onversichtige verweckt en toestiert’.2
Uitgaande van Van Mander moet de situatie van de officier en zijn vriendin worden
opgevat als een in eigentijds idioom vertaalde en ‘verburgerlijkte’
Venus-Adonis-situatie, en moet de boodschapper met de brief worden gezien als een
vertegenwoordiger van de moderne Mars. Van Mander immers duidde de antieke
mythen op burgerlijk-zedelijk niveau, hetgeen hij al aangeeft in de ondertitel van
zijn boek: ‘Alles streckende tot voordering [voordeel] des vromen en eerlycken
Borgherlycken wandels’.3 Op zijn manier zou Verkolje dit eveneens gedaan kunnen
hebben, een burgerlijk tafereel vergeleken hebben met een fabel en dit dan opgeladen
met een moraal. De vraag blijft echter of de schilder bij het concipiëren van zijn
schilderij inderdaad Van Manders Wtlegghingh op Ovidius' Metamorfosen
geraadpleegd heeft.
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Het triktrak- of verkeerspel, dat het paar kennelijk aan het spelen was (de vrouw
houdt de dobbelsteen nog in haar opgeheven hand), beeldt op overdrachtelijk niveau
de wisselvalligheid van het leven, en in het bijzonder de wisselvalligheid van de
liefde uit.4 De betekenis van het triktrakspel kan zowel met de relatie tussen de beide
hoofdpersonen, als met de implicatie van de overhandigde boodschap in verband
worden gebracht. Een keus valt niet te maken, evenmin als de vraag kan worden
beantwoord of Verkolje zich op Van Mander heeft gebaseerd, en evenmin als het
raadsel van de brief zich laat oplossen, al kunnen we onze vermoedens hebben over
de inhoud ervan. Het is geenszins onmogelijk dat de schilder, aan multivalentie een
esthetische waarde toekennend, ons omtrent zijn bedoelingen opzettelijk in het duister
heeft willen laten tasten.

Eindnoten:
1 Ovidius, Metamorphoses, X, 503-559; Van Mander, Wtlegghingh, fol. 88. Zie voor het aantal
drukken van dit boek van Van Mander, Hessel Miedema, Karel van Mander (1548-1606). Het
biobibliografisch materiaal, Amsterdam 1972, 28-30.
2 Van Mander, Wtlegghingh, fol. 88 verso. In D.P. Pers, Bellerophon of lust tot wysheyt, ed.
Amsterdam 1662, 169-170, komt een gedicht voor, getiteld De Jacht Adonis. 'tGeselschap der
Wreede moetmen schouwen, dat eindigt met een waarschuwing aan jonge mannen in de trant
van Van Mander: ‘'t Quaet geselschap dient gehaet/Volght altijt der wijsen raedt/Want de
onbedreven domheyt/Wort beklaeght als 't is te laet’.
3 Van Mander, Wtlegghingh, titelpagina.
4 Zie voor de betekenissen van het triktrakspel verder cat. nr. 22 (Duyster).
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71 Johannes Vermeer
Delft 1632-1675 Delft
De liefdesbrief
Doek, 44 × 38,5 cm. Gesigneerd
Amsterdam, Rijksmuseum
De voorstelling van Vermeers schilderij hangt nauw samen met die van eerder ontstane
schilderijen van Dirck Hals, Pieter Codde, Gabriël Metsu en anderen (cat. nr. 25 en
39). Wat deze werken met elkaar gemeen hebben, zijn twee gecombineerde motieven:
een vrouw met een brief in de hand en een schilderij dat een schip op zee verbeeldt.
De vrouwen zitten steeds onder of in de buurt van het schilderij in kwestie. Het feit
dat de combinatie van schip en brief een aantal malen voorkomt, kan onmogelijk op
louter toeval berusten.1
Elk van de genoemde kunstenaars heeft een eigen variant op het thema aangebracht.
De vrouw van Vermeer houdt een soort luit vast, een bijzonderheid die we in geen
van de overige schilderijen aantreffen. Kennelijk heeft ze haar spel onderbroken om
de brief van de dienstbode in ontvangst te nemen. Het desbetreffende schilderij hangt
vlak boven haar hoofd. Daar weer boven hangt een landschap. Of dit laatste werk
meer moet uitdrukken dan wat het als landschap lijkt te zijn, blijft een open vraag.2
Anderzijds kunnen we er staat op maken dat Vermeer, evenals Hals, Codde en Metsu,
met het marineschilderij een speciale bedoeling heeft gehad.
Dichterlijke beeldspraak blijkt een verhelderend licht op deze voorstelling te
werpen. Het beeld van een schip op zee werd in de 17de eeuw veelvuldig gebruikt
in amoureuze thematiek, waarbij het schip meestal met de minnaar en de zee met de
liefde werd vergeleken.

71a Embleem uit: Jan Harmensz. Krul, Minne-beelden ..., Amsterdam 1640
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71b Illustratie uit: 't Amsteldams minne-beekje, ed. Amsterdam 1637

‘Even als de Scheepjes varen/In het grondeloose Meer... Zijn de Vryers te ghelijcken’,
in de woorden van Cornelis Pietersz. Biëns.3 Soms valt de metaforiek ietwat anders
uit. Otho Vaenius vergelijkt liefde die niet beantwoord wordt, met een schip dat niet
aankomt, gelukkige liefde daarentegen met een voor de wind zeilend schip. Huygens
begint een van zijn minnedichten met de regels: ‘'T kan myn Schip niet qualik
gaen,/'Ksie myn Sterr in 't Oosten staen’. Bij Jacob Westerbaen zijn ‘Vryers gelijck
de Schippers, die de baeren/Van 't ongestuyme diep des hollen Meyrs bevaeren’, en
is het ‘vryen een Zee, waer in men storm, en wind,/En stille kalmt, so wel als in de
golven, vindt’.

71c Prent naar: J. Spiridon, L'amour pilote

Een enkele keer tenslotte fungeert het schip als imago van de vrouwelijke geliefde,
zoals bij Thomas Arendsz., in zijn treurspel Roeland.4
In verband met Vermeers uitbeelding is bovenal een embleem van Jan
Harmenszoon Krul van belang; de beeldcomponent van dit embleem, een zeilboot
met een man op de voorplecht en een amor aan het zeil (afb. 71a), komt in grote
trekken overeen met het schilderij van het varende schip boven het hoofd van de
luitspeelster.5 Het motto van het embleem is: ‘Al zijt ghy vert, noyt uyt het Hert’. In
het bijbehorende gedicht figureert, zoals bij Biëns, het schip als beeld van de minaar
en de zee als dat van de liefde:
De ongebonde Zee, vol spooreloose baren
Doet tusschen hoop en vrees, mijn lievend' herte varen:
De liefd' is als een Zee, een Minnaer als een schip,
U gonst de haven lief, u af-keer is een Klip;
Indien het schip vervalt (door af-keer) komt te stranden,
Soo is de hoop te niet van veyligh te belanden:

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

De haven uwes gonst, my toont by liefdens baeck,
Op dat ick uyt de Zee van liefdens vreese raeck.

Een 17de eeuws liedboek bevat een visuele variant op de gravure in Kruls
embleemboek: een man, die zijn ene hand op zijn hart legt, wijst zijn partner met
zijn andere hand op een zeilboot, waarin amor, gewapend met pijl en boog, als
roerganger optreedt (afb. 71b). Hoe populair dit thema was, blijkt wel uit het feit dat
het tot in de 19de eeuw is blijven voortleven. Een in boudoirstijl geschilderde
voorstelling van een zekere Spiridon, getiteld L'amour pilote, levert een fraai
voorbeeld van het latere genre (afb. 71c).
Tegen de achtergrond van bovengenoemde en verwante gegevens lijdt het weinig
twijfel dat het schilderij in het schilderij bij Vermeer een soortgelijke boodschap
behelst als bijvoorbeeld het embleem van Krul. Er van uitgaande dat de verschillende
details in zijn voorstelling op elkaar zijn afgestemd, kunnen we gevoeglijk aannemen
dat de kunstenaar over de strekking van de bezorgde brief een overeenkomstige
suggestie heeft willen doen. Dat het een liefdesbrief is, wordt nog eens extra
onderstreept door de pseudo-luit op de schoot van de vrouw. In deze context kan het
instrument niet anders dan als erotisch symbool worden geduid.6

Eindnoten:
1 De Jongh 1967, 50-55; idem 1971, 176-178.
2 Vgl. de combinatie van zeestuk en landschap in een amoureuze scène bij Jan Harmenszoon
Krul, ‘Minnelycke Sanghrympies’, in: Eerlycke Tytkorting ..., Amsterdam 1634, 20. Hetzelfde
in een Vrolijk gezelschap van Anthonie Palamedesz. (Rijksmuseum, cat. nr. 1834).
3 C.P.B(iëns), Handt-boecxken der christelijcke gedichten ..., Hoorn 1635, 188-189
(‘Bruylofts-Liedt’). De beeldspraak was internationaal bekend. Vgl. bijvoorbeeld Sir Thomas
Wyatt, Collected poems of Sir Thomas Wyatt, ed. by Kenneth Muir, Londen 1949, nr. 28 (‘My
galley charged with forgetfulness’). Het beeld van een schip op zee had uiteraard ook andere
betekenissen; zie bijv. De Jongh 1967, noot 72.
4 Otho Vaenius, 108-109 en 242-243. De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp II,
Groningen 1893, 174-176. Jacob Westerbaen, Alle de gedichten I, Den Haag 1672, 105. Th.
Arendsz., Roeland, Amsterdam 1686, 12.
5 Jan Harmenszoon Krul, Minne-beelden: toe-gepast de lievende ionckheyt, ed. Amsterdam 1640,
2-3. De Jongh 1967, 50-55.
6 Voor de betekenis van de luit, zie cat. nr. 8 (Ter Brugghen) en 21 (Duyster). Het door Vermeer
geschilderde instrument bestaat uit een onbekende combinatie van luit en cister. Voor een
eventuele betekenls van de schoenen, die in Vermeers compositie op de voorgrond staan, zie
cat. nr. 68 (z.g. Van de Venne).

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

272

E. de Jongh, Tot lering en vermaak

273

72 David Vinckboons
Mechelen 1576-1632? Amsterdam
Buitenpartij
Paneel, 28,5 × 44 cm
Amsterdam, Rijksmuseum
Deze buitenpartij van Vinckboons, ook wel banketje genoemd, is omstreeks 1610
geschilderd. Enerzijds staat zij aan het begin van een genre dat in de eerste decenniën
van de 17de eeuw populair zou worden, anderzijds borduurt de voorstelling voort
op bepaalde oudere thema's, met name op scènes uit het leven van de verloren zoon.
Vinckboons zelf had enkele jaren eerder, in 1608, een vrolijke belevenis van de
verloren zoon getekend, een tekening die bekendheid kreeg door een gravure welke
Cornelis Jansz. Visscher er in 1608-09 naar maakte (afb. 72a).1
Voor de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15), en dan vooral de later ontstane
uitbreiding van het verhaal met het tafereel van de verloren zoon in een verdachte
herberg of bordeel, is in de schilderkunst van de 16de en 17de eeuw een ruime plaats
ingeruimd. Bepaalde reformatorische opvattingen over de genade Gods voor de
berouwvolle zondaar moeten hierbij een stimulerende rol hebben gespeeld.2 In
samenhang uiteraard met het feit dat het onderwerp op zichzelf uiterst attractief was.
Dat we met de bewuste figuur uit de parabel te doen hebben, valt meestal te zien
aan zekere details op de achtergrond, zoals de verloren zoon die, beroofd van zijn
geld, zonder pardon de herberg wordt uitgejaagd (een gegeven dat niet in de bijbel
voorkomt), of de verloren zoon die verplicht wordt tot het hoeden van varkens (een
wel door Lucas vermeld gegeven). Soms echter zijn die details uiterst miniem
gehouden en soms zijn ze zelfs geheel weggelaten en valt niet meer vast te stellen
wat de kunstenaars heeft voorgezeten: een oprechte aansporing tot deugdzaamheid
door het

72a Cornelis Jansz. Visscher naar David Vinckboons, De verloren zoon (gravure)
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72b Theodor de Bry, De Hoogmoed (gravure)

tegendeel te tonen, een pikante scène met een bijbels alibi of een pikante scène zonder
meer.
Vergelijken we Vinckboons' schilderij met zijn tekening uit 1608, dan kunnen we
constateren dat de eigenlijke bijbelse figuur in het schilderij ontbreekt, maar dat de
‘verloren zoon-sfeer’ onmiskenbaar is blijven hangen en dat er ook in concreto een
aantal overeenkomsten zijn. Op beide werken wordt gedanst en gemusiceerd, de
tafels zijn wél voorzien en de stemming onder beide gezelschappen is duidelijk
amoureus. Vooral het schilderij draagt kenmerken van de iconografie van de
zogenaamde liefdestuin, een thema dat zijn wortel in de late middeleeuwen heeft.3
Zowel in de tekening als op het paneel zijn bovendien enkele stille wenken
verwerkt, zoals de pauwen op de haag in de verloren zoon-voorstelling en de
pauwetaart op de tafel in de geschilderde buitenpartij, alsmede de speelkaarten en
afgekloven botten die op de grond liggen. Speelkaarten waren een traditioneel symbool
van speel- en spilzucht, de botten van vergankelijkheid, terwijl pauwen in dit verband
gezien moeten worden als symbolen van hoogmoed en wellust, ondeugden waaraan
de uitgebeelde figuranten zich gemakkelijke schuldig kunnen maken.4 Pauwepastei,
een lekkernij die werd gesierd door de kop en staart van deze vogels, vormde in de
17de eeuw een sieraad op menige tafel. Maar critici hebben er op gewezen dat het
meer ging om de uiterlijke schijn dan om de aangename smaak, meer ‘uyt
pompeusheyt, als om de leckerheyt’, zoals de Dordrechtse stadsdokter Johan van
Beverwyck het uitdrukt.5
Illustratief in dit verband is een gravure van Joan Theodor de Bry uit de tijd van
Vinckboons' schilderij, waarop de personificatie van de Hoogmoed is afgebeeld die
tegelijk, zoals de globe op haar hoofd aanduidt, de Wereld personifieert (afb. 72b).
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Naast haar staat een pauw die zijn verentooi trots heeft uitgespreid. Op de achtergrond
rechts wordt tegen een prieel weer een banket gehouden en dit alles is, blijkens andere
attributen en de onderstaande tekst, onder de doem van vergankelijkheid gesteld.
Uit het feit dat Vinckboons zijn banketje voorzag van enkele details die
moraliserend kunnen worden uitgelegd, mag niet zonder meer worden geconcludeerd
dat hijzelf een moralist was die het organiseren van buitenpartijen verwierp. Details
als deze lijken soms iets van een verplichte clichématigheid te hebben, maar daarin
kunnen we ons vergissen. Ten aanzien van bepaalde onderdelen in 17de eeuwse
schilderijen blijkt het steeds weer ondoenlijk uit te maken wat versleten gemeenplaats
en wat weldoordachte opzet was.
In elk geval waren er contemporaine geschriften die in positieve zin oordeelden
over buitenpartijen en feestgelagen. In 1592 had Karel van Mander, in een gedicht
ter ere van Haarlem, het ‘eten, drincken, spelen,
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lesen, singhen onbevreest’ in de bossen bij deze stad, met een welwillende pen
beschreven.6 Deze waardering voor picknick en banket bestond uiteraard in de gehele
17de eeuw, zolang het eten en drinken maar niet in slemppartijen ontaardde. Over
zulke excessen hebben vele schrijvers hun staf gebroken, zich gesteund wetend door
de critische houding tegenover feestgelagen, die binnen de Hervormde kerk bestond.
Acht jaar na het ontstaan van Vinckboons' schilderij werd in Dordrecht, op de synode
van 1618, met klem aangedrongen op de instelling van ‘leges sumptuariae’. Over
deze weeldewetten, die al te overdadige luxe aan banden moesten leggen, zou nog
jaren worden gediscussieerd, totdat ze uiteindelijk, in 1655 in Amsterdam,
daadwerkelijk werden uitgevaardigd.7

Eindnoten:
1 F. Würtenberger, Das holländische Gesellschaftsbild, Schramberg 1937, 39. Korneel Goossens,
David Vinckboons, Antwerpen-Den Haag 1954, 90-97. Zie ook cat. tent. 't Kan verkeeren.
Gerbrand Adriaensz. Bredero 1585-1618, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1968,
86 nr. 151.
2 J.F.M. Kat, De verloren zoon als letterkundig motief, Bussum [1952], 37-38.
3 Vgl. cat. nr. 27 (Dirck Hals).
4 Zie voor speelkaarten, cat. nr. 35 (De Man), voor pauwen Ingvar Bergström, ‘Rembrandt's
double-portrait of himself and Saskia at the Dresden gallery. A tradition transformed’, Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 17 (1966), 143-169, i.h.b. 157-160.
5 Van Beverwyck, Schat der gesontheydt, 132.
6 J.D. Rutgers van der Loeff, Drie lofdichten op Haarlem, Haarlem 1911, 22.
7 M.J.A. de Vrijer, ‘XVIIe Eeuwsche sumptuositeit’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis
33 (1942), 1-48 en 73-92. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam II, De kerk der hervorming
in de gouden eeuw, Amsterdam 1967, 70-71 en 132-138.
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73 Jacobus Waben
Werkzaam 1602-1634 te Hoorn
Allegorie met Vrouw Wereld
Doek, 129 × 172 cm. Gesigneerd en gedateerd 1622
Hoorn, Westfries Museum
Jacobus Waben of, zoals Houbraken hem noemt: Jacques Wabbe, ‘een goet Pourtreten Historieschilder’ uit Hoorn, is voor de samenstelling van deze rijk gedetailleerde
compositie mogelijk te rade gegaan bij een van de Hoornse geleerden uit zijn tijd.1
Iconografisch gezien is het schilderij nogal uitzonderlijk. De twee personages die de
rechterhelft vrijwel vullen, zijn onmiskenbaar de hoofdfiguren. De vrouw draagt een
klein wereldbolletje met een kruis op haar hoofd, een dracht die haar onmiddellijk
tot een allegorische figuur bestempelt. Zij is de personificatie van de wereld, met
alle verderfelijke implicaties daarvan, een kwade macht uit een traditie die tot
omstreeks 1300 teruggaat. In die periode begint Vrouw Wereld als afschrikwekkend
beeld aan de buitenzijde van Duitse kathedralen té verschijnen. In Nederland overleeft
ze de gehele 17de

73a Voor- en achterzijde van Vrouw Wereld. Portaalsculptuur, Worms, kathedraal
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eeuw, maar in de schilderkunst treft men haar, uitgezonderd juist bij Waben, nooit
aan. Vooral de prentkunst is het medium waarin zij regelmatig opduikt maar ook in
de 17de eeuwse letterkunde en op het toenmalige toneel is zij te vinden, al is haar
glansrol daar dan wel uitgespeeld.2
Wabens Vrouw Wereld draagt in haar rechterhand een scepter en in haar linkerhand
‘de beker der wellusten’, een attribuut waarmee zij dikwijls wordt afgebeeld. De
beker, hier in feite een glas, wordt volgeschonken door een gerimpeld oud wijfje dat,
als teken van begeerte naar rijkdom, op haar hoofd een stokbeurs draagt, waar een
aantal slangen omheen kronkelen. Het merkwaardige is nu dat die stokbeurs, de
slangen en het lelijke gezicht normaliter Vrouw Wereld zelf toebehoren, al toont ze
deze kenmerken liever niet.3
Verschillende gezichten heeft Vrouw Wereld van het begin af gehad. De
middeleeuwse beeldhouwers voorzagen

73b Titelprent van: Adriaen Poirters, Het masker van de wereldt afgetrocken, ed. Antwerpen 1649

haar van twee sterk tegen elkaar afstekende zijden, een aantrekkelijke voorkant en
een weerzinwekkende achterkant (afb. 73a). Waben ging een stap verder en
construeerde een geheel gespleten twee-eenheid. Bij hem geeft de oude vrouw de
Wereld in haar ware gedaante weer, terwijl de schone jongedame haar verraderlijke
alter ego vertegenwoordigt, dat wil zeggen: de Wereld, zoals deze zich, bedrieglijk
en vol valse schijn, aan ons pleegt voor te doen.
Het principe vindt opnieuw toepassing op het titelblad van wat het standaardtractaat
over Vrouw Wereld kan worden genoemd, Adriaen Poirters' populaire embleemboek
Het masker van de Wereldt afgetrocken uit 1646 (afb. 73b). Dit afrukken van het
masker - door de Goddelijke Liefde - is hier overeenkomstig de titel letterlijk
uitgebeeld. Het bijbehorende commentaar is in verband met Wabens figuren
belangwekkend, want ook bij Poirters heeft de ware Vrouw Wereld een gerimpeld
gezicht en slangen op het hoofd in plaats van haren. ‘Gy hebt gesien’, aldus Poirters,
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‘...hoe dat de Werelt berooft wort door de Goddelycke Liefde van haer schoon aensicht,
daer-se mede ghewoon is te proncken, en dat er daer nu sit en kijckt met een lelijck
gherompelt en gheploeght back-huys, ende dat in plaetse van haere ghepoeyerde, en
ghefriseerde locken haer om het hooft een deel fenijnighe Serpenten swadderen ...’.4
De bedrieglijke Vrouw Wereld van Waben draagt een kleed, waarop aan de
onderzijde het welbekende gezegde uit Prediker, ‘Omnia Vanitas - T'is al Ydelheid’,
staat geschreven. Aangezien het boek Prediker de woorden van koning Salomo bevat,
die hierin de ijdelheid beschrijft van het rijke en wereldse leven dat hij heeft geleid,
is het niet geheel uitgesloten dat de Oosters uitgedoste, maar overigens
ongedefinieerde figuur, die de Wereld omhelst, deze bijbelse koning voorstelt.5 Het
omhelzen van de Wereld moet dan ook tevens figuurlijk worden genomen, in de zin
zoals dat in het boek Prediker en in I Koningen 10 en 11 verteld wordt.
Sommige details in het schilderij zouden beeldvertalingen kunnen zijn van bepaalde
passages uit het eerstgenoemde bijbelboek. Zoals: ‘...ik vergaderde mij ook zilver
en goud ... ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren,
alle mogelijke genietingen’ (Pred. 2:8). Zilver en goud liggen in de linkerbenedenhoek
van de compositie, de zangers zien we, met instrumenten, op de achtergrond. Ook
de passage ‘Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd’ (Pred. 5:9) zou
gevisualiseerd kunnen zijn, namelijk in de zakken vol muntstukken, die weer deel
uitmaken van het gevarieerde stilleven.
Het blijft echter twijfelachtig of Salomo hier werkelijk is bedoeld: een combinatie
van een oudtestamentische en een allegorische figuur is in de schilderkunst
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uit deze tijd immers ongewoon, ofschoon op het toneel, vooral het rederijkerstoneel,
een dergelijke vermenging rond 1622 nog wel voorkwam. Dat de man in kwestie
niet onmiskenbaar als een koning met een kroon, zoals gebruikelijk in de iconografie
van Salomo, maar met een tulband op zijn hoofd is weergegeven, zoals hij zelden
werd uitgebeeld, maakt de Salomo-interpretatie niet aannemelijker. Een overtuigend
alternatief valt echter moeilijk te bedenken. Enige aandacht verdient misschien de
overweging dat de tulbanddrager bedoeld kan zijn als personificatie van het
heidendom, daar heidenen soms door middel van dit hoofddeksel werden getypeerd.6
Links op het schilderij zit een rokende moor, meer op de achtergrond bevindt zich
het reeds genoemde musicerende gezelschap en doemt de figuur van de Dood op,
met een gevleugelde zandloper op het hoofd en een pijl in de hand. Een rokende
neger was geen onbekende verschijning in de 17de eeuw. In hout of steen stond hij
opgesteld in tabakswinkels die namen droegen als ‘In den Moriaan’ en ‘De rokende
Moor’; in geschilderde vorm figureerde hij op uithangborden.7 Daarbij werden moren
vaak in verband gebracht met heidendom, met zondigheid en met de duivel. Hun
ziel werd verondersteld even zwart te zijn als hun huid. Gezien deze opvatting is het
niet verrassend dat Ripa de Kwaadaardigheid als een oude morin beschrijft die in
rook of in nevel is gehuld.8
Het is zeer wel denkbaar dat de in de schaduw van de Dood gezeten, rokende moor
bij Waben een vanitaire betekenis heeft en dat Moor en Dood fungeren als aanvulling
op de waarschuwing die Vrouw Wereld op de zoom van haar rok heeft staan.9 Tegelijk
zou de moor (dubbelfuncties kwamen voor) het zintuig Reuk kunnen verbeelden.
Met enige moeite zijn namelijk ook de andere zintuigen in het schilderij op te sporen.
Daar de zintuigen, naar 17de eeuws inzicht, ten nauwste samenhingen met ijdelheid
en zonde, is hun aanwezigheid in deze context uiteraard geheel ter zake.10 Zonde en
ijdelheid - ‘omnia vanitas’ - vormen de bindende elementen in Wabens
bastaardproduct van iconografische ingrediënten.

Eindnoten:
1 Houbraken II, 11.
2 Zie Wolfgang Stammler, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie, Freiburg i/d Schweiz 1959,
en De Jongh 1973. Een ander schilderij, waarop Vrouw Wereld voorkwam was Pieter Potters
verloren gegane Hercules op de tweesprong; de voorstelling is bekend uit de prent die Pieter
Nolpe er naar maakte. Zie E. Panofsky, Hercules am Scheidewege, Leipzig-Berlijn 1930,
122-123.
3 De Jongh 1973.
4 Poirters, titelpagina en ‘Het Wit ende Oogh-merck van den Schryver’, [i].
5 Zie Walther Bernt, Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts 4, München 1962, nr.
306. L.J. Slatkes, Dirck van Baburen (ca 1595-1624). A Dutch painter in Utrecht and Rome,
Utrecht 1965, 68-69, geeft het schilderij de titel Esther en Ahasverus, o.i. ten onrechte, daar het
verhaal van deze oudtestamentische figuren geen enkel aanknopingspunt biedt.
6 W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca 1620, Assen 1968. H. van
de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie
I, Den Haag 1952, 45.
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7 A. van Domburg, e.a., Lof der tabak, Baarn [1947], 167-169. J. van Lennep en J. ter Gouw, De
uithangtekens III, Leiden 1888, 179. ‘Alfabetische lijst van huisnamen (bestaande en niet
bestaande)’, Derde Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum, Amsterdam 1905, 166.
8 Harrebomée II, 102: ‘Dat is de confrater van de duivel, zei Jorden, en hij wees op een Moor’.
Poirters, a.w., 136: ‘... Madagasker ... Waer Mooren swerter noch van siel als lichaem gaen’.
Ripa, 422-423.
9 Zie over rook als vanitassymbool cat. nr. 7 (Brouwer).
10 Zie over zintuigen cat. nr. 23 (Elyas).
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74 Adriaen van der Werff
Kralinger-Ambacht 1659-1722 Rotterdam
Spelende kinderen voor een Herculesgroep
Paneel, 46,8 × 35 cm. Gesigneerd en gedateerd 1687
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Dit schilderij van Adriaen van der Werff, het beste van een aantal variaties op
hetzelfde onderwerp, is waarschijnlijk al aan het einde van de 17de eeuw door de
keurvorst Johann Wilhelm gekocht. Uit diens verzameling kwam het naar Mannheim,
waar het in 1780 in een inventaris wordt beschreven als: ‘Origineel van Adrianus
van der Werff ... Dit emblematische stukje verbeeldt de opvoeding van de jeugd, die
door dagelijkse vlijt gevoed moet worden, wil zij het doel van de wetenschap bereiken.
Achter de Jeugd staat de Onwetendheid met een kat in de arm die door haar valsheid
de wetenschap voortdurend wil hinderen’.1
Deze korte notitie vormt het uitgangspunt voor een interpretatie van deze
genreachtige voorstelling, die later als Spelende kinderen voor een Herculesgroep
omschreven werd. Het kost weinig moeite de in de inventaris genoemde jeugd te
vinden: het zijn de kinderen op de voorgrond die met een schildpad en een vogeltje
in een kooi spelen. Hun ouderwetse en overdadige kledij doet al vermoeden dat het
hier om allegorische figuren gaat. Uit hun costumering spreekt het soort luxe dat in
de 17de eeuw vaak als teken van ‘trotse hovaardij’ werd gehekeld. De bontheid van
de kleren en de veren op de baretten van de jongens kunnen bovendien

74a Gerard Dou, De schilder in zijn atelier. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen

als teken van onstandvastigheid worden opgevat, de losse dracht van het meisje als
een uiting van losbandigheid.2
De dieren waarmee de kinderen spelen, beklemtonen deze negatieve eigenschappen:
de schildpad is een teken van luiheid, terwijl het vogeltje in de kooi er op duidt dat
de maagdelijkheid even snel verloren is als de vogel zijn kooi kan verlaten.3 Het
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vogeltje wordt bedreigd door de kat die de jongen rechts op zijn arm houdt, de knaap
in wie de bovengenoemde inventaris de Onwetendheid heeft gezien. Enkele attributen
op de voorgrond staven de tot nog toe gegeven interpretatie, vooral de herme van
Pan, waarvan wij links het silhouet kunnen zien. Deze begeleider van Bacchus
personifieert de door de kinderen gedemonstreerde dartelheid en ledigheid. Andere
attributen daarentegen laten zien wat de kinderen eigenlijk hadden moeten doen in
plaats van zich over te geven aan luiheid, waarvan de 17de eeuwer zeer wel wist dat
zij des duivels oorkussen was. Het puttohoofd en de map met papieren zijn
benodigdheden voor de jeugdige schilder om zijn vak naar behoren te leren. Als
zodanig vinden wij ze op tal van schildersportretten, atelierscènes (afb. 74a) en
stillevens uit de 16de, 17de en 18de eeuw uitgebeeld.
Op de achtergrond worden vergelijkbare voorwerpen daadwerkelijk gebruikt.
Rechts zit een meisje te tekenen, links bestudeert een groepje de kop van een klassiek
beeld. Een dergelijke object hoort bij uitstek in voorstellingen van kunstenaars thuis.
Zo vinden wij in De tekenles van Adriaens broer Pieter van der Werff, naast een
(pseudo-)klassieke kop een beeld van de Venus Medici (afb. 74b). Dit beroemde
werk dient niet alleen om de vrouwelijke leerling een klassiek voorbeeld van
schoonheid voor ogen te stellen; de Venus-figuur (Venus pudica) is hier bovendien
ten tonele gevoerd omdat zij voorbeeldig was in haar kuisheid, een voor meisjes
uiterst belangrijk geachte deugd.4
De kinderen op de achtergrond van Adriaens schilderij zijn, in tegenstelling tot
de kinderen op de voorgrond, à l'antique gekleed, eenvoudig en zedig, zoals dat past
aan deugdzame leerlingen, die met vlijt en toewijding hun vak leren. Ook de derde
jongen van het groepje op de voorgrond is tot deze leerlingen te rekenen. Zijn
deugdzaamheid wordt onderstreept door het gebaar dat hij maakt. De op de mond
gelegde vinger is het teken van Harpocrates, de klassieke personificatie van de
zwijgzaamheid. Zwijgzaamheid is volgens Ripa vooral bij jongelingen een teken
van wijsheid: ‘daerom betaemt het een wijs Man niet, dat hy zynen tijd, met veele
sotte klap sonder vrucht of stichtinge doorbrenge ...’. De zwijgzame jongen, die een
tegenpool is van de ‘onwetende’ knaap met de kat, moedigt aan tot vlijt, wijsheid en
deugd.5
De deugd is dan ook het centrale thema in Van der
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Werffs schilderij. Als zodanig wordt zij op een centrale plaats afgebeeld in de gedaante
van de gebeeldhouwde Hercules, die Invidia verslaat, de personificatie van haat en
afgunst en de vijandin van de deugd in het algemeen.6 Als (pseudo-)antiek beeld
behoort deze groep tot de klassieke sculpturen die de schildersleerling geacht werd
te bestuderen. Ook in overdrachtelijke zin fungeert het beeld als een voorbeeld voor
leerlingen en beschouwers en daarmee tevens als sleutel tot het gehele schilderij.
Het is de programmatische tegenstelling tot de herme van Pan die behoort tot de
afkeurenswaardige groep op de voorgrond.
De halfgod Hercules verpersoonlijkte sinds de oudheid de deugd. Karel van Mander
schrijft in zijn Wtlegghingh van Ovidius' Metamorfosen: ‘Hercules wort veel
ghehouden te wesen de deught, ... Soo dat Hercules niet en is anders als de
deughtsaemheyt, het eerlijck cloeck ghemoedt, wijsheyt, redelijckheyt, en
ghestadicheyt... want alle goedicheyt heeft haer te

74b Pieter van der Werff, De tekenles. Amsterdam, Rijksmuseum

wapenen met ghedult in teghenspoet, om oock te verwinnen alle lusten des vleeschs
...’.7 In dezelfde geest noemt Ripa Hercules als belichaming van de ‘heldische deughd
of dapperheyd’ die in staat is door rede alle ‘sinnelijcke genegentheden’ te
overwinnen.8
De in mythologisch-allegorisch gewaad gestoken beeldengroep vat in feite de
moraal samen die ook in de groepjes kinderen tot uitdrukking komt: de deugd wordt
steeds bedreigd en dient voortdurend tegen aanvallen van ondeugd ten strijde te
trekken. Dat Van der Werff juist schildersleerlingen koos om de didactische moraal
van zijn stuk uit te beelden, moet worden verklaard vanuit zijn denkbeelden over
beroep en ethos van de kunstenaar.
Van Mander al had in zijn Leerdicht de schildersjeugd opgeroepen om niet alleen
het vak goed te leren, maar zich ook in bijzondere mate door vlijt, deugd en
geleerdheid te onderscheiden. Met deze aansporing
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dacht hij een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen de slechte faam die
kunstenaars, mede doordat zij een sociaal laag gewaardeerd beroep uitoefenden,
vanouds hadden gehad.9 ‘Hoe schilder hoe wilder’ - met dit gezegde typeert Van
Mander de reputatie van zijn vakgenoten.
Toen de schilders in de renaissance probeerden zich los te maken uit het oude
verband van het gilde, hanteerden zij daarbij voornamelijk twee middelen: ze
propageerden een theoretisch, dat wil zeggen ‘wetenschappelijk’ fundament voor
hun beroep (zoals Van Mander dat op schrift heeft gesteld), en ze legden sterke
nadruk op het gedrag van de kunstenaar in ethisch opzicht. Van Mander formuleerde
deze zedelijke eisen op beeldende wijze:
Nu dan ghy jonghe Pictoriael sinnen,
Laet varen al onnutte kinder prachten,
Wilt ghy ten Throone deser Consten binnen,
Ghy moets' aenhanghen en stadich beminnen,
Want sy jeloers is, en oock seer te wachten,
Op 't ghepluymde bedde moet ghy niet achten,
De slaperighe traecheyt moet ghy swichten,
Oock Bacchi cruyck en Cupidinis schichten.10

Deze waarschuwing wordt in latere literatuur steeds herhaald en op schildersportretten,
atelierscènes en platen in schilderboeken in beeld gebracht. Nog in 1750 wordt op
de titelprent van Johan van Gools Nieuwe schouburg de Waarheid uitgebeeld die,
begeleid door de Wijsheid en de Roem, de daden der ‘schilder-helden’ optekent,
terwijl de Nijd en Luiheid vertreden op de grond liggen (afb. 74c). Een reliëf op het
basement dat de schrijfster tot lessenaar dient, laat zien hoe de schilder tot deze roem
kan komen. Het geeft aan, in de woorden van de uitlegger van de titelprent, dat
...met wat vlyt
De Schilder, vadzigheid en wellust heeft te laeken,
Te vlieden als een pest; om, ryk van lof, te raeken
Ter kunstvolkomenheit, door oeffening en tyt.11

Navolging van de deugd en strijd tegen elke neiging tot ondeugd propageert ook
Adriaen van der Werff. Zijn geschilderde zedenles is zó uitgebeeld dat zij - en de
prominente plaats die het tafereel in de keurvorstelijke galerij had, bewijst dit - niet
alleen voor schildersleerlingen, maar voor iedere beschouwer kon gelden.

Eindnoten:
1 Zie Brigitte Knüttel, ‘Spielende Kinder bei einer Herkulesgruppe. Zu einer Tugendallegorie
von Adriaen van der Werff’, Oud-Holland 81 (1966), 245-258. Jochen Becker, ‘Dieses
emblematische Stück stellet die Erziehung der Jugend vor’, Oud-Holland 90 (1976), 77-107.
In het laatstgenoemde artikel is de hier gegeven interpretatie uitvoerig toegelicht en
gedocumenteerd. Voor Van der Werff in het algemeen: D.P. Snoep, ‘Adriaen van der Werff
(1659-1722)’, in: cat. tent. Adriaen van der Werff, Historisch Museum, Rotterdam 1973, 5-10.
2 Zie voor rijke kleren: Cats I, 239; voor veren: Ripa, 469-470.
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3 Voor de schildpad: Ripa, 310; voor de vogel: Cats I, 42 en cat. nr. 58 (Schalcken).
4 Voor Pieter van der Werff: cat. tent. Adriaen van der Werff (zie noot 1), nr. 75.
5 Ripa, 487-491. Vgl. Karla Langedijk, ‘Silentium’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15
(1964), 3-18. Zie ook cat. nr. 34 (Maes).
6 Ripa, 85 en 350-351.
7 Van Mander, Wtlegghingh, fol. 78.
8 Ripa, 85.
9 Zie Hessel Miedema, Karel van Mander. Den grondt der edel vry schilder-const II, Utrecht
1973, 366, 371-372, 381.
10 Van Mander, Grondt, fol. 2 recto.
11 Johan van Gool, De nieuwe schouburg der nederlantsche kunstschilders en schilderessen I,
Den Haag 1750. De titelprent is ontworpen door Louis Fabrice du Bourg en door P. Tanje
uitgevoerd.
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75 Adriaen van der Werff
Kralinger-Ambacht 1659-1722 Rotterdam
Jongen met muizeval
Paneel, 19,2 × 13,3 cm. Gesigneerd
Londen, The National Gallery
Het schilderijtje van een Jongen met een muizeval is een goed voorbeeld van het
vroege, niet-klassicistische werk van Adriaen van der Werff. Het onderwerp past
binnen de traditie van het Nederlandse genre, de uitvoering is nog geheel in de geest
van de Leidse fijnschilders en van de tweede Rotterdamse leermeester van Van der
Werff, Eglon van der Neer. De schilder nam later afstand van dit soort jeugdwerk,
en in een lijst van schilderijen die door zijn schoonzoon werd samengesteld komt
geen schilderij van dit type meer voor.1 Uit 18de eeuwse catalogi weten we dat de
Jongen met een muizeval oorspronkelijk een tegenhanger had. Daarop was te zien
hoe een kind een vogeltje in een kooi stopt, terwijl een ander kind met een poes
toekijkt (afb. 75a).2
Het beeld van muis en muizeval leent zich voor velerlei zinnebeeldig gebruik. In
de klassieke oudheid vinden we de gevangen muis reeds als algemene metafoor van
gestrafte onmatigheid. Een gedichtje in de zogenaamde Griekse anthologie vertelt
van een muis die zich in haar overdreven gulzigheid aan een oester waagde, daarin
bekneld raakte en zo levend begraven werd.3 Deze ongewone geschiedenis kwam
ongewijzigd

75a Prent naar: Adriaen van der Werff, Jongen met vogelkooi

terecht in het eerste embleemboek, de Emblematum liber van Andrea Alciati uit
1531.4 Door een misverstand ging het verhaal van de muis en de oester in de eerste
editie echter vergezeld van een plaatje met een muizeval. In volgende uitgaven werd
dat gecorrigeerd, en zo is het nog te vinden in Vondels Vorstelijcke Warande der
dieren.5 Toch werd ook de gewone muizeval een dankbaar onderwerp voor
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emblematici, zij het dikwijls meer in amoureuze zin gebruikt. Het lijkt aannemelijk
dat ook de beide paneeltjes van Van der Werff de gevaren van de begeerte in de
liefde tot onderwerp hebben.
In Cats' embleem ‘Fit spolians spolium’ - de dief wordt buit - betaalt een man een
gestolen kusje met zijn hart, zoals de muis haar snoepen met het leven moet bekopen.6
Daniël Heinsius vergelijkt in zijn Emblemata amatoria de man die niet mét en ook
niet zonder liefde kan, met een muisje dat tussen een val en een poes in zit (afb.
75b).7 ‘Cupido siet dat het muysjen zal/zijn voor de kat of voor de val’ is de
vereenvoudigde samenvatting van Heinsius' tekst op een laat 17de eeuwse kinderprent,
Speelen van Cupido, die verschillende amoureuze emblemen verkort heeft
overgenomen.8
Ook in de schilderkunst zijn voorstellingen te vinden waarin de man gewaarschuwd
wordt om niet als een muis in de val van zijn begeerte te lopen. Op een schilderij
van Gerard Dou houdt een meisje met een demonstratief gebaar een muizeval aan
de toeschouwer voor, terwijl zij zelf, ter adstructie van haar geile natuur, vergezeld
gaat van een poes. Een vergelijkbaar schilderij van Abraham Snaphaen draagt,
wellicht ten overvloede, het opschrift ‘kamer te huer’.9
Het ziet er naar uit dat het in rijk fantasie-costuum

75b Embleem uit: Daniël Heinsius, ‘Emblemata amatoria’, Nederduytsche poemata, Leiden 1621
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gestoken jongetje bij Van der Werff de dode muis waarschuwend voorhoudt aan de
begeerte van poes en toeschouwer tegelijk.10 Hij is daarmee een van de vele kinderen
van half-allegorische natuur die het 17de eeuwse genre zo'n bedrieglijk aanzicht
geven.11 Welke betekenis aan de opvallend in zijn omgeving geplaatste vlinders moet
worden toegekend is niet erg duidelijk. Vlinders behoren tot de vaste gasten op vele
vanitas-stillevens, misschien om met hun korte leven een verder accent te leggen op
de algemene vergankelijkheid, maar misschien ook wel om met de bekende gelijkenis
van de rups die vlinder is geworden te herinneren aan de mogelijkheid van de
opstanding die de ziel aan het lichaam laat ontstijgen.12
Net als de Jongen met de muizeval was ook het verdwenen pendant, de Jongen
met een vogelkooi, een bekend thema in de 17de eeuwse liefdessymboliek; de minnaar
wordt hier met een gevangen vogel vergeleken. Zowel Cats als Heinsius levert weer
voorbeelden van deze beeldspraak. Cats doet dat in zijn embleem ‘Amissa libertate
laetior’ - door hemzelf vertaald als ‘Bly, door slavernij’ - waarin de minnaar zich,
gevangen als een vogel in een kooi, gelukkig acht in deze situatie. Heinsius hanteert
een hoofser concept, en laat de minnaar

75c François Eisen, Jongen met muizeval. Verblijfplaats onbekend

om zijn verloren vrijheid klagen als de vogel onder toezicht van Cupido uit vrije wil
de kooi invliegt.13 De reeds genoemde kinderprent neemt de illustratie van Heinsius'
embleem over met het vereenvoudigde onderschrift ‘Cupido sit vast met verlangen,
om het vogeltje te vangen’. Wat daarvan de gevolgen zijn wordt in het midden gelaten,
net als op het schilderij van Van der Werff, hoewel daar in elk geval de vogel buiten
het bereik van de poes blijft.
Meer expliciet zijn de gevolgen van overgave aan de liefde uitgebeeld op een stel
schilderijen uit 1763 van de Franse schilder François Eisen (afb. 75c en 75d).14
Enerzijds treffen we hier het beeld van de jongen met de muis en muizeval
ongewijzigd aan, anderzijds is er ditmaal geen jongetje maar een meisje te zien, dat
schrikachtig haar vogeltje uit de kooi ziet ontsnappen. Dat nu is weer helemaal als
Cats en zijnsgelijken: ‘De doos is opgedaen, de vogel uyt-gevlogen;/Ach! maegdom,
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teer gewas, dat ons so licht ontglijt!/Met soecken raeckt'et wech, met vinden is'et
quijt’.15
Zo duidelijk zijn Van der Werffs tafereeltjes niet, maar de toon is stellig nauw
verwant en het is verrassend te zien dat deze tot laat in de 18de eeuw kennelijk nog
tot het Europese gemeengoed behoorde.

75d François Eisen, Meisje met vogeltje. Verblijfplaats onbekend.

Eindnoten:
1 Vgl. D.P. Snoep, ‘Adriaen van der Werff (1659-1722)’, in cat. tent. Adriaen van der Werff,
Historisch Museum, Rotterdam 1973, 5-10.
2 Neil MacLaren, The Dutch school, National Gallery Catalogues, Londen 1960, 451-52 (nr.
3049). Beide paneeltjes afgebeeld in Recueil d'estampes ... d'après les tableaux du cabinet de
Ms. le duc de Choiseul, Parijs 1771, nr. 52 en 53.
3 The Greek anthology, with an English translation by W.R. Paton III, Londen-Cambridge 1948,
44-45 (boek IX, nr. 86).
4 Andrea Alciati, Emblematum liber, Augsburg 1531, E3 verso (‘Capitus ob gulam’).
5 Vondel, WB I, 652-653 (‘Huys-ratte en oester’). Ook Jacob Cats heeft de geschiedenis van de
oester gebruikt, maar in een kleine concessie aan de waarschijnlijkeid de muis door een meeuw
vervangen, terwijl hij de moraal veranderde door meeuw en oester gelijkelijk als slachtoffer
van hun acties te beschouwen. Cats I, 50 (‘qui captat, capitur’; wie pakt, die wordt gepakt).
6 Cats I, 24.
7 Daniël Heinsius, ‘Emblemata amatoria’, in: Nederduytsche poemata, Leiden 1621, 44 (‘Il mal
mi preme, & mi spaventa il peggio’). Het motto is de eerste regel van een sonnet van Petrarca,
8
9
10
11
12

vgl. M. Praz, Studies in seventeenth-century Imagery, Rome 19642, 97.
Uitgegeven door Margareta van Bancken, Haarlem 1694.
Voor de schilderijen van Dou en Snaphaen, zie De Jongh 1968-69, 43-46.
De negatieve betekenis van de kat uitvoerig bij twee schilderijen van Maes (cat. nrs. 33 en 34).
Vgl. hiermee bijvoorbeeld de Bellenblazers van Boursse (cat. nr. 4) en De hengelaar van De
Moor (cat. nr. 46).
De uitdrukking ‘vlinderen’ was synoniem met ‘haastig bewegen’ of ‘wegijlen’; zie WNT XXI,
2146-47; de vlinder als opstandingssymbool o.a. bij Cats I, 104. Beide mogelijkheden lijken
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soms even aannemelijk, zoals op een uitvoerige Vanitas van Maria van Oosterwijck uit 1668
(Kunsthistorisches Museum, Wenen), waar een vlinder op een in 't oog vallende plaats op een
boek is gezet dat het opschrift ‘Rekeningh’ draagt, met daaronder het motto ‘Wij leeven om te
sterven/En sterven om te leeven’. Afb. in cat. tent. IJdelheid der IJdelheden, Stedelijk Museum
de Lakenhal, Leiden 1970, nr. 20. In literatuur en emblematiek komt het beeld van de vlinder
als slachtoffer van zijn begeerte ook veelvuldig voor, maar dan steeds in combinatie met kaars
of vlam. Verblind door de schoonheid van het licht vliegt hij in het vuur en komt om. Zo bij
Vaenius, 102-103 (‘Brevis et damnosa voluptas’); hetzelfde bij Heinsius met muggen, Heinsius,
a.w., 32.
13 Cats I, 28; Heinsius, a.w., 46 (‘Perch'io stesso mi strinsi’).
14 De schilderijen van Eisen in cat. veiling Sotheby 26 juni 1963, The René Fribourg collection
II, nr. 86. Een andere 18de eeuwse voorstelling met muizeval, met een contemporaine toelichting,
besproken in Ella Snoep-Reitsma, ‘Chardin and the bourgeoisideals of his time’, Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 24 (1973), 179.
15 Cats I, 42; vgl. ook cat. nr. 58 (Schalcken).
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76 Emanuel de Witte
Alkmaar ca 1617-1692 Amsterdam
Interieur met vrouw aan clavecimbel
Doek, 77,5 × 104,5 cm
Den Haag, Dienst Verspreide Rijscollecties, in bruikleen bij het Museum
Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Het interieur op dit schilderij van De Witte, dat omstreeks 1660 zal zijn geschilderd,
berust waarschijnlijk voor een deel op fantasie. De uitgerekte doorkijk die in de
breedte van het huis, van de linker- naar de rechterzijde loopt, lijkt moeilijk in
overeenstemming te brengen met de werkelijke afmetingen van de meeste huizen
uit die tijd.1 Van iemand wiens specialisme het schilderen van kerkinterieurs was,
verbaast het niet dat hij ook hier bijzondere aandacht aan het interieur heeft besteed.
Maar hoe gewichtig was de rol die hij zijn figuren heeft toebedeeld? Gelet op de
17de eeuwse voorkeur voor stille wenken, mag worden aangenomen dat de
claveciniste en de man in het bed links (de kleren en de degen op de stoel doen aan
een officier denken), een zeker ‘verhaal’ te vertellen hebben. De schilder heeft ons
evenwel weinig houvast gegeven om dat verhaal in essentie te kunnen begrijpen.
De man die, op klaarlichte dag, achter de gordijnen van de beddekoets naar het
spel van de vrouw ligt te luisteren, zou ziek kunnen zijn en genezing zoeken in de
muziek - de zogenaamde melotherapie.2 Muziek als geneesmiddel tegen ziekte,
melancholie in het bijzonder, was reeds in de oudheid bekend en werd zelfs tot in
onze eeuw ernstig genomen, getuige het feit dat de componist Max Reger in 1910
werd vereerd met een Berlijns eredoctoraat in de medicijnen, ‘quod aegrotos sullevat
musica eius’ (omdat zijn muziek zieken geneest).3
Het Oude Testament geeft een suggestief voorbeeld van melotherapie in de passages
over David die cither speelde voor de van een boze geest bezeten koning Saul (1
Samuel 16:14-23). De middeleeuwse theologie stond in het algemeen niet sympathiek
tegenover deze inwerking van muziek en trachtte het gunstige effect van Davids spel
door andere oorzaken te verklaren.4 Sedert de renaissance echter steeg de melotherapie
weer in aanzien, hetgeen één van de oorzaken zou zijn voor de speciale belangstelling
die het thema van Saul en David kreeg. Toen de bekende Dordrechtse arts Johan van
Beverwyck in de 17de eeuw schreef ‘dat de Dulligheyt van den Koningh Saul stilde,
als David op sijn herpe sloeg’, was deze mededeling reeds een literair en medisch
cliché geworden.5
Indien op De Witte's uitbeelding inderdaad sprake is van ziekte of melancholie,
moet stellig worden gedacht aan een specifieke vorm ervan, namelijk de erotische
melancholie. Mannelijke lijders aan deze minneziekte werden wel ‘venusjanckers’
genoemd.6 Niet alleen het schilderstuk dat boven de deur in een cartouche is gevat
en waarop, zij het vaag, twee gouden ringen en twee gebogen palmtakken zijn te
zien, vermoedelijk bedoeld als symbolen van een verbintenis, ook de traditie waarbij
De Witte's voorstelling aansluit, wijst op een amoureuze situatie. Scènes met
musicerende figuren blijken immers vaak erotisch getint.7
Op sommige van zulke muziekpartijen bespeelt een vrouw een clavecimbel waarop
een Latijnse tekst staat geschreven, meestal een psalmtekst, zoals bij Gabriël Metsu,
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maar een enkele keer ook een tekst die muziek als geneeskrachtig aanbeveelt, zoals
bij Johannes Vermeer. Op een clavecimbel in één van zijn schilderijen, waar de scène
eveneens door een man en een vrouw wordt beheerst, lezen we de woorden ‘Musica
Laetitia Comes Medicina Dolorum’, muziek, metgezel van de vreugde, medicijn
tegen de smart.8
Het feit dat de clavecimbel bij De Witte een dergelijke tekst niet laat zien, noopt
tot een zekere reserve bij de interpretatie. Gezien echter de gegevens waarover we
kunnen beschikken en vooral gelet op de man die overdag in bed vertoeft, lijkt het
aannemelijk dat ook hier een medicijn tegen de smart wordt toegediend.

Eindnoten:
1 Ilse Manke, Emanuel de Witte 1617-1692, Amsterdam 1963, 34. E. de Jongh, ‘Interieur. Emanuel
de Witte (1617-1692)’, Openbaar Kunstbezit 12 (1968), 9.
2 Günter Bandmann, Melancholie und Musik. Ikonographische Studien, Keulen 1960, 11-21.
3 H. Unger, Max Reger, München 1921, 16.
4 Bandmann, a.w., 20.
5 Van Beverwyck, Schat der ongesontheydt, 137. Deze auteur schrijft muziek eveneens voor als
middel tegen slapeloosheid (141).
6 Bedaux, 35-40.
7 Zie cat. nr. 60 (Sorgh) en 8 (Ter Brugghen).
8 Deze tekst is afkomstig van de instrumentmaker. Zie Benedict Nicolson, Vermeer. Lady at the
virginals, Londen z.j. [1946], 3-4, en Albert Blankert, Johannes Vermeer van Delft 1632-1675,
Utrecht-Antwerpen 1975, 64 en cat. nr. 16.
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77 Joachim Wttewael
Utrecht 1566-1638 Utrecht
De groentevrouw
Doek, 116,5 × 160 cm
Utrecht, Centraal Museum
Dit voor de 17de eeuw enigszins ouderwets aandoende schilderij (het moet omstreeks
1618 zijn geschilderd) hing oorspronkelijk als schoorsteenstuk in het huis van de
familie Martens, nazaten van de schilder, op het Janskerkhof in Utrecht.1 Een
groentevrouw is in gesprek voorgesteld met een koopster en haar kind. Het meisje
houdt demonstratief een appel met een rotte plek omhoog en kijkt daarbij naar haar
moeder, een tamelijk natuurlijke handeling die echter een diepere grond blijkt te
hebben. Het tonen van de aangestaste vrucht beeldt een spreekwoord uit dat tot op
de dag van vandaag onveranderd is blijven voortleven: ‘Eén rotte appel in de mand
maakt al het gave fruit te schand’.2
Het visualiseren van spreekwoorden en gezegden was onder 17de eeuwse schilders
allerminst ongewoon, daarvan getuigen vele werken van Jan Steen en Adriaen van
de Venne.3 Deze laatste was onder meer illustrator van Cats' Spiegel van den ouden
en nieuwen tyt (1632), een zeer omvangrijke spreekwoordenverzameling, waarin
onder het hoofd ‘Opvoedinge van kinderen’ ook bovengenoemd spreekwoord in
beeld is gebracht.4 Op de desbetreffende gravure (afb. 77a) laat een ‘appelwijf’ een
rotte appel aan een jonge maagd zien en daarbij steekt ze, blijkens de begeleidende
tekst, een betoog af met de volgende moraal: de rotte appel vertegenwoordigt het
‘boos en dertel volck’ dat door de ‘teere jeugt’, ontvankelijk voor kwade invloeden
als zij is, altijd gemeden dient te worden. ‘Want hoe dat schoon gewas is van een
sagter aert,/Hoe dat 'et ligter smet, en nauewer dient bewaert’.
In zijn commentaar op het gedicht herhaalt Cats de pedagogische stelling dat het
schuwen van slecht gezelschap voor kinderen noodzakelijk is. Het belang ervan
onderstreept hij door erop te wijzen dat David en Salomo ‘dese materie de eerste
plaetse in hare schriften’ hebben gegeven, David in zijn eerste Psalm en Salomo in
het eerste hoofdstuk van zijn Spreuken, - ‘waer mede
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77a Embleem uit: Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (eerste druk 1632), ed.
Amsterdam-Utrecht 1700

de spreeck-woorden van alle natien over-een komen/als hier na te sien is’. Waarop
een lijst volgt van allerlei variaties op het spreekwoord, zoals deze in verschillende
talen en bij verschillende schrijvers voorkomen.
Hoewel de groentevrouw op het schilderij van Wttewael, in tegenstelling tot die
bij Cats, de appel niet zelf vasthoudt, maakt zij door blik en gebaar duidelijk dat ook
zij de kwetsbare jeugd het spreekwoord in kwestie onder ogen brengt.

Eindnoten:
1 Catalogus der schilderijen, Centraal Museum, Utrecht 1952, 165 (nr. 359).
2 Harrebomée I, 17. WNT II, 1, 552. Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Den
Haag 19618, 151.
3 Zie cat. nrs. 65 en 66.
4 Cats I, 486-487.
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