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Deel I
Voorbericht
- En die daar, met 'n zwaard in de hand?
- Ook 'n koning .... of 'n generaal .... of 'n held .... of zoo-iets. 't Is iemand
die vechten wil .... misschien David, of Saul, of Alexander de Groote....
maar je begrypt, dat men niet altyd alles zoo precies weten kan.
- En die dame met de bloempjes? Ze schijnt ze stuk te plukken.
- Zy? Hm .... dat is .... laat zien: Ophelia. Ja, dat is Ophelia, zieje?
- Ja. Maar waarom gooit ze die blaadjes op den grond?
- Waarom? Waarom? Zoo kan je zooveel vragen.
MULTATULI, Woutertje Pieterse.

In het algemeen gesproken beschouwt men tegenwoordig het aanwijzen en het
interpreteeren van kunstwerken, die den huldigen beschouwer aesthetisch genot
kunnen verschaffen, als het voornaamste doel der kunstgeschiedenis. De rol van
den kunsthistoricus heeft bij die opvatting beurtelings iets van een gids en van een
tolk. Beide beroepen zijn eerzaam en nuttig, ook in de kunstgeschiedenis, maar de
invloed van het daardoor in de hand gewerkte kunst-tourisme is niet altijd onschuldig.
In menige kunsthistorische studie wordt (om bij de hier gekozen beeldspraak te
blijven) meer gelet op de indrukwekkende vergezichten, de lieflijke dorpjes of de
pittoreske steden, dan op de geologische, geografische of economische structuur
van het behandelde gebied.
Het terrein der Hollandsche 17de eeuwsche schilderkunst schijnt van nature
voorbestemd tot zulk een behandeling. Naast een overvloed van uiterst aantrekkelijke
voortbrengselen bevindt zich hier n.l. een aantal, naar de huidige smaak zóó
onaantrekkelijke scheppingen, dat geen gids zijn gezelschap gaarne daarheen zal
leiden.
Zonderling genoeg echter stonden in de tijd van hun ontstaan deze werken in
hooger aanzien dan onze favorieten. De aan onze moderne smaak beantwoordende
bloemlezingen leveren dus een in structureel opzicht onjuist beeld. In dit boek wordt
een poging gewaagd, de oorzaken van die tegenstrijdigheid te verstaan.
Het terrein, dat ik voor mijn onderzoekingen heb gekozen, vatte ik samen met de
term v a d e r l a n d s c h e g e s c h i e d - u i t b e e l d i n g , welke uitdrukking gevormd
is naar analogie van: vaderlandsche geschied-s c h r i j v i n g . De term omvat dus al
die kunstwerken, die zich bezig houden met onderwerpen uit de vaderlandsche
geschiedenis.
Het woord historie-schildering was om twee redenen voor mijn doel ongeschikt.
In de eerste plaats verstond men daaronder in het hier behandelde tijdvak de
uitbeelding van elk verhaal, om het even of het ontleend was aan den Bijbel, de
mythologie, de oude of de moderne geschiedenis. Verder heeft het woord
historieschildering alleen betrekking o p g e s c h i l d e r d e voorstellingen, terwijl ik
uiteraard geen verschil mocht maken tusschen schilderijen, prenten, teekeningen,
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gobelins, gebrandschilderde glazen, penningen of anderszins. De uitbeelding van
contemporaine gebeurtenissen bleef daarbij buiten beschouwing. In verband met
de gekozen drie eeuwen van kunstproductie (16de-18de eeuw) ging dus de reeks
behandelde onderwerpen chronologisch niet verder dan de periode, die reeds voor
de 16de eeuw als historisch kon gelden, n.l. de Bourgondische tijd.
De in de ondertitel gebezigde term iconologie duidt aan, dat in deze studie in de
eerste plaats gelet is op de b e t e e k e n i s , die de besproken kunstwerken voor de
hen voortbrengende cultuur bezaten. In de inleiding vindt men nadere bijzonderheden
betreffende deze in Nederland nog ongebruikelijke term.
De tekst is bedoeld als een zelfstandig geheel, bestemd voor de ruimere kring
der historisch-geïnteresseerden, die om de een of andere reden het hier behandelde
ter harte gaat. De afbeeldingen, waaronder ruim 160 naar nimmer gereproduceerde
kunstwerken, leveren de daarbij onontbeerlijke illustraties. De onderschriften bij de
afbeeldingen geven niet alleen op de gebruikelijke wijze de noodige gegevens
omtrent de gereproduceerde kunstwerken, maar vatten tevens het in de tekst
betoogde samen. Zoodoende is een platenatlas ontstaan, waarin de gang van het
onderzoek op overzichtelijke wijze tot uitdrukking komt. Ten einde den lezer in staat
te stellen om, bladerende in de afbeeldingen, de weg tot de tekst te vinden, zijn
steeds aan het eind der onderschriften de bladzijden opgegeven, waar het afgebeelde
werk wordt behandeld.
In tegenstelling met de tekst zijn de noten uitsluitend bedoeld als verantwoording.
De wetenschappelijke lezer vindt er niet alleen de gegevens, waarop mijn conclusies
berusten, maar soms ook een aanduiding van een door mij niet verder ingeslagen
weg, of een rectificatie van gebruikte litteratuur.
Wie eenigszins thuis is in het hier behandelde onderwerp, zal weten, dat mijn
bouwstoffen uit de uiteenloopendste werken moesten worden samengebracht. Ook
in verband daarmede meende ik, dat mijn documentatie zoo volledig mogelijk moest
zijn. Niets is in wetenschappelijke geschriften zoo onaangenaam, als een terloops
gemaakte opmerking, die niet tot de feiten kan worden geretraceerd.
Behalve een algemeen register der personen en zaken staan den gebruiker verder
eenige overzichten ter beschikking betreffende de besproken kunstwerken
(geografisch register) en de door die kunstwerken in beeld gebrachte onderwerpen
(chronologisch overzicht en de registers betreffende Bijbel en Christendom, Klassieke
Oudheid, Germaansche Oudheid).
Nadat aldus de bestemming en de plattegrond van het hier opgetrokken gebouw is
geschetst, dient noodzakelijk nog een woord te volgen over de omvang en het
gehalte der gebezigde materialen.
Een onderzoek als het hier gebodene zou slechts dan in alle opzichten volmaakt
uitvallen, wanneer het de vrucht kon zijn eener ideale samenwerking van een
kunsthistoricus, een historicus, een litterator, een classicus en een archaeoloog.
Niemand weet beter dan ik, hoe ver hier de praktijk bij het ideaal ten achter moest
blijven. Verder hebben de dwalingen van anderen mij geleerd, dat de onderzoeker
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in deze zoo fraai bij elkaar aansluitende gebieden sneller dan hij denkt wordt
weggelokt op voor hem al te glad ijs. Ik heb geen reden aan te nemen, dat ik aan
dat gevaar zou zijn ontsnapt.
Dat deze iconologische studies desondanks het licht zien, geschiedt uit mijn
overtuiging, dat niets de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap zoozeer schaadt,
als de angst voor fouten of omissies.
‘Un livre est toujours une collaboration’, het woord van André Gide is ook op dit
boek van toepassing. Met groote erkentelijkheid gedenk ik hier de hulp, die ik van
vele collega's en belangstellenden mocht ondervinden. Onder hen noem ik hier in
het bijzonder Dr. J.G. van Gelder, Mr. J.K. van der Haagen en Dr. H. Schneider
zonder wier aanstekelijk enthousiasme de samenwerking tusschen uitgever en
auteur wel nimmer tot stand zou zijn gekomen.
Aan andere namen ga ik in dit voorbericht voorbij met een stilzwijgendheid, die
geenszins ondankbaarheid insluit; waar dat pas gaf heb ik overigens in de noten
steeds gewag gemaakt van de hulp, die mij in wetenschappelijk opzicht werd
geboden.
Het spreekwoordelijke optimisme van den uitgever, dat in deze aangelegenheid
inderdaad meer dan eens beschaamd dreigde te worden, werd op krachtige wijze
geschoord door een ondersteuning van het‘Nationaal Fonds tot bevordering van de
kennis der Nederlandsche beschaving’, waardoor tevens de platenatlas zijn huidigen
omvang kon verkrijgen.
's-Hertogenbosch, Najaar 1942.
Dit boek was in 1942 geheel gezet en, wachtte klaar voor afdrukken, op beter tijden;
kort voor de bevrijding van ons land werd het zetsel in beslag genomen en vernietigd.
Door tal van tegenslagen is het eerst thans mogelijk, dit werk in zijn oorspronkelijken
vorm te doen verschijnen.
Leiden, Najaar 1951.
This book was completely set and ready to be printed in 1942, when the type was
destroyed by the Germans during the occupation of the Netherlands. As a result of
various obstacles it is only now published in its original form.
The English summary was translated by Mrs. E. Charles-Munters, the author is
likewise indebted to Miss Frances A. Yates and Mr. R.P. Hinks for their kind advice.
Leyden, Autumn 1951.
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Inleiding
Wanneer wij de ouderdom nagaan van de gangbare afbeeldingen betreffende de
geschiedenis van ons land, bemerken wij, dat we allengs vertrouwd zijn geraakt
met voorstellingen, die voor het grootste gedeelte van veel jonger datum zijn, dan
wij onwillekeurig geneigd zijn aan te nemen.
Bladert men in oude veilingcatalogi, dan vindt men er allicht als een der nummers
een kunstboek met 17de eeuwsche prenten, waarvan de inhoud als volgt wordt
omschreven:
‘De Zeden en Gewoonten, de Godsdiensten en Feesten enz. der Batavieren. De
eerste verkondigers van het Christendom hier te lande, de Bisschoppen, de Graven
en Gravinnen van dat tijdvak. De Justitie over den Bailluw van Zuid-Holland. Het
Amsterdamsche Mirakel. Erasmus, voorts andere Reformateurs. De Naaktloopers
1)
en Herdoopers’ .
Met de laatste gebeurtenissen bevinden wij ons reeds in het jaar 1535 en hiermede
is beknopt, maar vrijwel volledig opgesomd, wat de 17de eeuw van het vaderlandsche
verleden placht uit te beelden.
Bij nader toezien blijkt, dat vrijwel alle geschiedkundige tafereelen, waarmee wij
van jongs af aan zijn vertrouwd geraakt en die voor een niet gering gedeelte ons
historie-beeld bepalen, scheppingen zijn van de 19de eeuw, de tijd dus der
Romantische historie-schildering.
Wie onzer vermag b.v. te denken aan de troonsafstand van Karel den Vijfde te
2)
Brussel, zonder dat Louis Gallait's eertijds beroemde schilderij (1841) hetzij direct
of indirect zijn invloed doet gelden? (afb. 2).
Vergelijkt men daarmede de voorstelling die de Antwerpenaar Frans Francken II
3)
omstreeks 1620 van hetzelfde onderwerp heeft gegeven (afb. 3), dan wordt eerst
recht duidelijk, welk een principieel verschil er bestaat tusschen de
geschied-uitbeelding van de 17de eeuw en die van de 19de.
Gallait voert ons een tafereel voor oogen, dat in zijn opstelling, personages en
requisieten zoo dicht mogelijk nadert tot de wijze, waarop het feit zich - althans in
de gedachte van den schilder - kan hebben afgespeeld. Zijn arrangement zou ten
voorbeeld kunnen strekken aan een regisseur van een historisch tooneelstuk of een
dito film, en inderdaad spreekt uit zijn werk dezelfde gezindheid als die, welke bij
de re-enscèneering van historische gebeurtenissen in het spel is.
Hoe geheel anders vatte de 17de eeuwsche kunstenaar zijn taak op! Bij hem
vinden we niets, dat herinnert aan een kijkje door een historisch sleutelgat. Tegenover
de enkelvoudige en realistische uitbeeldingswijze van den Romanticus stelt hij een
bonte veelheid, waarin de allegorieën van de werelddeelen, landen en zeeën op de
voorgrond een feestelijke inleiding vormen tot de streng-frontaal gecomponeerde
4)
handeling der abdicatie . Zelfs de eenheid van tijd blijkt niet aanwezig te zijn, want
links op de achtergrond ziet men
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nog, hoe de keizer zich in een met twee muildieren bespannen draagkoets laat
vervoeren naar het klooster, waar hij zijn laatste jaren zal slijten.
Maar het voornaamste verschil is, dat Francken ten eenenmale voorbij gaat aan
de anecdotische bijzonderheid, die voor Gallait aan het onderwerp zijn voornaamste
bekoring zal hebben verleend: het feit, dat de oude Karel V gedurende de
plechtigheid leunde op de schouder van Prins Willem van Oranje. Hierbij dient men
te weten, dat deze bijzonderheid inderdaad historisch is, en reeds voorkomt in een
1)
ooggetuigenverslag . Nog merkwaardiger wordt de kwestie, wanneer men ziet, dat
2)
de 16de eeuwsche ets uit de door Hogenberg uitgegeven reeks prenten dit feit al
evenmin uitbeeldenswaardig acht als de illustratie voorkomend in een plaatwerk,
dat de herinnering vasthield aan de vertooningen ter gelegenheid van de intocht
3)
van den Kardinaal-Infant binnen Gent in het jaar 1635 .
Dat hier geen specifieke Zuidnederlandsche opvatting aan het woord is, wordt
bewezen door het feit, dat het nog tot de helft van de 18de eeuw zal duren, voordat
4)
de ook bij Van Meteren medegedeelde anecdotische trek in een illustratie bij
5)
Wagenaar's ‘Vaderlandsche Geschiedenis’ wordt afgebeeld .
Dit typische voorbeeld moge voor het oogenblik volstaan om aan te geven, in
welke opzichten de Romantische geschied-uitbeelding, die reeds in de 18de eeuw
werd voorbereid en waarvan wij de invloed nog dagelijks om ons heen kunnen
waarnemen, verschilt van de overeenkomstige voortbrengselen der daaraan
voorafgaande periode, die met de Renaissance inzet.
De invloed van de historische instelling der Romantiek doet zich nog op tal van
andere punten gelden. Vele vormen van het hedendaagsche weten zijn doordrongen
6)
van ‘le sens de la différence des temps’ ; onze tijd heeft meer dan eenige andere
oog gekregen voor de invloed van de tijdgeest op alle takken van menschelijke
cultuur, de wetenschappen niet uitgesloten.
In de historische vakken leidde dit besef tot een wonderlijke situatie. De historicus,
die vroeger kon meenen, dat hij genoot van een weidsch panorama van het geheele
wereldgebeuren, kwam meer en meer tot het inzicht, dat wat hij zag niet anders kon
wezen, dan de toevallige reflectie van wat z i j n spiegel in z i j n kamer vermocht
op te vangen.
Terwijl de geschiedschrijving op deze wijze veel van haar absolute waarde
inboette, won zij aan beteekenis, doordat men in haar een kenbron ontdekte, niet
aangaande de door haar beschreven gebeurtenissen, maar betreffende de periode
die haar voortbracht. Immers weinig uitingen bleken zóó kenmerkend voor een
bepaalde cultuur, als juist de wijze, waarop zij zich over haar verleden uit. Huizinga's
definitie van de geschiedenis als ‘de geestelijke vorm waarin een cultuur zich
rekenschap geeft van haar verleden’, is de bondige samenvatting dezer
merkwaardige opvatting, waaraan o.a. ook Croce en Romein eenige theoretische
7)
geschriften hebben gewijd .
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Deze zienswijze behoeft niet tot de bestudeering van de geschiedwerken beperkt
te blijven. Wanneer de beeldende kunst historische stoffen behandelt, bevindt zij
zich in dezelfde situatie als de geschiedschrijving: ‘wanende over het verleden te
berichten, dicht zij in werkelijkheid aan het heden’. Ook zij is, - om Romein verder
te citeeren - ‘niet alleen een spiegel van de cultuur van het land en den tijd, waarin
1)
zij ontstond, maar tevens een, die door haar onwillekeurigheid niet liegen kan’ .
Van deze omstandigheid hebben wij in de hier geboden studie gebruik willen
maken, om tot een inzicht te geraken omtrent het in het voorwoord reeds genoemde
probleem. De groote ruimte, die er ligt tusschen onze huidige aesthetische
opvattingen en die der 17de eeuw, zal men wel nooit anders kunnen overzien, dan
wanneer men voor zijn onderzoek een Archimedisch punt weet te vinden. Door
bestudeering der 17de eeuwsche geschied-uitbeelding verschaft men zich o.i. zulk
een observatiepost, omdat uit de afwijkende wijzen, waarop hetzelfde feit door twee
verschillende culturen wordt uitgebeeld, kenmerkende verschillen afgeleid kunnen
worden.
De vraag is, volgens welke methode zulk een onderzoek dient te worden ingesteld.
Want terwijl de geschied-uitbeeldingen uiteraard worden voortgebracht in de kunststijl
van de tijd waarin zij ontstaan, is het ook duidelijk, dat de uitbeelding van historische
gebeurtenissen bovendien afhankelijk is van andere factoren dan de stijlontwikkeling,
die overal in de kunstgeschiedenis valt waar te nemen. Gelijk reeds uit de gegeven
voorbeelden bleek, openbaart het historiestuk zoowel in de keuze zijner onderwerpen
als in de wijze, waarop de uitgebeelde voorvallen worden voorgedragen, een
dusdanig sterke invloed van de maatschappij die deze kunstsoort schept, dat de
onderzoeker onmogelijk het oog gesloten kan houden voor de talrijke
maatschappelijke factoren, waaraan dit genre zijn ontstaan dankt. In verhoogde
mate geldt voor de geschied-uitbeelding, wat Dvořák voor de kunst in het algemeen
aldus formuleerde:
‘Die Kunst besteht nicht nur in der Lösung und Entwicklung formaler Aufgaben
und Probleme; sie ist auch immer und in erster Linie Ausdruck der die Menschheit
beherrschenden Ideen, ihre Geschichte, nicht minder als die der Religion, Philosophie
2)
oder Dichtung, ein Teil der allgemeinen Geistesgeschichte .
Toen Dvořák dit schreef, bestond er reeds sedert eenige tijd een tak van
wetenschap, de i c o n o l o g i e , die in tegenstelling tot andere soorten van
kunstgeschiedenis, bij de bestudeering der kunstwerken tevens het oog gericht
houdt op de genoemde, de menschheid beheerschende ideeën. M.a.w. een
kunstgeschiedenis, die haar aandacht niet uitsluitend tot vorm-problemen wil
beperken, omdat volgens haar het onderwerp van het kunstwerk geenszins als een
bijkomstigheid mag worden beschouwd. Kortom, een kunstgeschiedenis, die zich
3)
ervan bewust is, deel uit te maken van het ruimere gebied der cultuurgeschiedenis .
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De term iconologie werd in deze beteekenis het eerst gebruikt door A. Warburg, die
1)
daarmede bij een oude, eerbiedwaardige traditie aansloot . ‘Iconologia’ was de titel
van een boek, dat de Italiaansche edelman Cesare Ripa op het eind der 16de eeuw
in het licht gaf, en waarin hij den kunstenaars een reeks allegorieën aan de hand
deed voor ‘de voornaamste deugden, zonden, gemoedsaandoeningen, kunsten en
wetenschappen, elementen, hemellichamen, provincies van Italië, rivieren,
2)
werelddeelen etc. etc.’
Warburg nam de term slechts over, in zoover als deze hem gelegenheid bood,
een duidelijke scheidingslijn te trekken tusschen zijn iconologie of beeld-l e e r en
de iconografie, de wetenschap die zich bezig houdt met de b e s c h r i j v i n g der in
de kunstwerken uitgebeelde onderwerpen.
De iconologie verhoudt zich dus tot de zooveel oudere iconografie gelijk de
sociologie tot de sociografie of de ethnologie tot de ethnografie. In deze paren is
het steeds de laatstgenoemde wetenschap (-grafie), die beschrijft en constateert,
terwijl de eerstgenoemde (-logie) tot een verklaring van het aldus verworven
3)
feitenmateriaal tracht te komen .
Wat nu de iconologie betreft, moet men dit ‘verklaren’ niet in de eerste plaats zien
als het ontcijferen van tot dusver duistere kunstwerken b.v. door middel van litteraire,
historische, theologische of juridische hulpmiddelen. De iconologie is een beeld-leer
in de ruimste zin van het woord en haar uiteindelijke opgave is: zich bezig te houden
met de ingewikkelde processen van beeld-vorming en beeld-overdracht binnen een
gegeven cultuur. De ruimste omschrijving van haar taak zou dus kunnen luiden:
4)
bestudeering van de functie, die ‘het beeld’ in een bepaalde samenleving vervult .
Geheel overeenkomstig deze methodische beschouwingen moet ook de waarde
van dit boek niet in de eerste plaats gezocht worden in het aanwijzen van tot nog
toe onbekende, of het uitleggen van tot dusver misverstane kunstwerken. Het
voornaamste doel was ook hier: bestudeering van het proces van beeld-vorming
en beeld-overdracht binnen het gekozen gebied der geschied-uitbeelding. Vandaar,
dat ook aan tal van aesthetisch onbelangrijke kunstwerken een plaats moest worden
ingeruimd. Ja, het opvallende gemis van aesthetische kwaliteiten legt in dit verband
een treffend getuigenis af van het feit, dat bij de functie, die de geschied-uitbeelding
in de hier behandelde drie eeuwen vervulde, de aesthetische factoren slechts een
zeer geringe rol speelden.
Verder zal het den lezer thans duidelijk zijn, dat de door ons gekozen ondertitel
elk streven naar volledigheid bij voorbaat uitsluit. Niet de inventarisatie der
geschied-uitbeeldingen als zoodanig was ons doel, maar een schildering hunner
bonte verscheidenheid. Het in de noten ondergebrachte feitenmateriaal is dan ook
te beschouwen als een vrij willekeurige aanvulling van het reeds door anderen
gerangschikte materiaal.
Dit punt brengt ons tot onze voornaamste wegbereiders. Wanneer het ons gelukt
is, hier een iconologie der Nederlandsche geschied-uitbeelding op te
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stellen, is het welslagen van die poging voor een groot gedeelte toe te schrijven
aan de voorbereidende, iconografische arbeid, welke op het gebied der prentkunst
voornamelijk door Frederik Muller is verricht.
In geen land is de kennis der uitbeeldingen van het vaderlandsche verleden zóó
vroeg en zóó volledig op wetenschappelijke wijze vastgelegd als in Nederland.
‘Beoefening van Geschiedenis door platen, kaarten, portretten, meer bepaald de
beoefening der geschiedenis van eenig land, van eenigen tijd, door eenen
‘Historischen Atlas’ - ziedaar een vak van studie, in Nederland ontstaan, dààr alleen
mogelijk en verklaarbaar.... Zulke collectiën zijn buiten Nederland onbekend, zóó
zelfs, dat eene vraag naar haar bestaan nauwelijks begrepen wordt en omschrijving
behoeft.’
Aldus Frederik Muller in het ‘voorbericht’ tot de catalogus van de in 1858 door
hem geveilde Historische Atlas J.J. van Voorst.
Wat Muller opmerkt over de onbekendheid, die in het buitenland ten opzichte van
een dergelijke wijze van verzamelen bestond, geldt nog steeds in hooge mate en
stellig zag hij juist, toen hij het ontstaan van deze typisch Hollandsche
aangelegenheid als volgt verklaarde:
‘Ik acht die wijze van beoefening onzer Geschiedenis alleen mogelijk door den
bloei van schilder- en graveerkunst hier te lande, en alleen verklaarbaar uit het
ontwikkelde volksleven, uit de burgelijke vrijheid, die hier heerschte, uit het karakter
der 18de eeuw.’
Het eerste deel van Muller's ‘Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche
Historieplaten, zinneprenten en historische kaarten’ verscheen in 1863. Het is in de
eerste plaats aan het inzicht en de werkzaamheid van dezen man te danken, dat
wij ons konden wijden aan de bestudeering van het bovenomschreven probleem,
1)
dat het zijne nog niet kon wezen .
Als tweede voorganger vermelden wij H. Kampinga, wiens dissertatie ‘De
opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche
historici der XVIe en XVIIe eeuw’ ('s-Gravenhage 1917) in menig opzicht de leidraad
onzer onderzoekingen was.
Zonder hier in beschouwingen te treden over de publicaties, waarin gedeeltelijk
dezelfde onderwerpen worden behandeld, maken wij een uitzondering voor het
boek van P.H. Stemmermann: ‘Die Anfänge der deutschen Vorgeschichtsforschung.
Deutschlands Bodenaltertümer in der Anschauung des 16. und 17. Jahrhunderts’
(Quakenbrück 1934). Immers beter dan een lange uiteenzetting kan een vergelijking
met deze Heidelbergsche dissertatie duidelijk maken, wat onze studie niét wil wezen.
Stemmermann is een archaeoloog, die voor een wijle houweel en spade heeft
verlaten, om in bibliotheken te zoeken naar de oudste relicten van zijn vak. Hij is
vakman, en zal U precies vertellen wat er is geworden van de in dit of dat oud boek
voor het eerst afgebeelde bodemvondsten; hij is een
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graver, ook in zooverre als hij over zijn schouder werpt, wat hem van geen beteekenis
voorkomt.
Daarentegen is ons uitgangspunt dat van een geoloog, en belangrijker dan de
door Stemmermann opgeraapte objecten is ons de formatie der aardlagen waarin
ze voorkomen.
M.a.w. bij de bestudeering van de voorstellingen betreffende 's lands verleden
zoeken wij niet zoozeer het beeld van het uitgebeelde als wel dat van het
1)
uitbeeldende tijdvak .
Hetgeen er archaeologisch juist is in de 17de eeuwsche Civilisvoorstellingen
interesseert ons minder dan de vraag, waarom men in de 17de eeuw zich met het
2)
vervaardigen van dergelijke afbeeldingen bezighield .
Hiermede is tevens de plaats en het doel van de hier geboden studie aangewezen:
in afwijking van Stemmermann beschrijven wij niet de ontwikkeling van een
wetenschap, maar wij willen ons verdiepen in de geaardheid van een cultuur.
De punten, waarin het geschiedbeeld van de 16de en de 17de eeuw van het onze
afwijkt, de z.g. historische fouten dier tijden, boezemen ons daarom bovenal belang
in. Immers juist uit die verschillende geschiedbeelden spreekt duidelijk het verschil
in cultuur-ideaal der beide tijdvakken.
Is het nu wel te verdedigen, dat wij dergelijke onhistorische feiten, waarvan men
juist het geschiedbeeld met zooveel moeite heeft gezuiverd, wederom in onze
beschouwing betrekken?
3)
De vraag is vóór dezen reeds in een ander verband opgeworpen . O.i. behoeft
ze den onderzoeker niet af te schrikken, want de gefantaseerde, niethistorische
geschiedvormen maken evenzeer deel uit van de geschiedbeoefening eener periode
als welke andere ook; en voor déze geschiedenis (in de beperkte zin van
geschied-beoefening) geldt Huizinga's definitie, dat zij ‘de geestelijke vorm is, waarin
een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’.
Bij de indeeling van de stof hebben wij ons laten leiden door de volgende
overwegingen: voor een monstering der diverse geschied-uitbeeldingen vormen de
op dit stuk in de behandelde periode geldende opvattingen het natuurlijke
uitgangspunt. Hierdoor was een splitsing van de stof in twee gedeelten van meet
af aan gegeven. Immers aan een bespreking der in aanmerking komende
kunstwerken diende een overzicht der opvattingen vooraf te gaan.
Het eerste gedeelte van dit boek bevat derhalve een algemeene bespreking van
de in de 16de, 17de en 18de eeuw in binnen- en buitenland geldende gezichtspunten
en gevolgde methoden. Deze hoofdstukken (hfst. 1-5) hebben betrekking op het
onderwerp als geheel.
Het tweede gedeelte (hfst. 6-9) bevat een opsomming der door ons in de eerste
plaats als voorbeelden vermelde geschied-uitbeeldingen. Deze verdee-
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ling in een theoretisch en een meer practisch gedeelte bood de volgende voordeelen:
den lezer, wien het onderwerp als geheel ter harte gaat, worden op deze wijze in
het eerste deel de tallooze feiten en details bespaard, terwijl anderdeels de
bijzonderheden der in het tweede gedeelte behandelde iconografische groepen niet
uit hun verband worden gerukt en vooral met het oog op latere onderzoekingen en
eventueele aanvullingen overzichtelijk gerangschikt blijven.
Het bezwaar, dat bij een dergelijke wijze van behandelen de chronologische
volgorde der onderwerpen niet gehandhaafd blijft, behoefde niet zwaar te wegen,
omdat door het bijgevoegde chronologische register die samenhang nog
overzichtelijker naar voren kon worden gebracht.

Eindnoten:
1) Dit voorbeeld is ontleend aan de catalogus der veiling GARTMAN 24-IV-1843.
2) Frankfurt a. Main, Städelsches Kunstinstitut, Cat. 1924, No. 947. Doek 121 × 170 cm. Volgens
de catalogus is het werk 1842 gedateerd, maar men vindt het reeds genoemd in een verslag
betreffende de Salon van Gent van 1841 in de Messager des Sciences Historiques de Belgique
1841, bl. 389. Vgl. ook A. VOISIN, Abdication de Charles Quint, Gent 1841.
Vgl. ook MULLER, Hist. Pl. Suppl. No. 409. Het stuk werd aangekocht door Koning Willem II en
komt voor onder No. 22 in de veilingscatalogus van diens verzameling (Amsterdam 12-VIII-1850).
3) Rijksmuseum Cat. 1934, No. 935. Paneel 134 × 172 cm. In 1806 aangekocht voor het Nationaal
Museum te 's-Gravenhage, vgl. E.W. MOES & E. VAN BIEMA, De Nationale Konst-Gallerij en Het
Koninklijk Museum, Amst. 1909, bl. 216.
4) De twee zuilen met Karel's fiere spreuk Plus ultra, waarmede hij te kennen gaf, dat zijn rijk zich
zelfs uitstrekte buiten de door Hercules bij Gibraltar geplaatste grenszuilen, vindt men in de
kunst dier dagen herhaaldelijk. Meestal dragen zij niet zooals hier twee keizerskronen, maar
afwisselend een keizers- en een koningskroon. Zie b.v. het schip, dat werd meegevoerd in de
optocht te Brussel in 1558 ter gelegenheid van de dood van Karel V, waarvan ons de aanblik is
bewaard in een prentreeks door Jan en Lucas van Doetinchem (Deutecom) naar Hier. Cock, in
1559 bij Plantijn te Antwerpen uitgegeven met een tekst in 5 talen: De seer schoone Ordonnantie
... (MULLER, Hist. Pl. No. 412; FUNCK, Livre belge, bl. 380, s.v. ‘Pompe Funèbre’; afb. bij J.
GREGOR, Das spanische Welttheater, Wien 1937).
Voor het ontstaan van de spreuk Plus Ultra zie: K. BRANDI, Kaiser Karl V, München 1937, bl. 71.
1) G.P. GACHARD, ‘L'abdication de Charles-Quint’, Bulletins de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique XXI, 2 (1854) bl. 880 e.v., citeert op bl. 904 o.a. de
volgende passage uit een in het Kon. archief te Brussel berustend ms. Sommaire description
de ce que fut fait en la ville de Bruxelles ...: ‘il entra, tenant aussi de la main gauche un bâton
pour se soutenir, mais ayant de plus la main droite appuyée sur l'épaule du prince d'Orange’.
2) MULLER, Hist. Pl. No. 413, Ser. 2:12. Foto Lichtb. Inst. Amsterdam No. BAA I 30.
3) G. BECANUS, Serenissimi Ferdinandi Hispaniarum Infantis S.R.E. Cardinalis Triumphalis introitus
in Flandriae metropolum Gandavum. Antv. J. Meursius 1636; MULLER, Hist. Pl. No. 1728 (= No.
409!), volledige en juistere titel-opgave bij I. VON ROEDER-BAUMBACH, Versieringen bij blijde
inkomsten, gebruikt in de Z. Ned. gedurende de 16e en 17e eeuw, met een hoofdstuk van H.G.
EVERS, Antw. 1943. bl. 20.
4) E. VAN METEREN, Historie der Nederlandscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende
geschiedenissen, 's Grav. 1614, fol. 17: ‘So is de Keyser daer gecomen, lenende op de
schouderen van den Prince van Orangien’.
5) Deze bijzonderheid treft men het eerst aan op de ets door S. Fokke bij bl. 434 van het in 1751
uitgegeven Vde deel van WAGENAAR'S Vaderlandsche Historie (MULLER, No. 410; 148 × 198
mm). In 1798 verscheen een kleine copie naar deze prent in J.W. TE WATER, De Vaderlandsche
Historie van Wagenaar verkort (III, bl. 110; 75 × 108 mm). Het is merkwaardig dat deze copie
in de architectuurvormen zich bewust van haar voorbeeld verwijdert, teneinde een juistere indruk
te geven van de Gothische zaal waar zich de gebeurtenis afspeelt: de ramen zijn kleiner
geworden, reiken niet meer tot op de grond en de spitsbogen zijn thans overal doorgevoerd.
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Op de illustratie van R. Vinkeles (MULLER, No. 407), naar J. Buys bij J. FOKKE'S Geschiedenis
der Nederlanden, 1783, dus 32 jaar na Fokke's ets bij Wagenaar, leunt Karel V weer niet op
Willem van Oranje.
Naar zijn verklaring onafhankelijk van Gallait's historie-stuk, ontwierp POTGIETER 3 jaar later voor
de voorhof van het door hem gedroomde Rijksmuseum (1844) in woorden een schilderij met
hetzelfde onderwerp.
Misleidend is in diens voetnoot de voorstelling, als ware de volgorde omgekeerd: ‘Een meer
welkom blijk van overeenstemming van gedachten tusschen een schilder en een schrijver die
van elkaar niet afwisten, heeft ons zelden verrast, dan wij in de fraaije schilderij: l'Abdication de
Charles Quint, later door L. Gallait geleverd, mogten waardeeren’ (zie de geïll. uitg. tezamen
met Jan, Jannetje en hun jongste kind, door L. S[IMONS], Amst. z.j. (W.B.).
6) ‘Historism, defined by a French writer as le sens de la différence des temps’, C.A. Beard & A.
Vagts, ‘Currents of thought in historiography’, American Hist. Review 42 (1937) bl. 446.
7) Over het begrip h i s t o r i s m e bestaat een geheele litteratuur. Volgens E. TROELTSCH behoort
het historisme ‘zu den wichtigen Zügen in der Seelenverfassung des Jahrhunderts’ (Aufsätze
zur Geistesgesch. u. Religionssoziologie, Tübingen 1925, bl. 628 = Ges. Schriften 4. Bd). Vgl.
ook van denzelfden: Der Historismus und seine Probleme, Tübingen 1922 (= Ges. Schriften 3.
Bd.).
R. WITTRAM definieerde het historisme als ‘die Hinwendung zum Vergangenen in einem vom
gegenwärtigen Leben abgekehrten Sinn (‘Historismus und Geschichtsbewusstsein’, Hist. Zeitschr.
157 (1937) bl. 230).
Volgens HUIZINGA is ‘die bedenkelijke eigenschap van onze cultuur, die men wel het historisme
noemt, niets anders dan een zeer algemeene, sterk ontwikkelde aesthetische ontvankelijkheid,
Ik bedoel dien aanleg, die het ons in tegenstelling met de krachtige eenzijdigheid van vroegere
geslachten mogelijk maakt, tegelijk Van Eyck en Rembrandt, het rococo en Millet te genieten,
rationalist te zijn met Diderot en calvinist met de Geuzen’. (Het aesthetische bestanddeel van
geschiedkundige voorstellingen, Haarlem 1905, bl. 27).
Vgl. verder: F. MEINECKE, Schiller und der Individualitätsgedanke. Eine Studie zur
Entstehungsgeschichte des Historismus, Lpz. 1937; IDEM, Vom geschichtlichen Sinn und vom
Sinn der Geschichte, Lpz. 1939; IDEM, Die Entstehung des Historismus, München-Berlijn 1938
(rec. J.C. de Haan in Tijdschr. voor Gesch. 54 (1939) bl. 61); H. FREYER, ‘Das geschichtliche
Selbstbewusstsein des XX. Jhts’, Hist. Zeitschr. 158 (1938) bl. 163.
HUIZINGA'S opstel ‘Over een definitie van het begrip geschiedenis’ verscheen het eerst in de
Mededeelingen der Kon. Ak. van Wetenschappen, Afd. Letterk. dl. 68, serie B, No. 2 (1929)
herdrukt in: J. HUIZINGA, Cultuur-Historische Verkenningen, Haarlem 1929, bl. 156 e.v., en
vertaald als ‘A definition of the concept of history’ in: Philosophy & History, Essays presented
to E. Cassirer, Oxf. 1936.
Vgl. verder van denzelfden schrijver: Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige
voorstellingen, Haarlem 1905; Over Historische Levensidealen, Haarlem 1915; ‘De waarde der
historie voor de hedendaagsche cultuur’, De Gids 1935 I; het art. ‘Geschiedenis’ in WINKLER
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PRINS, Algemeene Encyclopaedie , VIII (1935) bl. 174, herdrukt in HUIZINGA, De Wetenschap
der Geschiedenis, Haarlem 1937, bl. 109-139 als: ‘Kort begrip van den aard der geschiedenis
als cultuurverschijnsel en als wetenschap’ en tenslotte: ‘Over vormverandering der geschiedenis’,
Mededeelingen der Ned. Ak. van Wetenschappen, Afd. Letterk., Nieuwe reeks, dl. 4, No. 3
(1941).
B. CROCE'S Teoria e storia della storiografia verscheen in 1913; in 1938 gaf dezelfde schrijver
in het licht: La storia come pensiero e come azione.
Van J. ROMEIN'S ‘Het onvoltooid verleden’ (1937) drukt reeds de titel de gedachte uit, ‘dat het
verleden zich aan ons voordoet niet als een constante, doch als een variabele grootheid’.
Vgl. verder van ROMEIN ‘Zekerheid en onzekerheid in de geschiedwetenschap. Het probleem
der historische objectiviteit’, Groot Nederland 36 (1938) I. bl. 325; H.E. BARNES, A history of
historical writing, Oklahoma 1937 en F. GUNDOLF, Anfänge deutscher Geschichtschreibung,
Amsterdam. 1938 (waarover een geestige bespreking van J. Romein in De Groene
Amsterdammer van 20 Aug. 1938).
Reeds in RANKE'S Tagebuchblätter kan men de notitie vinden: ‘Die Historie wird immer
umgeschrieben’ (L. VON RANKE, Sämmtliche Werke, Bd. 53-54 Lpz. 1890, bl. 569).
1) J. ROMEIN, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen,
Haarlem 1932, bl. XXIII.
2) M. DVOřÁK in een lezing te Bregenz 1920; geciteerd in zijn Kunstgeschichte als Geistesgeschichte,
München 1924, bl. X.
3) ‘Eine Kunstgeschichte, die durch eine einseitige Betonung des Formalen dem eigentlich
Künstlerischen näher zu kommen meinte, hat sich gerade damit gegen wichtige Voraussetzungen
des Künstlerischen vergangen’, W. KRÖNIG, Der italienische Einflusz in der flämischen Malerei
im ersten Drittel des 16. Jhts, Würzburg 1936, bl. 4.
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Reeds in 1915 schreef A. DRESDNER: ‘Es beruht auf einer völlig falschen Problemstellung, wenn
man heut den Stoff für irrelevant in der Kunst erklärt’ (Die Kunstkritik, München 1915, bl. 85).
Zie ook: H. VON EINEM, ‘Aufgaben der Kunstgeschichte der Zukunft’, Zeitschrift für Kunstgeschichte
V (1936) bl. 3 ‘So ist es gerade ein ganz speziell kunsthistorisches Bedürfnis, die formale Methode
zu erweitern und durch Untersuchung der ausserkünstlerischen Faktoren sichere Grundlagen
zur Erfassung des geschichtlichen Phänomens zu schaffen’ en vgl. het oordeel van E. MICHALSKI
over WÖLFFLIN'S methode: ‘Es gibt deutlich Kunstperioden und Stile, für welche die nur ästhetische
Betrachtung nicht ausreicht’ (E. MICHALSKI, Die Bedeutung der ästhetischen Grenze für die
Methode der Kunstgeschichte, Berlin 1932, bl. 5). Dezelfde waarschuwt echter volkomen terecht
tegen een eenzijdige overschatting van DVOřÁK'S methode: ‘Dvoraks Zurückführung der Kunst
auf ausserästhetische Phänomene wird sich deshalb nur bei besonderen Konstellationen
rechtfertigen lassen’, ibid. bl. 4, bij een bespreking van COELLEN'S bezwaren tegen DVOřÁK'S
Kunstgesch. als Geistesgesch. (Über die Methode der Kunstgeschichte, Darmstadt 1924, bl.
14).
De hierboven geciteerde KRÖNIG legt tegenover de ‘impressionistische Überschätzung des rein
Formalen’ de nadruk op de ‘Bedeutung des Stofflichen und der Themenwahl’ en hij wijst op ‘die
Möglichkeit einer Kunstgeschichtschreibung nach ‘Inhalten’ nach dem, was zu jeder Zeit
‘bildwürdig’ war, nach der Wandlung dieser bildwürdigen Inhalte’ (t.a.p.).
1) A. WARBURG, ‘Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara’,
Italia e l'Arte Straniera, Atti del X. Congresso internazionale di Storia dell' Arte, Roma 1922, bl.
179 (herdr. in WARBURG, Gesammelte Schriften II, Lpz.-Bln. 1932, bl. 459 e.v.).
Opmerkelijk is dat E. MÂLE, wiens werken over l'Art religieux de eerste uitvoerige iconologische
studies genoemd kunnen worden, deze term in 't geheel niet kent.
2) E. MANDOWSKI, Untersuchungen zur Iconologie des Cesare Ripa, Diss. Hamburg 1934. Zie ook:
E. MÂLE, ‘La clef des allégories peintes et sculptées’ ,Revue des deux Mondes 97 (1927) bl.
106 en 375; HOOGEWERFF, ‘L'Iconologie et son importance pour l'étude systématique de l'art
chrétien’, Rivista di archeologia Cristiana, VIII (1931) bl. 59/60.
De eerste uitgaven geeft HOOGEWERFF niet nauwkeurig op, ze zijn volgens MANDOWSKI: 1593
eerste ed. te Rome, 1602 tweede uitg. te Milaan (beide ongeïll.), 1603 eerste geïll. uitg.
I n v l o e d i n N e d e r l a n d : 1644 vert. door Dirck Pieters Pers. Als voorbeelden van Ripa's
invloed in Ned. zie: VONDEL in de opdracht van de Leeuwendalers (1647, ed. W.B. V (1931) bl.
265) en in de Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650, ibid. bl. 487).
RIPA'S invloed op Artus Quellinus' decoraties in het Amsterdamsche stadhuis komt ter sprake
in E. PANOFSKY, Hercules am Scheidewege, und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst,
Lpz. 1930, bl. 30/31 (= Studien der Bibliothek Warburg XVIII).
3) Een dergelijke onderscheiding dus, als er bestaat tusschen de vakken Kunsttopographie en
Kunstgeographie. Vgl. P. PIEPER, Kunstgeographie, Versuch einer Grundlegung, Diss. Bonn
1936, bl. 14. Zie ook: E. KEYSER, Das Bild als Geschichtsquelle, Hamburg 1935 (= Historische
Bildkunde Heft 2.) bl. 5: ‘Von der Bildkunde könnte eine Bildlehre (Ikonologie) unterschieden
werden. Während die Bildkunde von der tatsächlichen Beschaffenheit des Bildes ausgeht, würde
der Bildlehre die Theorie des Bildes, die Problematik bildlicher Darstellung vorbehalten bleiben.
Sie würde sich mit der Möglichkeit und dem Wert bildlicher Darstellung überhaupt
auseinanderzusetzen haben und in enger Verbindung mit der Ästhetik stehen.’
‘L'iconologie - comme l'iconographie dans ses recherches a pour objet les oeuvres d'art sans
les classer selon la technique appliquée ou selon la perfection atteinte, mais elle les contemple
en les rangeant uniquement par ordre de leur signification. Pour ses arguments elle ne s'adresse
pas tant aux oeuvres elles-mêmes (souvent muettes et tordues) qu'elle ne fait cas de l'habileté,
de la virtuosité ... avec lesquelles les oeuvres d'art sont exécutées; elle cherche avant tout de
discerner de quelle idée ... ces produits de l'esprit humain créateur sont l'expression, essayant
d'établir aussi quelle importance culturelle, ou bien quelle signification sociale on peut attribuer
à certaines formes, manières d'expression et de figuration, dans une époque déterminée.’
‘Ainsi donc l'iconographie s'occupe-t-elle de rédiger avant tout des descriptions analytiques et
comparées; l'iconologie, après avoir affronté l'examen systématique du développement des
thèmes, pose la question de leur interprétation. S'occupant plus du contenu que de la matière
des oeuvres d'art, elle tent à aborder aussi l'irréalité, à comprendre le sens ... qui se trouve
exprimé (ou peut-être caché) dans les formes figuratives.
La seule iconographie ne devrait pas chercher à interprêter le témoignage et la valeur spirituelle
des oeuvres d'art. Elle est descriptive analytique ou synoptique tour à tour, mais elle n'est pas,
elle n'a pas la mission d'être pénétrative.
C'est à l'iconologie qu'incombe la tâche de donner l'exégèse des manifestations artistiques, qui
du reste pour elle ne sont jamais exclusivement artistiques’ (HOOGEWERFF, t.a.p., bl. 58).
P. FRANKL (Das System der Kunstwissenschaft, Brünn u. Lpz. 1938, bl. 991) onderscheidt
‘niedere Ikonographie’ en ‘höhere Ikonographie’. De laatste soort is wat wij iconologie noemen.
Zie ook bij PANOFSKY (Studies in Iconology, N.Y. 1939, bl. 14/15) de verdeeling in ‘iconographical
analysis’ en ‘iconographical interpretation (iconographical synthesis’).
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Eenigszins anders is de verdeeling bij R. LIGTENBERG, ‘De oudste ikonografie van Maria's
ontvangenis’, Collectanea Franciscana Neerlandica, 's-Hertogenbosch 1927, bl. l: ‘Wij
onderscheiden ikonografie = de voorstellingen zelf, van ikonologie = de wetenschappelijke
behandeling daarvan’.
Een opsomming der d e f i n i t i e s van iconografie, zooals die in de belangrijkste handboeken
der laatste halve eeuw voorkomen gaf G. ANDRÉ, ‘Architektur und Kunstgewerbe als Gegenstand
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der Ikonographie’, Festschrift Richard Hamann, Burg 1939, bl. 4 ).
4) Vgl. de bespreking van HOOGEWERFF'S artikel door GERTRUD BING in de Bibliography on the
survival of the classics, ed. by the Warburg Institute I (1934) bl. 77.
Een vorige generatie van kunsthistorici heeft getracht het wezen van het kunstwerk te benaderen
o.a. door gedetailleerde kennis van de uitwendige facoren, die bij de tot standkoming een rol
spelen (b.v. biografische bijzonderheden betreffende den betrokken kunstenaar). De iconologie
streeft naar geen ander doel, maar richt daarbij tevens haar blik op de invloeden, die inhaerent
zijn aan het uitgebeelde onderwerp en waarop de kunstenaar, positief of negatief, heeft
gereageerd.
Het inzicht in de aard dier spanning tusschen kunstenaar en onderwerp, tusschen de bezieling
en de traditie ia de winst, die men van elke iconologische studie mag verwachten en geen
onderzoek zal volledig zijn, wanneer zich niet als resultaat een beeld van die spanning afteekent.

1)

1)

2)
3)

Het ontstaan van zekere iconografische complexen, de verschuivingen en spanningen binnen
een dergelijke groep, de invloed, door deze formaties onderling op elkaar uitgeoefend, ziedaar
eenige problemen van het hier gekozen studieveld, dat door de ondertitel wordt aangeduid.
Zie voor een overzicht der door ons ingevoerde terminologie het register s.v. groep.
In hetzelfde jaar verscheen te Leipzig de Vorstudien tot W. DRUGULIN'S Historischer Bilderatlas,
Verzeichniss einer Sammlung von Einzelblättern zur Cultur- und Staatengeschichte vom
fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert, in 1867 gevolgd door het eigenlijke werk Die
Geschichte in Flugblättern, van hetzelfde formaat als MULLER'S Historieplaten (ook verschenen
met Eng. en Fra. titel). MULLER'S boek onderscheidt zich van deze eveneens nog altijd
geraadpleegde aan biedingscatalogus van DRUGULIN'S ‘KunstComptoir’ door het feit, dat M.
geen prijzen vermeldt en tal van prenten beschrijft die zich in particuliere verzamelingen bevinden.
De prenten, die tezamen zijn historische atlas vormen, werden in 1881 voor 's Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam verworven.
R e c e n s i e s van Muller's Historieplaten verschenen van de hand van W. DRUGULIN in Archiv
für zeichnende Künste, 10 (1864) bl. 275; R. F[RUIN] in De Gids 1864, bl. 625 (= Verspr. Geschr.
VII, bl. l); A.J. NYLAND in De Gids 1878 II, bl. 509. Zie ook: H. BRUGMANS en W.W. V.D. MEULEN,
‘Nederlandsche Historieprenten’, Elsevier's geillustreerd Maandschrift, 26 (1903) bl. 86 (lofrede
op MULLER!), 230; 27 (1904) bl. 103; 38 (1909) bl. 87, 179.
Een aanvulling op MULLER'S werk leverde G. VAN RIJN in zijn Katalogus der Historie-, Spot- en
Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis van Nederland verzameld door A. van Stolk, waarvan
het eerste deel in Amsterdam bij Frederik Muller & Co. in 1895 verscheen. Het werk is compleet
in 11 deelen, waarvan het laatste, het register, in 1933 het licht zag; VAN RIJN werd van deel IV
(1900) af bijgestaan door C. VAN OMMEREN wiens naam te beginnen bij het VIIIde deel (1908)
op het titelblad voorkomt, en die na VAN RIJN'S dood (1912) de laatste vellen van het Xde deel
(verschenen in 1931) bewerkte.
Muller's plan, ook de s c h i l d e r i j e n met historische voorstellingen op te nemen, werd slechts
ten deele uitgevoerd, en thans, na meer dan driekwart eeuw, bezitten we nog geen tegenhanger
tot zijn catalogus van historieprenten, gelijk E.W. MOES, Iconographia Batava (1897-1905) het
van MULLER'S en VAN SOMEREN'S portretcatalogi is. (Zie ook noot 13:3).
In: G. GIRKE, Die Tracht der Germanen in der vor- und frühgeschichtlichen Zeit, Lpz. 1922-24
vindt men in het 2de deel, bl. 120 en vig. een ‘Anhang’: ‘Vom heutigen landläufigen
Germanenbildnisse’, het is de eenige plaats in de literatuur waar wij onze probleemstelling
terugvonden.
Daarom bedienen wij ons ook van de in de 17de eeuw gebruikelijke namen Claudius Civilis en
Batavieren, in plaats van de wetenschappelijk correctere Julius C. en Bataven.
ROMEIN heeft in zijn opmerkingen naar aanleiding van HUIZINGA'S ‘Over een definitie van het
begrip geschiedenis’ gewezen op de moeilijkheid, die zou ontstaan, doordat we krachtens deze
definitie tal van onhistorische feiten (mythologische stedestichters e.d.) toch bij ‘de geschiedenis’
zouden moeten rekenen, zulks tot nadeel van het aanzien der historische wetenschap, die
immers uitsluitend reëele feiten tot haar studieveld kan rekenen.
Nu had ROMEIN reeds opgemerkt, dat in HUIZINGA'S definitie ‘Geschiedenis is de geestelijke
vorm, waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’, niet zoozeer de vraag wordt
behandeld; ‘wat is geschiedenis’ als wel ‘welke functie heeft de geschiedbeoefening?’
Inderdaad is het in hooge mate verwarrend, dat we kunnen spreken van ‘Geschiedenis’ zoowel
in den zin van geschied-schrijving , geschiedenis-wetenschap als in de oorspronkelijke beteekenis
van: datgene, wat geschied is.
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Naar aanleiding van den op bl. 26 genoemden legendarischen stedestichter, waarop de besproken
definitie volkomen van toepassing is, roept ROMEIN verontrust uit: ‘Is dat nu geschiedenis?’ Hij
bedoelt: is dat nu echt gebeurd? en meent, dat de definitie ons tot een dergelijke onjuiste conclusie
zou nopen.
HUIZINGA gaf echter geen definitie van ‘het verleden’, maar van die vorm van cultuur, die men
geschiedschrijving noemt; ROMEIN noemt dit gesohiedenis-als-vak.
Wanneer men nu HUIZINGA'S definitie opvat in den zin, ook door Romein daaraan gegeven,
behoeft dit voorbeeld o.i. niet tot moeilijkheden aanleiding te geven. ‘Geschiedenis’ in den zin
van ‘werkelijk gebeurd’ is het voorbeeld natuurlijk niet, maar wel hoort de heros eponymus met
alle andere legendarische geschiedvormen tot het geschiedbeeld van de tijd, die ze schiep. J.
ROMEIN, Het onvoltooid verleden, bl. 67. - Een samenvattend overzicht dezer tegenstellingen
leverde J.S. BARTSTRA onder de titel ‘Het gestaakt Dispuut’, Nederlandsche Historiebladen I
(1938) bl. 17.
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I. De uitbeelding van de historische gebeurtenis
Het ontstaan van het tegenwoordige standpunt
WANNEER men genoegen zou willen nemen met een zéér schematische indeeling
van de ontwikkeling van het kunstbesef in de afgeloopen honderd jaren, zou men
kunnen zeggen, dat een periode van historische voorkeur werd gevolgd door een
tijd van aesthetische praedilectie. Men zou vervolgens deze globale indeeling nog
verder kunnen voeren, door op te merken, dat onze huidige opvatting weer meer
heeft overgenomen van de zienswijze onzer grootvaders, dan onze vaders in hun
tijd noodig of zelfs maar wenschelijk achtten.
Wij hebben een periode achter ons, waarin het artistieke beginsel à tort et à travers
werd gepropageerd. In menig museum werden van de portretten de bordjes met
de namen der voorgestelden verwijderd. De opvatting was, dat het afleidde wanneer
men b.v. zag, dat men voor het portret van Van Oldenbarnevelt stond. Slechts als
schepping van Mierevelt mocht men het kunstwerk genieten. Deze hardnekkige
beperking was noodig geworden, omdat bij het grootste gedeelte van het publiek
een overdreven aandacht voor het onderwerp de ontvankelijkheid voor de
aesthetische kwaliteiten van het kunstwerk geheel en al had verstikt.
Wat nu het historie-stuk betreft, ging men in zijn voorliefde voor het anecdotische
onderwerp zoover, dat de Nachtwacht werd miskend, omdat het verre van duidelijk
was, wat zich daar precies afspeelde, terwijl daarentegen een derderangs romantisch
schilderij voorstellend ‘Rembrandt de Nachtwacht schilderend’ het publiek ongemeen
1)
vermocht te boeien . Nog in 1894 vond de schilder en kunsthistoricus Jan Veth het
noodig erop te wijzen, dat een museum, ‘een tempel aan de schilderkunst gewijd’,
niet ‘de roem van de geportretteerden, maar van de portrettisten zelve’ behoorde
2)
te doen uitkomen .
Potgieter zou het daarmee zeker niet eens zijn geweest, hij beschouwde de
kunstwerken in de eerste plaats als illustratie-materiaal voor een
beschavingsgeschiedenis des vaderlands en meende, dat omgekeerd de kunstenaar
van zijn dagen niet beter kon doen, dan zijn stof te ontleenen aan de vaderlandsche
3)
geschiedenis .
Het valt buiten ons bestek, hier nader in te gaan op die typische trek van de kunst
der Romantiek: haar voorliefde voor het historische onderwerp. We bespraken reeds
Gallait's schilderij van de troonsafstand van Karel V (1841) afb. 2). De voorbeelden
van Romantische historie-stukken, die - vaak via schoolplaten - in het historisch
bewustzijn van de huidige generatie zijn opgenomen, liggen ook verder voor het
grijpen.
Daar zijn - om bij de vaderlandsche geschiedenis te blijven - de twee kolossale
doeken ‘Adriaan van der Werff voor het morrende volk’ door M.I. van
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Bree (1817) en zijn leerling G. Wappers (1829), of het niet minder omvangrijke werk
‘Kenau Hasselaar op de wallen van Haarlem’ door J.H. Egenberger en B. Wijnveld
1)
Jr. (1854) .
Van de ontelbare buitenlandsche producten noemen wij - ons tot één thema
beperkend - ‘Columbus voor de Hooge Raad te Salamanca’ door E. Leutze (1841),
‘Luther voor de rijksdag te Worms’ door J. Schnorr von Carolsfeld (1860), ‘Galileï
voor het Concilie’ door F.K. Hausmann (1861).
Het was de tijd van Menzel, Meissonier en Baron Leys (allen in 1815 geboren),
van den reeds genoemden Gallait (1810-1887) en zijn leerling K.Th. Piloty
(1826-1886), van de Nederlanders Ary Scheffer (1795-1858) en Alma Tadema
(1836-1912), die respectievelijk in Parijs en Londen ongehoorde successen oogstten
met hun historische schilderijen. Binnen onze landsgrenzen ontplooiden Charles
Rochussen (1814-1894) en David Bles (1821-1899), de illustratoren der werken
van Van Lennep en Mevrouw Bosboom-Toussaint, een productiviteit, die slechts
uit de buitengewone geliefdheid van het historische genre kan worden verklaard.
De reactie, die op deze mode volgde, was fel maar noodzakelijk. Tenslotte echter
werd het doel bereikt en was het publiek ervan doordrongen, dat een kunstwerk
nimmer zijn waarde kan ontleenen aan een verheven onderwerp alleen. Hiermede
was een toestand ingetreden, die den kunstenaars een vrijheid van beweging
waarborgde zooals zij nimmer te voren hadden genoten. Toch school in deze
heilzame ontwikkeling ook een dubbel gevaar, zoowel met het oog op de toekomst
als in verband met het verleden.
Voor de toekomst vormde een tot principe verheven abstraheering een gevaar,
waardoor de natuurlijke grenzen der beeldende kunsten dreigden te worden
overschreden; een consequent doorgevoerde eliminatie van het onderwerp moest
noodzakelijk leiden tot de geometrische figuren van het Cubisme.
Het tweede gevaar, dat naar het verleden was gericht, betrof de waardeering der
kunstwerken van vroeger tijden. Het is nu eenmaal altijd moeilijk, in anderen de
trekken te bewonderen, die men in zichzelf bestrijdt. De onttroning van het onderwerp
was een aesthetische revolutie, die noodzakelijkerwijs moest leiden tot de volledige
ontrechting van het historie-stuk.
Als een voorbeeld, hoever naar de andere zijde de weegschaal al spoedig
doorsloeg, vermelden wij, dat in 1913 Meier-Graefe kon opmerken, dat voor het
genieten van Delacroix' ‘Barque de Dante’ (1821) ‘bekendheid met het litteraire
motief, dat den schilder inspireerde, voor den beschouwer slechts schadelijk kan
zijn’. ‘Wij behoeven’ - zoo schrijft hij - ‘niet te weten, wie die hooge gestalten zijn,
noch waar zij zich bevinden’. En hij besluit met de volgende volzin, die bezwaarlijk
in eenvoudig Nederlandsen valt weer te geven: ‘Das erregende Moment in dem
Bilde ist nicht das Gedicht Dantes, sondern die Differenz zwischen der erhabenen
Ruhe der hohen idealen Ge-
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stalten und dem Toben, das unter ihnen und um sie herum vorgeht; einfacher gesagt,
das Aufragende neben dem Gewühl; noch einfacher, das stille Vertikale neben dem
1)
bewegten Horizontalen’ .
Inderdaad, eenvoudiger kan het niet! En deze geforceerde poging tot
kunsthistorische vereenvoudiging is een waardige tegenhanger tot de gelijktijdige
experimenten van Dadaïsme en Cubisme.
De kiem van deze en soortgelijke extravaganties kan men vinden in de geschriften
van Wölfflin, die in hun tijd buitengewoon belangrijk werk hebben verricht voor de
hierboven bedoelde emancipatie. Het was in 1898 noodig, het door staalgravures
van elk allooi voor het ware begrip van Rafaël's kunst afgestompte publiek te wijzen
op de zuiver-aesthetische kwaliteiten van dezen kunstenaar, die ‘als geen meester
voor hem het gevoel bezat voor wat het menschelijk oog aangenaam aandoet’.
Toch wrijft men zich de oogen uit, wanneer men in Wölfflin's terecht beroemde
‘Klassische Kunst’ over Rafaël's cyclus in de Camera della Segnatura van het
Vaticaan leest, dat voor een recht begrip van de ‘Disputa’ en de ‘School van Athene’
historische kennis niet vereischt is. ‘Man fragte nicht, was die Figuren bedeuten,
sondern hielt sich an das, was sie sind. Das körperlich-geistige Bewegungsmotiv
schien alles, der Name gleichgültig’. Het is duidelijk, dat Wölfflin, die een beroemd
2)
docent was, deze woorden tot zijn auditorium sprak .
In een studie als deze, gewijd aan de geschied-uitbeelding, is het noodig, vooraf
eenige aandacht te besteden aan deze wisselende standpunten. Leest men b.v.
3)
het boek van Brieger over de Duitsche historie-schildering der Romantiek (1930) ,
dan blijkt al spoedig, dat deze schrijver nog geheel en al doordrongen is van
opvattingen, die - afgezien van hun absolute waarde - althans aan het historie-stuk
onmogelijk recht kunnen doen wedervaren.
Brieger gaat zelfs zoover in zijn afkeer voor het onderwerp, i.c. de anecdote, dat
hij slechts zulke historie-stukken als gave kunstwerken beschouwt, die zonder
nadere toelichting geheel en al begrijpelijk zijn.
Schilderijen, die een verklaring behoeven, noemt hij illustraties en dit woord heeft
bij hem een deprecieerende beteekenis. ‘Der Geschichtsmaler kann nicht wie der
biblische Historienmaler damit rechnen, dass das Dargestellte allen bekannt sei....
Nur wenige Künstler sind der Gefahr des Illustrierens nicht erlegen, haben gewusst,
4)
welche geschichtlichen Tatsachen sich selbst deutende Gestalt gewinnen können’ .
Het behoeft geen betoog, dat een schilderij met historisch onderwerp inderdaad
nog iets anders behoort te wezen dan een vergroote en in kleuren uitgevoerde
boekillustratie; en het zij toegegeven, dat Brieger in het door hem behandelde tijdvak
tal van scheppingen zal hebben aangetroffen, die, hoewel ze zich voor het eene
uitgaven, niet meer dan het andere waren. Toch meenen wij, dat Brieger theoretisch
gesproken het probleem niet juist stelt en dat zijn
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verdeeling in een bijbelsch historie-stuk en in een kunstwerk dat een algemeen
1)
historisch voorval uitbeeldt, niet essentieel is . Indien al de bijbelkennis thans grooter
2)
is dan de historische eruditie (hetgeen wij ten zeerste betwijfelen , is toch het
bijbelsche schilderij onmogelijk anders op te vatten dan het stuk met een klassieke
of met een historisch onderwerp. Voor alle drie groepen bestaat de afhankelijkheid
van een tekst, van een onder woorden gebracht relaas.
Uit dit globale overzicht van de opeenvolgende opvattingen betreffende het
historie-stuk rijst zoodoende de vraag naar het kenmerkende van de
geschied-uitbeelding in het algemeen. Beter dan uit te gaan van vooropgezette
programma's lijkt het ons, daarbij te beginnen met het constateeren van enkele
onmiskenbare wezenstrekken.
Er zal wel geen verschil van meening over mogelijk zijn, dat de geschieduitbeelding
zich van de meeste andere vormen van beeldende kunst in de eerste plaats hierdoor
onderscheidt, dat de kunstenaar een vreemde wereld in zijn verbeelding moet weten
op te bouwen. In dit opzicht behooren de uitbeeldingen van historische
gebeurtenissen tot dezelfde groep als de illustraties van reisverhalen betreffende
landen, die den illustrator niet uit eigen aanschouwing bekend zijn.
De van ouds geldende verdeeling der fantasie in een werking van scheppend en
van herscheppend karakter, is met deze onderscheiding volkomen in
overeenstemming. Immers tegenover de normale gevallen, die aan de
herscheppende of reproductieve verbeelding kunnen worden toegeschreven, staan
uitzonderingen (zooals afbeeldingen van on-eigen landen of tijden), die naar het
3)
schijnt op rekening van de scheppende of creatieve fantasie moeten worden gesteld .
Deze z.g. scheppende fantasie wordt echter in twee opzichten danig in haar
vrijheid beperkt. In de eerste plaats gelden in gevallen van geschied- of reisillustratie
toch altijd zekere in woord of beeld gegeven normen, waaraan de kunstenaar moet
voldoen, wil het door hem geleverde werk aan het gestelde doel beantwoorden.
Maar zelfs daar, waar de scheppende fantasie geheel vrij lijkt, blijkt ze bij nader
toezien haar schepping op te bouwen door combinatie van op normale wijze
verworven gegevens. Reeds Leonardo da Vinci, een man zoowel van practijk als
van theorie, wist ‘dat het onmogelijk is eenig dier te fantaseeren, dat zijn ledematen
4)
niet van hier of daar borgt’ .
Het ging den kunstenaars, die het uiterlijk van een hun onbekende stad in beeld
moesten brengen, niet anders. H.E. van Gelder heeft hiervan een aardig voorbeeld
gepubliceerd in een prent door Ph. Galle naar M. van Heemskerck gegraveerd
(1564) ter illustratie van een vers van Hadrianus Junius bij het eerste hoofdstuk van
1

Jesaja (afb. 5 ). Het Jeruzalem, dat de profeet, zittend op een heuvel, met opgeheven
armen aanschouwt, blijkt wat
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zijn plattegrond betreft volkomen overeen te stemmen met het toenmalige
's-Gravenhage. De situatie van de Haagsche vijver, het Binnen- en Buitenhof, de
Gevangenpoort (om slechts deze te noemen) is geheel en al ongewijzigd in de prent
overgegaan, maar elk der gebouwen is vervangen door een adaequaat monument
in een stijl, die de Renaissance voor die der Oudheid hield. Verder vonden de ruïnes
van de Thermen van Caracalla hier een plaats en zijn in de Hofvijver twee obelisken
1)
opgesteld .
Het voorbeeld is bovenmate typisch voor de taaiheid, waarmede een aan de
werkelijkheid ontleend detail zich in het brein van den kunstenaar weet te handhaven.
Anderzijds leert het ons, hoe gemakkelijk het eene stuk werkelijkheid, gecombineerd
met het andere, een fantastisch geheel oplevert en niet in de laatste plaats is het
kenmerkend voor de wijze waarop men zich in de 17de eeuw een beeld vormde
van ongeziene omstandigheden: n.l. door het vertrouwde in uiterlijk opzicht te
veranderen, maar de eigenlijke structuur van het geheel onveranderd te laten. We
zullen gelegenheid hebben in de volgende hoofdstukken op te merken, dat het in
beeld, brengen van het historisch-verwijderde volgens een soortgelijk proces plaats
vond.
***
Wij willen thans de eerstgenoemde oorzaak, waardoor in de beeldende kunst de
z.g. creatieve fantasie in haar bewegingen wordt beperkt, nog eens nader bezien.
Wanneer een schrijver zijn lezer in een totaal nieuwe wereld wil binnenvoeren,
kan hij zijn voornemen met enkele woorden duidelijk maken. Het is daarentegen
den beeldenden kunstenaar onmogelijk een dergelijke introductie te geven; en zelfs
als hij een verklarend bijschrift te hulp neemt, kan hij zich niet te ver van de
2)
heerschende vormen verwijderen, op gevaar af, niet begrepen te worden . M.a.w.
het is voor den beeldenden kunstenaar zeer bezwaarlijk, elementen te gebruiken,
die den beschouwer geheel en al onbekend zijn. Deze omstandigheid is een van
de redenen, waarom in de beeldende kunst de traditie zooveel sterker is dan in de
letterkunde of in de wetenschap, en zij levert één der verklaringen, waarom b.v. het
historie-stuk vergeleken bij het geschiedwerk, waaruit het voortkwam, vrijwel steeds
achterlijk is.
Dit traditioneele element in de iconografie was zoo krachtig, dat het zelfs op zijn
beurt het geschiedbewustzijn op een vaak wonderlijke wijze kon beinvloeden. Wij
vergeten maar al te licht, dat Karel de Groote de baard, die hij bij Peter von Cornelius,
Wilhelm von Kaulbach en Rethel draagt, aan Dürer dankt (1512) en dat 's keizers
3)
portret op zijn munten en zegels geheel en al baardeloos is .
Deze kwestie voert ons weer terug tot het in de inleiding langs een geheel andere
weg reeds eenmaal benaderde probleem van de waarde der in histo-
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risch opzicht onjuiste afbeeldingen. De Romantiek kende dit vraagstuk nog
nauwelijks. Zij kon nog meenen, in het vermijden van anachronismen het uiterste
volbracht te hebben. Haar historisch realisme was tot een historische illusie
geworden, waarin ze zóózeer opging, dat een historicus als Burckhardt de
theoretische vraag kon opwerpen, of men wel weer ooit de weg uit die begoocheling
1)
zou kunnen vinden .
De tijd heeft inmiddels geantwoord. De ban is gebroken - althans voor de
beeldende kunst. Op het tooneel en niet te vergeten in de film, doet het historische
panopticum voor als na nog opgeld. Een tafereel als afb. 2 wordt tegenwoordig niet
meer geschilderd, maar wel ten koste van tonnen gouds voor de film geënscèneerd.
Overigens schijnt voor de geschied-uitbeelding het getij verloopen. Onze tijd kent
niet meer de moderne, zelfstandige illustratie van het geschiedboek. Onze
geschiedwerken worden zooveel mogelijk verlucht met ‘documenten’ of met wat
men daarvoor houdt; want het is merkwaardig te zien, dat men tegenwoordig bij het
streven naar historische juistheid vaak. den Duivel met Beëlzebub verdrijft.
Wanneer men n.l. zoekt naar documentaire afbeeldingen betreffende onze
vaderlandsche geschiedenis, laat men zich bij zijn keuze vaak leiden door Muller's
catalogus. In de inleiding had deze het punt ter sprake gebracht, ‘of men bij
gelijktijdige platen ook latere, waarschijnlijk of zeker onjuiste voorstellingen van
dezelfde gebeurtenis hebbe op te nemen’. Zelf oordeelde hij een zoodanige werkwijze
onwetenschappelijk. ‘Zoo zijn er dan ook bij het opstellen van deze beschrijving
vele latere afbeeldingen verwijderd, die vroeger daarin opgenomen waren, ja
onverstandig zou ik het achten, alle latere platen over den moord van Willem I, den
2)
dood van Oldenbarneveld, enz. op te nemen, ....’ .
Kort daarop vermeldt hij echter met groote instemming de reeks romantische
3)
schilderijen, die tezamen de Historische Galerij van Jacob de Vos vormden . In
zijn catalogus hebben dan ook tal van ‘waarschijnlijk of zeer zeker onjuiste
voorstellingen’ ten slotte toch een plaats gevonden.
De zucht van eiken verzamelaar, om zooveel mogelijk vakjes te vullen, zal hierbij
stellig een rol hebben gespeeld; en het dient gezegd, dat in Muller's atlas een
beduidend geringer aantal feiten uit onze vaderlandsche geschiedenis
vertegenwoordigd zou zijn, indien hij zich strikt aan zijn wetenschappelijk beginsel
zou hebben gehouden. De lezer weet, dat wij de laatste zouden zijn om hem dit
opnemen van ‘onjuiste’ voorstellingen te verwijten, indien slechts een duidelijk
onderscheid ware gemaakt tusschen de gelijktijdige en de niet-gelijktijdige prenten.
Thans is het voorbeeld van Muller's catalogus kenmerkend voor de verwarring,
die ook nu nog op dit gebied heerscht. Immers voor de illustratie van historische
werken grijpt men, blijkbaar onder invloed van op de schoolbanken opgedane
indrukken, telkens weer terug naar ‘oude prenten’,

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

14
zonder zich af te vragen, of het wetenschappelijke cachet van het teillustreeren werk
1)
daarmee inderdaad wordt verhoogd .
Welke uitgever, die zichzelf respecteerde, zou er b.v. genoegen mee kunnen
nemen, in een geïllustreerd boek over Willem van Oranje de portretten van slechts
drie van diens echtgenooten af te beelden, omdat er van Anna van Buren nu eenmaal
geen portret bekend was? Maar ook nadat Moes in 1893 te Douai een geschilderd
portret van de eerste gemalin van den Zwijger had ontdekt, ging men door, in
dergelijke boeken als haar portret de ‘oude prent’, af te beelden, die in werkelijkheid
een 19de-eeuwsche litho is, welke tot vulling van de toen voor het eerst als hinderlijk
2)
gevoelde open plaats werd vervaardigd . Evenzoo blijft Bloemaert's ontwerp voor
een portret van Willebrord voor velen nog steeds gelden als het authentieke portret
van dezen prediker, en is een geïllustreerde literatuurgeschiedenis onvolledig zonder
3)
de ‘portretten’ van Roemer Visscher's dochters .
De Romantische geschied-uitbeelding zal verder in dit boek niet meer worden
behandeld en nauwelijks worden genoemd. Wel zal men haar telkens op de
achtergrond kunnen ontwaren. Wij bespraken haar dan ook in dit eerste hoofdstuk
van een studie der 16de, 17de en 18de-eeuwsche geschied-uitbeelding slechts in
zooverre, als ons huidige standpunt eruit is voortgekomen en er nog mee
samenhangt.
Wie een landschap door een bril bekijkt, dient zich eerst van de kleur der glazen
te vergewissen.
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was het ALBERDINGK THYM, die de Nachtwacht het gemis van ‘iedere historische of politieke
praetentie’ verweet.
2) Gecit. bij BROM, t.a.p.
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3) Zie voor deze portretten hierbeneden, bl. 241:3.
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II. Verband tusschen geschiedschrijving en christelijke typologie
A. De typologische geschiedbeschouwing en verwante opvattingen
HET historisch bewustzijn, het gevoel voor het anders-zijn der verschillende tijden,
is niet bestaanbaar zonder een inzicht in de speciale gesteldheid der eigen cultuur.
Sedert Burckhardt's ‘Kultur der Renaissance in Italien’ (1860) is men vertrouwd
met het inzicht dat - in het algemeen gesproken - voor onze West-Europeesche
beschaving deze ‘Entdeckung der Welt und der Menschen’ haar beslag heeft
1)
gekregen in het tijdvak der Renaissance .
Deze uit zelfbewustzijn ontsproten belangstelling in andere culturen kan zich uiten
in twee vormen van wetenschap: geschiedschrijving en ethnografie. In het eerste
geval richt men zijn aandacht op het historisch-verwijderde, in het tweede trekken
andere, liefst ver afgelegen volkeren de belangstelling. In beide gevallen echter
wordt het eigen-vertrouwde getoetst aan het vreemde en anders geaarde.
Voor de Renaissance was de geschiedschrijving de belangrijkste dezer twee
wetenschappen. Haar beteekenis, haar nut was grooter.
Men zag het wereldgebeuren bovenal als een marionettenspel, waarin enkele
figuren het verloop der handeling bepaalden. Men moet zich hierbij herinneren, dat
voor de 16de en 17de eeuw het menschelijke karakter een vast omlijnd begrip was.
Het aantal typen, dat men onderscheidde, was niet bijster groot, en wanneer twee
figuren elkaar als tegenspelers ontmoetten, was dus het verloop der handeling van
2)
meet af aan gegeven . Zoo werd het wereldgebeuren een soort comedia dell' arte
en kon de geschiedbeoefening leering verschaffen over het toekomstige verloop
der dingen.

I. Allegorische en typologische bijbel-exegese
Naast deze mogelijkheid tot voorspellen van de afloop, berustend op de kennis der
hoofdpersonen, bestond er een zeer bijzondere vorm van geschied-beschouwing,
die de eene gebeurtenis opvatte als de voorafschaduwing van een latere, en wel
tot in de kleinste bijzonderheden. De oorsprong van deze eigenaardige denkwijze
ligt in de verhouding, die men tusschen het oude en het nieuwe Testament waarnam.
We vinden deze manier van zinvol rangschikken der historische feiten vooral daar,
waar de Joodsche Messias-verwachting in het evangelie van Christus haar
bevredigend einde had gevonden.
De eerste Christenen bemerkten met eerbiedige verwondering, dat Christus' leven
op aarde niet alleen de woorden der profeten in vervulling had doen
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gaan, maar ook, dat tal van gebeurtenissen uit dat leven als het ware hun voorloopers
hadden in feiten, waarvan het oude Testament verhaalde.
Dat Mozes in de woestijn de heilbrengende koperen slang had opgericht, wat
was het anders dan een ‘voorafschaduwing’ van Christus' heilbrengende kruisdood
en wat ‘beduidde’ het snood bedrijf van Jozef's broeders anders dan Judas' verraad?
Op deze wijze verkregen de zoo nauwkeurig opgeteekende lotgevallen van Israël's
stam een tot dusver ongekende luister.
Reeds in de schilderingen der oud-Christelijke catacomben wordt herhaaldelijk
door afbeelding van oud-Testamentische voorvallen gezinspeeld op gebeurtenissen
1)
uit het nieuwe Testament .
Het oude Testament droeg het nieuwe, zooals in de beeldende kunst de apostelen
2)
vaak op de schouders der profeten werden uitgebeeld . De vraag was slechts, op
welke wijze dit verband viel aan te toonen. In de eerste plaats kon men natuurlijk
3)
wijzen op de profetieën ; daarnaast was de allegorische uitlegging een vaak gevolgde
methode.
Voor Gregorius de Groote is Job het symbool van den verlosser, diens vrouw
beduidt het vleeschelijke leven, zijn zoons de apostelen en zijn vrienden de haeretici.
Bekend zijn ook de allegorische uitleggingen, waartoe het Hooglied telkens weer
aanleiding gaf. Tegen dit soort van interpretatie en het daaraan verbonden groote
gevaar van smakelooze overdrijving liet reeds Augustinus zijn waarschuwende stem
hooren: vóór alles moet men gelooven, dat de dingen, die in de bijbel staan, werkelijk
gebeurd zijn. ‘Ontneemt’- zoo roept hij uit-‘de schrift haar historisch fundament niet,
anders bouwt ge in de lucht. Abraham heeft inderdaad geleefd en hij had werkelijk
een zoon van Sara, zijn vrouw. Maar God heeft deze menschen gemaakt tot
aankondigers van Zijn zoon. Daarom kan men in alles wat zij zeiden en deden den
Heiland zoeken en vinden. Alles wat de Schrift van Abraham vertelt is werkelijk
gebeurd; maar tegelijkertijd is alles een zinnebeeldige profetie’.
In tegenstelling met de allegorische verklaring van het oude Testament noemt
men deze exegese, die dus een uitgesproken historisch karakter draagt, de
typologische. Christus zélf had er voorbeelden van gegeven: ‘gelijk Jonas drie dagen
en drie nachten was in den buik van den walvisch, alzoo zal de Zoon des menschen
4)
drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde ’. ‘En deze dingen alle zijn
hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op
dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn’, zegt Paulus (1 Cor. 10:11), sprekend
over de lotgevallen van het Joodsche volk. Elders gebruikt deze het woord schaduw
(Hebr. 10:1), welke beeldspraak de geliefkoosde aanduiding voor deze verhouding
5)
tusschen het oude en het nieuwe Testament zal blijven .

Typologische reeksen.
Van de vroeg-Christelijke tijden af beeldt men om deze redenen de verhalen
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van het oude en het nieuwe Testament paarsgewijze af, en in het bijzonder worden
episodes uit het leven van Mozes gaarne als typen van gelijksoortige uit Christus'
aardsche wandel voorgedragen. B.v. ‘Mozes slaat water uit de rots’ tegenover
1)
‘Longinus stoot Christus de lans in de zijde’ . Ook komen tegenover één antitype
vaak twee typen voor:
‘Jozef door zijn broeders in de put geworpen’ en ‘Jonas over boord gezet’
2)
tegenover ‘Jezus' zoendood’ .
De gebeurtenis uit het nieuwe Testament (‘sub gratia’) wordt in deze reeksen
vooraf gegaan door t w e e uit het oude Testament respectievelijk ‘vóór’ en ‘onder
de wet’ (‘ante legem’ en ‘sub lege’).
Naast deze reeksen, die onmiskenbaar als vrome climaxen zijn gerangschikt,
komen evenwel sedert de vroegste tijden gevallen voor, waarbij eer speelsch vernuft
aan het woord schijnt en waarbij een uiterlijke overeenkomst tusschen de vergeleken
gebeurtenissen voldoende geacht wordt. In de late middeleeuwen groeit, vooral
benoorden de Alpen, deze typologie uit tot zulk een rijk geschakeerd en fijn vertakt
geheel, dat men haar structuur vergeleken heeft met de stijl der flamboyante gothiek
3)
en die der polyfone muziek dier dagen .
De ‘Biblia pauperum’ (13de eeuw), de geliefdste bijbel der armen, hetzij van geest,
hetzij van goed, vatte reeds alles samen wat er aan dergelijke parallellen bestond,
en in werken als het ‘Speculum humanae salvationis’ (1324) of de ‘Concordantia
4)
caritatis’ (1351) werd hun aantal nog aanzienlijk uitgebreid . In het tweede gedeelte
van het laatstgenoemde werk wordt telkens het martelaarschap van een heilige
5)
behandeld en met bijgevoegde typen toegelicht . Hier dient dus het oude Testament
niet langer als voorafschaduwing van het nieuwe, maar leveren beide bijbelboeken
typen tot het leven van een niet-bijbelsche, een historische persoon; al moet men
in dit geval de trits stellig zoo opvatten, dat de figuur van Christus er als een
6)
edelsteen gevat is tusschen die van een voorlooper en een navolger .
Van het grootste belang is in dit verband de definitie van Thomas van Aquino, die
typen kenschetst als ‘personen, zaken of handelingen van het oude Testament, die
door Gods bedoeling en schikking zoo geleid worden, dat ze iets toekomstigs
7)
aanduiden’ . Hier wordt dus niet meer als eisch gesteld, dat de typologische reeks
in een gebeurtenis uit Christus' leven haar bekroning en vervulling vindt, en de weg
is geopend tot zulke, waarin een bijbelsche persoon of gebeurtenis de praefiguratie
wordt van een figuur of van een feit der wereldlijke geschiedenis.

Uitbreiding der typologische exegese tot de profane geschiedenis.
a) Klassieke oudheid.
De eerste uitbreiding, die we hebben te bespreken, betreft het eerste lid dezer
reeksen. Als het praefigureerende element kiest men niet een oud-testamentische
gebeurtenis, maar een aan de klassieke oudheid ontleend feit. De oor-
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spronkelijke bedoeling van deze methode was, de waarden der antieke beschaving
aan te wenden ten bate van het Christendom.
‘Ab Ethnicis, si quid recte dictum in nostrum usum est convertendum’ had
Augustinus geleerd, en alle Christelijke theologen na hem plachten hun klassieke
studies te verdedigen door een beroep te doen op de door hem geciteerde
1)
bijbelplaats .
Trouwens, waarom zouden de beide methoden van allegorische en historische
exegese niet evengoed op de verhalen der klassieke oudheid als op die van het
oude Testament van toepassing zijn? Waarom zouden de wijzen en helden van
Griekenland en Rome in hun beste gedachten en daden niet evenzeer een glimp
hebben opgevangen van de Goddelijke heerlijkheid, die zich later in Christus'
woorden en werken zoo volledig zou openbaren?
Wat, bij voorbeeld, kon het zonderlinge verhaal van Danaë anders zijn dan een
praefiguratie van Maria's onbevlekte ontvangenis? Hoeveel overeenkomsten bood
niet het leven van den heros Herakles met de aardsche wandel van Christus, en
hoe fraai lieten zich de twaalf eerste Romeinsche keizers rijen als tegenhangers
2)
der apostelen ! Reeds Karel de Groote had in de Aula Regia te Ingelheim de
beroemdste koningen en helden der Oudheid tegenover de groote Christelijke
3)
heerschers laten afbeelden .
Noch de theologische, noch de cultuurhistorische zijde van dit verschijnsel kan
ons hier thans verder bezighouden. Wel moeten wij nog een oogenblik aandacht
schenken aan de consequenties, die deze denkwijze voor de kunstbeoefening kon
krijgen, toen met de Renaissance een nieuwe vloedgolf van antieke vormen zich
over de Westeuropeesche ateliers verbreidde.
Zoo krijgt Dürer's streven als Renaissance-kunstenaar eerst zin, wanneer men
let op zijn bewust doel, de Christelijke kunst op te voeren tot het aesthetische peil
der klassieken.
‘Dann zu gleicher Weis, wie sie die schonsten Gestalt eines Menschen haben
zugemessen ihrem Abgott Abblo [Apollo], also wolln wir dieselb Moss brauchen zu
Crysto dem Herren, der der schönste aller Welt ist.... Und aus dem Ercules woll wir
4)
den Somson machen, desgeleichen wöll wir mit den andern allen than ’.
Bij een vrome Christen als Van Mander leidde deze opvattingen tot uitlatingen,
die men geneigd zou zijn te ridiculiseeren, wanneer ze niet op zulk een onmiskenbaar
waarachtige toon waren uitgesproken. Men hoore b.v. de eerlijke twijfel in de
volgende regels:
‘Maer Mercuyr of hij met gheslanghden stock
En hoornich hooft niet stack in Moysi rock
5)
En weet ick niet’ (O l i j f - B e r g h vs. 93)

b) Contemporaine geschiedenis.
Een andere wijze van uitbreiding was die, waarbij gebeurtenissen van de dag of die
uit een recent verleden met behulp van bijbelplaatsen werden toe-
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gelicht, of zoo noodig gestaafd. De causaliteit Gods, die men sedert eeuwen in de
paralleliteit der gebeurtenissen van oude en nieuwe Testament had bespeurd, werd
met niet minder eerbied tot in de geschiedenis van de dag waargenomen. Zoo werd
het tenslotte mogelijk, Gods bestier (zelfs in de meest wereldsche zaken) evident
te maken, door zich op bijbelplaatsen te beroepen.
Ook hier verviel men evenwel in excessen. Nicolaas v. Lyra en Joh. Polemar
1)
‘bewezen’ de geldigheid der Constantijnsche schenking met plaatsen uit Jesaias .
Maar men ging nog verder. Sprak God niet in alles?

Allegorische uitleg van contemporaine gebeurtenissen.
Steeds weer werden natuurverschijnselen en spelingen der natuur opgevat als
teekenen van de toorn Gods. De beeldende kunst werd bij deze zaken betrokken
omdat men door middel van geïllustreerde vlugschriften de beteekenis dezer monstra
snel verbreidde. Het bijgeloof in kometen en andere cosmische verschijnselen is te
algemeen bekend, dan dat we er hier verder op hoeven te wijzen. Slechts zij er aan
herinnerd, dat toen Bayle in 1682 een verhandeling ‘Over de Kometen’ had
uitgegeven, waarin hij het bijgeloof, dat kometen de verkondigers waren van een
Godsoordeel dorst te bestrijden, de regeering van Rotterdam op aandrang der
predikanten zijn jaargeld van ƒ 500.- inhield en hem de vergunning tot lesgeven
ontnam. Hoe men één en twee eeuwen vóórdien de spelingen der natuur opvatte,
moge uit eenige voorbeelden blijken. Toen er in 1496 te Landser een dubbel varken
werd geboren, bracht Sebastiaan Brant in een als pamflet verspreide oproep aan
Keizer Maximiliaan dit voorteeken in verband met het Turkengevaar.
In de tijd der godsdiensttwisten werden deze zaken nog met grootere hartstocht
opgevat. In 1522 werd in Freiberg een kalf geboren met een kop, die op een
monnikshoofd leek Luther was een der eersten, die naar de pen greep om deze
gebeurtenis toe te lichten:
‘....Das Gott eim Kalb das geistlich Kleid, die heilige Kutten hat angezogen, Damit
hat er on zweifel auff eim hauffen bedeut, das es bald offenbar werden musz, wie
die gantse Müncherey und Nonnerey nichts anders sey, denn ein falscher
2)
lügenhafftiger Schein und euszerlich gleichen eins geistlichen göttlichen Lebens’.
Een groote walvisch, die in 1522 bij Haarlem aanspoelde, zette in geheel Europa
de gemoederen in beweging; Luther schreef er over in een brief aan Paulus Speratus:
‘Bij Haarlem is een zeemonster aangespoeld, walvisch genaamd, 70 voet lang en
35 voet breed. Zulk een wonder geldt volgens voorbeelden der antieken voor een
3)
zeker teeken van toorn. God erbarme zich hunner en onzer’ .
Twee jaar te voren was er bij Zierikzee een dergelijk dier aangespoeld. Toen
Dürer zich in het begin van December 1520 in Bergen op Zoom bevond, kwam daar
een gezelschap van eenige te Antwerpen woonachtige Duitsche
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kooplieden, die op weg waren het monster te gaan zien. ‘Und lebt Niemand in
Seeland, der ein gesehen hat, der ein Drittheil von der Läng hätt gehabt, und der
Fisch kann nit von Land’, noteert de schilder in zijn dagboek en hij sluit zich aan bij
het gezelschap, waaronder zich waarschijnlijk ook zijn confrater Barend van Orley
bevond. Toen men echter te Zierikzee aankwam, was het dier inmiddels weer
1)
weggespoeld .
Toch hebben we waarschijnlijk een afbeelding ervan over, op de achtergrond van
een ± 1520 geschilderde ‘Christoforus’, welk werk blijkens een XVIde eeuwsche
2)
gravure het werk is van ‘J. Cock’ .
In de XVIIde eeuw verflauwde deze belangstelling niet. De fraaie prent, die Jan
Saenredam in 1602 uitgaf van een op 20 Dec. 1601 bij Beverwijk aangespoelde
potvisch, laat ons zien dat ook toen de stedelingen in groote drommen naar deze
3)
bezienswaardigheid trokken (afb. 9). Maar hoe geestig de voorstelling in dit opzicht
ook moge zijn, voor ons doel biedt het bijwerk bovenaan de prent, en het Latijnsche
vers van Screvelius eronder, belangrijker aanwijzingen.
Het bijwerk vertoont behalve de potvisch in twee verschillende standen,
aanduidingen van eclipsen en aardbevingen, terwijl links boven de Tijd toeziet en
daaronder de Dood de Amsterdamsche stedenmaagd met zijn schichten bedreigt.
Het Latijnsche vers, waarvan de lezer in de noten eenige tekstemendaties en een
vertaling kan vinden, spreekt van ‘bewijzen van Goddelijke toorn, wijzend op een
4)
nederlaag’ .
Steeds weer wordt de onheilspellendheid dezer gestrande, machtelooze kolossen
betrokken in de kring van het wereldgebeuren. Nog in 1608, toen er aan de
Hollandsche kust een walvisch aanspoelde, werd het feit onmiddellijk met de
algemeene toestand in verband gebracht. Er verscheen een boekje met de
veelzeggende titel: ‘Ware verthooning ende afbeeldinghe van eenen dooden ende
meest half verrotten Vis, door die Zee aan der Strande op gheworpen, den 20....
o

Sept. A 1608.... tusschen Catwyek ende Schevelingen. ....Aenwysende den Standt
ende conditie des Con. van Spaignien ende syn bedroch inden wtganck van desen
Vrede-handel gheopenbaert....’.
In dit werkje wordt van elk der ledematen van het dier de beteekenis aangegeven,
b.v.: ‘Door 's Walvischs cleyn ooghen wierdt d'onvoorsichticheyt des Admirants
5)
beduidt’, enz. .
Men ziet, waartoe een eeuwenlange traditie van allegorische exegese kan leiden.
Hierbij bedenke men, dat onder invloed der rederijkerij de oefening in het vormen
van ingewikkelde allegorieën groot was. Zoo kan het niet verwonderen, dat men er
niet voor stond, in allerlei bestaande vormen een diepere beteekenis te ontdekken.
Nog in de 17de eeuw verscheen een gravure betreffende ‘Het Mirakel van de
boomen’, welke kwestie veel stof opjoeg. Op Oudjaarsdag 1627 ontdekte de tuinman
op het buitengoed Cloeckendael bij Bloemendaal in een schijf hout, gezaagd uit de
tak van een appelboom, een aantal figuren, die men als 5 vrou-
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wen en twee violen kon uit leggen. Onmiddellijk verscheen er een gravure waarop
een en ander was afgebeeld. De dichter der expliceerende verzen waagde zich
weliswaar niet aan een gedetailleerde uitleg, maar merkte toch op:
‘Burger wilt gij wel gelooven,
Dat het werken sijn van boven!
'K bid U, hier doch niet en spot
In het hout soo leeft oock God’.

Hiertegen kwam de Haarlemsche predikant Samuel Ampzing in verzet. Hij liet ‘tot
bestraffinge van sekere onlangsch verschenen valsche afbeeldinge’ door den
accuraten kunstenaar Pieter Saenredam een nieuwe teekening maken, welke door
C. Koning werd gegraveerd, om aan te toonen, dat de vorige prent weinig minder
1)
dan boerenbedrog was .
De prognostische beteekenis, die men aan dergelijke natuurverschijnselen
toekende, verminderde naarmate de verlichting voortschreed. Toch bleef men
aandacht schenken aan deze spelingen der natuur en nog in 1758 nam de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem in haar verhandelingen
een bijdrage op over ‘veertien gezichtjes of landschapjes, kort te voren door Joost
Schut, tuinman en schrijnwerker te Haarlem ontdekt bij het afzagen en in het hout
van eenige appelboomen stoelen’. De Maatschappij liet de gezichtjes afteekenen
2)
door Taco Jelgersma, in koper snijden en voegde ze tot opheldering bij haar bericht .
Uit deze curieuze gevallen, die met de geschied-uitbeelding als zoodanig niet in
direct verband staan, kan blijken, op welke wijze men de gebeurtenissen van de
dag in een grooter, boven-zinnelijk verband zag. Na deze voorbeelden zal het
duidelijk zijn, waarom men omgekeerd de contemporaine historische feiten liefst in
symbolische vormen verbeeldde.
De zoo rijk bloeiende politieke prent der 17de eeuw bedient zich vrijwel steeds
3)
van de allegorische zeggingswijze .
Een zeer duidelijk voorbeeld levert de prent uit 1644 door H. Hondius,
4)
voorstellende een landschap met een paar koeien die langs een groote rivier grazen
1

(afb. 4 ). Het geheel onderscheidt zich in niets van een normaal landschap, ja het
is zelfs waarschijnlijk, dat de prent als een landschap-zonder-meer is ontstaan. De
ons bekende afdrukken zijn echter alle voorzien van het onderschrift: ‘Ghy Heeren
wachters wel neerstelyck toesiet, Dat Ons gerooft werd de Hollandse koe niet’,
waardoor het geheel plotseling is veranderd in een allegorische vermaning, die eerst
haar volle beteekenis krijgt, wanneer men de omstandigheden kent, waarop
gezinspeeld werd. De strijd tegen Spanje had zijn oorspronkelijk karakter van opstand
reeds lang verloren. Bij de groote successen der laatste decenniën werden steeds
meer inwoners geneigd om tot een vrede te geraken, en in 1644 waren de
onderhandelingen te Munster reeds in het zicht. Heftig vielen sommigen uit, om het
volk wakker te schudden en te wijzen op de gevaren, die huns inziens in
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een vrede gelegen waren. Een in 1643 verschenen en in 1644 herdrukt pamflet
draagt op de titelbladzijde de spreuk ‘Latet anguis in herba!’ Het aan Vergilius' derde
Ecloga ontleende motto verplaatste de lezers onmiddellijk in de sfeer van landelijke,
doch van buiten bedreigde rust, die ook uit de prenten van Hondius spreekt. Ja, de
overeenkomst is nog grooter. De schrijver put zich uit in een telkens herhaald ‘O
siet toe!’
‘O siet toe, dat ghij den vloeck Gods ender menschen niet op U hooft en haelt! O
siet toe, het perijckel is groot....! Och ghy Regenten letter op, want dit is een van de
1)
ghevaerlyckste pointen.... O siet dan toe!’
Ook de voor ons in dit verband eenigszins zonderling aandoende vergelijking van
het gemeenebest bij een koe staat niet op zichzelf. Toen de vrede in 1648 was
gesloten bediende Dr. Samuel Coster in een der zes door hem op de Dam te
Amsterdam aangerichte vertooningen zich van dezelfde beeldspraak. De vijfde
vertooning gaf n.l. te zien: ‘Argus met hondert oogen, daer mede bediedende de
Heeren Staten van Holland, die haer .... nimmermeer in 't slaep laten spelen, maer
de koe (dat is haer elk aengename Vaderland) als wakende sorg-dragers, wel sullen
2)
bewaren’ .
Wanneer actueele politieke feiten zoo gaarne in allegorische vorm werden
aangediend, hoe weinig kan het ons dan verbazen, dat over de vage gestalten der
zooveel verder liggende historische gebeurtenissen dezelfde symbolische dekmantel
werd geworpen.

Typologie uitgebreid tot de contemporaine geschiedenis.
Is het te verwonderen, dat bij zooveel routine in symbolische duiding men ook het
verleden bovenal beschouwde als praefiguratie van het heden; dat men m.a.w. de
typologische beschouwingswijze uitbreidde tot de contemporaine geschiedenis?
In de 16de eeuw, met haar schokkende godsdienst- en vrijheidsoorlogen, greep
het verdiepte volksgeloof, dat zoo juist de boeken van het oude Testament had
leeren waardeeren, de parallel van Israël's strijd voor geloof en vrijheid tegen
goddelooze vreemde tyrannen met vrome verwachting aan. Zoo de Zwitsersche
eedgenooten, zoo de Hollanders in hun strijd tegen Spanje. Toen b.v. in 1578 Oranje
en Matthias hun veelbelovende intocht binnen Brussel hielden, had Jan Bapt.
Houwaert het thans nog treurende, maar straks verloste Nederland getroost met de
parallel van Israël's bedruktheid aan Babylon's stroomen; de passage uit het naar
maat en val ongemeen aan het Wilhelmus herinnerend gedicht luidde:
‘Gelijckerwijs vol rouwen / Zat 't volck van Israel,
In Babylons landouwe, / Deur tyrannye fel; Zoo hebben wij gezeten / In 't soete Nederland,
Vol lijden onghemeten, / Deur Spaingsche jock en bant;
Maar God heeft ons gezonden / Van Nassauwen een helt,
Welk heeft den bant ontbonden, / Die ons dus heeft gequelt’.
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Ook het Wilhelmus heft de opstand op tot het plan van Goddelijke voorbeschikking
wanneer het zijn held in de mond legt:
‘Als Davidt moeste vluchten, / Voor Saul den tyran,
Soo heb ick moeten suchten, / Met menig Edelman....’

Wien de diepere zin mocht zijn ontgaan, vond achter Vondel's vredespel ‘Pascha’
van 1612 een ‘Vergelijckinghe vande verlossinghe der kinderen Israëls met de
vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandtsche Provintien’; de derde maar
belangrijkste bedoeling, ‘de uittocht van den ziel naar het hemelsche Vaderland’,
behoefde niét nader te worden aangeduid.
Maar geheel volgens de hierboven reeds geschetste ontwikkeling kon men ook
aan situaties der klassieke oudheid leering ontleenen betreffende de politieke
lotgevallen die men zelf doormaakte. Was niet Xerxes het prototype van eiken tyran?
En welke perspectieven openden zich niet, wanneer men diens regeering, ‘de
Monarchie van de gantze Weerelt in den sin voorgenomen hebbende’ beschouwde
1)
als ‘de opgeblasene Persisse S p a e n s gelijcke grootzheyt’ .
Zooals voor de 17de eeuw het verleden het symbool van het heden was, kon het
heden de allegorie van het hierna komende worden. Dit is een theologische
geschiedbeschouwing en volgens onze begrippen onhistorisch, in zooverre als geen
nader oorzakelijk verband tusschen de gebeurtenissen wordt aangewezen
2)
behoudens de alles omvattende causaliteit Gods .
De wortel van deze opvatting, waardoor zoowel het tegenwoordige als het
verledene in verband met het universeele wordt gezien, ligt uiteindelijk in de
typologische bijbelexegese.

Speelsche toepassingen.
Het bovengenoemde speelsche element der typologie werd nog sterker, naarmate
eensdeels de eerbied voor de gewijde stoffen verflauwde en anderdeels de
herontdekte klassieke wereld een schat van nieuwe vormen ter beschikking stelde.
De rederijkers, voor wie namengeleerdheid de bekoring had van kleurige
ornamentiek, versierden zonder voorkeur aan den dag te leggen hun rijmen met
namen uit bijbelsche of antieke geschiedenis en mythologie. Reeds de
Middeleeuwers hadden zich toegelegd op het opstellen van drievoudige reeksen,
‘ante legem’, ‘sub lege’ en ‘sub gratia’ en de latere ontwikkeling had geleid tot rijen,
waarbij beurtelings aan de bijbelsche, de antieke en de moderne geschiedenis een
geval werd ontleend. Het werd een gewoonte, tot staving van een betoog steevast
een dergelijke trits aan te voeren. Drie maal drie was wel het toppunt van dressuur
in deze hooge rijschool, waar men voorbeelden uit Jodendom, Heidendom en
Christendom naast elkaar liet galoppeeren, dat het een lust was.
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Een voorbeeld van deze methode levert de ook uit kunsthistorisch oogpunt zoo
interessante reeks der ‘Neuf Preux’ of ‘Negen Besten’, een groep van negen helden,
n.l. drie uit elk der drie domeinen. Voor de bijbel: Josua, David en Judas Maccabeus;
voor de oudheid: Hector, Alexander en Caesar; voor de Christenheid: Karel de
Groote, Arthur en Godfried van Bouillon.
Deze negen besten kregen al spoedig diverse tegenhangers, nu eens zijn het de
1)
‘Negen Quaetsten’, dan weer de ‘Neuf Preuves’, de negen heldinnen .

II. Translatio Imperii
In dit verband moet ook de theorie van de Translatio Imperii ter sprake komen, niet
alleen, omdat ze naast de typologie een tweede aanleiding was tot een - zij het niet
onbaatzuchtig - zich verdiepen in het verleden, maar vooral, omdat in de beeldende
kunst de door deze opvatting in het leven geroepen stamboomen iconografisch ten
nauwste samenhangen met de reeksen, waartoe de typologie aanleiding gaf. Wat
heeft men onder deze opvatting te verstaan?
Volgens het boek Daniël zal het rijk van den Antichrist volgen op de vierde
wereldmonarchie, en daar de middeleeuwsche geschiedbeschouwing dat rangcijfer
aan het Romeinsche imperium toekende, haastte men zich de vorstendommen van
zijn eigen dagen te verklaren als de directe voortzetting van het machtige rijk, of om
het op middeleeuwsche wijze uit te drukken: men noemde West-Europeesche
vorstengeslachten directe nazaten van AEneas, den grondlegger van het
2)
Romeinsche rijk .
Het is in de practijk niet wel doenlijk de uitingen van de typologische
geschiedbeschouwing te scheiden van de consequenties der Translatio Imperii
-gedachte. Alle volkeren worden het uitverkoren volk, en hoe zelfgenoegzaam of
wereldsch hun handel en wandel ook mochten zijn, God bediende zich hunner en
3)
hun daden werden Gesta Dei . Bovendien echter waren alle vorstenhuizen van het
nobelste bloed en hoe duister en onnaspeurlijk hun verleden ook was, hun stamreeks
4)
reikte tot Adam via Noach, den Griekschen AEneas of den Trojaanschen Hector .
Maar als men zich onder de bescherming Gods voelde als een tweede Israël, en
daarnaast zijn vorsten afstammelingen wist der Romeinen, Grieken of Trojanen ....
dan was ook weer die drieklank aangeslagen, die zooveel eeuwen door zou blijven
klinken: Bijbel-Oudheid-Heden.
De typologische exegese en de opvatting van de overdracht van het Romeinsche
Rijk bepaalden in hooge mate de banen, waarlangs het historische denken zich
bewoog, zij dicteerden een aanzienlijk aantal der traditioneele onderwerpen van de
Christelijke kunst. Is het te verwonderen, dat bij deze dubbele beïnvloeding de
geschied-uitbeelding in hooge mate van deze opvattingen afhankelijk werd?
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Wij zullen thans de vraag bespreken, op welke wijze de beeldende kunst de invloed
van deze opvattingen vertoont, en wel zullen wij daarbij letten ten eerste: op de
keuze der uitgebeelde stoffen, en ten tweede: op de daaruit voortvloeiende wijze
van uitbeelding.
***

B. Invloed dezer opvattingen op de beeldende kunst
I. Keuze der onderwerpen

Stamreeksen.
De heerschers in het 15de eeuwsche Europa stelden zich niet langer tevree met
een door geleerde geschiedschrijvers opgemaakte stamboom, maar zij trachtten al
spoedig de beeldende kunst mede te doen bijdragen aan deze manifestatie van de
1)
luister van hun geslacht of de rechtvaardiging van hun aanspraken .
Het zou een uitvoerig zelfstandig onderzoek vereischen, de ontwikkeling van deze
2)
3)
stamreeksen-in-beeld na te gaan. Men vindt ze als muurschilderingen , paneelen ,
4)
5)
6)
boekillustraties , gobelins , gebrandschilderde glazen en niet in de laatste plaats
7)
als beeldhouwwerken . Naast deze veelheid in technieken staat verder de
verscheidenheid der wijze van opstellen; men kon zich inspireeren op het in de
8)
kerkelijke kunst zeer gebruikelijke thema van de ‘boom van Jesse’ (afb. 16), men
kon de helden hetzij eenvoudig ten voeten uit in een breed fries naast elkaar rijen,
9)
hetzij ze als ruiters te paard afbeelden (afb. 42 en 43) en dan nog kon men de
gegevens der stamreeksen als programma kiezen van feestdecoraties, optochten,
10)
eerepoorten, zegekarren, e.d. .
Reeds in 1398 waren de ‘Hartoghen van Brabant’ een ‘punt’ of onderdeel van het
11)
programma in een Antwerpsche ommegang . Uit wat we van het middeleeuwsch
tooneel weten mag gereedelijk worden afgeleid, dat historische costuums toen nog
12)
zeker niet aan de orde zullen zijn geweest ; wel is het van groot belang te zien,
dat de historische onderwerpen reeds bekend waren lang voordat het historisch
bewustzijn zich ging toeleggen op een zoo nauwkeurig mogelijke reproductie van
de ouderwetsche kleederdracht.
Een soortgelijk voorbeeld is een processie ter eere van O.L.V. te Leiden op de
Zondag voor Pinksteren 1516. Burgemeester en gerecht ordineerden, dat iedere
buurt in ‘personaige’ één der graven of gravinnen zou voortbrengen. De schoonste
13)
ontving 4 kannen Rijnwijn .
Deze Leidsche maskerade zal wel in verband hebben gestaan met de kroning
van Karel V te Brussel op 5 April 1516. Afbeeldingen zijn ook van deze feesten niet
over, maar hoe we ons de figuren moeten voorstellen, daarover leveren eenige
houtsneden in de ‘Cronycke van Hollant’, die in 1517 te Leiden verscheen, wellicht
enkele aanwijzingen (vgl. bl. 144).
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Bij de intocht van Philips II binnen Antwerpen in 1549 was er o.a. ‘opte Meerbrugge’
een eerepoort met nissen opgericht en in elk daarvan (‘wt oorsaken ende ter eeren
des Princelijcken naems Philippus) was gestelt een personage, van eenigen vanden
vroemsten ende vermaersten mannen ende Princen, Philippus genaemt’, behalve
den jongen vorst zelf zag men er o.a. St. Philips, Apostel ‘i n a p o s t e l s c h e
c l e d i n g e , somen dyen pleecht te makene, met blinkende raderen om sijn hooft,
ende een gouden cruys in de hant’, verder ‘Philippus Macedo, een Griex Coninck,
i n g r i e k s c h e c l e e d i n g e , met eenen Griexschen hoet, met eenen griexschen
baert, met een griex sweert, ende eene antijxsche croone op sijnen hoet, .... Philips
Hertoge van Bourgongnien de derde, m e t s i j n e o u d e m a n n i e r e v a n
c l e e d i n g e n , .... Philips Hertoge van Borgognien de tweede, i n s i j n a b i j t
v a n d i e n o u d e n t i j d e ...., Philips, Hertoge van Bourgongnien dierste, oock
1)
in sijn oude manniere van cleedingen....’ .

Heros eponymus.
Een met de stamreeksen ten nauwste samenhangend begrip is dat van den heros
eponymus. Hieronder verstaat men die bepaalde stamvader, van wiens naam de
betiteling van een volk of een stad is afgeleid. Het is wel nauwelijks noodig op te
merken, dat de meesten dezer naamgevende helden volkomen gefantaseerde
personen zijn. Brabant's naam leidde men af van Brabo, de Bataven waren
nakomelingen van Bato, de stad Haarlem was gesticht door Heer Lem e.d. De
verdichte heros eponymus wordt vaak voorgesteld als zoon of kleinzoon van een
uit de geschiedenis overgeleverde figuur. Zoo beriep het Fransche volk zich op een
fictieven Franzion, zoon van den historischen Hector. De mode werd algemeen en
weldra was er geen land, gewest of stad, of zij beschikten over een heros eponymus,
die bij plechtigheden werd afgebeeld en in optochten vaak in effigie werd
2)
meegedragen . Zoo ontstonden er ook op dit gebied opgaven voor de beeldende
kunst.
De heroïsche heldendracht à la Romaine had zich in deze jaren gevormd. De
elementen, die hierbij werden gebruikt, zullen wij beneden nog nader bespreken
(zie bl. 112); in dit verband zij er slechts op gewezen, dat de in dat costuum
optredende reuzenpoppen in deze tijd voor het eerst zijn vervaardigd.
In 1594 werd Prins Ernst van Oostenrijk, broeder van Keizer Rudolf, in Antwerpen
ingehaald, en op de Sint Jorispoort wachtte hem de oude heros eponymus Silvius
3)
Brabo .
Geen heros eponymus in de letterlijke zin van het woord, maar een legendarische
stedenstichter was de reus Antigonus, wiens kolossaal, in 1534 door Pieter Coecke
van Aelst gemaakte beeld tot in de 19de eeuw te Antwerpen in optochten een rol
4)
speelde .

Negen besten e.d.
Ten nauwste met de stamreeksen en de heroes eponymi samenhangend zijn
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de uitbeeldingen der ‘Negen Besten’. Wij kunnen er niet aan denken, hier ook slechts
de voornaamste uitbeeldingen van dit internationaal zoo geliefde thema op te
sommen, en noemen behalve de drie bladen met fraaie houtsneden, welke vroeger
aan Jacob Cornelisz. werden toegeschreven, maar thans algemeen als werk van
2

1)

Lucas van Leyden worden beschouwd (afb. 43 ), nog de slechts voor 1/3
2)
overgeleverde reeks houtsneden van den Pseudomonogrammist M.G. 1510 .
Een interessante 16de eeuwsche Nederlandsche houtsnede verbeeldt ‘De vier
excellensten der older regenten’, welke elk worden toegesproken door een
vertegenwoordiger van een beroep of stand n.l.:
3)
Trajanus - Rechter; Octavianus - Huusman; Arthur - Ridder; Carolus - Priester .
Men ziet, hoe het historische gegeven ontbladerd wordt tot het traditioneele
schema van beroepen en standen, dat ook in de doodendansen opgeld had gedaan
en dat nog heden voortleeft in het ‘edelman-bedelman, schutter-pastoor’ onzer
aftelversjes.

Typologische geschiedtafereelen.
Toen de latere Karel V in 1515 in Brugge zijn blijde inkomst hield, was de stad
versierd met een aantal stellages, waarop door middel van schilderingen de
voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad aanschouwelijk waren
voorgesteld. Elk dezer tafereelen was verdeeld in twee afdeelingen, want (gelijk de
oude beschrijving van het feest het formuleert) ‘.... à chascune ou la plus part des
histoires faisant monstre des advenues en la ville de Bruges fut enioinct ung
semblable monstre, du viel testament, comme s'il eust este figuré et signifiance des
4)
prospérité, adversité et conduyte dicelle ville’ .
Zoo werd een uitbeelding van David met de Arke des Verbonds gebruikt als
tegenhanger van de scène, waar Graaf Boudewijn de Eerste het lichaam van St.
o

5)

Donatianus aan de stad schenkt (± A 865) .
Eén der fraaiste versieringen bevond zich op de Molenbrug. Hier had het gilde
der Vier ambachten (lakenwevers, -vollers, -ververs en -scheerders) zeer
natuurgetrouw hun gildehuis laten nabootsen, gelijk zich dat met zijn toren aan de
markt verhief. Het getimmerte diende als omlijsting van twee scènes, waarbij ‘Mozes
met de tafelen der wet’ tot praefiguratie diende van een tafereel, waarop men zag
‘Comme Louis de Nevers, comte de Flandres doua la ville de Bruges de maintz
1

beaulx privileges’ (afb. 6 ).
Dergelijke typologiseerende uitbeeldingen van een feit uit het verleden eener stad
waren ook later allerminst ongewoon. Op het stadhuis te Venlo hangt een schilderij,
dat op de linker helft Judith's onthoofding van Holofernes en het daardoor mislukte
beleg van Bethulië voorstelt (Apocr. Judith 6: 13), terwijl rechts het vergeefsche
2

beleg van Venlo in 1606 wordt afgebeeld (afb. 6 ). Het volgende rijmpje verduidelijkt
de beoogde samenhang.
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Als sestheen hondert ses men schrief
Venlo van Godt behalden blief
Gelick doer Holofernes doet
Bethulien ouck is behoet.

Maar niet alleen dit feit uit de geschiedenis hunner stad hadden de Venlosche vroede
vaderen op deze zinrijke wij ze doen uitbeelden. Op twee correspondeerende
schilderij en, elk eveneens in twee ‘percken’ verdeeld, werden de belegeringen van
1511 en het verraad van 1597 voorgesteld met als antecedenten resp. de tocht door
1)
de Roode Zee en de geschiedenis van Esther en Haman .
De Leidsche burgemeester Orlers verhaalt in zijn ‘Beschrijvinge der stad Leyden’
van 1614: ‘noch onlanghs hebben die van den Gerechte voor de Schoorsteen doen
maken een stuck.... innehoudende de Historije van den Coninck Pharao in het Roode
Meer ende de leijdinge vande kinderen Israels inde Woestijne... eenichsins passende
2)
opte onghehoorde verlossinghe der Stadt Leyden .
In 1603 schonk de stad Delft aan de St. Janskerk te Gouda een gebrand-schilderd
raam met een tafereel van het ontzet van Leiden, ontworpen door denzelfden
Leidschen burgemeester Isaak Claesz. Swanenburch, van wiens hand ook het zoo
3)
juist genoemde schoorsteenstuk met de tocht door de Roode Zee was . Twee jaar
te voren had de Sleutelstad zelf een eveneens door Swanenburch ontworpen ‘ontzet
van Samaria’ geschonken ‘tot bewijs van even ghelijcke haerder stadt geschiet in
den 5536 Jare nae des Werelts-scheppinge ende 1574 nae Christi ons eenigen
Heijlandts gheboorte, in de welcke claerlicken blijckt zijn mogende hant in 2481
4)
tussche beijden verloopen jaren geensins vercort te zijn’ .
Maar ook zonder dit verklarende opschrift zou de bedoelde samenhang iederen
tijdgenoot en kerkganger duidelijk zijn geweest. Zag men er niet, hoe volgens 2
Kon. 7: 8 en juist zooals in Leiden, de bevolking der stad zich na de belegering
vergastte op de mondvoorraad, die de belegeraar in zijn schansen had
achtergelaten? (afb. 7). Trouwens, hoeveel preeken hadden niet geheel op dezelfde
wijze een gebeurtenis toegelicht!
De belegeringen van Bethulië en Samaria waren zoowel in de beeldende kunst
als op het tooneel geliefde stoffen, hoogstwaarschijnlijk omdat de kunstwerken met
dit soort onderwerpen konden gelden als herinneringen aan belegeringen uit de
5)
eigen geschiedenis .
Wat de vorm der tooneelvertooningen betreft, ook hier is de invloed der typologie
onmiskenbaar. Reeds sedert de Middeleeuwen bestond het gebruik om de stoffen,
welke aan het nieuwe Testament of de apocriefe boeken waren ontleend, te doen
voorafgaan door een voorspel, dat het bijbehoorende oud-Testamentaire type
6)
behandelde . In de schooldrama's der Jezuïeten werd de bijbelsche handeling stap
voor stap begeleid door een aan de mythologie of aan de antieke geschiedenis
7)
ontleend klassiek analogon .
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Zelfs op de tooneel-bouw had deze eigenaardigheid der expliceerende vertooningen
invloed uitgeoefend. De afbeeldingen der tooneelgetimmerten voor de
rederijkersspelen van 1539, 1561 en 1606 vertoonen alle een kleine, boven het
hoofdtooneel gebouwde scène, waarvan het gordijn aan het einde van elk bedrijf
terzijde werd geschoven, om door middel van een typologische parallel of een
1)
allegorische explicatie de zin van het voorafgegane te onderstrepen .
Op de beeldende kunst hebben dit soort vertooningen en de geheele daarbij te
pas komende tooneeltoestel ongetwijfeld een groote invloed uitgeoefend. Met name
schilderijen als die in het Venlosche stadhuis zijn zonder deze voorstellingen moeilijk
denkbaar.
Verder deden deze opvattingen zich gelden in de boekillustratie, in het bijzonder
op de titelbladen der geschiedboeken. Het werd gewoonte, om op de titelbladen
der historische werken het verband, dat er volgens de schrijver bestond tusschen
de gebeurtenissen der beschreven periode en de eigen tijd, aan te geven door
tegenoverstelling van twee figuren, die elk een der tijdvakken personifieerden. De
1

titelgravure bij Pontanus' ‘Historiae Gelricae’ (1639; afb. 8 ) vertoont op deze wijze
tegenover elkaar Willem van Oranje en Claudius Civilis. Op een Nederlandsch
ontwerp van ± 1620, dat waarschijnlijk onuitgevoerd bleef, ziet men links een groep
Romeinsche soldaten en rechts een krijgsbende uit Maurits' dagen. Van twee
correspondeerende medaillons vertoont het linker de kop van een Romeinsch keizer,
terwijl het rechter, dat ledig bleef, ongetwijfeld bestemd was voor de beeltenis van
2

Maurits of Willem den Zwijger (afb. 8 ; vgl. verder bl. 96 en 221).
In de feest-decoratie bleef de typologiseerende aanduiding, zooals men die in 1515
in Brugge had toegepast, een geliefkoosde vorm, al beperkte men zich er vaak toe,
slechts het eerste der beide leden uit te beelden. Voor ons onderwerp zijn natuurlijk
die gevallen het interessantst, waarbij men het proto-type in het eigen, vaderlandsche
verleden zocht.
Zoo prijkte de eerepoort, welke in 1642 te Amsterdam bij de Beurssteeg was
opgericht ter eere van het bezoek dat Frederik Hendrik, zijn zoon, diens jonge bruid
Maria van Engeland en haar moeder Henriette Maria aan de stad brachten, met
een voorstelling van het in 1292 gesloten verbond tusschen Keizer Adolf van Nassau
en Eduard II van Engeland. Een triumfboog op de Damsluis vertoonde het huwelijk
van Reinoud van Nassau met Eleonora van Engeland, dochter van Eduard III
(1312-1377).
De prenten, gegraveerd door Pieter Nolpe bij het waarschijnlijk door S. Coster
2)
geschreven herinneringsboek , doen zien, dat men de figuren van deze wel zeer
ver gezochte geschiedtafereelen had uitgedost in een gefantaseerd costuum, dat
vooral door toepassing van elementen der 16de eeuwsche ‘spleten’-mode voor het
3)
17de eeuwsche publiek als historisch kon gelden .
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Zoo zien we, dat de typologische geschied-opvatting tenslotte leidde tot het
uitbeelden van vrij onbelangrijke scènes uit het verleden. De voornaamste beteekenis
der uitgezochte scènes lag hierbij geenszins in de feiten zelf, maar in de toepassing,
welke hen in bepaalde omstandigheden tot sprekende proto-typen stempelde.

Wapenverleening e.d.
In dit verband dienen wij ook aandacht te schenken aan een groep uitbeeldingen
van historische feiten, die wel is waar niet onmiddellijk aan de typologische
geschiedbeschouwing hun ontstaan danken, maar die als kunstwerken van
representatief karakter toch het beste in aansluiting met de zoojuist behandelde
groep kunnen worden genoemd.
Het zijn de uitbeeldingen, die ter herinnering aan verleende privileges of andere
rechten werden vervaardigd, en waarvan we hierboven, in de Brugsche
feestdecoraties van 1515, reeds een enkel typologisch voorbeeld ontmoetten.
Toen de Hollandsche steden in macht en aanzien met de landsheeren gingen
wedijveren, begonnen ook zij de kunst aan te wenden ter verhooging van hun luister.
Wij zagen hierboven reeds de figuur van den heros eponymus, dien men den
stamvader van de stad zou kunnen noemen. Een ander, nog belangrijker punt van
zorg was het stadswapen als symbool van verworven rechten.
Zooals men door banpalen zijn gebied aanduidde en door marktpalen een
zichtbaar kenteeken oprichtte van de marktrechten, zoo hield men vaak door een
gedenktafel de herinnering vast aan verleende stadsrechten.
Het oudste ons bekende voorbeeld bevindt zich in de groote raadhuiszaal te
Neurenberg, waar de Duitsche keizers hun eerste Rijksdag hielden. Hier waren
omstreeks 1345 twee houten gepolychromeerde reliëfs aangebracht, welke den
Keizer de door zijn voorgangers aan de stad verleende vrijheden in herinnering
brachten. Het eene relief stelde Keizer Lodewijk den Beier voor, die in 1332 aan de
stad een keur had geschonken, waarin hij alle haar reeds verleende handels- en
tolvrijheden bekrachtigde. Het relief, dat den keizer gezeten en met scepter en kroon
voorstelt, is waarschijnlijk een navolging van het zegel aan de desbetreffende
oorkonde. Het andere relief verbeeldt de stedenmaagd Norimberga, die aan de voor
haar zittende Brabantia een buitengewoon groot zwaard, een gordel, een
handschoen, een buidel en een staf aanbiedt. Het Latijnsche opschrift vermeldt, dat
dit relief werd opgericht ter eeuwige herinnering aan de hertogen van Lotharingen,
Brabant en Vlaanderen, wegens de door hen aan de stad Neurenberg verleende
1)
‘Immunitas’ (1311) .
In ons land is de stad Haarlem het ijverigst geweest in het naar buiten bekend
maken van haar wapen en van de twee daarmee samenhangende geschiedenissen:
het stukzeilen van de ketting voor de haven van Damiate z.g.
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in 1188 door een Kennemer koggeschip., en de als belooning daarop gevolgde
‘wapenvermeerdering’, welke hierin bestond, dat aan de vier zilveren sterren in een
rood veld door Keizer Frederik II een zilveren zwaard, en door den Patriarch van
Jeruzalem een gouden Grieksch kruis werden toegevoegd.
Wij zullen beneden, in het hoofdstuk der pseudo-historische voorstellingen, de
talrijke uitbeeldingen die betrekking hebben op dit apocriefe wapenfeit nog uitvoerig
in hun onderlinge samenhang bespreken (bl. 243). Hier vermelden wij slechts
terloops de kunstwerken die op de ‘Wapenvermeerdering’ betrekking hebben, waarbij
wij deze met de soortgelijke werken uit andere steden in één chronologische reeks
behandelen.
Reeds in 1518 schonk Haarlem aan de kerk te Edam een gebrandschilderd glas
met deze voorstelling, welk vrijgevig gebaar in 1522 tegenover Purmerend en
Enkhuizen met een soortgelijk geschenk werd herhaald.
Het ligt voor de hand, dat ook bij andere steden of corporaties de wensch moest
opkomen, op een overeenkomstige manier van eigen grootheid en roemrijke
geschiedenis te getuigen. Het eerste glas dat na de kerkhervorming aan de St.
Janskerk te Gouda werd geschonken, was een geschenk van de Hoogheemraden
1)
van Leiden (1594) . Het moest de herinnering levendig houden aan het feit, dat de
Roomsch Koning Willem II in 1255 aan het Hoogheemraadschap Rijnland privileges
had verleend. Tegenover deze simpele historische gegevens, zooveel kleurloozer
dan het romantische verhaal van Damiate, stonden zoowel de opdrachtgevers als
de uitbeeldende kunstenaar A. de Vrije, een schoonzoon van Wouter Crabeth,
blijkbaar wat onwennig. Men bepaalde zich tenminste tot een ‘wapenglas’, waarin
twee allegorische figuren, ‘Justitia’ en ‘Fortitudo’, benevens twee schilddragende
engelen de eenige personen zijn. De middenpartij wordt ingenomen door de wapens
van de tien Hoogheemraden, waarboven zich de wapens bevinden van Holland en
van Rijnland. En het historische feit dat het onderwerp heette te zijn? Het is
merkwaardig, dat in dit gebrandschilderd glas het onvermogen om aan historische
gegevens vorm en kleur te verleenen zich op dezelfde wijze uitte als we hieronder
2)
nog voor de eerste geschiedboeken zullen tegenkomen : in twee blanco ronden
naast de laatstgenoemde wapens staat geschreven ‘WILLEM ROOMSCHE KONING’
en ‘18DEN GRAVE VAN HOLLANT’ en daaronder in een langwerpig veld, wederom
met kapitale letters:
KONING WILLEM VAN ROOMEN HEEFT DE HOGE HEEMRADEN VAN
RYNLAND GEPREVILIGEERT INDEN JARE 1255 BINNEN LEYDEN
OP DEN 5 IDUS VAN OCTOBER DE 4 INDICTIE.
Zoo speelde het verklarende bijschrift en de inscriptie de rol, die door een
beeldende uitdrukkingswijze nog niet kon worden vervuld.
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In 1595 bedacht de stad Haarlem zichzelf en werd een ouder raam in de St. Bavo
vermaakt, waarbij men de uitbeelding der Drie-eenheid verving door het zooveel
1

wereldscher en representatiever thema der ‘Wapenvermeerdering’ (afb. 10 ).
Omstreeks 1630 verleende de schilder Pieter de Grebber aan de stadsregeering
van Haarlem zijn diensten tot het vervaardigen van de cartons voor een gobelin met
dit onderwerp, waarbij hij de compositie van het raam in de St. Bavo in hoofdzaak
2

volgde (afb. 10 ). Verder leverde hij in 1630 een schilderij met hetzelfde voorval
(afb. 11), dat dus alleen reeds op het Haarlemsche raadhuis tweemaal was
1)
uitgebeeld .
Dat men ook elders ging zoeken naar uitbeeldenswaardige stoffen ligt voor de hand.
In Amsterdam had men bij de feesten van 1638 ter eere van het bezoek van de
Koningin-Weduwe van Frankrijk, Maria de Medicis, op het Rokin een vertooning
gegeven. Op een drijvend eilandje, dat men voor die gelegenheid 1½ mijl ver uit
het veen had aangevoerd, had men een tempel opgebouwd. Eén van de
voorstellingen waarmede deze was versierd, was de toevoeging van de Keizerskroon
2)
van Maximiliaan (Maria's overgrootvader) aan het wapen van de stad (afb. 12),
welk feit door een op 11 Februari 1488 te Schiedam verleend handvest onwrikbaar
vaststond en waaraan ook de trotsche kroon op de Westertoren (eveneens van
3)
1638), de herinnering moest bewaren . Toch schijnt men in Amsterdam gezonnen
te hebben op een althans iets oudere tegenhanger van het Haarlemsche feit van
1188. Men vond het gezochte tenslotte in een ‘schenking van het wapen aan
Amsterdam, door Graaf Willem IV in 1342’; een volkomen fictieve gebeurtenis! In
de twee glazen, die kort voor 1650 in de ten deele afgebrande Nieuwe kerk te
Amsterdam werden geplaatst, behandelde J. Gz. van Bronckhorst deze
wapenverleening en -bekroning op een voor het 17de eeuwsche publiek
bevredigende wijze. Aan de locale eerzucht was voldaan! Ook in het Amsterdamsche
stadhuis waren twee schilderijen aan deze onderwerpen gewijd. Als één dezer
beide, een werk van Emanuel de Witte, is onlangs door Van Regteren Altena het
aardige doek herkend, dat zich tegenwoordig in het Historisch Museum in de St.
4)
Anthoniswaag bevindt (afb. 13). Een penning door P. van den Abeele behandelt
5)

1

dezelfde beide onderwerpen (afb. 14 ).
De Hoogheemraden van Rijnland, wier in 1594 aan Gouda geschonken glas het
historische feit hunner behandvesting door Graaf Willem II in 1255 op zulk een
onbevredigende wijze had gememoreerd, namen in 1654 hun kans waar. In dat jaar
lieten zij op de groote zaal van het gemeenlandshuis Zwanenburg te Halfweg deze
gebeurtenis door Caesar Boëtius van Everdingen uitbeelden in een fraai schilderij,
welks compositie zich bij de Haarlemsche en Amsterdamsche wapenverleeningen
6)
ten nauwste aansluit (afb. 15).
Tenslotte dienen wij nog Nijmegen te vermelden. Hier liet de magistraat na de groote
verbouwingen van 1657-60 het stadhuis met toepasselijke
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schilderijen versieren. In 1663 ontving Palamedes Palamedesz. 340 gld. ‘voor het
schilderen van eenige schilderstukken op het stadhuis’. Eén dier stukken, thans
hangend op de kleine vestibule, stelt voor ‘De vereeniging van het graafschap
1)
Zutphen met het hertogdom Gelre’ .
In de huidige Trouwzaal bevindt zich een gemerkt, maar uiterst zwak schilderij
van den Nijmegenaar Nicolaas van Helt Stocade, voorstellende de vereeniging der
stad met de Zeven Provinciën (Anno 1591). Beter van kwaliteit, doch ongesigneerd,
is het stuk in de gobelinkamer naast de Raadzaal, dat door Moes eveneens aan
Stocade wordt toegeschreven. Het stelt voor, hoe Willem II van Holland als Roomsch
2)

2

Koning in 1247 de Burcht van Nijmegen aan Graaf Otto II verpandt (afb. 14 ).

II. Gevolgen der typologische geschiedbeschouwing voor de wijze van
uitbeelden der historische feiten

Meer reeksen dan tafereelen.
Wat waren nu de gevolgen van deze opvattingen voor de wijze van uitbeelden? De
aanleiding tot het uitbeelden van een historische gebeurtenis was vrijwel steeds
gelegen in haar paradigmatische kracht, m.a.w. men beeldde het voorval uit, omdat
men zich erop wilde beroepen, omdat men ermee wilde bewijzen, dat wat men op
het oogenblik beleefde, zich vroeger juist zoo had toegedragen.
De vraag hoe de uiterlijke omstandigheden bij die gelegenheid waren, werd dus
niet in de eerste plaats gesteld, en daar juist de paralleliteit aan het geheel zijn
waarde moest geven, was het zaak, zoo weinig mogelijk details toe te laten, waardoor
eventueele verschillen geaccentueerd zouden worden.
Het historische tafereel als zoodanig lag nog geheel niet in de kring der
belangstelling. In het Karmelietenklooster te Haarlem ontstond omstreeks 1477 een
geschilderde reeks graven en gravinnen van Holland. Het is merkwaardig te zien,
hoe hier een schat van anecdotische bijzonderheden zoozeer is teruggedrongen,
dat de schematische opzet van de reeks nergens werd verbroken (afb. 17).
De gesloten helm van Floris IV wijst op diens dood in het steekspel, Jan I wordt
ongeharnast voorgesteld, omdat hij overleed vóór hij tot ridder geslagen was.
‘Hertog Govert met den Bult komt ons voor met een Spies in de hand, omme te
verbeelden dat hy met een zoodanig Geweer, op de Heimelijkheid zittende, is
doorsteken’.
‘Dus beschouwt men in 't algemeen, dat alle de Graven, die in den Oorlog
gesneuveld en op het bedde van eere gestorven zijn, vertoond werden met hare
Uitgetoogen en Opgeheven Slag-Zwaarden, en in 't Harnas als strijdende. In
tegendeel, die op haar bedde een natuerlijke dood ondergingen, ziet men Leunende
3)
op hare Zwaarden, die nevens haar Uitgetogen staan’ .
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Ook elders treft dit voorbijgaan van motieven, die algemeen bekend waren, en
waaruit een latere periode met voorkeur haar stoffen zou putten. Zoo zijn ons b.v.
uiterst weinig afbeeldingen bekend van de sage van den Zwaanridder, die toch
litterair zulk een groote verbreidheid bezat, die als ‘Vraye Histoire du Cygne de
Cleves’ voorkomt in een der meest geliefde boeken dier dagen (Jean Lemaire de
Belge's ‘Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye’), die in Brabant ten nauwste
met den heros eponymos Brabo was verbonden en waaraan de Heeren van Arkel
1)
hun afkomst ontleenden . In het buitenland was het niet anders.
Wat het Engeland van koningin Elizabeth aan Arthur interesseert, zijn niet de
bonte verhalen van hem en zijn ridders, maar is uitsluitend het probleem van zijn
historiciteit en dezen Arthurus Rex (en slechts hem alleen) hadden Elizabeth en
Hendrik VIII noodig als voorbeeld, als bewijs, dat thans in vervulling was gegaan,
2)
waarvan de gouden eeuw van Arthur's regeering de voorafspiegeling was geweest .
Naar aanleiding van de grandiooze intocht van Lodewijk XII in Cremona, bij welke
gelegenheid de vorst op de inwoners de indruk maakte van Hannibal of Alexander
‘estant sur Bucifal’, merkt O.G. von Simson op: ‘Eine historisch richtige Verkleidung,
eine antikisierende Kopie war noch nicht nötig, als die lebendige Phantasie
unwillkürlich die Nahe ahnte, in die der herrscherliche Mensch über Jahrhunderte
3)
hinweg zu den Vorfahren der gleichen Idee, des gleichen Anspruchs tritt’ .
Burckhardt spreekt van de ‘historische Repräsentanten des Allgemeinen’, die bij
dergelijke feesten naast de ‘allegorische Personifikationen des Allgemeinen’
4)
voorkomen . Hier vinden we dus de twee oude vormen van exegese weer terug.
Het was ook inderdaad een exegese: die van het heden. Men zocht voorbeelden.
Men vond ze in de bijbel, in de antieke geschiedenis en ook wel in het eigen verleden.
Bij de uitbeelding was een summiere aanduiding van het tijdsverschil voldoende;
de eisch van historische exactheid maakte van dit programma geen deel uit.
Alexander, Arthur of Karel de Groote, ze kwamen uit één hokje: dat der helden, en
wie ze als zoodanig karakteriseerde, had aan zijn opgave voldaan.
Wat men zocht, was de grootste gemeene deeler der beschouwde verschijnselen,
omdat men de Goddelijke wetmatigheid, waaruit deze voortsproot, het belangrijkste
deel der geschiedenis achtte.
5)
Toen vervolgens het rotsvaste geloof in die wetmatigheid afnam , en de
toenemende interesse leidde tot een nauwkeuriger beschouwing van de markante
verschillen, bleef toch een gelijkmakende, of althans een aaneenschakelende
tendens bestaan, krachtig genoeg om het geheel te bepalen.
De voornaamste oorzaak van het feit, dat elke tijdelijke of individueele differentiatie
overbodig, ja schadelijk aan de opzet kon worden geacht, willen wij voor dit oogenblik
slechts terloops aanduiden, omdat ze in een volgend
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hoofdstuk in ander verband nog uitvoerig ter sprake zal komen. De reden was, dat
de idealiseerende en heroïseerende kunstopvatting, zooals die juist heerschte in
de periode van de Renaissance, van deze gestyleerde ‘typen’ een dankbaar gebruik
kon maken. Verder was de bij de typologie behoorende, naar het verleden gewende
denkrichting dezelfde als die, waarin de Renaissance zich ging bewegen.

Vermenging van verleden en heden.
Ook nog om een andere reden werd het historische wel aangeslagen, maar niet ten
einde gespeeld. Naarmate het besef van de beteekenis van een Alexander of een
Caesar groeide, werd het eervoller met hen te worden vergeleken; maar naarmate
de kennis der historische verschillen der beide tijdvakken toenam, werd het tevens
bezwaarlijker het ééne voor het andere te substitueeren. Theoretisch waren er twee
oplossingen mogelijk: òf men maakte van 't geheel een historische verkleedpartij,
1)
waarbij een uitvoerige sleutel de zin verduidelijkte , òf men verbrak de historische
eenheid, die men met zooveel zorg had gereconstrueerd en voegde, waar het er
op aan kwam, de contemporaine elementen zonder meer in.
In de hier behandelde perioden verkoos men vrijwel steeds de tweede oplossing.
Op de Bourgondische tapijten, thans te Bern, draagt Caesar de trekken van den
2)
hertog, van wien hij de aanduiding is , en tal van pausen lieten feiten uit de regeering
hunner voorgangers afbeelden ter verheerlijking van hun eigen bewind, waarbij zij
zich niet ontzagen om ter aanduiding van de bedoeling de romp van het historische
3)
voorbeeld te doen tooien met hun eigen kop .
Zoo werd de werking van de door het nieuwe historische bewustzijn ontdekte
feiten grootendeels weer geneutraliseerd door het typologische gebruik dat er van
werd gemaakt; maar tevens werd de geschiedvorsching op haar beurt in niet geringe
mate gestimuleerd door de practische en loonende toepassing, die de door haar
meegedeelde gegevens konden vinden.

Vermijden van directheid.
Het feit, dat men Samaria of de tocht door de Roode Zee kon uitbeelden, wanneer
men Leiden bedoelde, had als gevolg, dat de kunstenaar zich niet vóór alles
behoefde in te spannen om het typische van een nog nimmer uitgebeelde gebeurtenis
naar voren te brengen. Dit leidde tot traagheid en behoudzucht in de letterlijkste zin
van het woord. Zoo vindt men in de Sächsische Chronik van 1588 een prentje van
de kindermoord van Bethlehem als, illustratie bij het relaas der Parijsche bloedbruiloft.
Beneden zal in ander verband deze eigenaardigheid, om nieuwe werken met reeds
bestaande houtsneden te illustreeren, nog nader ter sprake komen (bl. 77). Het
spreekt vanzelf, dat de uitgeverszuinigheid in dezen een groote rol speelde; maar
de
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eigenlijke reden van dit verschijnsel ligt dieper. Dat blijkt vooral wanneer men
bedenkt, dat de uitbeelding van actualiteiten eer werd toevertrouwd aan de prentkunst
dan aan de schilderkunst, en dat de schilderkunst een al te ‘journalistieke’
1)
voorstellingswijze zelfs uit den weg ging . Een voorbeeld moge dit verschijnsel
toelichten.
Nadat Maria de Medicis in 1638 met groote praal in Amsterdam was ingehaald,
wilden de schutters de kort te voren herbouwde Kloveniersdoelen versieren met
schilderijen, die de herinnering aan deze feesten levendig zouden houden. Het
eerste stuk, Sandrart's ‘Korporaalschap van Cornelis Bicker’, dat in 1640 gereed
kwam, vertoont echter niets van de praal en het vreugdebetoon, dat zoowel in
2)
prentreeksen als in een geïllustreerde beschrijving nauwkeurig was vastgelegd .
De schilder bleef zoo dicht mogelijk bij het voor de Schutterstukken traditioneele
schema en beeldde de Heeren Schutters af, geschaard rond een tafel, waarop een
3)

2

marmeren buste der Koningin prijkte (af b. 4 ).
Nog abstracter opvatting spreekt uit het schilderij, waarmede de vier
burgemeesters van Amsterdam de herinnering wenschten vast te leggen aan het
4)
luisterrijke bezoek van de ‘Moeder van drie Kroonen’ . Het kleine paneel van Thomas
de Keyser sluit zich volkomen aan bij de voor regentenstukken geijkte vorm: de vier
burgemeesters zitten om een tafel en in stede van de vaak in dit soort schilderijen
mede afgebeelde bode treedt de advocaat Cornelis Davelaer, heer van Petten
binnen, die met ontblooten hoofde den Heeren kond doet, dat hij aan het hoofd der
5)
ruiterij de vorstin zoo juist binnen de stad heeft geleid .
Deze voorbeelden zouden nog gemakkelijk uit te breiden zijn met soortgelijke
gevallen, dateerend uit het onmiddellijk aan de 17de eeuw voorafgaande tijdperk.
De gruwelen der geloofsvervolgingen, de onzekerheden en angsten van de tweede
helft der 16de eeuw geven geen aanleiding tot felle, realistische en daardoor
aanklagende kunstwerken, maar zij kristalliseeren bij een rederijker als Joris
Hoefnaghel tot een reeks vernuftige emblemata, samengevat door de
6)
wijsgeerig-berustende titel ‘Patientia’ .
Dergelijke feiten leveren voor ons onderzoek belangrijke aanwijzingen; er blijkt
uit, dat we ons vertrouwd moeten maken met een geestesgesteldheid, die zelfs bij
de felste aandoening naar de geijkte formules greep en die op paradoxale wijze
door de indirecte manier van uitdrukken blijkbaar het krachtigst tot den tijdgenoot
wist te spreken.

Eindnoten:
1) Als ‘découverte du monde et de l'homme’ schijnt het begrip vòòr Burckhardt reeds in JULES
MICHELET'S Histoire de France voor te komen. Zie: D. FREY, Gotik und Renaissance, Augsburg
1929, bl. 3 en het daar geciteerde werk van A, PHILIPPI, Der Begriff der Renaissance, Lpz. 1912,
bl. 111. Vgl. ook: W. WEISBACH, ‘Renaissance als Stilbegriff. Dem Andenken Jacob Burckhardts’,
Historische Zeitschrift 120 (1919) blz. 250 e.v.
2) ‘Auch die Geschichte war ja (bis Machiavelli) Moralität: selbst Zeitgenossen, soweit sie
hervorragend an ihr teilhatten, traten wie in ein Welttheater darin auf’ (O.G. VON SIMSON, Zur
Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock, besonders der Medicigalerie des P.P. Rubens,
Strsb. 1936, bl. 56.)
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1)

2)

3)
4)
5)

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

1)

Voor DRYDEN was alle geschiedenis ‘only the precepts of moral philosophy reduced into examples’
(naar aanleiding van PLUTARCHUS gecit. door M.W. MAC CALLUM, Shakespeare's Roman Plays
and their background, Londen 1910, bl. 110).
K. KÜNSTLE, Ikonographie der christlichen Kunst I, Freiburg i.B. 1928, bl. 32, waar ook de hieronder
gegeven citaten uit Gregorius; L. GOPPELT, Typos. Die typologische Deutung des Alten
Testamants im Neuen, Gütersloh 1939.
Speciaal voor Nederland: J.G.R. ACQUOY, ‘De Christelijke Typologie in beeld, woord en handeling’,
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Ned. Letterk. 1888/89, bl. 27 e.v.
Ibidem 1889/90, bl. 138 e.v. van denzelfden een studie ‘De typologische zolderschilderingen in
de kerk der Ned. Hervormde Gemeente te Naarden’.
B.v. in één der ramen te Chartres en in het Fürstenportal te Bamberg (Y. DELAPORTE, Les vitraux
de la Cathédrale de Charires III, Chartres 1926, PI. 199 en 200; W. PINDER, Der Bamberger
Dom, Berlin 1927, bl. 62 en afb. 24/27).
Vergelijk Lucas 24:44-46.
Mattheus 12:40; verder het type van het manna Joh. 6:31 en dat van de koperen slang Joh.
3:14.
Terloops wijzen wij op twee soortgelijke verschijnselen in de klassieke wereld: 1ste de parallelle
levens, o.a. door Plutarchus bekend en 2de het gebruik der ‘voorbeelden der voorouders’ de
τόποι der rhetoren. De kenmerkendste verschillen met de hier besproken Christelijke typologie
zijn de volgende: in het eerste geval is de opzet, aan te toonen, hoe adaequate karakters onder
soortgelijke omstandigheden zich identiek hebben ontwikkeld. Uitgangspunt en hoofdzaak is
hier het individueele; een begrip, dat in de typologie geen rol speelt (niet wien iets overkomt is
daar van belang, maar uitsluitend het feit dat het gebeurt). In het geval der τόποι betreft het
steeds een aansporing, bijna altijd valt de vergelijking ongunstig nit voor het tweede lid (= het
heden); in de typologie daarentegen wordt met Christelijke dankbaarheid de zoojuist voltrokken
paralleliteit geconstateerd en wordt het tweede lid (= de vervulling) hooger aangeslagen dan het
eerste (= de praefiguratie). Een geval van nietbijbelsch parallelisme tusschen twee episoden
levert het verhaal van Nero, die volgens Tacitus (Annales XV:39) de brand van Rome bezong,
hem met die van Troje vergelijkend. Het is opvallend, dat dezs trek door de Christelijke
geschiedschrijvers te beginnen met Eusebius telkens weer werd vermeld. Een dergelijk
parallelisme was in staat hun verbeelding te treffen. (A.E. COHEN, De visie op Troje van de
Westerse Middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160, Diss. Leiden 1941, bl. 46 en passim.)
Litt. voor bovenst, kwesties: J. VON SCHLOSSER, ‘Magistra Latinitas und Magistra Barbaritas’,
Sitzungsber. der Bay. Ak. d. Wiss. 1937, H. 2, bl. 24; R. HIRZEL, Plutarch, Lpz. 1912, bl. 76 en
137; K. JOST, Das Beispiel und Vorbild der Vorfahren bei den attischen Rednern und
Geschichtschreibern bis Demosthenes, Paderborn 1936 (= Rhetorische Studien 19. Heft)
Afb. uit een Armenbijbel van ± 1300 in Reallexikon zur dtschn. Kunstgesch. I, kol. 87.
Afb. uit een Ned. uitgave van het Speculum humanae salvationis in de Platenatlas bij de
Nederlandsche Literatuurgeschiedenis door M.A.P.C. POELHEKKE en C.G.N. DE VOOYS, Gron.
1923, bl. 16.
K. WAIS, Symbiose der Künste, Stuttg. 1936, blz. 22; H. ROST, Die Bibel im Mittelalter, Augsburg
1939, bl. 291.
B i b l i a P a u p e r u m : H. CORNELL, B.P. ,Stockholm 1925; H. ENGELHARDT, Der theologische
Gehalt der B.P., Straatsb. 1927 (= Stud. z. dtschn Kunstgesch. H. 243). S p e c u l u m
H u m a n a e S a l v a t i o n i s : E. BREITENBACH, S.H.S., Straatsb. 1930 (= Stud. z. dtschn
Kunstgesch. H. 272).
ROST, t.a.p., bl. 231; KÜNSTLE, Ikonogr. I, bl. 82 e.v.; Reallex. z. dtschn. Kstgesch. s.v. Armenbibel.
Een opsomming der 12 × drie gevallen, resp. ‘ante legem’, ‘sub lege’ en ‘sub gracia’, die
voorkomen op de z.g. retabel van Verdun (1181) te Klosterneuburg bij H. BERGNER, Hdbch der
kirchl. Kunstaltertümer in Dtschl., Lpz. 1905, bl. 463.
H. TIETZE, ‘Die typologischen Bilderkreise des Mittelalters in Österreich’, Jahrbuch der K.K.
Zentral-Komission für .... Denkmale, N.F. II (1904) kol. 21 e.v.
Godsdienstige schroom maakte het vrijwel onmogelijk gebeurtenissen uit Christus' leven als
type te kiezen. Christus' leven vormt het hoogtepunt der wereldgeschiedenis; zijn verschijnen
op aarde is niet de voorafschaduwing van nog belangrijker gebeurtenissen; hoogstens kan men
zijn lotgevallen symbolisch interpreteeren.
Het Oude Testament bevat zoowel symbolen als typen, het Nieuwe geen typen, maar uitsluitend
symbolen.
WETZER U. WELTE, Kirchenlexikon V (1888) kol. 1855, Art. Hermeneutik (KIHN). ‘Der typologische
Hin weis auf Christus ist eine Ergänzung der verbalen Prophetien, die sich auf den Heiland
beziehen’. SCHEEBEN, Dogmatik, V. Buch, I. Hauptstuck § 210 en 211. Zie ook de definitie in H.
ZSCHOCKE, Historia sacra antiqui Testamenti, Vindob. 1872, gecit. bij TIETZE, Typ. Bilderkr. bl.
20.
DEUTERON. 21:11, vgl. ook AUGUSTINUS, Civ. Dei. II:22, 40. Zie voor deze spolia gentium: K.
BORINSKI, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie, I Lpz. 1914, bl. 9 en bl. 281 (noot 3 bij bl. 118).
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2) Danaë zie: E. PANOFSKY: Oud-Holland 50 (1933) bl. 206/07.
De parallellen tusschen de levens van Hercules en Christus behandelde F. PFISTER, Archiv für
Religionswiss. 34 (1937) bl. 42 e.v.
De Romeinsohe keizers vindt men als tegenhangers der apostelen op een renaissance-decoratie
van een gevel te Genua (BURCKHARDT, Cicerone II (1901), bl. 248e).
3) W. HAGER, Ereignisbild, bl. 38.
4) Von der Gliedmoss des Menschen, gecit. bij E. HEIDRICH, Albrecht Dürers schriftlicher Nachlass,
Berlin 1910, bl. 321/22.
5) Gecit. bij: R. JACOBSEN, Carel van Mander, Rotterdam 1906, bl. 1214).
1) RALL, Zeitgesch. Züge, bl. 290.
2) H. FEHR, Massenkunst im 16. Jht., Berlijn 1924, bl. 67. Zie ook: E. HOLLÄNDER, Wunder,
Wundergeburt und Wundergestalt, Stuttg. 1921; H. GRISAR, Martin Luthers Leben und sein Werk
Freib. i. Br. 1926, bl. 210/11. Vgl. ook K. LANGE, Der Papstesel, Ein Beitrag zur Kultur- und
Kunstgeschichte des Reformationszeitalters, Göttingen 1891 en hierbeneden, tekstdeel bl. 289.
3) (13-VI-1522) ‘Appulit enim apud Harlem bellua marina, quam cetum vocant, septuaginta pedum
longitudine et triginta quinque latitudine. Hoc monstrum habent ex antiquis exemplis pro certo
irae signo: Dominus misereatur eorum et nostri’. E.L. ENDERS, Dr. Martin Luther's Briefwechsel
III, Calw & Sttgt., 1889, bl. 397.
‘A n t i q u i s e x e m p l i s ’ vertaalt GRISAR (Luther II, Freibg. i. Br. 1911, bl. 120) met ‘nach
älteren Beispielen’; WARBURG ziet erin een ‘sausdrückliche Berufung auf die Antike’ (Gesammelte
Schriften II, bl. 522).
1) VETH & MULLER, Dürer's Reise II, Utr. 1918, bl. 110/113.
2) Het stuk was vroeger in de Col. Von Bissing te München. Vgl. FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei
XI (1933) bl. 59 en 125, No. 104, afb. XLV. HOOGEWERFF, die drie copieën naar dit werk opgeeft,
schrijft het toe aan Lucas Cornelisz. Kunst. (N. Ned. Schilderk. III (1939) bl. 357 e.v.). Hierbij
wekt hij ten onrechte de schijn, alsof het ‘J. Kock’ door den 17den eeuwschen uitgever C.
Dankertz op de plaat werd gezet. Deze aanduiding is wel degelijk 16de eeuwsch en is geschreven
in hetzelfde schrifttype als het woord ‘Pictum’ en het geheele vers.
Zie H.V.D. WAAL, ‘De zoons van Cornelis Engelbrechtsz. ,Aan Max. J. Friedländer 1867-1942,
's-Grav. 1942, bl. 37.
Een Christoforus van Herry met de Bles in de verz. Van Beuningen, Vierhouten vertoont op den
achtergrond eveneens een aangespoelden walvisch (Afb. in Cat. Tent van Ned. Zee- en
Riviergezichten, Museum Boymans 1945/6).
3) MULLER, Historieplaten No. 1160; VAN STOLK, No. 1110.
De prent werd in 1618 nogmaals uitgegeven met het adres van Janssonius. MULLER beschrijft
(IV, bl. 120) een uitgave vóór het adres ‘en vóór den Dood en het wapen van Amsterdam in de
lucht’. Een derg. ex. is mij niet bekend. Bij BARTSCH (III, No. 11) waarheen Muller verwijst, wordt
als kenmerk van de tweede staat alleen het adres van Janssonius genoemd, zonder dat daar
van latere toevoegingen sprake is.
De prent is opgedragen aan Ernst (Casimir), graaf van Nassau, die midden op de voorgrond te
zien is. Meer naar links staat de teekenaar zelf, tegen de wind beschermd door zijn mantel, het
zeemonster te schetsen.
4) Daar de graveur blijkbaar geen Latijn kende, en zich bij het nagraveeren van zijn tekst eenige
malen heeft vergist, is het niet overbodig hieronder eerst de tekst te herstellen, zooals die
waarschijnlijk geluid zal hebben. De vertaling dank ik aan de vriendelijke hulp van Dr. C.A.
Crommelin te Leiden.
Men leze:
in

kol. I, reg. 4 Batavorum

i.pl.v. Bavarorum

kol. II, reg. 4 volumine

i.pl.v. molumine

kol. V, reg. l artu

i.pl.v. astu

V e r t a l i n g (De Romeinsche cijfers duiden de kolommen van het onderschrift aan; de cursief
gedrukte gedeelten vindt men in de prent terug):
[I] De Zuidwestenwind heeft, toen er een storm opstak een gevaarlijk zeemonster, dat met
zijn opengesperde bek het geheele geslacht der zeedieren schrik aanjoeg, met zijn staart
over de golven streek en de wateren doorkliefde, tegen zijn wil naar het strand der Bataven
gedreven,
[II] het is op een ondiepte gestooten en het heeft zich met een wal van zand omringd. Dit
monster heeft de noodlottige grond en de ondiepe zandbank met zijn gewicht bezwaard,
het tracht met krachtsinspanning naar de trouwelooze golven te vluchten en het diepe
water te bereiken en terwijl het met het logge gevaarte van zijn loome staart slaat,
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[III] ziet het vergeefs om naar de Neptunische oorden. En, liggende op zijn rechterzijde, breekt
het door zijn ontzaglijk gewicht doormidden en de lucht weerklinkt van een ontzettend
geraas.
Onmiddellijk ijlt het gevleugelde gerucht door de Bataafsche steden,
[IV] en verzamelen zich allerlei menschen op het strand; zij verbazen zich over zijn geweldig
gewicht, zijn afzichtelijke Priapus, zijn vormeloosheid, zijn opening tot diep in de ingewanden
en zijn muil waaruit vocht en rijkelijk bloed vloeit,
[V] zoodat Thetis met knikkende knieën en bijkans verbleekt op de vlucht zou slaan.
O Gij, die door Uw hoofdknik het schuimend gebied der zee, die zulke monsters herbergt,
schokt [zie de zonderlinge voorstelling ‘Terra motus’ midden boven: een door middel van
wielen over de zee rijdend landschap met vele steden] en die alle landen door het noodlot
beheerscht, groote Vader der goden, wat door dit zeemonster ook voorspeld worde,
[VI] zij het iets verheugends voor het Bataafsohe vaderland en volk, zij het iets dreigends: wij
vragen angstig vergiffenis en vrede; want indien de profetieën der zieners iets waard zijn,
dan zijn dit de bewijzen van Uwen toorn en van een toekomstige nederlaag.
[VII] Hoevele nederlagen en bloedbaden zijn op dit wonderbaarlijke voorteeken (‘monster’) op
het strand der Catten niet gevolgd (zooveel zijn de voorteekenen waard)?
Niet minder dan dit voor de ongelukkige stervelingen vreeselijke voorteeken zien wij
Phoebus' gelaat donker gekleurd,
[VIII] de dag door nevelen bevlekt [sc. zonseclipsen] en de maan verduisterd, ook de wisselende
klimaten van de gekwelde wereld. Opdat de tand des Tijds [‘tempus edax’, Ov. Met. XV,
vs. 234] deze wonderteekenen nooit in vergetelheid zal doen geraken, worden zij als
beschreven feiten opgeteekend in de altijd voortloopende Kalender.
Nog in VONDEL'S pastoraal gelegenheidsstuk de Leeuwendalers vindt men naast het geloof aan
onheilspellende kometen (vs. 112 en 413) het ‘voorspoock’ van een aangespoelde walvisch (va.
429/436). Naar VERWIJS heeft opgemerkt, volgt de beschrijving bij Vondel een door HOOFT in
zijn Ned. Hist. vermelde bijzonderheid uit het jaar 1577, waarbij eveneens zoowel walvisschen
als een komeet ter sprake komen (VONDEL-ed. W.B.V(1931) bl. 290).
5) Pamfl. KNUTTEL No. 1540.
Iets van de onheilspellendheid van deze gestrande, machtelooze kolossen bespeurt men ook,
wanneer Bruegel het spreekwoord van de groote visschen die de kleine eten in beeld brengt,
(Teek. TOLNAI, No. 28; prent door P.V.D. Heyden, BASTELAAR, No. 139). Zie voor een ander
voorbeeld van de walvisch als aanduiding van de Spaansche macht: MULLER, Hist. Pl. Suppl.
No. 1516 H, en IDEM, Cat. Veiling J.J. van Voorst, 29 November 1858, No. 63.
Het groote opzien, dat deze aangespoelde dieren steeds baarde, zal voor een gedeelte stellig
met deze opvattingen samenhangen, al mag men zeker niet met Tolnay, de geestige XVIIde
eeuwsche prenten dier gebeurtenissen uit Bruegel's apocalyptische visioenen afleiden. (CH. DE
40

TOLNAY, Pierre Brueghel l'ancien, Brux. 1935, Texte, bl. 64 ).
Prenten vindt men behalve bij MULLER en VAN STOLK op de desbetr. jaartallen ook in de Cat.
der veiling Van der Willigen, 's-Grav. 28-III-1877, No. 238/63.
Als leidraad in de biologische litt. noemen wij: A.B. VAN DEINSE, ‘Over de potvisschen in Nederland
gestrand tusschen de jaren 1521-1788’, Zoöl. Med. Leiden 4 (1918) bl. 22-50 en E. MOHR,
‘Historisch-zoologische Walfischstudien’, Nordelbingen 11 (1935) bl. 335-'93.
1) C.J. GONNET, ‘Meer en Berg’, Jaarboek Haerlem 1932, bl. 56 e.v. De eerste prent is beschreven
bij MULLER No. 1584. Voor de tweede, uitgeg. door A. Rooman zie: Obreen's Archief 7 (1888/90)
bl. 17 en P.T.A. SWILLENS, P.J. Saenredam, Amst. 1935, bl. 81, No. 30.
In 1628 was het gerucht tot de Z. Nederlanden doorgedrongen, de vrouwen zijn dan tot
geestelijken geworden en deze vondst, gevoegd bij het verhaal, dat men op vollen dag een
gemijterden bisschop op de Haarlem mermeer had zien loopen, werd in het Z. opgevat als een
vermaning om tot het Katholieke geloof terug te keeren. Rubens uitte zich schamper over deze
kwestie in een brief aan Pierre Dupuy (A.J.J. DELEN, Oude Kunst en Graphiek, Antw. 1943, bl.
54/5).
2) Zie bl. 34 der Berichten, gevoegd achter de Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche
Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem 4 (1758). Volgens een brief van 13 Mei 1756,
opgenomen in Abt DE LA PORTE, De nieuive Reisiger XXI, Dordr. 1776, bl. 142, had Schut de
rariteiten eerst voor 1000 gld. te koop aangeboden. ‘.... doch het Genootschap, noch niet
voornemens een kabinet van zeldzaemheden te verzamelen, heeft zich vergenoegd met dezelven
te doen snijden, omze in zijne Verhandelingen uittegeven’.
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3) De theoretische kant dezer kwestie is nog zeer weinig onderzocht. Zie: W. STAMMLER,
‘Allegorische Studien’, Dtsche Vierteljahrsschrift f. Litt. wiss. u. Geistesgesch. 17 (1939) bl. l.
e.v.
4) MULLER, Hist. Pl., No. 1917; een tegenhanger heet ‘De Hollandsche honden’.
1) Noodige Bedenkingen Der Trouhertighe Nederlanders over de aenstaende Munstersche
Handelinge van Vrede ofte Treves (MULLER Pamfl. No. 2905 = KNUTTEL No. 5014 = Thysiana
No. 4635)
2) S. COSTER, Verklaringh van de ses eerste vertoningen, gedaen binnen Amsterdam .... 5 Junij
1648. Worp zag in deze vermaning een hatelijkheid jegens ‘zijne geachte stadgenooten’. De zin
hiervan ontgaat ons (J.A. WORP, Gesch. v.d. Amsterd. Schouwburg, Amst. 1920, bl. 102). Coster's
tekst bevat verder nog een spreekwoord: ‘Die de koe zijn is, vatze by de Hoornen’, en het rijmpje:

‘Ik merk, ik zie, ik weet, hoe listich elk getracht
Heeft, deeze Mellik Koe te krijgen in zijn macht.
Maer neen ik slaape niet ik zal my niet vergrijpen
Als andere deede door Mercurius Lieflijk pijpen’.
1) A. DEMETRIUS, Der Griecken opganck ende onderganck, Dordr. 1599.
2) RALL, Zeitgesch. Züge, bl. 290; M. DVORÁK, Kunstgesch. als Geistesgesch., München 1924, bl.
120. - Voor het afnemen van deze opvattingen zie noot 34:5.
1) De Neuf Preux vindt men het eerst in een Fransch gedicht van ± 1312 (JEAN DE LONGUYON, Les
voeux du Paon); drie Christelijke helden vindt men reeds in het Speculum maius van VINCENTIUS
VAN BEAUVAIS, al neemt Clovis I daar de plaats van Arthur in. Een Ned. gedicht uit de kring van
Maerlant werd besproken door J.W. MULLER, Tijdschr. Ned. Taal- en Letterk. 28 (1909), bl.
280.
Voor een reeks van zeven Besten zie: J. CHARTROU, Entrées solennelles, bl. 40.
De negen Quaesten is de titel van een werkje, dat in 1528 bij Jan van Doesborch in Antwerpen
verscheen, doch dat stellig vroeger is geschreven. (NIJHOFF-KRONENBERG No. 1774; G. KALFF,
Geschied, d. Ned. Letterkunde II, Gron. 1907, bl. 461). Als de negen kwaadsten beschouwt de
schrijver; de Joden: Jerobeam, Achab, Joram; de heidenen: Kain, Nero, Pilatus; en de Christenen:
Judas Iskariot, Mohamed, Julianus apostata.
11 Mei 1532 werd te 's-Hertogenbosch gespeeld ‘die negen besten en die negen kwaedsien, al
te peerde, mit achttien banieren en mit schoone staat van peerden’ (F.M.A. ARNOLDS, Bossche
legenden en verhalen II, 's-Hert. 1890, bl. 314).
De Neuf Preuves waren de Jodinnen: Esther, Judith, Jaël; de heidinnen: Lucretia, Veturia (de
moeder van Coriolanus), Virginia; de Christinnen: St. Helena, St. Brigitta, St. Elisabeth.
Litteratuur: S. MAMEROT, ‘Notice sur l'Histoire des Neuf Preux et des Neufs Preuves’, Romania
1908 bl. 529 e.v.; P. MEYER, ‘Les neuf Preux’, Bul. de la Soc. des anc. textes 1883, fasc. 2.
Vgl. ook de aardige plaats bij SHAKESPEARE, Love's labour lost III, 3.
Voor de bld. kunst zie Ed. FÉTIS, Doc. Iconogr. et Typogr. de la Bibl. roy. de Belgique 1877, bl.
67; MÂLE, L'art religieux XIIIe s., bl. 403; VAN MARLE, Iconogr. I, bl. 17; H.C. MARILLIER, ‘The nine
Worthies’, Burlington Mag. 1932 II, bl. 13 e.v. en VON SIMSON, Genealogie weltl. Apotheose bl.
43; ADHÉMAR, Influences, bl. 295; CH. STERLING, La peinture française, les primitifs, Paris 1938,
bl. 70 No. 69. Zie verder 27:1.
2) De plaats bij Daniël werd door Hieronymus nader toegelicht (Commentarii in Danielem Prophetam,
Com. in cap. II = MINGE, Patr. lat., Bd. 25, col, 503/04).
De verdeeling in vier wereldrijken werd het eerst door den geschiedschrijver Orosius practisch
toegepast.
Litt.: J. HUIZINGA, De wetenschap der geschiedenis, Haarlem 1937, bl. 132; E. KOCKEN, De
Theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der Wereldheerschappij tot op Innocentius
III, Diss. Nijmegen 1935; J.M. ROMEIN, ‘Over een historische fictie en haar beteekenis, De
afstamming der Germanen uit Troje in verband met het Translatio Imperii-begrip’, Handelingen
van het 14de Nederlandsche Philologen Congres, Gron. 1932, bl. 83 e.v.; H. GRUNDMANN, Alex
von Roes, De Translatione Imperii, Lpz. 1930; K. KOWALEWSKI, Die Theorie von der Translatio
Imperii in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung des Mittelalters, Diss. Königsb.
1923 (Machineschr.!). Zie ook de hierboven 16:5 genoemde diss. van A.E. COHEN.
3) De anonieme Gesta Frisorum (geschr. 2de helft 15de eeuw) stellen de Friezen voor als het
uitverkoren volk en de Gesta zijn met recht de Gesta Dei per Frisos te noemen, ‘welke dan ook
telkens in parallel worden gezet met de wonderen en weldaden door God aan de kinderen Israëls
bewezen’ (ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr. bl. 148).
4) Voor deze kwesties in het algemeen zie: K. BORINSKI, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie I,
Lpz. 1914, bl. 11, ‘Der moderne Nationalstolz auf antiken Ursprung’.
Nederlandsche voorbeelden bij ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 144: Friezen uit Azië naar
de Noordzee uitgeweken: ibidem, bl. 233 ‘navelstreng’ tusschen de geschiedenis dezer streken
en de wereldgeschiedenis, loopend van Adam tot Karel den Groote via Seth, Methusalem,
Noach, Abraham, Hector van Troje, Alexander den Groote, Julius Caesar.
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Wat speciaal de afstamming uit Troje betreft, in deze gewesten werd zij het eerst geconstrueerd
voor de Heeren van Arkel, in een tot 1426 loopende kroniek (ROMEIN, t.a.p., bl. 217). Joh. à
Leydis paste dezelfde manier toe in zijn tusschen 1482 en '84 geschreven historie der Heeren
van Brederode; en dat terwijl ‘geen oorkonde of kroniek de naam voor 1214 vermeldt’! (ROMEIN,
4

t.a.p., bl. 120; vgl. ook ibidem, bl. 98 ) en IDEM, Handelingen 14de Ned. Philol. Congres, bl. 98).
Litt.: behalve de hierboven (24:2) genoemde studie van Romein: RALL, Zeitgesch. Züge, bl. 209
afstammingreeksen en bl. 248 ridderschap van Trojaansche oorsprong; M. KIPPEL, Die Darstellung
der fränkischen Trojanersage in Geschichtsschreibung und Dichtung vom Mittelalter bis zur
Renaissance in Frankreich, Bielef. 1936 (Diss. Marburg); O. WATTEZ, ‘De Trojaansche legende
in de Geschiedenis der Franken’, Versl. en Meded. d. Kon. Vla. Ac. 1920, bl. 21 e.v.; S. HELLMANN,
‘Zu den Gesta Treverorum’, Neues Arch. f. ältere dtsche Geschichtskunde 38 (1913) bl. 459; A.
1

HEUSLER, Abh. preuss. Ak. 1908, III, bl. 6 ; SALLET, ‘L'origine médievale des fausses généalogies
carolingiennes’, Mélanges Leonce Conture, Toulouse 1902, bl. 77-96.
1) Voor uitbeeldingen van heerschersreeksen in de middeleeuwen: H. KELLER, ‘Die Entstehung
des Bildnisses am Ende des Hochmittelalters’, Römisches Jhrb. f. Kunstgesch. III (des bisherigen
Jhrb. d. Bibl. Hertziana) 1939, bl. 250 e.v.
Het beste voorbeeld van een vorst, die de kunst aan de verheerlijking van zichzelf en zijn geslacht
dienstbaar wist te maken is keizer Maximiliaan. Zie P. JOACHIMSEN, Geschichtsauffassung und
Geschichtsschreibung in Deutschland unter dem Einfluss des Humanismus, Lpz. & Berl. 1910,
bl. 198 e.v. en L. BALDASS, Der Künstlerkreis Kaiser Maximilians, Weenen 1923; zie ook bl.
115/16. De rechtvaardiging van dynastieke aanspraken gaf ws. het aanzien aan de z.g. beeldjes
der Hollandsche graven (thans in het Rijksmuseum te Amsterdam); zie de litt. hierbeneden 25:7.
Hoezeer deze problemen de geesten vervulden en de hartstochten opwekten blijkt ook uit het
opstel van TH. M. CHOTZEN, ‘Een Londensch handschrift van Lucas de Heere’, Hand. v.h. 3de
wetensch. Vlaamsche congres v. Boek- en Bibliotheekwezen, Gent 1935, bl. 55. Vgl. ook J.
ROMEIN: ‘De wettelijkheid aan te toonen van de overdracht van dit rijk van de Romeinen op de
‘Grieken’ en van deze op de Franken en vervolgens op de Duitschers, was voor de
middeleeuwsche wereld dus a.h.w. een kwestie van to be or not to be’. (Handelingen 14de Ned.
Philol. Congres, bl. 84).
2) De in de volgende noot te noemen schilderijen met de Graven van Holland, thans op het
Haarlemsche stadhuis, waren copieën naar oude, half vergane muurschilderingen in het
Karmelietenklooster in die stad.
3) B.v. de reeks der Hollandsche graven op het stadhuis te Haarlem. Zie: Oud-Holland 33 (1915)
bl. 136/37; A.W. WEISSMANN, ‘De portr. der Graven van Holland te Haarlem’, Oud-Holland 35
(1917) bl. 61; G.v. KALCKEN, De afbeeldsels van de Graven en Gravinnen van Holland, z.j.
[1917?]; G.D. GRATAMA, ‘De portretten der graven en gravinnen van Holland’, Onze Kunst 32
(1917) bl. 85 e.v.; HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. II, bl. 396; J.M. STERCK-PROOT, ‘De graven
en gravinnen op het stadhuis’, Jaarboek Haerlem, 1938, bl. 46 e.v.
Leiden: voor een dergelijke, thans verdwenen reeks voor het stadhuis te Leiden tusschen 1462
en 1465 vervaardigd door Jacob Clementsz. zie: HOOGEWERFF, t.a.p., bl. 397.
Vlissingen: ‘Afbeeldsels van de oude Heeren van Vlissingen na de Origineele Schilderijen op 't
Stadhuis hangende getekent’ is het onderschrift van een schets, welke zich bevindt in de atlas
Beudeker (Britsch Museum, Map-room C. 9 d. 11, bl. 58).
Brussel: zie beneden noot 58:7.
4) Miniaturen: b.v. de fraaie Genealogie van het huis Portugal (Londen, Brit. Mus. add. ms. 12 531)
in 1530 door den in Brugge werkzamen kunstenaar Simon Bening voltooid. Facsimile-uitgave
door H.G. STRÖHL en L. KÄMMERER, Ahnenreihen aus dem Stammbaum des portugiesischen
Königshauses, Stttgrt. [1903]; vgl. F. WINKLER, Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI.
Jhts., Lpz. 1925, bl. 176.
De prentreeksen welke hetzij als boekillustratie, hetzij als afzonderlijke uitgaven het licht zagen,
zijn vaak van muurschilderingen e.d. afgeleid. Het beste tot dusver verschenen overzicht van
de iconografie der Hollandsche Graven is het artikel van W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
‘Stamreeksen in beeld’, De Nederlandsche Leeuw 51 (1933) kol. 202 e.v. Vgl. ook: W. PLEYTE,
‘Eene iconographie der Graven van Holland en Zeeland’, Nijhoff's Bijdragen v. vad. Gesch. 3de
reeks II (1885) bl. 219 en de litt. in noot 25:3.
Een bibliogr. overzicht der div. uitg. betr. Holland, Friesland, Vlaanderen en Brabant gaf J.F.
VAN SOMEREN, Beschr. Cat. v. gegrav. portr. I (1888) bl. 90 e.v.; Zie ook: F. FUNCK, Le livre belge
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à gravures, Paris 1925, passim en vgl. de oudere opsomming in L. SMIDS, Schatkamer , bl.
125/6, 63/4 en IDEM, Emblemata Heroica, Amst. 1712, Voorbericht.
5) B.v. de in 1803 spoorloos uit het kasteel te Breda verdwenen reeks van acht Graven en Gravinnen
uit het huis Nassau, te paard, voor 1538 naar ontwerp van Barend van Orley vervaardigd.
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Litt. tapijten: VAN YSSELSTEYN, Tapijtweverijen I, bl. 27/28; GÖBEL, Wandteppiche I, 1, bl. 101. Afb. ontwerpen: Oud-Holland 47 (1930) bl. 264 e.v.; Gaz. d. beaux Arts 1920 I, bl. 254. Toeschrijving: FRIEDLÄNDER, Altnied. Malerei 8 (1930) bl. 119.
6) De Leidsche glazenier Willem Thibaut vervaardigde in 1587 voor de Doelen aldaar een
gebrandschilderde reeks van 36 glazen met de landsheeren en -vrouwen van Holland, gecopieerd
naar de hierboven 25:2 genoemde muurschilderingen te Haarlem. Twaalf dezer glazen bevinden
zich thans in de Lakenhal te Leiden; de volledige reeks cartons wordt bewaard in de Stedelijke
Prentverzameling op het Gemeente archief aldaar.
Litt.: VAN DER BOOM, Glasschilderkunst I, bl. 136; HOFSTEDE DE GROOT, Houbraken, bl. 198, 203,
387, 399; C.J.C. REUVENS, ‘Schilderijen der Hollandsche graven op glas van 1588, door W.
Thibaut te Leyden’, Westendorp en Reuvens, Antiquiteiten I, bl. 153. - Afb. Jaarboek Haerlem
1938, bl. 51.
7) Egmond: Blijkens het Chron. Egmund. van Joh. a Leydis heeft de abt Gerard van Poelgeest
(1464-1476) in de kloosterkerk te Egmond een doxaal laten maken met beelden van de Graven
van Holland (ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr. bl. 112 en HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. II, bl.
396). Een ± 1370 door een Leo Monachus geschreven tractaat Breviculi Majores bevatte de
uitvoerige grafschriften ‘of als men wil, korte biografieën’ van de Hollandsche graven en gravinnen
tot en met Dirk VII († 1203), die op hun grafzerken in de abdij van Egmond waren aangebracht
(Romein, t.a.p., bl. 103).
Den Haag: De Hofkapel op het Binnenhof werd eertijds door een reeks houten beelden der
Graven en Gravinnen van Holland versierd (Ned. Leeuw 51 (1933) kol. 203:1).
Middelburg: Voor de Graven-beelden aan de raadhuis-gevel. Zie: Opmerker 1918, bl. 9;
Bouwwereld 1918, bl. 52; Bijdragen tot de Oudheidk. en Gesch. inzonderheid van
Zeeuwsch-Vlaanderen, verz. door H.Q. JANSSEN en J.H. VAN DALE I (1856) bl. 183; II (1857) bl.
105; III (1858) bl. 387.
Haarlem: Voor een oudheidkundige als Pieter Saenredam was de ideale reconstructie die hij
van het Haarlemsche raadhuis gaf niet compleet zonder een reeks Graven-beelden aan de
gevel (P. T.A. SWILLENS, Saenredam, Amst. 1935, afb.58).
Amsterdam: Vier eikenhouten gravenbeelden, afkomstig van het hek der vierschaar bevinden
zich thans in het Rijksmuseum (Cat. v.d. Beeldhouwwerken in het Ned. Museum voor Gesch.
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en kunst te Amst. , Amst. 1915, No. 189/192; Oud-Holland 6 (1888) bl. 208).
Als soortgelijke beeldjes beschouwde men (ten onrechte) de 10 geel koperen statuettes, die de
overheid van Amsterdam in 1691 overnam van den stadsschrijver Pieter de Vos en die de latere
kunsthistorici hielden voor het werk van Jacques de Gérines. Volgens de jongste hypothese van
LINDEMAN moeten ze beschouwd worden als vrije copieën naar pleurants op de tombe van Louis
de Mâle te Rijssel van 1456 (C.M.A.A. LINDEMAN, ‘De dateering, herkomst en identificatie der
“Gravenbeeldjes” van Jacques de Gérines’, Oud-Holland 58 (1941) bl. 49, 97, 161, 193).
8) A. WATSON, The early iconography of the tree of Jesse, Oxf. 1934; R. LIGTENBERG, ‘De genealogie
van Cristus in de beeldende kunst der middeleeuwen, voornamelijk van het Westen’, Oudheidk.
Jaarboek 3de Sér. 9 (1929) bl. 3-54.
De bron van deze uitbeeldingen was JESAIAS 11:1 (vgl. ook: ROMEINEN 15:12), welk visioen
algemeen verbreid was door de kersthymne van VENANTIUS FORTUNATUS (± 600). Voor de
wereldsche toepassingen zie: CHARTROU, Entrées solennelles, bl. 19, 26 en VON SIMSON,
Genealogie, bl. 65/66.
Een overzicht der verschillende vormen van stamboomen gaf W. FOHL in het Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte II (1941) kol. 73, Art. Baum, sub C.
9) Staand, ten voeten uit: Graven van Holland (NIJHOFF, Houtsneden Pl. 130-135); de Heeren van
Brederode (NIJHOFF, Pl. 206-213), beide door Cornelis Anthonisz. ± 1545; de Graven van
Friesland door Simon Frisius, vòòr 1622 (zie afb. 44 en 45).
Te paard: Graven van Holland door Lucas van Leyden, ± 1517 (NIJHOFF, Pl. 225-227; 297-301
en 335; vgl. ook Pl. 336-338). Vgl. ook Lucas van Leyden's reeks der Twaalf koningen van Israël
2

(NIJHOFF, Pl. 282-289), afb. 42 .
Het is zeer waarschijnlijk, dat de traditioneele, langgerekte vorm van deze heerschers-stoeten
ontstaan is onder invloed der in de volgende noot genoemde optochten (vgl. R. KAHN, Die Graphik
des Lucas von Leyden, Strsb. 1918, bl. 138:116).
10) Een overzicht der Zuid-Nederlandsche publicaties in: I. VON ROEDER-BAUMBACH, Versieringen
bij blijde inkomsten, gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw,
Antw. 1943; zie ook: H.G. EVERS, P.P. Rubens, München 1942, bl. 369 e.v.
Voor de Noordelijke Nederlanden zie: R.W.P. DE VRIES, De blijde Inkomsten van vorstelijke
personen in Amsterdam van de 16de tot de 19de eeuw, Amst. 1879 en H. VAN DE WAAL, ‘Nieuwe
bijzonderheden over Carel van Mander's Haarlemschen tijd’, Oud-Holland 54 (1937) bl. 22, noot
6 (Intocht v. Leicester in 1586 te Haarlem, Den Haag en Utrecht).
Voor Frankrijk raadplege men: J. CHARTROU, Les entrée solennelles et triomphales à la
Renaissance (1484-1551), Thèse compl. Paris 1928.
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11)
12)

13)

1)

2)

Het verband tusschen het Europeesche tooneel en de overige kunsten der Renaissance wordt
behandeld in: G.R. KERNODLE, From art to theatre, Chicago 1944.
Een summier overzicht der internationale publicaties gaf: A. RONDEL, ‘Les livres et gravures
relatifs aux fêtes de Cour et aux cérémonies publiques’, La Bibliofilia 28 (1927) bl. 321 e.v.; 433
e.v. Vgl. ook: Cat. Bibl. Rijksmuseum III, bl. 839 e.v. en Kat. Ornamentst. Samml. Berlin No.
2937 e.v.
Talrijke afbeeldingen in: E. MAGNE, Les Fêtes en Europe au XVIIe Siècle, Paris 1930.
Zie verder register s.v. feesten.
L. DE BURBURE, De Antw. Ommegangen, Antw. 1878, bl. 4.
Voor het ontbreken van historische costuums bij de tooneelvoorstellingen der Middeleeuwen:
H.J.E. ENDEPOLS, Het decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche drama volgens
de Middelnederlandsche tooneelstukken, Amsterdam 1903, bl. 69/70. Voor de ‘antycxse’ kleeding
der 16de eeuw ibid. bl. 80/81. Zie voor de desbetr. Duitsche bronnen: HEINZEL, Beschreibung
des geistlichen Schauspiels im deutschen Mittelalter, Hamburg 1898, bl. 23-26.
Thes. Rek. f. 97 v. (Vgl. voor deze feesten noot 144:3).
In 's-Hertogenbosch speelde men in 1532 op den Maandag vóór Pinksteren ‘die seventien
landsheeren, al mit veel peerden’ (F.M.A. ARNOLDS, Bossche Legenden en Verhalen II, 's-Hert.
1890, bl. 314).
C. GRAPHEUS, Spectaculorum in Susceptione Philippi Hisp. Prin. ... an. 1549 Antverpiae ....
apparatus, Antw. 1550, ook in het Fransch en de landstaal verschenen: De seer wonderlijcke,
schoone, Triumphelijcke Incompst ...’ (FUNCK, bl. 324/5).
De prenten werden vroeger algemeen beschouwd als werk van Pieter Coecke van Aalst. M.J.
FRIEDLÄNDER twijfelt aan deze toeschrijving (‘Pieter Coecke van Alost’, Jhrb. preuss.
Kunstsammlgn. 38 (1917) bl. 82/83).
Zie voor afb. behalve het zoojuist genoemde artikel: R. HEDICKE, Cornelis Floris, Berlijn 1913,
Taf. XLIX, 7 en DELEN, Hist. de la gravure II, Pl. XIII, 1 en vergelijk de tekst ibid. bl. 50/1.
VON ROEDER-BAUMBACH wijst (bl. 103, vgl. afb. 17) op een dergelijk geval in de versiering van
1635 door Rubens en in Frankrijk bij het huwelijk van Lodewijk XII met Anna van Bretagne.
Voor deze mode zie: J.W. MULLER, ‘Hooft's Baeto’, Tijdschr. Ned. Taal- en Letterkunde, 50
(1931) bl. 63/4, waar verdere litteratuur. Een overzicht der in de Nederlanden gebruikelijke
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3)

4)

1)
2)

3)

namen bij L. SMIDS, Schatkamer der Ned. oudheden , Amst. 1774, bl. 263 s.v. naamreden.
Speciaal over Brabon: J.F.D. BLÖTE, ‘Das Aufkommen der Sage von Brabo Silvius, dem
brabantischen Schwanritter’, Verh. Kon. Ac. afd. Lett. N.R. 5 (1904) dl. 4. Voor Francion: Tijdschr.
Ned. Taal- en Letterk. 30 (1911) bl. 77:3.
Voor Bato zie beneden bl. 104.
Een reeks teekeningen door M. de Vos voor deze feesten vervaardigd, is besproken door A.
DOUTREPONT in het Bulletin de l'Institut belge de Rome 18 (1937) bl. 125 e.v.
Van deze intocht verscheen in 1595 bij Plantijn een beschrijving door J. BOCHIUS met etsen van
P. van der Borcht: Descriptie publicae gratulationis (FUNCK, Le livre beige à gravures, bl. 280/81;
DELEN, Hist. de la Gravure II, bl. 95/6). Voor Silvius Brabo vgl. Rubens en zijn eeuw [door Floris
Prims, M. Sabbe, e.a.], Brussel 1927, bl. 199.
De bont beschilderde kop bevindt zich nog in het Museum Het Steen te Antwerpen (TH.-B. 7
(1912) bl. 162). Het beeld deed o.a. dienst bij de hierboven 26:2 genoemde intocht van Philips
II in 1549 en werd in het werk van Grapheus afgebeeld. Voor een reproductie zie: J. VETH & S.
MULLER FZ., Albrecht Dürers niederlandische Reise II, Bln. & Utr. l918, bl. 64 en VON
ROEDER-BAUM- BACH bl. 75 en 157 (vgl. ook ibidem bl. 153 met een afb. van de intocht van Fr.
v. Anjou te Antwerpen in 1582). Er verscheen ook een in 1665 bij Aegidius Hendrick uitgegeven
gravure naar dit beeld (WURZBACH, S.V. Pieter Coeoke, ‘nach ihm gestochen’, No. 2).
De stad Venio bezit nog de reuzenpoppen Valuas en zijn gemalin. Valuas, een stamhoofd der
Brukteren, werd als de stichter van de stad beschouwd (J. SCHRIJNEN, Nederl. Volkskunde II,
Zutphen z.j., bl. 188).
Facsimile-reproducties bij W. NIJHOFF, Nederlandsche houtsneden, Pl. 247-252. Voor de
toeschrijving en litteratuuropgave zie de bijbehoorende tekst door M.D. HENKEL.
NIJHOFF, Nederlandsche Houtsneden Pl. 384-386. Vgl. ook Pl. 387-389, een tweetal bladen
welke door Steinbart mét de vorige drie prenten als werk van een met Jacob Cornelisz. verwanten
kunstenaar worden beschouwd. Zie daarentegen M.D. HENKEL in de Tekst bij de Ned. Houtsneden
II, bl. 154 en Verslagen omtr. 's Rijks verzamelingen van Gesch. en Kunst 62 (1939), bl. 21.
Vlgs. C. DODGSON (Print Collector's Quarterly 23 (1936) I, bl. 8) bevinden zich in het Britsch
Museum nog drie prenten uit de reeks der Negen Besten op groot formaat, welke in Nijhoff's
Nederlandsche Houtsneden niet voorkomen.
NIJHOFF, Nederlandsche houtsneden, Pl. 228-229.
Van A. Wierinx bezit het Museum Plantijn te Antwerpen twee bijeenbehoorende prenten,
vertoonende in drie rijen onder elkaar: de ‘Quattuor Comités, -Milites, -Liberi, -Metropoles, -Viliae
en -Rustici Imperii’.
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4) REMY DU PUYS, La tryumphante et solemnelle entrée faicte sur le nouuel et ioyeux advenement
de Charles prince des hespaignes etc. En la ville de Bruges lan 1515, le 18e iour dapuril etc.
Paris Gilles de Gourmont, s.a. (Cat. Bibl. Joh. Thysius, Leiden 1879, bl. 296).
Een handschr. bevindt zich in de Nationalbibl. te Weenen (No. 2591 = 194; vgl. WINKLER, Fläm.
Buchmalerei, bl. 207, waar deze ed. niet wordt genoemd). I. VON ROEDER-BAUMBACH,
Versieringen bij blijde inkomsten, bl. 10/11, 40 e.v., 94 en bl. 39 afb. 10 naar de miniatuur uit
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5)
1)

2)
3)
4)
5)

het Weensche handschrift, overeenkomend met de houtsnede van onze afb. 6 .
VON ROEDER-BAUMBACH bl. 41, afb. 11.
J.H.A. MIALARET, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 2de
stuk, 's-Grav. 1937, bl. 166; een der lijsten draagt het jaartal 1613, de schilderijen die kennelijk
van één hand zijn werden ten onrechte, aan Hubert Goltzius (1526-1583) toegeschreven.
T.a.p. bl. ll6 (bl. 163 in de 2e uitg. v. 1641).
Glas 25.
Glas 26 (Zie: Oud-Holland 55 (1938) bl. 118). Voor tooneelstukken met dit onderwerp zie de
vlg. noot: T o o n e e l .
B e e l d e n d e k u n s t : VAN MARLE, Iconogr. II, bl. 479 beschouwt de geschiedenis van Judith
en Holofernes in verband met andere geliefde verhalen, welke alle de val van een man onder
invloed van een vrouw tot onderwerp hebben (Adam en Eva, Simson en Dalila, Salomo's
afgodendienst, Joh. de Dooper's onthoofding, Vergilius in de mand, Aristoteles door Phyllis tot
rijdier verlaagd).
Daarnaast moet men stellig een deel der uitbeeldingen van dit onderwerp beschouwen als
herinneringen aan belegeringen. Zoo staat het vast, dat de prent met de belegering van Betulie
door Israel van Meckenem (B. 4; G. 8; L. 8), werd uitgegeven ter gelegenheid van het beleg van
Neuss (1474/5). De topografische bijzonderheden van een middeleeuwsohe stad in haar wallen
ontleende de kunstenaar aan zijn woonplaats Bocholt (H. MEIER, ‘Some Israhel van Meckenem
Problems’, Print Collectors Quarterly 27 (1940) bl. 35).
De geschiedenis van Judith (beleg van Bethulie) werd verder o.a. door Dirck Crabeth uitgebeeld
op het gebrandschilderde raam, dat de graaf van Aremberg in 1571 aan de kerk te Gouda schonk
(Glas 6). Zie VAN DER BOOM, Glasschilderkunst I, bl. 203/04, waar ook gewezen wordt op enkele
vroegere Nederl. uitbeeldingen van dit onderwerp (houtsnede door Jan Swart in de
Vorstermanbijbel van 1528; teek. Lucas van Leyden ± 1528).
Volgens J. MOSMANS (De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, 's-Hert. 1931, bl. 358) bevond zich
in de kathedraal van Den Bosch een St. Michaels-retabel door Jeroen Bosch met o.a. op de
twee luiken de geschiedenissen van Judith en Esther.
Tenslotte noem ik nog de prenten door H. Schäufelein en H. Vogtherr d.Ä. (resp. GEISBERG No.
1021/24 en 1421/22).
Voor de vaak in beschrijvingen optredende v e r w a r r i n g tusschen de geschiedenissen van
Judith en Salomé zie: E. PANOFSKY, ‘Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von
Werken der bildenden Kunst’, Logos 21 (1932) bl. 110.
Een derde ‘voorbeeldig’ beleg, waarmede o.a. ook dat van Leiden werd vergeleken, is de
Belegering van Jeruzalem door Sanherib, bij welke gelegenheid in één nacht door een Engel
Gods 186.000 der belegeraars werden verslagen. Bij G. VAN LOON, Beschr. der Nederlandsche
Historiepenningen I, bl. 195, vindt men een afbeelding van een gedenkpenning met aan de eene
zijde het beleg van Jeruzalem, aan de andere dat van Leiden. De opschriften luiden:

‘Ut Sanherib a Jerusalem’
2. Reg. 19
en
‘Sic Hispa[ni] a Leyd[a] Noctu Fug[erunt]’
3. Ooto[bris] 1574
Natuurlijk bestaan er ook directe uitbeeldingen ter herinnering aan belegeringen; voor een
schilderij door den Meester der H. Elisabeth, ter herinnering aan een beleg van Rhenen (ws.
anno 1483) zie: HOOGEWERFF, Gesch. N. Ned. Schilderk. I, bl. 277. Een Brugsch tapijt, vervaardigd
op last van Lodewijk XI ter gelegenheid van het opheffen van het beleg van Dôle en Salins,
bevindt zich thans in de Manufaoture des Gobelins te Parijs (C. REYLAENDER, Die Entw. des
Charakteristischen und Sittenbildlichen in der niederl. Malerei des XV. Jhts., Tilsit 1911 (Diss.
Heidelberg (1911).
T o o n e e l : De geschiedenis van Judith en Holofernes werd 9 Dec. 1496 in Brussel als tableau
vivant vertoond ter gelegenheid van de blijde inkomst van Johanna van Aragon, de gemalin van
Philips den Schoone, later moeder van Karel V. Een handschrift over deze feesten in het
Berlijnsche Prentenkabinet (78 D 5; P. WESCHER, Beschr. Verz. d. Min., Hss. u. Einzelbl. d.
Kupferst. Kab. d. St. Mus. Berl., Lpz. 1931, bl. 179). Een afb. van dit tafereel bij M. HERRMANN,
Forschungen zur dtsch. Theatergesch. d. Mittdelalt. u.d. Ren., Berlin 1914, bl. 373.
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Onder de ws. nog uit de 16de eeuw dateerende ‘historiael’ spelen van de rederijkerskamer De
roode roos te Hasselt (België) vindt men een Belegeringh van Samarien (o.a. gespeeld in 1608
en 1670), een Judith (o.a. gespeeld in 1642) en een Esther (o.a. nog in 1669 gespeeld; de taal
van het laatste stuk is sterk Limburgs getint). Zie voor een overzicht van de inhoud dezer stukken:
O. VANDEN DAELE en F. VAN VEERDEGHEM, De roode roos, Bergen 1899. De tekst van het
eerstgenoemde stuk werd uitgegeven door K. CEYSSENS, Hasseltse ‘historiael’ spelen. Coninde
Balthasar. Die belegeringhe van Samarien, Leuven & Amst. 1907 (= Leuvensche Tekstuitgaven
No. 3).
In 1573 speelde men in La Rochelle gedurende het beleg een stuk, getiteld Holophernes, door
CATHERINE DE PARTHENAY (G.D. JONKER, Le protestantisme et le théâtre de langue française au
XVIe siècle, Gron. 1939, bl. 191).
Voor het D u i t s c h e t o o n e e l zie: H. BECK, Das genrehafte Element im dtschen Drama des
XVI. Jhts., Berlijn 1929, bl. 17-80, ‘Die Judithdramen’.
F e e s t e n : Hoe de twee hierboven genoemde gebieden Beeldende Kunsten en Tooneel in de
Feesten elkaar ontmoetten, bleek reeds uit het geval der Brusselsche tableaus vivants van 1496.
GUDLAUGSSON (Ikonographische Studien über die holländisdie Malerei und das Theater des 17.
Jhts. Wrzb. 1938) heeft verondersteld, dat Rembrandt's teekening De terugkeer van Judith
(Britsch Museum, Londen; n.b. HdG.; HIND No. 90; afb. VALENTINER, Rembr. Handz. I No. 216)
de herinnering aan een optocht bevat. De vrijheidshoed die op een speer achter de heldin wordt
aangedragen wettigt inderdaad dit vermoeden.
Als voorbeeld, dat in de eerste jaren der Hollandsche onafhankelijkheid het verhaal van Judith
door de Rederijkers met voorliefde werd toegepast als allegorie van de eigen vrijheidsoorlog,
verwijst GUDLAUGSSON (t.a.p. bl. 53) naar een in 1609 te Gorinchem vertoond stuk van VAN DER
MUYR, Judith ofte verlossinge van Betulia. Ik heb dit stuk nergens elders vermeld gevonden.
Wel ken ik: [H. VAN DER MUYR], Vreeds-triumphgedicht. Gecomponeert ende rethorijckelijcken
vertoont by de Camer ‘Vernieut wt liefden’ tot Gorindiem .... 5 Mey .... 1609. Handelende van
tghemeen wantrouwich ghevoelen ... spruytende wtet twaelff Jarich Bestant enz., dat een
toespeling op het beleg van Bethulie bevat.
Litt. betr. wisselwerking t o o n e e 1 - b l d . k u n s t in noot 63:2.
KALFF, Gesch. Ned. Lett. II, bl. 309.
K.L. SCHWARZ, Wiener Jhrb. f. Kunstgesch. XI (1937) bl. 88.
Afb. in: M.A.P.C. POELHEKKE en C.G.N. DE VOOYS, Platenatlas bij de Nederlandsche
literatuurgeschiedenis, Gron. 1923, bl. 14. Voor deze ‘Vertooningen’ zie H. JUNKERS, Niederl.
Schauspieler, Den Haag 1936, bl. 16/17. In de Verthooninghen door Sam. Coster ter eere van
de inkomste van den Winterkoning op 6-VI-1621 werd de geschiedenis van Saul gespeeld als
type voor de gebeurtenissen in Duitschland. De parallel der feiten wordt bij elke vertooning
opgegeven.
DE VRIES, De blijde inkomsten, bl. 10. De beide prenten bij MULLER, No. 1863 d en e. Voor de
toeschrijving van de tekst aan S. Coster zie beneden: 101:2.
Zie beneden bl. 61.
Als schatting voor deze vrijheden moest de stad jaarlijks een zwaard van meer dan 2 m lengte,
een handschoen, een leeren buidel, een pakje met naainaalden van 6 verschillende grootten
en een goudgulden inleveren (W. FUNCK Alte deuische Rechtsmale, Bremen 1940, bl. 193 en
afb. 112 en 113); H. KELLER, Die Entstehung des Bildnisses ain Ende des Hochmittelalters’,
Römisches Jhrb. f. Kunstgesch. III (des bisherigen Jhrb. d. Bibl. Hertziana) 1939, bl. 347.
Glas 4. De Goudsche glazen 1555-1603, 's Grav. 1938, bl. 112. Afgeb. in het door den fotograaf
F. HARTING uitgegeven album met oorspr. fotografieën: Photographieën der geschilderde
kerkglazen van de St. Janskerk te Gouda z. pi. en j.
Zie bl. 123:2. In 1698 schonk het heemraadschap Rijnland aan de kerk te Lisse een wapenglas.
Zie voor dit raam, dat in 1874 in de St Bavo te Haarlem werd geplaatst: F. ALLAN, Gesch. en
Beschr. v. Haarlem III, bl. 284/85.
Zie noot 248:1.
Kopergravures door P. Nolpe naar Cl. J. Moeyaert bewaren ook van deze feesten het uiterlijk.
(DE VRIES, De blijde inkomsten, bl. 8). De prent is beschreven bij MULLER No. 339. Zie ook ibidem
No. 1793 en vgl. beneden noot 36:2.
Volgens een tweemaal bij Vondel voorkomende opvatting was dit privilege gekocht door den
Amsterdamschen schepen Andries Dircksz. (1455-1519), een vermeende voorvader van
burgemeester Kornelis de Graef. Zie: Inwijdinge van het stadhuis t' Amsterdam, vs. 388 en Op
de Wapenkroon van Amsterdam, aen den Ed. Heer Kornelis de Graaf (= Werken, ed. W.B.V.,
bl. 873 en 909; waar het feit op 1489 wordt gedateerd).
J.Q. VAN REGTEREN ALTENA, ‘Amsterdam ontvangt de kroon op haar wapen, door Emanuel de
Witte geschilderd’, Jaarverslag v.h. Kon. Oudheidk. Gen. 77 (1935); en IDEM, ibidem, 81 (1938/39)
‘Emanuel de Witte en het Stadhuis, Naschrift’.
Een aan Van der Ulft toegeschreven teekening naar een der glazen uit de Nieuwe Kerk (n.l. het
raam in het N. transept, dat thans nog in zeer gewijzigde vorm aanwezig is) is afgeb. in het
tweede artikel. Een vragenderwijs aan Bronckhorst toegeschreven ontwerpteekening naar het
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tweede raam met de Wapenbekroning (Amsterdam, Gemeente archief) werd in het eerste opstel
gereproduceerd.
Niet vermeld door Van Regteren Altena zijn de beide teekeningen met hetzelfde onderwerp door
G. Rademaker, beschreven in de catalogus VAN STOLK No. 210.
Vgl. VAN LOON, Historiepenningen I, bl. 254.
Het schilderij werd in 1862 uit het toen verkochte huis Zwanenburg overgebracht naar het
Gemeenlandshuis te Leiden, waar het zich nog bevindt (E.H. TER KUILE, Het Gemeenlandshuis
van Rijnland te Leiden, z. pl. 1932, bl. 11; IDEM, De Ned. Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Dl. VII, 1, Leiden en Westelijk Rijnland, Den Haag 1944, bl. 49 sub 4 (men leze aldaar
echter 1255 i. pl. v. 1254 en afb. 65 i. pl. v. 64).
Als 18de eeuwsche uitbeelding van dit soort onderwerpen noem ik de illustratie door P. Tanjé
naar L.F. du Bourg bij WAGENAAR, Vaderl. Hist. II (1749) bl. 108, voorstellend ‘Koning Karel de
Eenvoudige bevestigt Dirk den I in 't Graaflijk bewind over Holland’ (MULLER, Hist. Pl. No. 121).
Het stuk hangt thans in de kleine vestibule. Afb. in A. LOOSJES, Sprokkelingen in Nederland,
Wereldl. openb. geb. in Gelderl. (Reeks A, serie 8) Amst. z.j., bl. 14. Vgl. H.D.J. VAN
SCHEVICHAVEN, Het Stadhuis van Nijmegen, Nijmegen 1903, bl. 84.
Een afb. van het eerste stuk in LOOSJES' Sprokkelingen in Ned. t.a.p., bl. 16. Het tweede stuk,
dat zeer ongunstig hangt was tot dusver niet gefotografeerd. Volgens Moes heeft de schilder
aan Graaf Otto zijn eigen gelaatstrekken gegeven (W.E. MOES, ‘Nicolaes van Helt Stocade’,
Amsterdamsch Jaarboekje voor 1902’, bl. 94).
C. VAN ALKEMADE, Hollandse Jaar-Boeken of Rym-Kronyk van Melis Stoke, Leyden 1699, bl.
11. In verband met deze details liet Van Alkemade de Haarlemsohe schilderijen nauwkeurig
copieeren en in plaat brengen.
Zwaanridder: J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Ned. Lett. I, Haarlem 1922, bl. 345 e.v.;
G.D.J. SCHOTEL, Vaderlandsche volksboeken II, Haarl. 1874, bl. 307; G.J. BOEKENOOGEN, ‘De
Ned. Volksboeken’, Tijdschr. v. Boek- en. Bibliotheekwezen 3 (1905) bl. 131/32; G. DOUTREPONT,
‘Le chroniqueur Jean de Brusthem et sa version inédite de la légende du Chevalier au Cygne
(première moitié du XVIe siècle)’, Revue beige de philologie et d'histoire 18 (1939) bl. 19 e.v.;
IDEM over Nederl. bewerkingen: Mélanges Abel Lefranc. Paris 1936, bl. 26 e.v.
Uitbeeldingen: Doorniksch tapijt thans te Krakau, ws. hetzelfde als vermeld in de inventaris van
Philips den Goede (VAN YSSELSTEYN, Tapijtweverijen I, bl. 26 m. afb.).
Is wellicht de Zwaanridder een motief, dat slechts in een kleine, aristocratische kring geliefd
was? Behalve een fragment van één vel druks uit de eerste helft der 15de eeuw, zijn er van het
volksboek van den Ridder metter Zwane geen uitgaven bekend van vòòr 1600 (Vgl. W. DE
VREESE in Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. 14 (1895) bl. 38-52).
Afstamming der Arkels: A. KEMP, Leven der Heeren van Arkel, Gorinchem 1656, bl. 5.
Voor Brabo zie noot 26:2.
E. GREENLAW, Studies in Spencer's historical allegory, Baltimore 1932.
O.G. VON SIMSON, Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock, Strsb. 1936, bl. 82 en
71/2.
Die Kultur der Renaissance in Italien, 10. Aufl. II. Bd., bl. 130.
‘De aanwezigheid van een klassiek voorbeeld heft, om zoo te zeggen, de bijzonderheden van
recenter gevallen in een algemeene eenheid op’, J. HUIZINGA, Tien Studien, Haarlem 1926, bl.
105.
Zie DVOřÁKS opmerking, dat besef van een ‘übernatürlich gegebene Kausalität’ zich in de bld.
kunst uit in een bewust ‘Sichabwenden v. Naturtreue und Naturnachahmung’ (M. DVOřÁK,
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, München 1924, bl. 63/64), en vgl. noot 23:2.
Reeds in de XIde eeuw kan men een terugslag opmerken in de rol, die men aan het Goddelijke
ingrijpen toekent (A. BRACKMANN, ‘Die Ursache der geistigen und politischen Wandlung Europas
im 11. u. 12. Jht.’, Hist. Ztschr. 149 (1934) bl. 229). Zijn beslag krijgt dit proces echter in de
Renaissance, wanneer het begrip eener Goddelijke causaliteit vervangen wordt door de zooveel
meer met het individu verbonden idee der Fortuna. Zie voor deze verschuiving bij Machiavelli:
K. VOSSLER, ‘Kulturgesch. u. Geschichte’, Logos 3 (1912) bl. 197/8. Voor Van Mander's
158

opvattingen in dezen zie HOECKER, Lehrgedicht, bl. 364 en 436 .
1) In de door Nicolas Houel ontworpen Histoire d'Artémise (1562) ‘verbeeldt’ deze ontroostbare
weduwe van Mausolus koningin Catherina de Medicis in haar rouw over Henri II (Teekeningen
te Londen en Madrid. Voor de tapijten naar deze ontwerpen uitgevoerd zie: M. FENAILLE, Etat
général des Tapisseries, Les ateliers parisiens au 17e siècle (1601-1662), Paris 1923, bl. 109
en 200.
Vgl. voor dergelijke complete ‘maskerades’, die uiteraard meer in de litt. dan in de bld. kunst
voorkomen: RALL, Zeitgesch. Züge, bl. 17, 282 en L. LAPORTE, Lohensteins Arminius, Bln. 1925,
bl. 24.
2) Afb. VAN MARLE, Iconogr. I, bl. 320/21. Voor geschriften, waarin de daden der Fransche koningen
Karel I en Hendrik IV met die van Caesar worden gelijkgesteld zie noot 79:3.
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P h i l i p s d e G o e d e verschijnt verder als Koning Oriant op het Zwaanridder-tapijt thans te
Krakau (M. MORELOWSKI, Jhrb. d. Kunsthist. Inst. d.K.K. Zentralkomm. f. Denkmalpflege. VI
(1912) Beiheft, bl. 118 e.v.).
K a r e l d e S t o u t e ziet men als de hoofdpersoon op het Alexander-tapijt in het Palazzo
Doria te Rome. Volgens WARBURG is deze gelijkstelling mèèr dan oppervlakkige vleierij en moet
de gedachte ‘Philips de Goede: Karel de Stoute = Philips van Macedonie: Alexander de Groote’
gezien worden in verband met de kruistochtplannen van den eerstgenoemde (WARBURG,
Gesammelte Schriften I, bl. 248; BETTY KURTH, ‘Die Blütezeit der Bildwirkerkunst zu Tournai und
der burgundische Hof’, Jhrb. Wien 34 (1918) bl. 71.
Karel de Stoute's trekken vertoont ook één der Driekoningen op Memline's Floreins-retabel van
1479 (Brugge, St. Jans Gasthuis; FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei VI (1928) No. 2). Vgl. O.
RUBBRECHT, L'origine du type familial de la maison de Habsbourg, Brussel 1910, bl. 45.
Het begin van deze omzettingen moet gezocht worden in het religieuze stuk. In stede van zich
in de hoede van hun beschermheiligen te laten afbeelden, gingen de donatoren der 16de eeuw
er meer en meer toe over, hun eigen beeltenis als één der heilige personen te doen afbeelden.
Op een der vleugels van het drieluik der Fam. Van Lochorst door Jan van Scorel, ziet men in
een landschap St. Agnes, St. Antonius en de heilige Paus Cornelius, wien Scorel de
gelaatstrekken heeft gegeven van Paus Adriaan VI, den eenigen Nederlandschen Paus, onder
wiens bestuur Scorel te Rome werkzaam was als conservator der kunstverzamelingen van het
Vaticaan (Oud-Holland 55 (1938) bl. 63).
Gerard Horenbault gaf in een miniatuur van een Ontmoeting, vervaardigd op last van Margaretha
van Oostenrijk, aan Elisabeth de trekken van zijn lastgeefster (J. DUVERGER, ‘Gerard Horenbault’,
Kunst 1 (1930) bl. 88).
Op het kroningstapijt in de Dom te Reims heeft Koning Clovis de trekken van Karel VII (G.
MIGEON, Les arts du tissu, Paris 1909, bl. 210); en nog op de fresco's met scènes uit het leven
der Hl. Genoveva, welke Puvis de Chavannes in 1877 in het Pantheon schilderde, treft men tal
van tijdgenooten (Gambetta, Floquet en zelfs Coquelin) aan, in de gedaanten van
præ-merovingische personages.
3) B.v. Raphaël's Uitreiking der decretalen door Gregorius IX (Ao 1234), op welk in 1511 geschilderd
fresco in het Vaticaan de illustere hoofdpersoon de trekken draagt van Julius II (1503-1513).
Tal van andere voorbeelden bij VON SIMSON, Genealogie weltl. Apotheose, bl. 98 e.v.
1) ‘Noch de elende evenwel, noch de glorie uit onzen vrijheidsoorlog zijn door onze groote schilders
in beeld gebracht. Verreweg de meeste belegeringen, veldslagen en andere gebeurtenissen te
land worden ons niet in schilderij maar in prent verhaald en de betrekkelijk weinige
olieverfschilderijen zijn meest door tweederangsmeesters vervaardigd’ (MARTIN, Holl. Schilderk.
I, bl. 45).
2) De b e s c h r i j v i n g der feestelijkheden door KASPER VAN BAERLE, werd gedeeltelijk in proza,
gedeeltelijk in dichtvorm vertaald door VONDEL en uitgegeven onder de titel Blyde Inkomst der
allerdoorluchtigste Koninginne Maria de Medicis t' Amsterdam, 1639 (vgl. VONDEL, ed. W.B. III
(1929) bl. 619 e.v.).
Eenige p r e n t e n noemde ik reeds in noot 32:2, behalve die der symbolische vertooningen
(door Nolpe naar Moeyaert) bevat het boek o.a. nog prenten met de aanblik der optochten en
andere feesten door S. Savery naar S. de Vlieger en J. Martsen de Jonge.
Zie over deze feesten: A. BEEKMAN, Maria de Medicis in de Nederlanden, Amst. z.j. (= Populair
Wetenschappelijk Nederland No. 10).
3) Het schilderij (343 × 258 cm) is thans in het Rijksmuseum (Cat. 1934, No. 2117; vgl. ook
Oud-Holland 6 (1888) bl. 238/39). Op de tafel ligt nog een stuk papier, waarop een vers door
VONDEL (ed. W.B. III, bl. 638). Hierin motiveert deze het afbeelden der buste met de vrij
geforceerde redeneering, dat waar Dam en markt te klein en het oog der burgerij te zwak waren
voor de persoon der koningin, het den schilder niet aangerekend mag worden, dat hij haar die
‘vleesch, noch vel, noch been’ is, in effigie heeft voorgesteld.
Voor de decoratie van de Kloveniersdoelen zie: J.J. DE GELDER, Barth. v.d. Helst, Rott. 1921,
bl. 41; MARTIN, Holl. Schilderk. I, bl. 217/18.
4) Aldus werd de koningin genoemd in het onderschrift bij haar door G. Honthorst geschilderd
portret, dat zij ter herinnering aan de stad schonk (VONDEL, ed. W.B. III. bl. 636).
5) 28,5 × 38 cm. Mauritshuis (Cat. 1935, No. 78; R. OLDENBOURG, Thomas de Keyser, Lpz. 1911,
No. 63).
Het schilderij werd door J. Suyderhoef nagegraveerd, welke spiegelbeeldige prent o.m. voorkomt
in de hierboven (noot 36:2) genoemde beschrijving. Afb. in VONDEL, ed. W.B. III, bl. 622.
6) Joris Hoefnaghel, Patientia. 24 Politieke emblemata, 1569. In fac-simile uitgeg. door R. VAN
ROOSBROECK, Antw. 1935.
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III. De behandeling van historische onderwerpen door de kunst
volgens de kunstleer der Renaissance
A. De waarde van het historische onderwerp voor de idealistische
kunsttheorie

Dezelfde theorieën voor litteratuur en beeldende kunst.
ONS vorige hoofdstuk was gewijd aan de theologische factoren, waarvan de
historiografie was doordrongen, en die daardoor indirect ook de uitbeelding van
historische feiten konden beïnvloeden. In dit hoofdstuk zullen wij ons bezighouden
met aesthetische kwesties en willen wij nagaan, op welke wijze volgens de kunstleer
der Renaissance de historische onderwerpen dienden behandeld te worden.
Wanneer men wil weten, welke opvattingen er in de 16de en 17de eeuw golden
voor de behandeling van historische onderwerpen door beeldende kunstenaars,
dient men in de eerste plaats zijn blik te wenden tot de litteraire theorieën.
De vraag is gewettigd, of men zoodoende geen gevaar loopt, zich te ver van huis
te begeven en gegevens te verzamelen, die voor de behandeling van historische
stoffen door de beeldende kunst niet zonder meer van toepassing zijn.
Het antwoord hierop luidt ontkennend. Immers schilderkunst en litteratuur zijn
voor de aesthetica der 16de en 17de eeuw in wezen gelijk; zij beoogen dezelfde
werking (ontroering van den beschouwer, lezer of toehoorder), en konden derhalve
1)
worden geacht, aan dezelfde wetten onderworpen te zijn . Voor Petrarca was
2)
Homerus ‘primo pintor delle memorie antiche’ . Dat dergelijke uitlatingen niet
overdrachtelijk bedoeld waren, maar dat men werkelijk meende, dat dichters van
schilders en schilders van dichters de belangrijkste regelen der kunst konden leeren,
blijkt uit vrijwel elk kunsttractaat dier dagen.
Varchi noemt Dante ‘non meno pittore che poeta’; Lodovico Dolce verwijst de
schilders voor het model van vrouwelijk schoon naar Arisoto's beschrijving van
Alcina. Als middel om tot een juist inzicht in Michelangelo's kunst te geraken, beveelt
de Portugeesche schilder Francisco de Hollanda de lectuur van Vergilius aan.
Omgekeerd was voor Lomazzo de poëzie als het ware de afschaduwing van de
schilderkunst, ‘en welke schaduw’, laat hij erop volgen, ‘kan bestaan zonder haar
3)
lichaam?’ .
De opvatting, dat schilderkunst en litteratuur in wezen hetzelfde zijn, is er één,
waarvan de moderne onderzoeker zich terdege zal dienen te doordringen, omdat
ze gedurende lange tijden het aspect van het door hem bestudeerde terrein heeft
4)
bepaald .
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Horatius' ‘Ut pictura poësis’ en Quintilianus' verdeeling der artes, waarbij de
schilderkunst mèt de litteratuur als produceerend (d.i. ‘poëtisch’!) gesteld werd
tegenover b.v. de danskunst als ageerend en de astrologie als contempleerend,
zijn slechts de allervoornaamste mijlpalen op de lange weg, die wij hier niet in zijn
1)
geheel kunnen vervolgen .
Het zij genoeg, erop te hebben gewezen, dat er sedert de oudheid een theoretische
samenhang tusschen de twee genoemde gebieden bestond.
Vervolgens was gedurende de middeleeuwen de beeldende kunst onmiddellijk
gekoppeld geweest aan de Schrift en de daaruit afgeleide litteraire vormen. De kunst
verduidelijkte den ongeletterden hetgeen hen als geschreven tekst ontoegankelijk
was. De bekende spreuk ‘quod legentibus scriptura, hoc idiotis pictura’, getuigt het
best van de grondgedachte, dat beeldende kunst en litteratuur hetzelfde doel
2)
nastreven - zij het ook op verschillend terrein en met verschillende middelen .

Beteekenis van het onderwerp hoog aangeslagen.
Wat is nu het kenmerkende verschil tusschen de hierboven geschetste opvattingen
en ons huidig inzicht in de verhouding der beide kunstsoorten? De toestand is met
één woord aldus te kenschetsen, dat bij ons de beteekenis van het onderwerp een
andere is geworden. Alleen wanneer men de behandelende stof-en niet de wijze
van uitbeelden in het middelpunt van zijn beschouwing plaatst, kan men spreken
van directe overeenkomst der beide zusterkunsten.
Sedert Lessing's Laokoön pleegt men zich bij elk onderzoek betreffende de werking
van een kunstwerk rekenschap te geven van de elementen, waaruit het is
opgebouwd, van de techniek, waardoor het is tot stand gekomen, van het materiaal,
waarin het is uitgevoerd.
Niet aldus de 16de en 17de eeuw. De door Lessing aangewezen verschillen in
de uitbeeldingsmogelijkheid, voortvloeiend uit resp. het temporeele of het ruimtelijke
karakter der betrokken kunsten, hadden de aandacht nog niet getrokken. De werking
van het kunstwerk werd vrij wel uitsluitend afhankelijk geacht van de hoedanigheid
der behandelde stof. Het onderwerp was hoofdzaak, de ontroering doel, en de
desbetreffende techniek een bijkomstig hulpmiddel.
Het waren niet alleen de theoretici, de ‘schoolmeesters en litteratoren’, die het
technisch-ambachtelijke bij de abstracte inhoud ten achter stelden. De kunstenaars
zélf verdedigden deze opvattingen niet in de laatste plaats, omdat het aanzien van
hun beroep onverbrekelijk met dit inzicht was verbonden.
Volgens de sedert eeuwen geldende opvatting van Aristoteles ‘imiteerde’ de kunst.
Hetgeen aldus is te verstaan, dat ze de wereld der ideeën nabootste; en niet zoo,
alsof het in de eerste plaats de taak dezer ver-beelding ware, de ons omringende
wereld uit of af te beelden. De muziek en niet de beeldende kunst gold als de meest
imitatieve, omdat daar de abstracte ideeën het zuiverst, het onmiddellijkst werden
3)
vertolkt .
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Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat bij deze opvattingen de creatieve fantasie
gold als de waardevolste van alle eigenschappen des kunstenaars, en het onderwerp,
1)
de‘inventio’, als het belangrijkste en essentieelste bestanddeel van het kunstwerk .
Gedurende de middeleeuwen was de beeldende kunst in niets van de ordinaire
handwerken onderscheiden geweest. Theoretici der Renaissance als Alberti moesten
derhalve een groot gedeelte van hun krachten besteden aan de rehabilitatie van
hun vak, en hoe kon men dat doel beter bereiken, dan door te wijzen op de
scheppende verbeelding, waardoor de kunstenaar zich van den handwerksman
onderscheidde en op grond waarvan hij naast den dichter zijn plaats op den
2)
Parnassus mocht opeischen?
Fel verzet Leonardo zich tegen de indeeling van de schilderkunst bij de ‘arti
meccaniche’ met het argument, dat ook ‘voi scrittori disegniate colla penna
manualmente quello che nello ingiegno vostro si truova’. Dat verder volgens zijn
meening niet het reëele, maar het irreëele beeld bij het scheppingsproces als
hoofdzaak moet worden beschouwd, blijkt zoo mogelijk nog duidelijker uit de
volgende passage: ‘Gelijk de philosophie doordringt in het wezen der dingen,
bespiegelend, waarin hun bijzondere waarde is gelegen, aldus houdt de fantasie
zich bezig met de ‘prima verità’ betreffende de ‘superficie, colori e figure di qualunque
cosa creata dalla natura’. Genoemde ‘prima verità’ nu is niet ‘come potrebbe credersi,
3)
la verità della visione fisica, ma sì della ragione contemplativa che supera i sensi’ .
Niet het bestaande, maar het bestaanbare was het eigenlijke domein der kunst.
Deze opvatting, die later als een verzaken van de eigenlijke opgave des kunstenaars
zou worden gevoeld, was, gelijk wij hebben gezien, niet een zich buigen voor de
litteratuur, maar boven alles een bewonderen van de scheppende fantasie. Het
‘maken’, het zelfstandig voortbrengen, achtte men dáár het duidelijkst aanwezig,
waar het element van navolging het meest ontbrak, en dien overeenkomstig gold
als de hoogste kunstsoort het genre, waarbij werd uitgebeeld wat de kunstenaar
4)
niet te voren met lijfelijke oogen had kunnen waarnemen .
De behandeling van een verheven stof, het mededeelen van een merkwaardig
voorval, het uitbeelden van een aangrijpende geschiedenis of het verhalen van een
5)
voorbeeldige gebeurtenis, dat werden de groote opgaven der kunst .

Het historische onderwerp als bij uitstek verheven beschouwd.
Welke onderwerpen golden nu als verheven? Het is een wonderlijke samenloop
van omstandigheden, dat in de kunst der Renaissance ‘het historische’, min of meer
met uitsluiting van alle andere stoffen, hèt onderwerp der bovengenoemde ‘groote’
6)
kunst is geworden .
In de letterkunde was het epos (resp. het drama) het genre, dat alle andere
omvatte; in de beeldende kunst gold evenzoo het historiestuk als de soort, die
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alle andere tezamen overtrof, omdat ze de moeilijkheden van elk afzonderlijk in zich
1)
vereenigde .
Men ziet, hoezeer de oude banden tusschen kunst en litteratuur, waarvan wij
zoojuist repten, nog waren versterkt, en hoezeer met name de beide kunstsoorten
epos en historie-stuk lotgenooten waren geworden.
Ze waren beide in meer dan één opzicht van groot formaat, beide vervulden ze
meer dan de andere een leidende cultureele functie; en tenslotte: voor beide werden
alleen zeer bijzondere, liefst historische stoffen een waardig onderwerp geacht.
Een beeld van deze ontwikkeling geeft de begripsverenging van de kunstterm
‘historie’, welke eerst werd gebezigd in de beteekenis van afbeelding in 't algemeen,
en later beperkt werd tot: afbeelding van een ‘verhaal’ (hetzij historisch, mythologisch
2)
of anderszins .

Conflicten hieruit voortvloeiend.
De Renaissance herstelde de idealistische kunstleer der antieken, maar verhief ook
het historische tot het hoogste kunstgenre. Hier lag de aanleiding tot eenige
onverzoenbare conflicten. Het was een absolute onmogelijkheid, zich tegelijkertijd
zoowel historicus als kunstenaar te toonen, uit te blinken zoowel door strikte
inachtneming der overlevering, als door een idealiseerende schildering der feiten.
Als taak van den historicus zag men - althans in theorie - het opstellen eener
3)
exacte feitenkennis betreffende het verleden .
Daarentegen behoorde de kunst niet het bestaande, maar het bestaanbare te
behandelen. Alles, wat met de eigenlijke aard van de aangetroffen stof in strijd was,
het ‘inconveniente’, diende zij te verwaarloozen en het ‘conveniente’ zooveel mogelijk
4)
naar voren te brengen . De kunstenaar gaf meer dan de realiteit en mocht daarom
in andere opzichten minder geven. Het meerdere bestond in die idealiseering,
waardoor de kunst elke incidenteele werkelijkheid tot absolute waarheid wist te
5)
verheffen .
De historicus behandelt het bijzondere, datgene wat Caesar of Pompeius heeft
gedaan; het onderwerp van den dichter is het algemeene, datgene wat iedereen
6)
kan overkomen, of wat iedereen kan doen .
Alweer moeten wij tot Aristoteles teruggaan, om in de gebieden der gezamenlijke
kunsten aldus het ‘universale’ tegenover het ‘particulare’ der realiteit afgebakend
7)
te vinden .
Nog in 1755 treffen we de opvatting onveranderd aan bij den theoreticus Du Bos.
Danti (1567) had de tegenstelling opgevat als het dilemma tusschen ‘ritrare’ en
‘imitare’. Het laatste - men weet thans hoe men deze aesthetische term steeds heeft
8)
verstaan - past de kunst; het eerste, het bloote afteekenen, past de wetenschap .
Wat het laatste geval betreft, men voelt zich geneigd dit ‘ritrare’ voorzoover het
de geschiedenis betreft, te vertalen met Ranke's bekende: ‘zeigen
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1)

wie es eigentlich gewesen’ . Daarentegen is de dichter als vinder (trovatore)
uitsluitend gebonden aan het waarschijnlijke en het noodzakelijke. Hij moet denken
aan het verwekken van vrees en medelijden (Aristoteles) of aan het nuttige
2)
amusement van zijn publiek (Horatius) .
De redenen, waarom de kunstenaars der Renaissance zich boven de
wetenschappelijke eischen der historiografie verheven konden achten, hebben wij
uitvoerig uiteengezet. Wij wezen verder op de belangstelling voor historische stoffen,
die ten nauwste samenhangt met de aard der Renaissance-cultuur. De conflicten
tusschen kunst en historiografie, voortvloeiend uit deze omstandigheden, willen wij
thans wat nader bezien. Wederom zij een geval uit de litteratuur ons uitgangspunt.
Sedert men de groote voorbeelden der klassieken bewust wilde imiteeren, was
het epos bovenaan gekomen op de ranglijst der litteraire genres. Maar wie epos
zegt, zegt geschiedenis, mythologisch getinte, gemythologiseerde geschiedenis
zoo men wil.
Het werd de eerzucht van eiken Renaissance-dichter, zijn volk een eigen Ilias, of
3)
liever nog een eigen Aeneïs te schenken .
Sedert eeuwen ontbrak het de volksverbeelding nergens aan gestalten, die zonder
meer de omtrek voor den nationalen Aeneas konden leveren; wij bedoelen den
hierboven (bl. 26) reeds vermelden heros eponymus. De Translatio imperii-gedachte
had de baan geëffend, maar juist nu men geleerd had, hoe deze stoffen op waardige
wijze moesten worden behandeld, kwam de geschiedschrijving der Renaissance
en verwees dezen Francus, Belgus, Hessus, Bato en hoe zij verder nog heeten
mochten, naar het rijk der fabelen!
Men onderschatte de beteekenis van deze radicale opruiming niet! In feite kwam
het neer op het verwerpen van de eenige stoffen, waardoor een kunstenaar zich
zijn naam waardig kon toonen. Kon men zich zoo het gras voor de voeten laten
wegmaaien?
De oplossing was eenvoudig: ter redding van het dichterschap en van het
kunstenaarsschap in 't algemeen negeerde men de laatste uitkomsten der historische
wetenschap.

Oplossing: bewuste afwijking van de historische gegevens.
Men onderscheide duidelijk: de dichters der Renaissance bestreden de uitkomsten
der nieuwe geschiedschrijving niet, daarvoor waren ze trouwens zelf te zeer mannen
der wetenschap, maar ze redden deze fabuleuze gestalten der voorvaderen uit de
ondergang der middeleeuwsche wetenschap, en brachten ze over naar het gebied
van een ander, nieuw te stichten rijk... niet anders dan Aeneas het zijn penaten had
gedaan. En evenals daar was van de afloop dezer pogingen het welslagen afhankelijk
van veel, dat moest volgen.
Immers, kon men zich een Renaissance-cultuur denken zonder epos, en op zijn
beurt een epos zonder nationalen held? Wanneer men deze middeleeuw-
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sche fabelen verdedigde, kwam het neer op de verdediging van het programma
eener cultuur.
Toen de historiografie den heros eponymus als verouderd uit haar arsenaal
1)
verwijderde, werd hij door de kunst-theorie als onmisbaar requisiet geadopteerd .
Zoo kon het gebeuren, dat een historicus als Hooft zijn ‘Baeto’ schreef in een tijd,
waarin de wetenschappelijke geschiedschrijving met die fictieve figuur reeds volledig
2)
had afgerekend .
Of moet men werkelijk meenen, dat Vondel geloofde in de historiciteit van den
heros eponymus van Groningen, toen hij in 1672 naar aanleiding van het afgeslagen
beleg de stad aldus toesprak:
‘Uw bouheer Grunus most u tot zijn wijk verkiezen
3)
Zoo vroegh voor Christus komste, en boude hier zijn hof....’ .
Is deze ‘bouheer Grunus’ niet veeleer een Renaissance-ornament, dat dient ter
versiering van de droge mededeeling, dat Groningen voor Christus' geboorte reeds
bestond? Zooals Vondel elders het geweld van het water allegoriseert tot een
‘zeepaert’, zoo wordt hier de anonyme, kleurlooze actie der stedestichting verdicht
tot een legendarische figuur.
De dichters bedienden zich uit artistieke overwegingen van deze onhistorische
gestalten. Het duidelijkst is deze vrijmoedige opvatting geformuleerd door Ronsard,
met wiens woorden wij willen besluiten:
‘Ik bouw mijn Franciade op onze oude kronieken, zonder mij erom te bekommeren,
of dit of dat waar is of niet, of onze koningen Trojanen of Germanen, Scythen dan
wel Arabieren zijn geweest, of Francus inderdaad naar Frankrijk is gekomen of niet
- hij kòn er gekomen zijn en als dichter bedien ik mij van een eventualiteit, niet van
een realiteit. Laat de historicus al deze overwegingen napluizen, dichters zoeken
4)
alleen het mogelijke!’
Wat het voorbeeld van Bato betreft, nog om een andere reden was de traditioneele
held Bato als dichterlijke ‘waarschijnlijkheid’ te verkiezen boven de historisch juistere
horde naamloozen, die uit Hessenland den Rijn waren afgezakt en zich hier als
eerste bewoners in deze streken hadden gevestigd.
Samenhangend met de hierboven reeds zoo vaak genoemde idealiseerende
strekking der kunst, was ‘de vorst’ in zijn, als het ware gesublimeerde, gestalte de
eenige vorm, waarin men den mensch waardig meende te kunnen uitbeelden.
Slechts wanneer men het tooneel koos in de omgeving van vorstelijke personen,
was het mogelijk de hoogste onderwerpen in hun natuurlijke entourage te
5)
behandelen, en andere dan ‘hoogste’ onderwerpen waren der kunst onwaardig .
In de letterkunde golden epos of drama met historisch onderwerp als de hoogste
kunstgenres. De historie leverde de voorbeelden, en juist zooals bij Petrarca de
triumf van de roem zelfs die van de dood te boven ging, overtrof de
geschiedbeoefening in waarde de andere occupaties van de menschelijke geest
6)
door de onsterfelijkheid die zij schonk . De uitbeelding van het nationale verleden
kon onder die omstandigheden ook in de beeldende kunst niet
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uitblijven, maar men zocht in het nationale verleden bovenal naar overeenkomsten
met de bijbelsche of de klassieke geschiedenis. Immers, slechts in dergelijke
parallellen openbaarde zich de universeele beteekenis van het gebeurde en aan
andere dan universeele waarden behoorde de kunst voorbij te gaan.
***

B. De theorie der welvoegendheid
1) In het algemeen.
Wij bedienden ons hierboven reeds een keer van determ ‘het conveniente’,
waaronder al datgene verstaan moet worden, dat volgens de idealiseerende
kunsttheorie bij het onderwerp past.
Het lag voor de hand, dat bij het hierboven geschetste belang, dat men aan het
onderwerp toekende, de kunstenaar zich terdege rekenschap gaf van de eischen,
die de uitbeelding van door hem gekozen inventies vereischte. Omgekeerd zag de
beschouwer het als zijn taak, de uit de inventie voortgevloeide bijzonderheden als
zoodanig te herkennen en te waardeeren. Het kunstwerk werd ‘gelezen’ als een
1)
boek, en het was dat soort van lezen, dat steeds met de vinger bijwijst .
Hoe is het ontstaan van een zoo on-artistieke opvatting te verklaren? Als een
roode draad loopt door de kunstleer der Renaissance de antieke theorie van het
decor(um) of het aptum (τό, πρέπον il decoro, la convenienza, la convenance, de
2)
welvoegendheid) .
Om een voorbeeld te geven: in de Renaissance herinnerde men zich Horatius'
eisch, dat bij de uitbeelding van personen niet slechts leeftijd, maar ook rang, stand
en nationaliteit duidelijk te onderscheiden moesten wezen.
De welvoegendheid moest worden nagestreefd, omdat men haar in de natuur
ook waarnam, en omdat men afbreuk deed aan de werking van het kunstwerk,
wanneer men niet nauwkeurig met de eischen van het onderwerp rekening hield.
Men ziet, langs welke omweg de idealiseerende kunsttheorie der Renaissanc tot
3)
de observatie der natuur terugkeerde !

2) Bij de behandeling van historische onderwerpen.
Wat nu betreft de gevolgen, die de theorie der welvoegendheid in het bijzonder voor
het uitbeelden van historische gebeurtenissen had, kan worden opgemerkt, dat het
op het eerste gezicht lijkt, alsof deze theoretische eisch bij de behandeling van
historische stoffen niet anders dan een heilzame ruggesteun kon wezen. Het lijkt,
alsof de eisch, om in 't algemeen zoo te handelen als de omstandigheden het
vereischen en het onderwerp het meebrengt, bij het uitbeelden van geschiedkundige
stoffen zou leiden tot een angstvallig vermijden van alles, wat naar anachronisme
zweemt. Het feit, dat wij desniette-
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min voor het hier behandelde tijdvak vrijwel geen absoluut ‘zuivere’ producten kunnen
aanwijzen gelijk b.v. de periode der Romantiek ze heeft voortgebracht, is op zichzelf
reeds een voldoende aanwijzing, dat we ons de groepeering der krachten op een
totaal andere wijze zullen hebben voor te stellen.
Twee belangrijke redenen zijn er, waarom we de beeldende kunst niet onmiddellijk
rekening zien houden met de in later tijden zoo angstvallig in het oog gehouden
eischen van historische exactheid. De eerste reden is van algemeene aard en hangt
samen met het conservatieve karakter, dat onvermijdelijk met het wezen van de
kunstproductie samenhangt; de tweede reden is van bijzondere aard, zij geldt slechts
voor het hier besproken tijdvak en vloeit - hoe zonderling dat ook moge klinken-voort
uit het welvoegendheidsbeginsel.

Conservatisme, inhaerent aan alle uitbeelden.
De conservatieve middeleeuwsche kunstenaar, die zich tot een ongeletterd
leeken-publiek richtte, had de bestaande canon o.a. daarom zoo angstvallig moeten
volgen, omdat anders zijn voorstellingen onbegrijpelijk zouden zijn geworden. Niet
anders was het gesteld met den kunstenaar der Renaissance. De reden is, dat men
nu eenmaal nooit kan herkennen, wat men niet eerst als zoodanig heeft leeren
kennen.
Deze laatste algemeene wet is de voornaamste oorzaak van de remmende kracht,
die we bij de ontwikkeling van elke iconografische groep kunnen waarnemen en die
men ‘de traditie’ van het desbetreffende onderwerp pleegt te noemen. Het historische
onderwerp nu is, krachtens een overigens begrijpelijke begripsverwarring, wel
buitengewoon traditioneel van aard. Naast de eisch van herkenbaarheid treedt hier
n.l. de voorwaarde der authenticiteit. Men wil niet alleen het voorval kunnen
herkennen, maar men wenscht daarenboven het gevoel te hebben, dat het zich zóó
en niet anders heeft toegedragen. Uiteraard wordt nu de vorm, waarin men het
historische feit voor de eerste keer zag afgebeeld, vereenzelvigd met dat feit zelf,
en iedere afwijking van het bekende schema, iedere wijziging in de vertrouwde
accessoires wordt als onjuist gevoeld.
Hierboven spraken wij van het vrij-scheppende vermogen der kunst. In de antieke
beschaving had de kunstenaar de beschikking gehad over een schat van
mythologische verhalen, wier inhoud bekend genoeg was, om door ieder publiek te
worden herkend, maar tevens ook weer niet zóó tot in details vastgelegd, of de
kunstenaar kon zich vrijheden veroorloven, naarmate de door hem beoogde werking
dat vereischte. Ja, men kan zelfs zeggen, dat het publiek bovenal de wijze
bewonderde, waarop de bekende geschiedenissen werden gevarieerd. Dit alles
geldt ook voor het tijdvak der Renaissance.
Immers, ook toen stelde men oorspronkelijkheid van geest en vindingrijkheid bij
den kunstenaar op hooge prijs. Er bestond zelfs een aparte term
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‘capriccio’ voor die concetti, die den toeschouwer een oogenblik verbaasd doen
1)
staan door hun raadselachtigheid .
Tot dit alles leende het historische genre zich minder dan eenig ander, omdat hier
het nieuwe slechts zou kunnen bestaan hetzij uit een tot dusver nog niet uitgebeeld
onderwerp, dat echter zonder uitvoerige toelichting onbegrijpelijk zou wezen, hetzij
uit een nieuwe wijze van voorstellen, waardoor de authenticiteit in discrediet dreigde
te geraken.
Bij het uitbeelden van historische onderwerpen werd de vorm dus niet uitsluitend
bepaald door de laatste wetenschappelijke gegevens, maar noodzakelijkerwijze
deed ook de sedert jaar en dag geldige traditie haar invloed gelden. Toen men - om
slechts dit voorbeeld te geven - reeds over een aanzienlijke archaeologische kennis
beschikte, duidde op tooneel en schilderij de Romeinsche helm toch nog steeds
kortweg ‘het verleden’ aan, ongeveer zooals in de middeleeuwen de punthoed den
Jood en de tulband den heiden.
Tot zoover het conflict tusschen eenerzijds de vrije fantasie van den kunstenaar,
de vooruitgang van de historische wetenschap en anderzijds de behoudzucht van
het publiek, voortgekomen uit een behoefte aan authenticiteit.

Behoefte aan eenheid.
Een andere omstandigheid, waarmee wij zullen hebben rekening te houden, was
deze, dat men in de hier besproken periode het bewaren van eenheid zwaarder
telde dan het bereiken van een zoo groot mogelijke wetenschappelijke exactheid.
In de historiografie der Renaissance - op een terrein dus, waar de oogmerken
strikt wetenschappelijk waren - valt het verschijnsel te constateeren, dat men het
letterlijk citeeren van oude bronnen dààrom afkeurt, omdat de eenheid van stijl
2)
erdoor in gevaar wordt gebracht .
Deze opvatting is een typisch verschijnsel van het decorum-beginsel, immers het
past niet, dat in een 17de eeuwsch product elementen van een vroegere periode
voorkomen en het heterogene, in welke vorm en onder welke omstandigheden ook,
is en blijft volgens deze opvattingen verwerpelijk.
De rhetoren der klassieke oudheid hadden geleerd, dat men zijn betoog niet alleen
naar de aard van het onderwerp, maar ook naar die van het auditorium diende te
richten.
Dat rekening houden met de omstandigheden, die overwegingen voor wie men
sprak en waar men stond, die nooit verflauwende zorg niet ‘uit de toon’ te vallen,
had zich ontwikkeld tot een sterk gevoel voor wat in de eenmaal gegeven cultuur
3)
en bij de eenmaal aanvaarde cultuur-idealen paste, en wat niet .
Deze opvattingen golden voor alle kunstsoorten en wanneer b.v. Vauquelin het
betreurt, dat Ronsard in zijn Franciade de alexandrijn niet heeft gebruikt, kan men
het verwijt vertalen voor het aangrenzende gebied der beeldende kunst door in
plaats van alexandrijn te lezen: klassiek costuum, antieke drapeering en Romeinsch
4)
profiel .
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Vandaar de zoo vaak in het historie-beeld dezer periode geconstateerde
verteekeningen die echter, zooals alle verteekeningen, ten nauwste samenhangen
met een vast en duidelijk gekozen standpunt. Men zou kunnen zeggen, dat het
decorum-beginsel de historische exactheid uitlokt, maar tevens de beslissende stem
steeds aan zich houdt. Het merkwaardigste bij dit alles is stellig de hier optredende
praevalentie van het aesthetische beginsel boven het wetenschappelijke, hetgeen
wellicht een der meest kenmerkende trekken van de cultuur der Renaissance mag
worden genoemd.
***

C. Anachronismen
Wij zijn in onze dagen gewend, alle verschijnselen zooveel mogelijk te groepeeren
volgens hun ontwikkeling, d.w.z. volgens hun historische samenhang.
Categorieën, groepen, verschijnselen komen voor ons besef ‘uit elkaar voort’ of
‘gaan op elkaar terug’. Wij kunnen ons nauwelijks meer een vorm van rangschikken
denken, waarbij niet door de volgorde een zekere genetische of historische
samenhang tot uitdrukking wordt gebracht (zie onze musea).
Dit is niet altijd zoo geweest, en dit alles is wellicht ook niet zoo kenmerkend voor
het wezen der dingen, als wij thans stilzwijgend veronderstellen. Omgekeerd blijkt
ook onze tijd, die zoozeer de historische exactheid nastreeft, te wemelen van
anachronismen. Om dit op te merken behoeft men slechts het terrein der historische
1)
stijlleer te verlaten voor dat der psychologie .
Het besef, dat alles niet altijd juist zoo is geweest, als men het op een gegeven
tijdstip om zich heen waarneemt, is van veel jonger datum dan de eigenlijke
geschiedschrijving. Men heeft zelfs gemeend, dat van een couleur locale in de
historiografie pas sprake is in navolging van de methoden der historische roman
2)
van Chateaubriand en Scott .
Hoe dit zij, vast staat, dat in de middeleeuwsche kronieken b.v. wel gewag wordt
gemaakt van andere personen en andere regeeringsvormen, maar dat de
omstandigheden waarin en de achtergrond waartegen zich dat alles heet af te spelen
vrijwel zonder uitzondering gelijk zijn aan die, welke de schrijver om zich heen
waarnam. De middeleeuwsche kunst - het feit is algemeen bekend - volgde bij het
3)
uitbeelden van voorvallen uit het verleden geheel dezelfde methodes .

Soorten van anachronismen.
In een uitvoerige verhandeling over de ‘Zeitgeschichtliche Züge im
Vergangenheitsbild’, maakt H. Rail onderscheid tusschen ‘stoffliche’ en ‘formale
Gegenwartsreflexe’. Van zijn bijna 300 pagina's tellend boek worden 256 bladzijden
ingenomen door voorbeelden der eerste soort: weerspiegelingen
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van de idealen en oogmerken der historie-schrijvende periode in het door haar
ontworpen geschiedbeeld.
Hierbij valt op te merken, dat deze ‘stoffliche Gegenwartsreflexe’ van bewuste of
van onbewuste aard kunnen zijn. Bewust zijn ze b.v. in de talrijke gevallen van
oorkonden vervalsching; onbewust, wanneer vroegere gebeurtenissen gezien worden
in het licht der problemen, die de geest der geschiedschrijvers vervulden. (Zoo kon
b.v. een tijd, die zelf vervuld was van de kruistochtgedachte, vroegere expedities
1)
tegen de heidenen moeilijk anders dan als een soortgelijke onderneming opvatten) .
De formeele ‘Gegenwartsreflexe’ daarentegen, het projecteeren van de eigen
uiterlijke omstandigheden (en deze zijn het, welke wij hier moeten bespreken) zijn
volgens Rail steeds van onbewuste aard, en zullen noodzakelijkerwijs hun oorzaak
2)
vinden in een gebrek aan historisch bewustzijn .
Inderdaad wordt zoowel de aard van het historisch bewustzijn als de stand van
de historische kennis door niets zuiverder aangegeven dan door het al of niet
voorkomen van anachronismen. Wanneer men nu ziet, dat in het hier besproken
tijdvak een groot deel der wetenschap gericht was op het verwerven van historische
kennis, en wanneer men zich daarnaast herinnert, dat in diezelfde tijd de
anachronismen in de kunst schering en inslag waren, moet de conclusie wel wezen,
dat (afgezien van de beide hierboven genoemde redenen, die de eischen van
historische exactheid verzachtten) de aard van het toenmalige historische bewustzijn
wel aanmerkelijk van het huidige zal hebben afgeweken.
Aanknoopend aan onze uiteenzettingen betreffende de theorie der
‘welvoegendheid’, kunnen we vaststellen, dat de eisch tot wetenschappelijke
exactheid voor den kunstenaar niet gold .... zoolang niet aan de ‘betamelijkheid’
van het onderwerp afbreuk werd gedaan. Begrijpelijk is daarom de praktische raad
van Ronsard om dus maar het liefst een stof te kiezen uit een periode, waarover
niet zoo veel bijzonderheden bekend waren, minstens drie-of vierhonderd jaar
3)
geleden bijvoorbeeld .

Vermijden van anachronismen in de beeldende kunst bijzonder
bezwaarlijk.
Wellicht, dat het den dichter lukte om door het opvolgen van deze raad inderdaad
de kool en de geit te sparen. Voor den beeldenden kunstenaar was de kwestie
echter niet zoo eenvoudig op te lossen. In de eerste plaats is de kunst des dichters
uiteraard vager wat betreft de schildering der hier bedoelde bijkomstigheden.
Wanneer, om een voorbeeld te geven, de dichter in een historisch verhaal het woord
‘tafel’ gebruikt, hoeft hij zich niet te verdiepen in de vraag, welke tafels in de
beschreven periode in zwang waren. De schilder wordt echter door de aard van zijn
kunst in dergelijke kwesties tot een onomwonden antwoord gedwongen.
En het toeval had gewild, dat de kunst der Renaissance zich had ontwikkeld in
een richting, waardoor aan de uitbeelding der realiteit, als zoodanig
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een steeds grootere waarde werd toegekend. Zóó zelfs, dat voor latere onderzoekers
1)
‘het begrip realisme zich eenvoudig voor dat van Renaissance kon substitueeren’ .
2)
Het is begrijpelijk, dat deze ‘plötzlich aufsteigender Wunsch nach realer Fixierung’
zich ook bij de uitbeelding der historische onderwerpen voelbaar maakte.
Wat zou het gevolg zijn, indien men voor het historie-stuk een dergelijke, als het
ware teruggeschroefde realiteitszin noodzakelijk zou gaan achten?

Verstarring, die optreedt, wanneer aan deze theoretische eisch wordt
vastgehouden.
Het antwoord is van te voren gemakkelijk te geven: de ‘betamelijkheidseischen’
zouden strenger worden gehandhaafd, alle aandacht zou worden besteed aan het
historisch-exacte van de voorstelling. Het historiestuk zou ten slotte in de eerste
plaats zijn waarde gaan ontleenen aan de door den kunstenaar tentoongespreide
historische kennis, terwijl de artistieke kwaliteiten slechts een zeer gering gewicht
in de schaal zouden werpen. De kunstenaar zou zijn visie, hoe het geval zich had
‘kunnen’ of had ‘moeten’ afspelen, hebben ingewisseld tegen een acribie betreffende
de authenticiteit der gebezigde requisieten en een accuratesse aangaande de
3)
uiterlijke gelijkenis der afgebeelde hoofdpersonen .
Inderdaad heeft het er vaak uitgezien, alsof de theorie der welvoegendheid van
een wijze stelregel voor den dramaturg verlaagd was tot een streng voorschrift voor
den inspicient.
In de practijk leidde de theorie van de welvoegendheid tot die soort kritiek, die in
4)
het kunstwerk ‘fouten’, onnauwkeurigheden of onjuistheden aanwijst .
Philippe de Champaigne laakt in Poussin's ‘Eliezar en Rebecca’ (Louvre) het
ontbreken der kameelen, en beweert, dat daardoor het onderwerp onbegrijpelijk
5)
wordt Poussin zelf schreef over zijn ‘Inzameling van het Manna’ aan Chantelou:
‘lisez l'histoire et le tableau, afin de cognoistre si chasque chose est aproprié au
6)
subiect’ .
Had vroeger de clerus uit vrees voor theologische complicaties angstvallig gewaakt
tegen elke afwijking van de vastgestelde iconografische canon, thans had de schilder
van eiken beschouwer op- of aanmerkingen te duchten betreffende de
archaeologische exactheid of de psychologische aannemelijkheid van de door hem
uitgebeelde situatie.
Het kon moeilijk anders, of men ging onder deze omstandigheden steeds meer
waarde hechten aan de eruditie van den kunstenaar. Herhaaldelijk wordt hem de
omgang met dichters aangeraden; legio zijn in biografie en epigram de toespelingen
op de door den geleerden kunstenaar vertegenwoordigde twee-eenheid van pen
en penseel, en het historiestuk wordt in de eerste plaats dáárom zoo hoog
aangeslagen, omdat het de combinatie van kunde en kennis, van geleerdheid en
7)
kunstvaardigheid veronderstelde .
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Met name de beeldende kunstenaar boette in bij dit verkeer met geleerde litteratoren.
Naarmate zijn beelden concreter waren dan die van den dichter, kon hij minder dan
deze op zijn verbeeldingskracht blijven vertrouwen; naarmate hij van nature
ongeletterder was, moest hij, wanneer hij historische onderwerpen uitbeeldde, des
1)
te eer vreemde voorlichting te hulp roepen . Zijn zelfverzekerdheid maakte plaats
voor een omzichtig vragende blik, en het historiestuk, in theorie het hoogste genre,
was tot een bij uitstek afhankelijke kunstsoort geworden. De oorzaken tot deze
verschuiving zijn voor ons doel van minstens even groot belang als de gevolgen.
Toen Vitruvius neerschreef, dat het voor den kunstenaar, en zelfs voor den architect,
dienstig was ‘historias plures novisse’, zal hij zeker niet vermoed hebben, dat men
eens aan zijn woorden een dusdanige uitleg zou geven, dat een kunstenaar nooit
2)
over genoeg historische kennis kan beschikken .

‘Il costumé’.
Het begin van deze betreurenswaardige begripsverenging ziet men reeds in de
17de eeuw, toen voor de theorie van het decorum meer en meer de term ‘il costumé’
in zwang kwam. ‘Il costumé, dat is te zeggen, zich te voegen naar 't geene wij van
de zeden, kleedinge, de gebouwen en de eigenlijke wapenen der volkeren, die men
verbeelden wil, konnen weeten....’ aldus de Abbé J.B. Dubos, wiens in 1719
uitgegeven en sedert dien vaak herdrukte ‘Réflexions critiques sur la Poésie et la
3)
Peinture’ hier in 1760 door Phil. Zweerts in een vertaling werden geïntroduceerd .
Dezelfde theoreticus schreef: ‘De Poëtische waarschynlykheid bestaat ook in de
waarneeming van de regels, die wy zo wel als de Italiaanen begrypen onder het
woord C o s t u m é : waarneming, die groote verdiensten aan de schilderyen van Ie
Poussyn geeft. Volgens die regels moet men de plaats, daar de daad voorgevallen
is, zodanig verbeelden, als ze geweest is, zo haare gelegenheid slechts maar tot
onze kennis gekomen is, doch indien 'er de byzonderste kundigheid niet van over
gebleeven is, moet men zich wagten van het geen 'er van bekend mogt zijn, door
4)
eigen vinding, tegen te gaan’ .
Het kon moeilijk genootschappelijker! En toch...., toch wandelden gedurende de
heele 18de eeuw de Julius Caesars, de Brutussen en Nero's met poederpruik en
5)
degen, met gespschoen en kuitbroek over het tooneel . Toch prijkt een geïllustreerde
uitgave van Erasmus' ‘Colloquia’ in het jaar 1720 nog met prentjes, waar men den
pelgrim uit San Diago de Compostella met pelgrimsstaf en beschulpte hoed op een
6)
18de eeuwsche Amsterdamsche gracht ziet thuiskomen ; toch verschillen de
soldaten, die Vinkeles nog in 1785 de gravin Ada op de Burcht te Leiden doet
belegeren, in niets van de Watergeuzen, die hij bij het ontzet van Den Briel
7)
opcommandeert .
Ondanks alle theoretische voorschriften bestond het anachronisme en wat meer
is, men beschouwde het niet als een fout of verzuim, maar aanvaardde
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het met een vanzelfsprekendheid, die ons telkens weer verbaast. Natuurlijk, een
aantal der hierboven genoemde gevallen zijn op rekening van gebrekkige kennis
te stellen. Het probleem is door deze verklaring echter geenszins opgelost, want de
vraag blijft bestaan, waarom men dan aan dit punt niet meer aandacht besteedde.
***

D. Opvattingen omtrent de verhouding tusschen kunst en realiteit
In welke richting moeten wij de verklaring zoeken van het hierboven reeds eenige
malen aangeduide feit, dat de realiteitszin der Renaissance zich niet zonder meer
liet ‘terugschroeven’ tot het inachtnemen der historische exactheid, zooals dat later
b.v. in de tooneel-enscèneeringen der Meiningers of in de schilderijen van een Alma
1)
Tadema zou plaats vinden? .
O.i. dient men de oplossing te zoeken in de toenmalige opvattingen omtrent de
verhouding tusschen kunst en realiteit in het algemeen. Het gemis aan historische
exactheid en het ontbreken van historische tafereelen gaat n.l. parallel met de
opvatting omtrent de noodzakelijke graad van nauwkeurigheid en met het opvallende
gemis aan uitbeeldingen van actualiteiten in het algemeen.
Men dient zich hierbij in de eerste plaats duidelijk te maken, dat de realiteitszin
der Renaissance iets geheel anders was, dan dat copieeren der realiteit waarmede
wij sedert de toepassing der fotografie vertrouwd zijn geraakt. Met name bij de 16de
en 17de-eeuwsche uitbeeldingen van actueele gebeurtenissen of van topografische
onderwerpen wordt de tegenwoordige beschouwer getroffen door een voor ons
onbegrijpelijke geringschatting der nauwkeurigheid. Zoo teekende de Florentijn
Finiguerra omstreeks 1450 zijn vaderstad niet anders dan Troje, met fantastische
antiquiseerende gebouwen en slechts het bijschrift duidt aan, wat de teekening
2)
moet voorstellen .
Op de muurschildering, voorstellende de kroning van keizer Karel V door paus
Clemens VII te Bologna (1530), welke tusschen 1551 en 1571 onder leiding van
Vasari in het Palazzo Vecchio te Florence werd uitgevoerd, is de ruimte, waar de
handeling zich voltrekt, een ideale architectuur in Renaissance-smaak, die generlei
overeenkomst vertoont met de oude S. Petronio, waar de plechtigheid zich in
3)
werkelijkheid heeft voltrokken .
In beide bovengenoemde gevallen betreffen de afwijkingen de architectuurvormen.
Dit bevreemdt te meer, omdat juist bij dit onderdeel de graad van exactheid
gemakkelijk te controleeren viel. We moeten derhalve wel tot de slotsom komen,
dat de tijdgenooten dezer schilders en teekenaars in dit opzicht totaal andere eischen
hebben gesteld, dan wij thans.
In Vondel's Gysbreght zegt de Bode:
‘Ick quam ontrent de Beurs, te water uytgebout’.
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Terwijl Vondel overigens voor de schildering van het Amsterdam uit Gysbreght's
dagen vrij getrouw de gesteldheid der stad in keizer Karel's tijd volgde, noemt hij
hier een gebouw, dat vele toeschouwers van 1638, het jaar der eerste vertooning,
nog zelf hadden zien bouwen (gebouwd 1609, in gebruik genomen 1613).
Maar keeren wij tot de beeldende kunst terug. De vrijheid, die op dit punt in het 15de
eeuwsche Florence heerschte, bestond in het Holland van de 17de eeuw nog
evenzoo. Stechow heeft er onlangs nadrukkelijk op gewezen, dat Ruysdael in den
regel ‘betonte topographische Treue (wie auch jegliche historische ‘einmalige’
Schilderung), im einzelnen wie im ganzen vermeidet, und auch das ist
charakteristisch, denn auch die topographische Treue würde das landschaftliche
Gleichgewicht sprengen, würde gleichsam eine Zuspitzung ergeben, die von der
mittleren Linie hinweg ins Ueberklare führen würde, zu dem er sich ebensowenig
1)
hingezogen fühlte wie zum Unklaren.’ .
De schilderachtige Pellekussenpoort te Utrecht werd op fantastische wijze door
kunstenaars als Salomon van Ruysdael, Jan van Goyen en Jan Steen te pas
2)
gebracht . Een dergelijke rol speelde bij Jan van Goyen ook de Hooglandsche kerk
te Leiden. Op zijn schilderij van 1643 te München portretteert hij eerst zoo nauwkeurig
mogelijk de kerk met al haar typische kenmerken, om haar vervolgens als in een
artistieke luim te verplaatsen aan de wijdsche oeverbocht van de een of andere
langzaam stroomende rivier. Het vee graast er op de hooge weiden, op de voorgrond
kronkelt een zandweg en duinachtige heuvels onttrekken een deel der
groenovergroeide stadsmuren aan het gezicht. Men wordt bij dit Leidsche onderwerp
beurtelings herinnerd aan Wijk bij Duurstede, Rhenen, Eek en Wiel, Amersfoort,
het duinlandschap om Den Haag, en boven dat alles varen, als gold het de Kaag,
2

statige wolken en rept zich een koppel wilde eenden westwaarts (afb. 5 ). Deze
wijze van componeeren is in meer dan één opzicht kenmerkend voor de 17de
eeuwsche kunst, en op dit schilderij past zonder voorbehoud, wat Waetzoldt naar
aanleiding van het romantiseerende landschap der 17de eeuw opmerkte:
‘So brauchte die malerische Phantasie keinen Widerspruch des Betrachters zu
befürchten, wenn sie die bekanntesten Ruinen nach künstlerischem Belieben
verpflanzte. Auf den reich besetzten Bildbühnen werden, wie heroische
Versatzstücke, Palatingewölbe und Aquadukte, Triumphbogen und Tempelruinen
hin und her geschoben und bald am Strande, bald vor Waldkulissen, hier in
natürlicher Umgebung, dort auf phantastischer Szene aufgebaut.
Das Auge des 17. Jahrhunderts verlangte nicht nach der Wiedergabe
geschlossener Gesichtseindrücke im Sinne der modernen Landschaftskunst, ihm
3)
genügte eine bildmassige Einheit dekorativ verbundener Einzelmotive’ .
De lezer weet thans, dat deze opmerkingen mutatis mutandis evenzeer
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voor het historiestuk gelden. Ook daar dienden enkele typeerende onderdeelen ter
aanduiding van de voorstelling en ook daar was de intentie van den kunstenaar
meer op het scheppen van eenheid dan op het bereiken van exactheid gericht.
Zelfs bij de actueele historie-prenten of geïllustreerde pamfletten, in gevallen dus,
waar het gebrek aan nauwkeurigheid niet door het hooge artistieke peil wordt
geëxcuseerd, en waar (wederom naar onze opvatting) een nauwkeurige uitbeelding
der situatie gewenscht zou zijn, treft ons deze zonderlinge nonchalance ten opzichte
van de werkelijke omstandigheden.
Prenten, die voor de eene zee- of veldslag hebben gediend, worden - al of niet
na een kleine wijziging - ter illustratie van een ander soortgelijk wapenfeit gebezigd.
Met een enkel woord herinneren wij in dit verband aan die trek in de humanistische
geschiedschrijving, die een zeeslag het liefst beschreef in de bewoordingen, waarmee
een dergelijk wapenfeit b.v. in de Æneis werd medegedeeld.
Wij bespeuren hier wederom die van de onze zoo afwijkende mentaliteit, die,
belust op het relaas van recente en actueele feiten, de desbetreffende
mededeelingen het liefst geformuleerd ziet in traditioneele bewoordingen en
1)
stereotype vorm .

Eindnoten:
1) ‘.... jener gleichfalls aus dem Altertum stammende Begriff der Kunst, den die Renaissance hatte,
ist ein ganz anderer und viel weiterer als der unsrige; er stammt nicht aus der Sphäre des
Ausdrucks, durch den wir heute das Wesen der Kunst zu erfassen glauben, sondern aus der
des Eindrucks, ihrer Wirkungen’. SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 266.
Zie ook voor dit geheele hoofdstuk: A. BLUNT, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxf. 1940.
2) Trionfo della Fama III:15.
3) Vgl. W.G. HOWARD, ‘Ut pictura poesis’, Publications of the modern Language Association of
America, 24 (1909) bl. 56 en 62. Voor Scaliger is de poëzie een ‘aurium pictura quadam’, zie E.
BRINKSCHULTE, Julius Caesar Scaligers kunsttheoretische Anschauungen und deren Hauptquellen,
10
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Bonn 1914, bl. 2, 5, 38 ). Vgl. ook HOECKER, Lehrgedicht, bl. 399; 445 ).
4) ‘Die Malerei ist der Dichtung nicht nur gleichwertig, sondern auch gleichartig. Dichter und Maler,
so wird erklärt, sind konform und ähnlich in ihren Fortschritten, Kunstregeln, Schwierigkeiten,
Entwürfen, Ausdrucksarten und unzähligen anderen Dingen’. A. DRESDNER, Die Kunstkritik,
München 1915, bl. 98; de uitspraak is ontleend aan G.B. PAGGI, Definizione e divisione della
Pittura, Genua 1607. Vgl. ook VON SIMSON, Genealogie, bl. 317 e.v.
1) Voor de spreuk ‘ut poesis pictura’ zie behalve de in noot 37:3 genoemde studie: K. BORINSKI,
Die Antike in Poetik und Kunsttheorie, Bd I. Lpz. 1914, bl. 175; voor de Middeleeuwen ibid. bl.
97 e.v.; voor de latere tijd bl. 183 e.v. Zie verder J.E. SPINGARN, A history of literary Criticism in
the Renaissance, 2nd ed., N.Y. 1908, bl. 42, waar de door Plutarchus overgeleverde parallel
van Simonides als de bron voor Horatius wordt aangewezen, evenzoo H. LOHMÜLLER, Die
fransösische Theorie der Malerei im 17. Jht., Diss. Marburg 1933, bl. 24. Verder: A. FONTAINE,
Les doctrines d'art en France, Paris 1909, bl. 77; O. IMMISCH, ‘Horazens Epistel über die
Dichtkunst erklärt’, Philologus Supplementband 24 (1932) H. 3; R.W. LEE, ‘Ut pictura poesis.
The humanistic theory of painting’, Art bulletin 22 (1940) bl. 197-269.
2) Gregorius de Groote aan bisschop Serenus (L. 9. epist. 208. Mon. Germ. Epist. II, bl. 195). Zie
ook F. SAXL, Antike Götter in der Spätrenaissance, Lpz. 1927, bl. 11 en M. DVOřÁK,
1

Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, München 1924, bl. 104 ).
3) J. HUIZINGA, Cultuurhistorische verkenningen, Haarlem 1929, bl 99; B. SCHWEITZER, ‘Der bildende
Künstler und der Begriff des Künstlerischen in der Antike. MIMHΣIΣ und ΦANTAΣIA’, Neue
Heidelberger Jarhrbücher, N.F. 1925, bl. 28 e.v.; M.W. BUNDY, ‘The theory of imagination in
classical and mediaeval thought’, Univ. of Illinois Studies in Language and Literature, XII (1927)
bl. 194-471 (ook afz. verschenen).
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Voor de Thomistische opvattingen in dezen zie ook: J. MARITAIN, Art et Scolastique, 3me éd.
Paris 1935.
1) W. KRAMER, ‘De ‘Inventio’ in Vondels dramatische Kunst’, N. Taalgids 35 (1941) bl. 289 met
verdere litt.
Naast inventio staat het begrip concetto, het wordt zoowel gebruikt voor het eig. onderwerp, het
gegeven, als voor de wijze van uitbeelden, het compositie-schema. Ook de term disegno omvat
zoowel de stof, het onderwerp, als de wijze van uitbeelden (DRESDNER, op. cit., bl. 98).
Een dergelijke overgang vindt men verder in de vaak waar te nemen samenhang tusschen de
begrippen idea en forma. Lomazzo wijdde het 25ste hoofdstuk van zijn Idea aan de forma, welk
woord behalve ons begrip vorm het voor hem nòg belangrijker element van het iconografische
omvat.
Reeds bij Vitruvius gaan de begrippen vorm en idee in elkaar over. ‘Fabrica est continuata ac
trita usus meditatio’ (J.A. JOLLES, Vitruvius Aesthetik, Diss. Freiburg, 1906, bl. 1).
Zie verder SAXL, Antike Götter, bl. 14/15; K. BIRCH-HIRSCHFELD, Die Lehre der Malerei, Diss.
2

Leipzig 1911/12, bl. 77 ); SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 285, 291; W. WEISBACH, Rembrandt,
Berlin 1926, Kap. 2, ‘Anmerkung über die Invention’.
2) ‘Leitmotiv und Grundgedanke Albertis ist, dasz die Malerei kein Handwerk, sondern ein Vermögen
geistiger Art und als solches den freien Künsten zuzuzählen sei’ (DRESDNER, Die Kunstkritik, bl.
66). In dit verband moet ook gewezen worden op het belang, dat volgens deze opvattinggen
‘het programma’ voor het kunstwerk bezat. Vgl. noot 49:1.
3) J.P. RICHTER, The literary works of Leonardo da Vinci, London 1880-83, bl. 654; zie ook L.
VENTURI, La critica e l'arte di Leonardo da Vinci, Bolonga, s.a. Voor de twee-eenheid pen-penseel
vgl. noot 48:7.
4) Voor de reeds uit de Hellenistische periode bekende verdeeling der uitbeeldingen in ‘eikastische’
en ‘phantastische’ vgl. E. PANOFSKY, Idea, Leipzig 1924, bl. 97/98. Als toppunt van phantastische
schilderkunst golden in de Renaissance b.v. dergelijke werken als Arcimboldo's ‘Herfst’, een
allegorische figuur, wier gelaat geheel uit vruchten is samengesteld (afb. bij J.v. SCHLOSSER,
Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance, Lpz. 1908, bl. 84).
Volgens Zuccaro zijn de goede en de slechte kunstenaar daaraan te onderscheiden, dat de
laatste een onmiddellijk voorbeeld noodig heeft, terwijl voor den eerste de idee, de conceptie
voldoende is. (SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 395).
Geheel overeenkomstig luidt Ronsard's oordeel voor de dichters: ‘J'ose seulement dire (si mon
opinion a quelque poix) que le Poëte qui escrit les choses comme elles sont, ne mérite tant que
celui qui les feint’ (Franciade, Première préface 1572; aldus gecit. bij: W.F. PATTERSON, Three
centuries of French poetic theory (1328-1630), Ann Arbor 1935, bl. 592).
Junius wijst de schilders op de mogelijkheid, zaken uit te beelden die de natuur niet kent, door
middel van de ‘εἰδωλοποιία’, d.i. het vermogen beelden te scheppen (FONTAINE, Les doctrines
d' art en France, bl. 24).
Naar aanleiding van draperieën die, hoewel binnenshuis geteekend, de gang van een persoon
in de open lucht moeten suggereeren merkt VAN MANDER op: ‘Ons Ide' hier toonen most haer
ghewelde’ (Leerdicht X, 30 ed. HOECKER bl. 252/3). Vgl. ook diens opmerking; ‘sommigen
teekenen op hun paneelen 't geen nae behooren / In hun Ide' is gheschildert te vooren’ (ibid.
153

XII, 4). Zie verder PANOFSKY, Idea, bl. 98 ).
5) Vergelijk hierbeneden noot 236:2.
6) Zoo schreef Aretino eens aan Leone Leoni, dat slechts beroemde personen door de kunst mogen
worden voorgesteld. (SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 402). - Deze eisch hechtte dus de kunst
vaster aan de historie, maar leidde tot de schijnbare inconsequentie, dat thans niet langer het
algemeene werd uitgebeeld. Men moet de situatie evenwel zoo verstaan, dat de daden der
beroemde personen voorbeelden waren en als zoodanig algemeene geldigheid bezaten. Zoo
kon b.v. in de XIXde eeuw in Duitschland ‘historisch’ het aequivalent worden voor ‘typisch’
(algemeen) in tegenstelling tot ‘individueel’ (toevallig) en sprak men zelfs van ‘historische
Landschaftsmalerei’ in den zin van ‘heroïsch’ of ‘ideaal’ landschap (H. VOLLMER,
Kunstgeschichtliches Wörterbuch, Lpz. 1928, bl. 110).
1) Zooals bij het historiestuk kwesties van compositie, perspectief, anatomie, physiognomie,
drapeering, landschap- en stillevenschildering beurtelings aan de orde kwamen, omvatte het
drama (of het epos) de moeilijkheden van versificatie, stofverdeeling, dialoog en
karakter-teekening, om slechts deze te noemen.
Voor Pelletier, Art Poétique (1555) II, 8, verleent pas de beoefening van het epos den naam v.
dichter; het genre zelf mag bij den oceaan, alle andere bij rivieren worden vergeleken (gecit.
SPINGARN, History literary Criticism, bl. 211).
Vauquelin's Art poétique (1605) zegt van het epos: ‘Car toute poësie il contient en soy-mesme,
/Soit tragique ou comique, ou tout autre poëme’ (PATTERSON, Three Centuries of Fr. poetic
Theory, bl. 704).
In de beeldende kunst is de rol van het historiestuk mutatis mutandis dezelfde, zoowel Alberti
als Armenini als Federigo Zuccaro noemen de istoria de eenige kunstsoort, die den schilder
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volledige en groote opgaven stelt (DRESDNER, Kunstkritik, bl. 68 en 98; zie ook SCHLOSSER,
Kunstliteratur, bl. 402/3).
2) Historia komt reeds in de Oudheid voor in de beteekenis van afbeelding, b.v. in verband met
fabels: reeksen van afbeeldingen, aan de hand waarvan het verhaal kan worden verteld.
‘Historiée de grandes histoires’, omstreeks 1415 van een gebedenboek gezegd, beteekent niet
anders dan ‘met groote miniaturen’; in 1417 vindt men de uitdrukking ‘une ystoire du Crucifix’,
terwijl uit de samenhang blijkt, dat kruisbeeld werd bedoeld; voor Froissart beteekent ‘historier’;
schilderen, beschrijven, schetsen en bij Molinet is het genre-tafereeltje van ‘un aigle et lion,
distillant du vin’ een ‘histoire’.
In dezelfde tijd maakt men een onderscheid tusschen ‘bibles h i s t o r i é e s ’ (rijk versierde
handschriften met bijbelsche geschiedenissen in welke vorm ook) en ‘bibles h i s t o r i a l e s ’ =
historie bijbels (ROST, Die Bibel im Mittelalter, bl. 201).
De spec. beteekenis van prent of illustratie, reeds uit 1519 bekend (Jacobus Derpin), treft men
b.v. nog in de eerste helft der 17de eeuw aan in de titel van A.J.J. BOISSABD, Theatrum vitae
humanae,.... a Theodoro Bryio artificiosissimis h i s t o r i i s illustratum, Metz s.a.
Uitgaande van de beteekenis: schetsen, verhalen, wordt voor Van Mander en zijn tijdgenooten
de term ‘historie’ gelijk aan ordonnantie. Wanneer men dus in die dagen onder ‘historie’ verstond:
uitbeeldingen van bijbelsche, mythologische of geschiedkundige voorvallen, geschiedde dat niet
om het historische gehalte dezer onderwerpen maar omdat in deze kunstwerken de voordracht,
de wijze van verhalen hoofdzaak was. Vgl. bij Van Mander de titel van een hoofdstuk: ‘Wat
d'Historie oft Ordonnantie is’ (Schilder-Conste Grondt, fol. 156). Ordonnantie definieert hij elders
als ‘geschickte gheregheltheyt vol zeden’.
‘Colonne historique’ heet in het Fransch een met bas-reliefs versierde gedenkzuil (b.v. die op
de Place Vendôme). Dat men deze term niet moet opvatten als historische zuil blijkt uit het
Spaansch, waar een dergelijk monument volgens de oorspr. gedachtengang een ‘columna
historiada’ heet, d.w.z. een geïllustreerde, met ‘plaatjes’ voorziene zuil. In het huidige 8pa. en
It. beteekenen historia, resp. storia nog altijd illustratie of afbeelding van elke gebeurtenis,
historisch of niet.
In het huidige Nederlandsche spraakgebruik is elk besef van de bovengenoemde samenhang
verdwenen, waardoor het gevaar ontstaat, dat men volkomen ten onrechte in de 17de eeuwsche
kunstterm historie-stuk een geschiedkundige factor als het gemeenschappelijke element gaat
beschouwen.
Ter vermijding van misverstand zij er op gewezen, dat de hier geschetste beteekenis der
kunst-term. ‘historie’ slechts een klein gedeelte omvat van de langdurige en veelvertakte
ontwikkeling van dat woord. Zie: K. KEUCK, Historia, Geschichte des Wortes und seiner
Bedeutungen in der Antike und in den romanischen Sprachen, Ems- 40 detten 1934 (Diss.
Münster), in het bijz. bl. 32 en 81-85 waaraan een aantal der bovenstaande voorbeelden zijn
ontleend. W. LIEPE, art. ‘Historie’ in P. MERKER u.W. STAMMLER, Reallex d. dtschn. Literaturgesch.
I (1925/26), bl. 501. Vgl. verder J. HENNIG, ‘Geschichte des Wortes Geschichte’, Dtsche
Vierteljahrsschr. f. Lit. wiss. u. Geistesgesch. 16 (1938) bl. 511; J. HUIZINGA, art. ‘Geschiedenis’
5

in WINKLER PRINS, Algemeene Encyclopaedie , VIII (1935), bl. 174; J.C. DE HAAN, ‘Theorie der
Geschiedschrijving’, Scientia II, Utr. z.j. bl. 1-63.
3) Reeds in de middeleeuwen had men verschil gemaakt tusschen de historische en de poëtische
behandeling van eenzelfde stof (M. SCHULZ, Die Lehre von der historischen Methode, bei den
Geschichtschreibern des Mittelalters, Berlin 1909, bl. 143. Deze opvatting bleef de algemeen
gangbare (vgl. tekst bl. 42 en noot 42:6 en 104:5), al kwamen daarnaast natuurlijk ook
uitzonderingen voor.
Zoo wilde Gerard Vossius de geschiedenis niet als wetenschap erkennen, voor hem was er
slechts een ‘ars historica’ (I.H. GOSSES, ‘Karakter en Studie van de geschiedenis der
Middeleeuwen’, Onze Eeuw, 10 (1910) I, blz. 223).
Inderdaad bestonden er van ouds talrijke verbindingen tusschen de geschiedbeoefening en de
kunst der welsprekendheid. Voor Lucianus is de historicus een kunstenaar. Dat hij bestaande
feiten verwerkt, van zijn materiaal afhankelijk is, geldt evenzeer voor de andere kunstenaars.
Evenals de schilder geen verf bereidt en de beeldhouwer geen marmer graaft, maakt de historicus
niet zelf zijn feiten (Lucianus, Πῶ δεῖ ίστορίαν συγγράφειν ed. J.TH. LEHMANN, Lips 1822 t. IV,
cap. 52); zie verder E. NORDEN, Antike Kunstprosa 3. Aufl., Lpz. 1915, bl. 81 e.v. ‘Die Beziehungen
der Geschichtsschreibung zur Rhetorik’; H. PETER, Wahrheit und Kunst, Geschichtschreibung
und Plagiat im klassischen Altertum, Lpz. 1911, vooral bl. 416 e.v.).
Het verband tusschen geschiedschrijving en kunst komt vooral duidelijk uit in de sedert de
Oudheid gaarne ingelaschte ‘redevoering’. Beschouwd als een parel aan de kroon van den
geschiedschrijver, is zij in wezen niets anders dan de oplossing van het rhetorische werkstuk:
hoe zou persoon A (wiens karakter en bedoeling bekend zijn) zich in de gegeven omstandigheden
tegenover de personen B, C en D, (wier karakter en bedoeling bekend zijn) geuit hebben over
aangelegenheid Y (Vgl. noot 15:2 en 16:5 en G. SCHMITZ-KAHLMANN, Das Beispiel der Geschichte
im politischen Denken des Isokrates, Lpz. 1939 (= Philologus, Sppl. bd. XXXI, Hft. 4.
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4) Zie voor dit begrip hieronder, bl. 43.
5) ‘Haec autem Poesim appellarunt, propterea quod non solum redderet vocibus res ipsas, quae
essent, verum etiam quasi essent et quomodo esse vel possent vel deberent repraesentaret’.
J.C. Scaliger (gecit. bij E. BRINKSCHULTE, op. cit. bl. 27; vgl. ook ibid. bl. 1, waar van de poëzie
gezegd wordt: ‘aut addit ficta veris, aut fiotis vera imitatur, maiore sane apparatu’).
De creatieve fantasie bewoog zich niet zoozeer buiten dan wel bóven de werkelijkheid (zie noot
39:4), ze diende tot het combineeren van de uitgekozen, afzonderlijke ‘schoonheden’ tot een
geheel. Vgl. Lomazzo, Idea, bl. 57 ‘... di maniera che facciano parere la cosa non come fatte
dall' arte ...,ma dall' istessa natura, e letta dall' arte’. (gecit. bij H. LOHMÜLLER, Die französische
Theorie der Malerei, bl. 37).-Wanneer derhalve Frey opmerkt: ‘lm Mittelpunkt der Kunsttheorie
der Renaissance steht das Richtigkeitsproblem’, kan deze bewering alleen dan haar geldigheid
behouden, indien men dat ‘Richtigkeitsproblem.’ beschouwt als een uitvloeisel van het
convenienzaprincipe en in alle opzichten daaraan ondergeschikt. (D, FREY, Gotik und
Renaissance, Augsburg 1929, bl. 8).
6) Vgl. de volgende opmerking over het behandelen van historische stoffen in het drama: ‘An den
Stoffen irgendwie historischen Charakters, die in ausserordentlicher Zahl Bearbeitung gefnnden
haben, wird das Grundproblem besonders deutlich. Keines dieser Dramen kann den Anspruch
erheben, ein historisches Drama zu sein, denn gerade das Moment, das es dazu machen würde,
fehlt durchaus. ....Der Dramatiker des 16. Jhts. sieht überall das Allgemeinmenschliche und
nichts als das, jedes historische Ereignis wird ihm zu einem typischen Akt menschlichen
Geschehens und Tuns’. H. BECK, ‘Die Bedeutung des Genrebegriffs für das deutsche Drama
des 16. Jhts.’, Dtsche Vierteljahrsschr. f. Lit. wiss u. Geistesgesch. 8 (1930), bl. 94.
Vgl. ook: A.G. VAN HAMEL, Zeventiendeeeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in
Nederland, 's-Grav. 1918. bl. 73 e.v.
7) Aristoteles Poetica, hoofdst. 9. ‘Aristoteles hat schon mit einem abschätzigen Seitenblick die
Dichtung, das heiszt die Mythe, für philosophischer, das heiszt für erkenntnishaltiger erklärt als
die Historie’, F. GUNDOLF, Antänge, deutscher Geschichtschr., Amst. 1938, bl. 6.
Na 1536 (Daniello's Poetica) werd deze opvatting in vrijwel alle Europeesche kunsttractaten
herhaald (SPINGARN, History of literary criticism, bl. 28).
8) Voor de opvattingen van Danti in dezen zie: SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 396 en 388; ibid.
bl. 266 een derg. uitlating van Salviati (Il Lasca, 1584).
Vaak geciteerd zijn in dit verband Ronsard's formuleeringen; ‘L'Histoire reçoit seulement la chose
comme elle est, ou fut, sans deguisure ny fard, et le Poète s'arreste au vraysemblable, à ce qui
peut estre, et à ce qui est desja receu en la commune opinion...." (Franciade, Première préface,
1572). ‘Plusieurs croyent que le Poète et l'Historien soient d'un mesme mestier: mais ils se
trompent beaucoup: car ce sont divers artisans, qui n'ont rien de commim l'un avecques l'autre,
sinon les descriptions des choses....’ (ibid. Troisième préface, 1587; aldus gecit. bij W.F.
PATTERSON, Three centuries of French poetic theory (1328-1630), Ann Arbor 1935, bl. 500.
Vondel spreekt van een ‘voegelijck misbruick, of liever een noodige vrijheid’, die den dichters
bij het behandelen van historische stoffen moet worden toegestaan, zij het ook, dat ten opzichte
van b i j b e l s c h e onderwerpen ‘een zonderlinge maetigheid en saeckachtige eerbiedigheid
dient onderhouden; terwijl men in w e e r e l d l i j c k e historien, noch meer in h e i d e n s c h e
verzieringen ruim schools magh zeilen (doch altijt binnen de palen der waerschijnelijckheit)’.
Zie de merkwaardige Opdracht bij zijn Gebroeders (1640), gericht tot Gerard Vossius, ‘professor
der H i s t o r i e n , in de doorluchtige Schole’ te Amsterdam, waarin hij o.a. ook beschrijft hoe
volgens hem Rubens de door hem behandelde bijbelsche stof zou hebben geschilderd (ed. W.B.
III, bl. 803/04; de hierboven tusschen haakjes geciteerde woorden zijn toegevoegd in de tweede
uitgave der Gebroeders van 1641).
Du Bos, Réflexions critiqiies sur la Poésie et la Peinture, Paris 1755, t. I, 249 zegt over deze
zaken: ‘Il est permis aus poetes comme aux peintres qui traitent les faits historiques, de supprimer
une partie de la vérité. Les uns et les autres peuvent ajouter à ces faits des incidents de leur
invention’, en verder: ‘On n'a rien à reprocher au Poete, si son invention ne choque point à la
vraisemblanoe, et si le fait qu'il imagine, est tel qu'il ait pû arriver véritablement.’
1) L. VON RANKE, Die Geschieten der romanischen und germanischen Völker, 1824; Voorrede.
2) De arte poetica, 333.
3) Een overzicht der diverse pogingen in Frankrijk bij PATTERSON, op. cit. bl. 590.
1) Een dergelijke overgang ziet men ook bij de roem van Aristoteles als autoriteit. ‘Auf den Trümmern
seiner Logik und Metaphysik erstand er phönixartig neu als Beherrscher der Kunst’, BORINSKI,
Die Antike in Poetik und Kunsttheorie I, bl. 219.
2) Vgl. noot 104:6.
3) Werken, ed. W.B. X (1937) bl. 646. Vondel verwerpt zelfs in de volgende regels deze
stichtingssage, om er een andere, niet veel juistere voor in de plaats te stellen (n.l. ± anno 1100,
door ‘de broêr van 't hooft der Franken’).
4) Franciade, troisième préfaoe (1587) gecit. bij PATTERSON, op. cit., bl. 593. Vgl. Camden (1610):
‘For mine owne part, let Brutus be taken for the father and founder of the British nation: I will not
be of a contrarie minde.... I wot full well, that Nations in old time for their originall had recourse
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5)

6)

1)

2)

unto Hercules, and in later ages to the Trojans. Let Antiquity heerein be pardoned, if by
entermingling falsities and truthes, humane matters and divine together, it make the first
beginnings of nations and cities more noble, sacred, and of greater maiestie.’ (gecit. bij E.
GREENLAW, Studies in Spencer's historical Allegory, Baltimore 1932, bl. 23. - Zie voor deze
kwesties ook LENGGLET DU FRESNOY, L'Histoire justifiée contre les romans, Amst. 1735.
Wat wij hierboven als twee afzonderlijke oorzaken hebben aangeduid: de beteekenis van den
‘Held’ in 't algemeen, en de eerbied voor het klassieke voorbeeld, was in werkelijkheid bovendien
onafscheidbaar verbonden, sedert Petrarca in Aeneas den ‘sommo uomo’ had herkend. (Evenzoo
bij J.C. Scaliger; vgl. BRINKSCHULTE, op. cit., bl. 32).
Zie b.v. voor deze vaak geuite gedachtengang: D. HEINSIUS, De praestantia ac dignitate historiae
oratio, L.B. 1614:
‘O conservatrix hominum, oonservatrix humanarum actionum, conservatrix temporum, conservatrix
saeculorum omnium, omnium annorum ac aetatum conservatrix Historia! In te Graecia
philosophatur, in te Roma adhuc imperat, in te crescit pariter et floret, incipit et desinit, regnum
Brutus tollet, Romulus instituit’.
En is het niet of men de historie-schilderkunst der Renaissance op de achtergrond ziet, als hij
vervolgt:
‘pontem vellit Cocles, manum urit Mucius, natat Cloelia, vim patitur Lucretia...’ (Orationes, ed.
nova, 1615, bl. 238/39).
Birch-Hirschfeld, Die Lehre der Malerei, bl. 78: ‘Der wahre Kenner will in einem Gemälde wie in
einem Buche lesen’.
Het is algemeen bekend, dat bij een groot deel der Hollandsche schilders van de 17e eeuw de
beteekenis van de inventie, aanmerkelijk verminderde. Van Mander signaleerde deze door hem
ten zeerste betreurde ontwikkeling in zijn leven van Michiel van Mierevelt (Schilderboeck, ed.
1604, fol. 281; zie ook C.H. DE JONGE, Paulus Moreelse, Assen 1938, bl. 48).
Voor de rol die het onderwerp toch nog in de kunst van Van Goyen speelde: H. VAN DE WAAL,
Jan van Goyen, Amst. [1941], bl. 12 e.v.
De oorsprong moet waarschijnlijk gezocht worden in muzikale theorieën, die in de 5e eeuw v.
Chr. naar het gebied der rhetorica en poetica werden overgebracht. Sinds Plato's gebruik van
de term (in de Staat en de Wetten), is het een principe van harmonie tusschen vorm en inhoud.

Zie voor de theorie der ‘convenientia" in de kunst, die tot in 17de eeuwsche theoretische
geschriften over de briefstijl een rol speelt: H. VAN DE WAAL, ‘Vorm en inhoud bij Mostart en
Cicero’ Nieuwe Taalgids 29 (1935) bl. 89 e.v. (Verwey-Nummer), waar verdere litteratuur. Vig.
ook W. WEISBACH, Französ. Malerei des 17. Jht., Berlin 1932, bl. 132 en H.A. HATZFELD, ‘Literary
criticism through art and art criticism through literature’, Journal of AEsthetics 6 (1947) bl. 12-13,
waar o.z. wordt gewezen op JEAN PIC, Discours sur la Bienséance, Paris 1688 [niet bij SCHLOSSER,
Kunstliteratur].
3) Vergelijk Alberti's beginsel van concinnitas in de natuur (Th. MUSPER, ‘Dürers Zeichnung im
Lichte seiner Theorie’, Pantheon 21 (1938) bl. 103 e.v.).
Bij Scaliger is de convenientia niet identiek met de pulchritudo, doch één harer qualitates
(BRINKSCHULTE, op. cit. bl. 15, 38).
1) BIRCH-HIRSCHFELD, op. cit. bl. 78.
2) Het voorschrift vindt men o.a. in de Ars historica van Gerard Vossius (KAMPINGA, Opvattingen,
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bl. 24 ) en 5).
3) ‘Shakespeare macht seine Römer zu Engländern und zwar mit Recht denn sonst hätte seine
Nation ihn nicht verstanden’, GOETHE, Gespräche mit Eckermann (31-1-1827). De idealist in
Burckhardt overwon op dit punt zelfs den historicus als hij opmerkt: ‘Wenn aber auch alles genau
richtig wäre, ist es vielleicht erst recht unschön in der Erscheinung’ (‘Über erzählende Malerei’,
Gesamtausgabe, 14. Bd. Berlin 1933, bl. 304).
‘All good art, representing past events, is therefore full of the most frank anachronism, and always
onght to be’, JOHN RUSKIN, The Stones of Venice VI, iii, § 67 slot noot. (= Compl. Works, Vol. X,
London 1904 bl. 235). - Ruskin onderscheidt historical and poetical painting, zij het niet zonder
de mogelijkheid van tal van tusschenvormen open te houden. ‘Finally, as far as I can observe,
it is a constant law that the greatest men, whether poets or historians, live entirely in their oivn
age and that the greatest fruits of their works are gathered out of their own age. Dante paints
Italy in the thirteenth century; Chaucer, England in the fourteenth; Masaccio, Florence in the
fifteenth; Tintoret, Venice in the sixteenth; all of them utterly regardless of anachronism and
minor error of every kind, but getting always vital truth out of vital present (JOHN RUSKIN, Modern
Pointers, Pt. IV. Ch. vii, § 19 (= Compl. works. Vol. V, London 1904, bl. 127).
Een moderne aesthetische studie over deze kwesties is: E.C. BATHO, ‘The poet and the past’
Proceedings of the British Academy 23 (1937) ook afz. verschenen.
4) Zie ook beneden: bl. 118. Samenvatting.
1) Men zie de nog altijd behartigenswaardige rede van O. HARNACK, Ueber die Verwendung
historischer Stoffe in der Dichtung, Darmstadt 1899 en vgl. ook: J. PÉRÈS, ‘Sur le róle du criterium

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

historique en matière artistique et sur l' anachronisme’, Journal de Psychologie, 31 (1934) bl.
419 e.v.
2) E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie3, München u. Berlin 1936, bl. 444.
3) Hoogstens legt men de nadruk op het heidendom, dat in de periode voor Christus' geboorte
overal heerscht.
1) H. RALL, Zeitgeschichtliche Züge im Vergangenheitsbild mittelalterlicher, namentlich
mittellateinischer Schriftsteller, Berlin 1937 (= Historische Studien, H. 322), bl. 45.
2) ‘Ist bei unbewuszten S t o f f l i c h e n Gegenwartsreflexen manglender Sinn für im Wesen
begründete Entwicklung die Ursache, so ist bei den stets (N.B.!) unbewuszten f o r m a l e n
Gegenwartsreflexen das Fehlen des historischen Stillgefühls der Grund’. (RALL, t.a.p. bl. 269).
In het door Rall behandelde tijsdvak komen de b e w u s t e ‘stoffliche Gegenwartsreflexe’
inderdaad niet voor. Onbestaanbaar zijn ze echter geenszins, men denke slechts aan de komisch
bedoelde, bewuste anachronismen der XXste eeuw, welk anachronisme te beschouwen is, als
een parodieerende ontsnapping aan de als drukkend gevoelde eisch tot historische exactheid.

3)
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

1)

Evenmin volledig ia J.D. BIERENS DE HAAN, wanneer hij het anachronisme tot de logische
ongerijmdheden rekent. (De zin van het komische, Leiden z.j., bl. 137). Deze qualificatie geldt
n.l. slechts uitsluitend voor de juist door Rall over het hoofd geziene, komisch bedoelde, bewuste
fouten tegen het historisch stijlbegrip.
Zie ook de hierboven noot 46:1 geciteerde studie van PÉRÈS.
Ronsard III, 23, 29, gecit. bij SPINGARN, History of Literary Criticism, bl. 212.
J. HUIZINGA, Cultuurhistorische verkenningen, bl. 86 e.v. ‘Renaissance en realisme’; M. DVOřÁK,
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, bl. 119 e.v.; C. REYLAÄNDER, Die Entwicklung des
Charakteristischen und Sittenbildlichen in der niederländischen Malerei des XV. Jhts., Tilsit 1911
(Diss. Heidelberg) en W. GOETZ, ‘Die Entwicklung des Wirklichkeitssinnes vom 12. zum 14. Jht.’,
Archiv für Kulturgeschichte 27 (1937) bl. 33 e.v. - In de Renaissance ontstaan in de bld. kunst
de ‘realistische’ genres als portret, landschap en stilleven. In de letterkunde neemt te zelf der
tijd de belangstelling voor het fantastische af; zoo worden b.v. de Britsche romans, de meest
fantastische der epen, niet als volksboek herdrukt gelijk de andere middeleeuwsche
heldendichten. Zie G. KALFF, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde II, Gron. 1907, bl.
489 e.v.; vgl. evenwel ibid. III bl. 159.
P.L. GANZ, Das Wesen der französischen Kunst im späten Mittelalter, Frft. Main 1938, bl. 80
Zoo spitste het convenienza-principe zich toe tot het costume-beginsel, hetwelk Félibien (1666)
aldus definieert; c'est à dire, ce qui regarde la convenance dans toutes les choses qui doivent
aocompagner une histoire’ (gecit. bij: W. WEISBACH, Französische Malerei des XVII. Jhts., Berlin
1932. bl. 132).
De eisch van historisch juiste costumeering in academisch-schoolsohe zin vinden we het eerst
bij Roland Fréart de Chambray, Idée de la perfection de la peinture, Mans 1662. (Vgl. H.
LOHMÜLLER, Die Französische Theorie der Malerei, bl. 42 en BIRCH-HIRSCHFELD, Lehre Der
Malerei, bl. 76/77). Zie ook noot 49:3.
Zie b.v. [G.F.R. MOLÉ], Observations historiques et critiques sur les erreurs des peintres,
sculpteurs & dessinateurs dans la représentation des sujets tirés de l' Histoire Sainte, Paris
1771, 2 tom.; PELLETIER, Remarques sur les erreurs des peintres, Trévoux 1704; ROHR, Pictor
errans in historia sacra, Lpz. 1679; GILIO, Due dialoghi degli errori de' Pittori, Camerino 1664.
LOHMÜLLER, op. cit., bl. 41.
Voor een onlangs ontdekt schilderij met hetzelfde onderwerp waarop wel een kameel voorkomt
W. FRIEDLÄNDER, The Drawings of Nicolas Poussin, London [1939], Text bl. 4, plate 3.
Ch. JOUANNY, ‘Correspondance de Poussin’, Archives de l' Art français, Nouv. Pér., V (1911) bl.
21.
O.a. Alberti raadde tot omgang met dichters: H. JANITSCHEK, ‘L.B. Albertis kleinere kunsth.
Schriften’, Quellenschriften f. Kunstgesch. hrsgeg. v. EITELBERGER VON EDELBERG, XI, bl. 147
(Neue Ausg., Wien 1888).
Voor de twee-eenheid penna-pennello zie: F. SAXL, Antike Götter in der Spätrenaissance, Lpz.
1927, bl. 3 waar verdere voorbeelden.
Het p r o g r a m m a werd op deze wijze van het kunstwerk een even integreerend deel, als b.v.
het libretto voor een opera. Zie voor deze kwesties: K.L. SCHWARZ, ‘Zum ästhetischen Problem
des Programm und der Symbolik und Allegorik in der barocken Malerei’, Wiener Jahrbuch für
Künstgeschichte XI (1937) bl. 79 en E. PANOFSKY, Idea, ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der
älteren Kunsttheorie, Lpz. - Berlin 1924 en BIRCH-HIRSCHFELD, Lehre der Malerei, bl. 77/78.
Het fraaiste was natuurlijk, wanneer de kunstenaar zijn eigen commentator kon zijn. Zoo schreef
b.v. VASARI zijn Ragionamenti sopra le Invenzione da lui dipinti in Firenze’ (afgedrukt in de door
P. PECCHIAI bezorgde uitgave der Vite III, Milaan 1930, bl. 1023 e.v.) en verscheen er in 1602
van de hand van Giacomo Zucchi een programma betreffende zijn decoraties in het Palazzo
Rucellai te R o m e (F. SAXL, Antike Götter in der Spätrenaissance, Lpz. 1927, bl. 37). In ons
land gaf R. DE HOOGHE een uitvoerige schriftelijke verklaring van de schilderijen, door hem
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tusschen 1707 en 1708 ontworpen voor het stadhuis te E n k h u i z e n (J. THEUNISZ, Het Stadhuis
te Enkhuizen, Assen 1927, bl. 70/83).
Zoo noodig schikte de kunstenaar zich ook naar de voorschriften van anderen. Annibale Carracci
volgde in zijn werken voor de Galeria Farnese te R o m e het programma, opgesteld door
Monsignore Agucchia (H. TIETZE, ‘Annibale Carracci’, Jhrb. Wien 26 (1906) bl. 90). Voor de
uitwendige versiering van het raadhuis te A u g s b u r g bediende men zich van de voorlichting
van den geleerden Conrad Peutinger en volgens een gissing van VÖGELIN (Rep. f. Kw. X (1887)
bl. 370) kreeg Holbein het programma der decoratie van de raadszaal te B a s e l van Beatus
Rhenanus. Ook in de Nederlanden zijn zulke gevallen - zelfs vóór de Renaissance niet onbekend.
Zoo hooren wij dat in 1472 de raad van Leuven zich door den Augustijner monnik Jan van der
Haecht liet voorlichten betreffende de voorstelling van een door haar bij Dirk Bouts besteld
schilderij, en ook later zich in de werkplaats van den schilder van de vorderingen ging overtuigen.
W. SCHÖNE, Dieric Bouts und seine Schule, Berlin 1938, bl. 243/4. Dok. 70 en 73. Vgl. ook noot
236:3.
2) Het voorbeeld, dat hij geeft, (1:1,5; het verhaal der Caryatiden, dat de architect moet kennen
om de vorm van het gelijknamige bouwelement te verstaan) bewijst reeds, dat hij onder historias
minstens evenzeer de mythologische stoffen begreep en hoewel het waar is, dat men in de
periode der Renaissance deze ruimere beteekenis van het woord nog evenzoo kende, werd het
accent toch steeds meer in de richting van het strikt-geschiedkundige verlegd (vgl. noot 40:2).

3)

4)
5)
6)
7)

Vitruvius werd in W. Europa bekend door Walter Rivius' uitgave (1543) en diens vertaling (1548).
Zie SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, bl. 246; H. RÖTTINGER, Die Holzschnitte zur Architecktur und
zum Vitruvius Teutsch des Walther Rivius, Strassburg 1914, bl. 24 e.v. en vgl. hierbeneden bl.
82.
[J.B.] DUBOS, Oordeelkundige aanmerkingen over de poëzy in schilderkunst. Uit het Fransch
vertaald en met aanmerkingen vermeerdert door Phil. Zweerts I, Amst. 1760, bl. 272. Zie ook
hierboven 48:3
Ibidem, bl. 277/8.
Zie voor nadere bijzonderheden noot 118:5.
Les Colloques d' Erasme, .... Nouvelle traduction par Monsa Gueudeville, Leiden 1720 ,t. V.
dial. vi.
Prent door R. Vinkeles naar J. Buys (MULLER No. 148; VAN STOLK No. 96) uit: J. KOK,
Vaderlandsch Woordenboek I, Amst. 1785, pl. IV.
Vgl. de opmerking van MAX GRUBE betreffende de tooneelcostuums (Geschichte der Meininger,
Bln.-Lpz. 1926, bl. 59): ‘Für alle Stücke, die nicht etwa im Altertum spielten, gab es [im 18. Jht.]
ein Kostüm, das sich etwa dern des spanischen im 16. Jht. näherte’. GRUBE wijst als voorbeeld
naar de prenten van Chodowiecki.
Op het Nederlandsche tooneel was de toestand niet anders. Zie b.v. de diverse afbeeldingen,
die ons van 18de eeuwsche Gysbreght-vertooningen zijn overgeleverd (prenten door R. & H.
Vinkeles, door J. Bulthuis & D. Kerkhoff, S. Fokke en anderen; MULLER No. 4287/89 en VAN
STOLK No. 4233; afgeb. bij: WORP, Gesch. Amst. Schouwburg; G. VAN RIJN, Nederl. Historiepr.,
3

1)
2)

3)
1)
2)
3)

bl. 136 en 137; POELHEKKE & DE VOOYS, Platenatlas Ned. Literatuurgesch. , Gron. 1923, bl. 53
en H.C. DIFERÉE, ‘Over de opvoering en de reiën van de Gysbrecht van Aemstel’, Elseviers
Maandschrift, Juni 1918, bl, 398-405.
Zie voor de latere ontwikkeling van het tooneel-costuum noot 118:5-6.
P. WESCHER, Alte Städte in Meisterzeichnungen aus fünf Jahrhunderten, Frankfurt am Main,
[1938] bl. III: ‘Die Künstler beschränkten sich darauf, den Begriff ‘Stadt’ darzustellen, abstrakt,
rein imaginär, als eine Anhäufung von Gebäuden, und dieses Phantasiebild wurde ohne Vergleich
mit der Wirklichkeit schematisch wiederholt’.
Foto Brogi No. 7607a; vgl. W. HAGER, Ereignisbild, bl. 128.
W. STECHOW, S. van Ruysdael, Berlin 1938, bl. 34.
W. STECHOW, ‘Die Pellekussenpoort bij Utrecht auf Bildern von J. van Goyen und S. van
Ruysdael’, Oud-Holland 55 (1938) bl. 202.
W. WAETZOLDT, Das klassische Land, Lpz. 1927, bl. 108: ‘Man rechnete ja in erster Linie gar
nicht mit Bestellern, die topographische Verhältnisse zu kontrollieren befähigt und willens waren’
(Ibidem).
1

Titiaan bracht in zijn Slag bij Cadore (af b. 46 ) de twee belangrijkste punten, de hooge brug
over de Boita tusschen Valle en Venas en het dorp Venas samen en voegde daaraan nog de
burcht boven zijn geboortedorp Cadore toe (E. ZIMMERMANN, Die Landschaft in der venezianischen
Malerei, Lpz. 1893, bl. 126).
Ook de oogenschijnlijk zoo nauwkeurige stadsgezichten der Berkheyde's vertoonen op het stuk
van compositie groote vrijheden. R. FRITZ (Das Stadt- und Strassenbild in der holländischen
Malerei des 17. Jhts. .... 1933, Diss. Berlijn 1930), maakt verschil tusschen de strikt-topografische
‘veduta’ en het vrijer, artistieker opgevatte ‘stadsgezicht’. Ook de gegevens van 17de eeuwsche
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prenten betreffende gebouwen zijn b.v. voor restauratie-doeleinden niet dan met de grootste
reserve te gebruiken.
1) Mutatis mutandis kan men de omstandigheden van het historiestuk, vergelijken met die van het
historielied, waarover een kenner opmerkte: ‘Es wird nicht gedichtet, urn Unkundige über das
Geschehene zu belehren, sondern wendet sich an solche, die in dem eben Geschehenden
mitleben und mitwirken’, (R. VON LILIENCRON, Die historische Volkslieder der Deutschen I. Bd.,
Lpz. 1865, Vorwort. - Het historielied knoopt in zijn formuleering vaak aan bij de sage of het
epos; het historiestuk zoekt op dergelijke wijze steun bij de traditioneele formules, die op andere
gebieden der beeldende kunst reeds geldigheid hadden verkregen.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

53

IV. Historische elementen in onze 16de en 17de eeuwsche kunst
A. Bronnen

Archaeologische vondsten.
Op grond van welke bronnen ontwierp men zich nu een beeld van de
beschavingstoestand der eerste bewoners dezer streken? De oudste ons bekende
afbeelding naar hier te lande gevonden antiquiteiten komt voor in Aurelius' ‘Cronycke
van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant’, welke in 1517 te Leiden werd uitgegeven.
De geleerde humanistische schrijver, wien overigens de illustreering van zijn werk
niet bijzonder ter harte blijkt te zijn gegaan, heeft zorg gedragen, dat in zijn boek
een werkelijk vrij exacte afbeelding werd opgenomen van de gestempelde inscripties,
voorkomend op in 1502 ontdekte dakpannen van het oude huis Roomburg, even
1)
buiten Leiden .
Verder zijn de bodemvondsten der Brittenburg bij Katwijk, welke nederzetting in
de jaren 1520, 1552 en 1562 blootkwam, en de monumenten ter eere van de godin
Nehalennia, welke in 1647 werden ontdekt, de eenige realia, waarover men
beschikte, en deze gegevens waren eer bijdragen tot de kennis der Romeinsche
nederzettingen hier te lande, dan tot die der beschavingstoestand der inheemsche
2)
Germaansche stammen .
In woord noch beeld - het werd vooral in Duitschland met leedwezen geconstateerd
- hadden de voorvaderen hun uiterlijk en levensomstandigheden voor het nageslacht
vastgelegd.
Zoo was men geheel en al aangewezen op de berichten en afbeeldingen der
klassieke schrijvers en kunstenaars. Op dit gebied was men voor elke aanwijzing
3)
dankbaar .

Geschreven bronnen.
Kampinga heeft aangetoond, welke invloed mystificaties als de cosmographie van
Aethicus, een ‘Christenphilosooph uit de 4de eeuw na Christus’, en de fragmenten
van den Chaldaeër Berosus op onze geschiedschrijving hebben uitgeoefend.
Laatstgenoemd werk was in 1498 door den Dominikaan Annius van Viterbo zóó
knap in elkaar gezet, dat zelfs Beatus Rhenanus er in zijn jonge jaren geloof aan
4)
hechtte . De reden, waarom deze mystificatie zoo moeilijk te ontmaskeren was, is
typeerend voor de tijd: Annius had zich bij het opstellen van het tractaat des
Chaldaeërs bediend van het instrument waaraan zijn gewrocht, naar hij kon
verwachten, zou worden getoetst, n.L. de ‘Germania’ van Tacitus, toen nog niet zoo
5)
heel lang geleden teruggevonden en in 1470 voor het eerst in druk uitgegeven .
Tacitus' ‘Germania’ werd het uitgangspunt voor elke onderzoeking over het
oud-Germaansche verleden. Het is waar, dat Caesar's uitlatingen over
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1)

deze streken gedurende de Middeleeuwen bekend gebleven waren , maar de
wetenschappelijke geest der Duitsche en Nederlandsche geschiedschrijvers maakte
er bezwaar tegen, om zich op grond van gegevens betreffende Gallië een denkbeeld
te vormen van het eigen verleden. En bovendien: uitgangspunt voor Caesar waren
diens krijgsverrichtingen geweest. De Humanisten wilden meer; de vraag, die zij
zich gingen stellen, - en dit is voor ons onderwerp van het grootste belang - luidde:
‘Qualis fuerit Germaniae facies?’ En juist op deze vraag gaf niet Caesar, maar wel
2)
Tacitus een uitvoerig en ondubbelzinnig antwoord .
‘Von der alten teutschen glauben, kunsten, gebrauchen, Rechten, Feyertage,
gotzdiensten, kirchen, nothelfern, monaten, gelerten geystlichen, weyssagen und
weyssagerin, schriften, buchstaben, alten nämen und rechten alten sprach’ heette
een boek, dat in die dagen door Aventinus werd aangekondigd.... maar nimmer
3)
verscheen . De titel teekent evenwel de aard der toenmalige belangstelling. Men
proeft er de honger uit naar duidelijke, tot in bijzonderheden afdalende beschrijvingen
en de behoefte aan gedetailleerde afbeeldingen.
Op grond van welk materiaal zou men deze laatste echter hebben kunnen
ontwerpen? Aventinus' zwijgen is veelbeteekenend.
‘Men moet vooral niet denken, dat wat Tacitus b.v. over de Suevi zegt, zonder
meer op de tegenwoordige Schwaben van toepassing is’, waarschuwt Beatus
4)
Rhenanus in 1519 ; hetgeen omgekeerd voor een eventueelen illustrator de
vermaning inhield, dat hij de omstandigheden van de dag niet zonder meer mocht
overplanten. Aangezien echter het ontluikende historisch besef op dit wijze woord
slechts weinig positieve feiten kon laten volgen, kon het niet anders, of de uitwerking
op de beeldende kunst was uiterst steriliseerend.
Vrijwel honderd jaar lang zijn dan ook, op een enkele nader te bespreken
uitzondering na, de historische geschriften van strikt wetenschappelijke aard, die
in zoo grooten getale gedurende de 16de eeuw het licht zagen, ongeïllustreerd
gebleven, en dat, terwijl de behandelde stof allerminst de gelegenheid tot illustratie
uitsloot.
De historische wetenschap had bij het constateeren van het verschil tusschen
een ‘Germania antiqua’ en een ‘Germania recentior’ één stap in de goede richting
gedaan. De beeldende kunst kon hierna niet anders doen, dan wachten tot een
eerste etappe zou zijn afgelegd. Eerst dan zou ze in staat zijn, om gelijk voorheen,
5)
de geschiedschrijving op haar weg te vergezellen .

Klassieke afbeeldingen.
De eenige wijze, waarop de beeldende kunstenaars konden trachten, van hun kant
deze achterstand in te halen, was het bestudeeren van oude afbeeldingen van
Germanen en als zoodanig hebben vooral de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius
6)
in het middelpunt van veler belangstelling gestaan .
De bronzen Paaschkandelaar te Hildesheim, die de geleerde bisschop Bern-
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wald omstreeks 1020 liet vervaardigen, is met zijn spiraalsgewijs oploopend fries
het eerste bewijs van de invloed, door deze kunstwerken uitgeoefend. Bernwald,
die als minister van keizer Otto III zelf Rome had bezocht, was evenwel nog niet in
staat, de zuilen als historisch document te waardeeren; hij volgde slechts de vorm
en verving het relaas der heidensche veldtochten door voorstellingen uit het leven
1)
van Jezus .
De eerste keer, dat we de gegevens, die de zuil van Trajanus in historisch opzicht
kon verstrekken, toegepast zien, is in de miniatuur, die Georg Muelich vervaardigde
bij een door hem in 1457 afgeschreven exemplaar van Sigmundus Meysterlin's
Augsburgsche kroniek. De voorstelling die hier gegeven is van de stichting van
Augsburg, wélke stad met een kring van palissaden gelegen is bij een brug over
een rivier, komt zoo geheel overeen met het eerste tafereel op de zuil van Trajanus
(afb. 18), dat toevallige overeenkomst onwaarschijnlijk is. Muelich was met Meysterlin
bevriend; deze historicus, die zijn oorspronkelijk in het Latijn geschreven
geschiedwerk in 1456 had voltooid, bewerkte onmiddellijk daarop het boek in het
Duitsch. Nog in het voorjaar van 1456 copieerde Georg Muelich deze Duitsche
2)
kroniek en eenige maanden later deed zijn broer Hector hetzelfde werk nog eens .
Men kan dus veilig aannemen, dat deze afschriften onmiddellijk onder het oog van
den historicus zijn ontstaan.
Slechts zóó valt de hooge mate van historisch bewustzijn te verklaren, die uit
deze voorstelling spreekt en die zoo groot is, dat de gedrukte uitgave van 1522 op
de desbetreffende plaats met een houtsnede prijkt, die in uitvoerigheid en
levendigheid der voorstelling nog ongeveer een eeuw lang een rara avis onder de
2

geschiedillustraties zou blijven (afb. 18 ). Ook verder zijn deze illustraties hun tijd
vooruit. De gezichten op Augsburg in dit boek trachten een beeld te geven van het
aspect van die stad in de loop der tijden; een consciensieuze wijze van illustreeren,
3)
die gedurende de geheele 16de eeuw verder onbekend is .
Met het voortschrijden der Renaissance nam zoowel bij kunstenaars als bij
geleerden de belangstelling voor de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius toe.
‘Ick heb hier kennisse met Ciacconius, een Spaensche Jacopin, die
gecommenteert heeft columnam Traiani’, schrijft Philips van Winghe in 1589 aan
4)
Ortelius . En genoemde Ciacconio vermeldt ons hoe ‘Raphael Urbinas celeberrimus
pictor et eius discipuli Iulius Romanus et Jo. Franc. Polydorus, multa diligentia
operaque adhibita, autigraphiam huius columnae extrahere, multa ex ea in suos
5)
usus et picturas.... transferentes’ .
Ook van Jacopo Ripanda, een kunstenaar uit de kring van Marcantonio Raimondi,
die o.a. het Conservatorenpaleis te Rome versierde met historiestukken betreffende
de Punische oorlogen, is het bekend, dat hij studies maakte naar de reliëfs van de
6)
zuil van Trajanus .
Ook de zuil van Theodosius te Constantinopel met voorstellingen uit de
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veldtochten tegen barbaarsche stammen aan de Donau werd in de 15de eeuw
1)
nageteekend en nog in de 18de eeuw in een uitvoerig prentwerk uitgegeven (vgl.
1

afb. 71 ). Tenslotte weten we dat Frans I zelfs het plan had de zuil van Trajanus in
brons te laten reproduceeren en Primaticcio een dienovereenkomstige opdracht
2)
gaf .
Toch dient men bij dit alles te bedenken, dat ook de door deze monumenten
verschafte gegevens bovenal de Romeinsche toestanden betroffen en dat zelfs bij
de tegenwoordige archaeologen verschil van meening bestaat over de vraag, welk
3)
soort troepen door de diverse uitrustingen worden aangeduid .
Eén kleederdracht - hetzij Romeinsch, Germaansch of anderszins - moest echter
wel bijzonder in het oog vallen: die der signiferi met hun schrikwekkende leeuwenkop
3

4)

op het hoofd en hun leeuwenhuid om de schouders (afb. 38 en vgl. afb. 33 ).
Het sprak bijna vanzelf, dat men deze dracht in verband bracht met de blijkens
de klassieke schrijvers door de Germanen gedragen dierenhuiden en dat men
zoodoende deze afbeeldingen ging houden voor die van Germanen in Romeinsche
dienst. Wanneer we op composities van Christus' doornenkroning of de kruisiging
5)
door Rubens of zijn school een aldus uitgedosten soldaat vinden , is deze figuur
stellig op te vatten als een uitbeelding van het in die dagen bij de geleerden algemeen
bekende feit, dat de troepen, die ten tijde van Christus' dood in Jeruzalem stonden,
6)
voor een groot gedeelte uit Germanen bestonden . Een toepassing vonden deze
7)

3

gestalten in de fantasiecostuums der balletten e.d. (zie b.v. afb. 33 ), en
contaminaties met de hier beneden (bl. 84/86) te behandelen groep
Simson-Hercules-Wildemannen bleven niet uit.
Aangaande een andere bijzonderheid in het uiterlijk der Germanen, de z.g.
suevenknoop, getuigen zoowel bronnen in woord als in beeld. De vroegste ons
bekende afbeelding van deze haardracht komt voor in het hieronder (bl. 164) nader
te bespreken boek van Burchard Waldis (1543). Sedert dien wordt de Germaan in
wetenschappelijke en half-wetenschappelijke werken vrijwel steeds op deze wijze
afgebeeld. In Rubens' kring is men ook met deze dracht geheel en al vertrouwd en
zelfs vindt men contaminaties tusschen de iconografie van den Japanner of Chinees
en die van den Germaan. Op een prent van Schelte à Bolswert naar Abraham van
Diepenbeek's ‘Japansche Martelaren’ komen de koppen der exotische ruiters geheel
en al overeen met de voorstelling, die men zich in die dagen van de Germanen
8)

1

maakte (afb. 19 ).
Er waren nog andere archaeologische gegevens, die men in de 17de eeuw van
hetzelfde wetenschappelijke gehalte achtte als de overgeleverde afbeeldingen van
Signiferi of Sueven.
‘De verscheyde kooperen hoofden, der aaloude Batavieren, die hier op verscheyde
tyden, ende plaatsen gevonden zijn, vertoonen genoeg wat voor
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luyden alhier gewoont hebben, waar van de aangesichte ende gedaante van een
yder verschilt, wesende hart ende straf van wesen, met hooge voorhoofden, lange
baarden, groote oogen, opstaande en breede ooren, het hayr op de kruyn gebonden,
tot een knoop, het uyterste eynde sig achter over de neck uvtspreyende’ aldus de
1)
beschrijving van Van Someren in zijn ‘Herstelde Oudheyt’ (1657) .
De oudste ons bekende afbeelding van de hier beschreven voorwerpen komt
voor in J. Smetius' ‘Antiquitates Neomagenses’ (1678), waar men een viertal
2)
dergelijke bronzen kopjes uit zijn verzameling vindt . In afwijking van Van Someren's
beschrijving dragen deze ‘Batavieren’ echter het haar niet in een knoop op het hoofd
saamgebonden, maar zijn ze getooid met fantastische hoofddeksels. Deze vier
kopjes van Smetius, benevens een in 1734 door den Nijmeegschen rector H.
3)
Cannegieter gepubliceerd exemplaar , werden in datzelfde jaar wederom afgebeeld
4)

1

door G. van Loon in zijn ‘Aloude Hollandsche Historie’ (zie afb. 20 ).
Hoe men in die dagen een dergelijk object, met alle ten dienste staande
hulpmiddelen trachtte te interpreteeren bewijst wel de door Van Loon aan
Cannegieter ontleende opmerking, dat de lange spitse ooren van de ‘Batavieren
kop’ in diens bezit waarschijnlijk dezelfde ‘Bataafsche ooren’ waren, waarover
5)
Martialis zich vroolijk maakte ! In werkelijkheid zijn deze kopjes, die men thans nog
in oudheidkundige verzamelingen vindt, onderdeelen van bronzen
gebruiksvoorwerpen als kofferhengsels, schenkkannen, e.d. en de spitse ooren van
Cannegieter's exemplaar zijn de ooren van de Silenus-kop, die men vaak voor dit
6)

2

doel als versieringsmotief toepaste (zie afb. 20 ). De zonderlinge, boven op het
hoofd gedragen hoofddeksels op de zoo juist genoemde Bataven-prenten zijn niets
anders dan een interpretatie van de knopvormige verbinding tusschen de eigenlijke
kop en de steel.
Maar de fantasie ging nog verder. Men verklaarde deze hoofddeksels als een
soort uit wilgenteenen gevlochten mutsen, en tot in het begin van de 19de eeuw.
7)

3

vindt men den ‘Batavier’ met dit hoofddeksel uitgedost (vgl. afb. 48 ). Dat men op
de zuil van Trajanus Sarmaten en Daciërs met fezachtige mutsen van hetzelfde
fatsoen zag afgebeeld, kan de waarschijnlijkheid van deze reconstructie slechts
8)

3

vergroot hebben (afb. 20 ).

Middeleeuwsche antiquiteiten.
Volgens Kampinga treedt in onze geschiedschrijving het begrip voor de uiterlijke
veranderingen dezer wereld het eerst op in verband met de geographische
9)
gesteldheid . De vaak ingrijpende bodemveranderingen, die men hier te lande soms
binnen één enkele generatie kon waarnemen, openden de oogen voor het feit, dat
ook het tooneel der wereldgeschiedenis zijn changements de décor kent.
Als visueele bronnen voor het meer nabije verleden beschikte men over realia,
zooals verouderde costuums en gebruiksvoorwerpen, en ook de oude
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bouwwerken konden dienen als een aanwijzing, hoe men zich het decor waarin de
overgeleverde gebeurtenissen zich hadden afgespeeld, moest voorstellen. Tenslotte
bezaten ook de oude kunstwerken in dit opzicht een groote documentaire waarde.
De vraag was slechts, in hoever men deze documenten wist te lezen.
De wetenschappelijke bestudeering der hier te lande aanwezige overblijfselen der
klassieke beschaving leidde als het ware vanzelf tot belangstelling voor de
voortbrengselen der middeleeuwen.
Het ligt voor de hand, dat de Humanisten, die in alle opzichten hun zoojuist
verworven inzichten en kundigheden op de hen omringende cultuur toepasten, bij
de beoefening der klassieke archaeologie niet blind konden blijven voor analoge
gegevens betreffende de vaderlandsche geschiedenis.
De kunst kon van deze strooming profiteeren, omdat de afstand tusschen
geleerden en kunstenaars in deze periode geringer was dan ooit. Vele der 16de en
17de eeuwsche artisten waren ‘antiquarii’ in de ruimste zin des woords.
Men denke b.v. aan figuren als den geleerden Domenicus Lampsonius, secretaris
van den prins-bisschop van Luik, aan diens leermeester Lambert Lombard, die o.m.
in 1533 een thans nog te Luik bewaarde teekening vervaardigde naar een Romeinsch
1)
bas-relief te Igel bij Trier . Dezelfde Lambert Lombard maakt in een brief aan Vasari
gewag van zijn bewondering voor middeleeuwsche schilderijen, een omstandigheid,
2)
die we wederom in zijn teekeningen bevestigd vinden .
Jan Gossart vergezelde met Gerardus Geldenhauer Noviomagus in 1508 Philips
van Bourgondië, den lat eren bisschop van Utrecht, naar Rome; en deze Gossart,
die in 1523 voor Margaretha oude schilderijen restaureerde, copieerde ook Van
3)
Eyck's ‘Madonna in een kerk’, thans te Berlijn (Kaiser Friedrich Museum) .
Van Mander zag in de verzameling van den Haarlemschen schout Suycker
portretten van Jacoba van Beieren en haar gemaal Frank van Borselen, door Jan
4)
Mostaert waarschijnlijk naar Jan van Eyck gecopieerd .
2

De prent van een wandelend paar door Lucas van Leyden (± 1509; afb. 24 )
vertoont de omstreeks 1430 gangbare dracht; ze levert ons het merkwaardige bewijs,
dat deze kunstenaar zich in het begin van zijn loopbaan met de bestudeering van
5)
oude kunstwerken heeft ingelaten .
Het copieeren naar oude schilderijen begint in deze jaren in zwang te komen. De
bekende oudheidkundige en numismaat Hubert Goltzius zag bij Lombard copieën
6)
van oude Duitsche en Fransche schilderijen . Keizer Maximiliaan liet oude
schilderijen copieeren en de aartshertogen volgden zijn voorbeeld, toen ze Anthonis
de Succa als hun ‘portret-stamboommaker’ aanstelden met de speciale opdracht,
de Z. Nederlanden af te reizen en alles wat hij voor zijn doel dienstig achtte te
7)
copieeren . Ook van Rubens is ons een album met dergelijke schetsen
8)
overgeleverd . Bij al deze pogingen ging
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de belangstelling voornamelijk uit naar oude portretten, grafmonumenten e.d. De
genealogie, die het aanzijn schonk aan zooveel soorten van historische occupatie,
1)
ligt ook ten grondslag aan deze historisch georiënteerde belangstelling in de kunst .
Men meene echter niet, dat de toename van historische exactheid zich langs een
geleidelijk stijgende lijn ontwikkelde. Zoo staat de in 1600 te Antwerpen verschenen
‘Ducum Brabantiae Cronica’ van Hadrianus Barlandus, over welks illustraties een
geleerd kenner als De Succa zijn waakzaam oog liet gaan, niet alleen in de gelijkenis
der personen, maar ook in de accessoires als kleeding en wapenrusting op een
veel hooger wetenschappelijk peil, dan de omstreeks het midden van de eeuw door
Jan Meyssens uitgegeven ‘Pourtraicts de tous les souverains et ducs de Brabant’.
Wel vermeldt de titel ‘recueilliz de divers cabinetz originaux antiques’, maar de
portretten zijn alle volgens dezelfde heroïseerend-Romeinsche mode gefriseerd, al
zal waar- schijnlijk de maliënkolder, veldheerssjerp en bepluimde helm op den tijdgenoot een ‘echtere’ indruk hebben gemaakt, dan de fantastische hoofd- deksels,
de verwijfde geborduurde gewaden en de precieuze halsketenen van De Succa's
2)
uitbeeldingen .
Behalve de genealogische belangstelling in oude kunstwerken bestaat er nog de
interesse voor oude kunstvoorwerpen die een bijzondere religieuze vereering
genieten; zoo werd b.v. de gouden retabel, die Karel de Kale aan de kerk te St.
Denis had geschonken, in de 15de eeuw door den meester van St. Gilles nauwkeurig
3)
nageschilderd op een schilderij dat zich thans in het Britsch Museum bevindt .
***

B. Het oude costuum
De modeëxcessen, ‘dat moye abuus’, gelijk men het in de middeleeuwen noemde,
waren te zeer te allen tijde een steen des aanstoots, dan dat men zich niet in woord
en beeld tot in onderdeelen met de daardoor voorgeschreven veranderingen zou
hebben ingelaten.
Vermakelijk is het door Van Mander vertelde verhaal van den loden eeuwer Lucas
de Heere, die, toen hij te Londen in een galerij de kleederdrachten van alle volkeren
moest schilderen, den Engelschman naakt afbeeldde, ‘leggende by hem alle stoffen
van Laken oft Sijden, met daar by een Snijdersschaer en krijt’. En gevraagd zijnde,
wat hij daarmee meende: ‘hy antwoorde, dat te hebben gemaeckt voor den
Engelsman, niet wetende wat ghedaent oft maecksel van cleedinghen hem gheven,
dewijl sy daeghlijcx soo veel veranderen: want hadde hy 't heden dus ghemaeckt,
4)
morgen soudt moeten wat anders wesen....’ ’
De overweging, dat men heden zus, morgen zoo gekleed ging, zal stellig ge-
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leid hebben tot bezinning, hoe men zich de costuums uit het verleden dan wel had
voor te stellen. Een specialiteit op dit gebied schijnt de zoojuist genoemde Jan
Mostaert geweest te zijn; Van Mander vermeldt althans, dat de portretten van Jacoba
en haar man (vgl. bl. 58:4) ‘seer wel ghedaen, en op zijn oudt vreemdtsche seer
aerdigh toegemaeckt’ waren en hij noemt ook een ‘Abraham, Sara, Agar en Ismael....
soo heel op d'oude wijse toeghemaeckt en ghecleedt, dat men soude segghen, dat
1)
sy niet anders in sulcken tijdt ghehulselt en ghecleedt en waren’ .
Het laatste schilderij is ons overgebleven, en men staat versteld, als men ziet,
hoe Van Mander, die blijkbaar volkomen ernstig is, zich Abram en zijn familie
1

‘ghehulselt en ghecleedt’ dacht (zie afb. 24 ).
Het historisch-juiste costuum, of althans een kleeding, welke afwijkt van een den
kunstenaar uit zijn omgeving bekende dracht, is ongetwijfeld het eerste symptoom
van het verzwakken van de onbewuste, formeele ‘Gegenwartsreflex’ of, wat op
hetzelfde neerkomt, van de aanwezigheid van een zij het ook nòg zoo zwak historisch
bewustzijn.
Een der vroegste ons bekende gevallen dateert uit het begin der 14de eeuw.
Pierre de Brossielles (= Brussel) sluit 20 Juni 1320 een contract met gravin Mahaut
v. Artois om op een galerij in het slot Conflans te schilderen: scènes uit het leven
van haar vader Robert II van Artois, die Lodewijk de heilige naar het heilige land
had vergezeld, en wel moet hij de ridders weergeven in de wapenrusting ‘die zij
2)
droegen toen ze leefden’ . Maar een dergelijke bijzondere zorg, die trouwens niet
verder dan één generatie terug reikt, moet eer als een uiting van piëteit dan als een
symptoom van historische belangstelling worden opgevat.
In de middeleeuwen had men de bijbelsche en historische voorvallen in de eigen
omgeving geënsceneerd. Het ontluikend historisch bewustzijn der Renaissance
koos zijn requisieten voor een groot gedeelte nog evenzoo uit de eigen omgeving,
zij het thans met eenig oordeel des onderscheids.
Het werd gewoonte, dat de schilder op zijn atelier oude kleedingstukken
3)
verzamelde, teneinde er zijn modellen mee uit te dossen . Er school een gevaar in
deze vrij oppervlakkige beoefening der oudheidkunde n.l. dit, dat het ouderwetsche,
het verouderde kon gelden als ‘het heel-oude’, als ‘het oude’ in het algemeen.
Zoo wist men op het einde der 16de eeuw, dat de vrouwen hier in vroeger tijden
hennins hadden gedragen en de mannen die zonderlinge, doorsneden
kleedingstukken, waarmee men om zich heen nog de Duitsche en Zwitsersche
4)
landsknechten zag paradeeren .
Welke beteekenis, welke uitgebreidheid men aan dat begrip ‘vroeger tijden’ moest
hechten, was een probleem, dat, gelijk we in het voorbeeld van Mostaert's
‘Verstooting van Hagar’ zagen, zelfs voor een historie-schrijver als Van Mander nog
niet bestond.
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Landsknechtendracht.
Bijzonder duidelijk wordt dit als men ziet, welke opvattingen er heerschten aangaande
de dracht der toenmalige landsknechten. Sprekend over de veranderingen der mode
maakt Van Mander de volgende woordspeling: ‘Hier in zijn doch de Duytschen en
Switseren wel minst te beschuldigen, die meest altyt met haar oude broeck of bruyck
1)
(men ick) tevreden zijn’ .
Met deze ‘oude broek’ bedoelde hij stellig het uit de 16de eeuw dateerende
costuum, dat men in die dagen als oeroud opvatte. Knupfer gebruikte het bij
bijbelsche onderwerpen en bij z'n leerling Jan Steen speelt deze dracht nog dezelfde
2)
rol .
Een ‘wetenschappelijk bewijs’ was ook voor deze begripsverwarring bij de hand!
Bronzen beeldjes van den Keltischen, later met Jupiter vereen-zelvigden god
3)
Dispater , vertoonden op rug en borst, armen en beenen een dergelijk ornament
als b.v. het wambuis van den landsknecht op Lucas van Leydens' prent ‘De vier
4)

1

landsknechten’ (B. 141 zie afb. 22 ).
De geleerde Apianus, die op de laatste bladzijde van zijn veel gelezen
‘Inscriptiones sacrosanctae’ (Ingolstadt 1534) min of meer als toegift een dergelijk
afgodsbeeldje het eerst publiceerde, merkte er bij op: ‘Cuius haec sit effigies, ne
divinare equidem licuit, et quamvis diu hanc rem cogitaverimus, quapropter tuo
iudicio ò Lector subiicimus, etsi ignoremus tamen apposuisse nihil nocet, quod
gratum sit videre et intelligere morem vetustae vestis et indumenti germanorum,
5)
quibuscunque hominibus, qui saltem veterum monumentis oblectari solent’ (afb.
1

23 ).
Wanneer men dus in de 17de eeuw Claudius Civilis en de zijnen ter onderscheiding
van de Romeinen in zulke doorsneden kleeren uitbeeldde, geschiedde zulks niet
op grond van een kortzichtig anachronisme, maar was dit een gevolg van een
schijngeleerdheid, welke door geen tijdgenoot van echte wetenschap kon worden
6)
onderscheiden . Want waarom zou de kleederdracht der Bataven hebben verschild
van die oeroude kleedij der Zwitsers, wier staatsinstellingen eveneens zoovele
7)
overeenkomsten vertoonden met die van het oude Bataafsche gemeenebest? .

De hennin.
Wat de doorsneden kleedingstukken voor de mannendracht waren, beteekende de
hennin voor het vrouwencostuum. Men kende dit kleedingstuk van oude schilderijen
en andere kunstvoorwerpen. Op het eind van de 16de eeuw werd het hier en daar
8)
nog gedragen , en evenals aan de ouderwetsche schilderachtige mannenkleeding,
9)
kende men er een ouderdom aan toe, die tot in bijbelsche tijden terugreikte .
Als betrekkelijk laat voorbeeld noemen wij Rembrandt's ‘Zegen van Jacob’ te
Kassel waarop de charmante Asnath-figuur direct ontleend is aan een der 15de
eeuwsche beeldjes, die (naar men toen meende) als ‘Graven en Gravinnen van
10)

Holland’ het oude Amsterdamsche stadhuis hadden gesierd

3-4

(afb. 25

).
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Hoewel we weten, dat Rembrandt deze beeldjes zéér waardeerde, en men in dit
bijzondere geval natuurlijk in de eerste plaats aan artistieke voorkeur moet denken,
zal het vrouwenfiguurtje met haar typische hoofdtooi toch stellig ook ter
onderstreeping van het historisch-locale karakter aan de compositie zijn toegevoegd.
Een gebied, waar het historische costuum verder zijn toepassing kon vinden, waren
1)
de optochten en voorstellingen, waarvan hierboven (bl. 25/26) reeds sprake was .
Toen Prins Maurits in 1618 na een bezoek aan Amsterdam de stad verliet, werd
hij tot aan de Overtoom uitgeleide gedaan door de Nederduytsche Academie, wier
leden op een twintigtal schuiten diverse vertooningen ten beste gaven. ‘....In de
vierthiende Schuyt zaten eenige personen gekleedt na de oude wijze van den Lande,
2)
bediedende de getrouwe Nederlanders’ . Jammer genoeg bezitten we geen
afbeelding van deze feestelijkheden. Maar andere 17de eeuwsche afbeeldingen
zijn ons er borg voor, dat ‘doorhackelde’ broeken en buizen wel het aspect van deze
verkleedpartij zullen hebben bepaald.

Niet-historische toepassingen van het ouderwetsche costuum.
Tenslotte bleef het ouderwetsche costuum om traditioneele redenen nog geruime
tijd op twee niet-historische terreinen in zwang; n.l. in het kerkelijke stuk en in de
allegorie. Bij het stuk met religieuze inhoud gold stellig de overweging, dat het
nieuw-modische wereldsch en zondig was en derhalve niet strookte met de gewijde
aard van het onderwerp. Bovendien was de traditie hier zeer sterk; niet alleen de
kleeding, ook de verdere wijze van uitbeelden van heilige personen is uiterst
traditioneel.
In alle tijden draagt het ouderwetsche door zijn orthodox aandoende behoudzucht
het stempel van religieuziteit. Niet voor niets is de Gothische drukletter heden ten
dage nog slechts in kerkelijke kringen in gebruik. Met historisch gevoel heeft deze
behoudzucht niet direct te maken. Ze kan zelfs tot bewuste onjuistheden leiden. In
de 17de eeuw volgde Rembrandt bij het uitbeelden van de Circumcisie in kleeding
en verder toebehooren geenszins het Joodsche ritueel, dat hij stellig zal hebben
gezien, maar blijft hij de traditie volgen, die de Hoogepriester als een soort Joodsche
3)
bisschop placht voor te stellen .
In de 16de eeuw viel het ouderwetsche samen met de devote en ingetogen vormen
der Gothiek, en kon het moderne meer dan ooit als wereldsch worden gebrandmerkt.
Een schrijver dier dagen verklaart uitdrukkelijk:
‘Hierom doen si groot quaet, die in de heylighe kercke schilderen beelden van
heyligen, als oft joncheeren oft joncvrouwen, ja oft oneerbaar vrouwen waren, so
bloot dat sie haer souden geschaemt hebben, so hueps, so uutwen-
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dich, so wilt ende sinnelyc te gane, als men nu haerlieder beelden maect, die welcke
niet en verwecken tot devocie noch tot viericheyt, noch tot simpelheyt oft
ootmoedicheyt, noch tot deucht; mer tot weerlicheyt, sinnelijcheyt ende wulpsheit,
1)
dwelck seer te beclaghen is’ .
Op overeenkomstige wijze noteert Cornelis Everaert dat de God de Vader in zijn
‘Spel van den Wynghaert’ (1533) moet wezen: ‘een staetelic man up d ' o u d e
2)
e e u w e ghehabituweirt’ .
Het is dan ook ongetwijfeld toe te schrijven aan eerbiediging van bestaande
opvattingen en voorstellingen, wanneer Bruegel op zijn Kruisdraging te Weenen
een Madonna schildert, die zich in gelaat, houding, plooival en contour als Gothisch
3)
van alle andere afgebeelde personen onderscheidt. .
Een toepassing van het ouderwetsche costuum, die geheel en al voortvloeit uit
deze vrome, on-wereldsche behoudzucht, is het vermanende gebruik in allegorieën
betreffende de vergankelijkheid, b.v. in de vooral te Leiden als genre beoefende
4)
Vanitas-schilderijen .
De vraag, welke historische elementen verder in de allegorieën van Renaissance
en Barok een niet-historische toepassing hebben gevonden, zou een afzonderlijk
onderzoek verdienen. Wij noemen b.v. de kroon, die wanneer zij als allegorisch
attribuut dient, vrijwel steeds in uiterst archaïstische vorm wordt afgebeeld.
Het was, in het algemeen gesproken, natuurlijk gewenscht, dat de allegorische
5)
figuren onmiddellijk van de gewone personen te onderscheiden waren . Doorgaans
vervulde een antiek of althans een antikiseerend costuum deze functie. Een enkele
keer echter gebruikte men ook een vaderlandsche verouderde dracht voor dit doel.
Gelijk voor de hand ligt, betrof het in zoo'n geval wel steeds een nationaal onderwerp.
In Rembrandt's politieke allegorie ‘De Eendracht van het Land’, die (wat haar
beteekenis overigens ook moge wezen) toch stellig een actueele strekking zal
hebben gehad, zijn de strijders uitgerust deels met verouderde, deels met exotisch
aandoende wapens. Men zie b.v. de strijdhamer, gedragen door een der meest
6)
rechtsche aanvoerders .
De algemeene zijden van dit probleem zullen hieronder nog nader ter sprake
komen bij de behandeling van de heroïsche vorm-elementen in het historiestuk (bl.
112). Hier vermelden wij deze kwestie slechts als voorbeeld van een niet in de eerste
plaats historische toepassing van ouderwetsche cultuurvormen.
Het schijnt indirecte tegenspraak met het hierboven besproken vermanendvrome
gebruik der als ingetogen geldende ouderwetsche costuumvormen, wanneer we
thans opmerken, dat bij Bruegel het laat-middeleeuwsche vrouwencostuum, en
speciaal de hennin, gebruikt wordt ter aanduiding van allerminst ingetogen
allegorische personen zooals Luxuria, Voluptas e.d. Waarschijnlijk is de verklaring
deze, dat de rijk uitgedoste, wereldsche Ma-
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ria Magdalena's, die op elke Kruisiging te vinden waren, voor deze onhistorische
toepassing van een historisch costuum het uitgangspunt zijn geweest. Dat de
oplossing inderdaad in deze richting moet worden gezocht, bewijzen tallooze
afbeeldingen van St. Antonius' Bekoring, waar de tot onkuischheid lokkende
vrouwelijke duivel het traditioneele (en derhalve historische!) costuum van deze
1)
groote zondares draagt . Langs deze omweg en in dit speciale geval kon dus het
ouderwetsche costuum de voor ons gevoel wel zéér ongewone gevoelswaarde van
2

het verleidelijke krijgen (afb. 25 ).
Een ander verschil in de functie van het historische costuum tusschen de 17de
eeuw en onze tijd biedt verder het feit, dat de toenmalige livrei in tegenstelling tot
2)
de huidige geenerlei antikiseerende neigingen vertoont .
***

C. Het oude gebouw
Een dergelijke rol als het ouderwetsche costuum speelt het oude gebouw. Ook hier
zien we de overigens begrijpelijke verschuiving, waardoor het Romaansch moest
3)
dienen om elk willekeurig verleden aan te duiden .
Memlinc gebruikt in zijn ‘Aankomst van de Heilige Ursula bij den Paus’
4)
Romaansche architectuurvormen ter aanduiding van Rome .
W. Körte, die een studie wijdde aan het voorkomen van deze stijl op 15de en
16de eeuwsche schilderijen in de Nederlanden en Duitschland, komt tot de conclusie,
dat men blijkbaar slechts één enkele ‘oude’ stijl van de Gothische bouwvormen
heeft onderscheiden, zonder de stylistische caesuur tusschen oudheid en
Romaansch op te merken. Hij wijst er op, dat men ook in de politieke geschiedenis
er op uit was, de ‘Translatio imperii’ van Rome tot Karel den Groote zoo direct
5)
mogelijk voor te stellen .
Wij kunnen hier aan toevoegen, dat tot ver in de 17de eeuw het toen verouderde
Gothisch op zijn beurt ter aanduiding van ‘de oude tijd’ werd gebezigd. Zooals
Rembrandt zijn bijbelsche Asnath met een Bourgondische hennin tooide, voegde
zijn leerling Aegidius Rodermondt in de tweede staat van zijn ets ‘Simeon meldt
Jacob de dood van Jozef’ eenige Gothische bogen aan de achtergrond toe;
ongetwijfeld wederom teneinde zoo de ‘betamelijkheid’ van dat historisch onderwerp
6)
meer recht te doen wedervaren .

Romaansch en Gothisch.
Is er een verschil waar te nemen in de toepassing van Gothische en Romaansche
vormen? Rogier van der Weyden gebruikt bij oud-testamentaire onderwerpen gaarne
Romaansche vormen; voor de nieuw-testamentaire, de gebeurtenissen dus van de
‘nieuwe wet’, waaronder men in zijn dagen nòg leefde, gebruikt hij daarentegen de
7)
contemporaine Gothische .
Reeds Bode heeft gewezen op het merkwaardige feit, dat Van Eyck, die
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in stadsgezichten meestal de Gothische bouwvormen uitbeeldt, voor zijn
1)
binnenruimten vaak de Romaansche stijl koos .
Volgens J. de Jong mag men ‘niet beweren, dat Van Eyck een bepaalde voorliefde
had ten opzichte van de romaansche vormen, want hij legt den nadruk minder op
deze zware constructies, dan wel op hun innerlijke gevoelswaarde. Bij de Madonna's
van [Van] der Paele en Rolin draagt de romaansche architectuur ertoe bij, te
abstraheeren van de werkelijkheid en dient tevens als bindend element in de
2)
compositie . De toepassing van den romaanschen stijl heeft dus voor de schilders
der 15de eeuw een diepere beteekenis gehad dan louter belangstelling voor den
3)
stijl zelf. Bij Van Eyck werkt hij op ons als het aan geen tijd gebonden zijn ’.
De nog zeer beperkte kennis van historische vormen, gevoegd bij een gebrekkig
historisch onderscheidingsvermogen, maakten het mogelijk, dat men, een historisch
detail toegepast ziende, slechts getroffen werd door de negatieve eigenschappen,
het niet-gewone, het niet-alledaagsche. We zagen hoe op 16de-eeuwsche kerkelijke
schilderijen vaak de heilige personen van hun omgeving werden onderscheiden
door een historisch costuum.
Jan van Eyck's voorliefde voor Romaansche interieurs ter herberging van heilige
personen zal ongetwijfeld een dergelijke strekking hebben gehad. Dat op de
achtergrond van dezelfde schilderijen vaak een doorkijkje op een contemporaine
stad voorkomt, is in dit verband dan ook geenszins een anachronisme. De vreemde
vormen maakten de verheven geïsoleerdheid b.v. van een Annunciatie voelbaar.
Anderzijds herstelde het perspectief naar een vertrouwde omgeving het voor den
4)
geloovige toch ook weer onontbeerlijke contact met de eigen tijd .
De historische architectuurvormen vervulden dus evenals de historische costuum
vormen niet in de eerste plaats een geschiedkundige functie. De kunstenaars, die
van dit soort gegevens gebruik maakten, deden het bovenal ter verhooging van het
5)
phantastische of van het gewijde gehalte hunner werken .

De ruïne.
Een afzonderlijke behandeling verdient in deze samenhang de uitbeelding van de
‘ruïne’. In de middeleeuwsche kunst was de ruïne een onmisbaar accessoir geweest
bij de afbeelding van Christus' geboorte, vooral nadat de overlevering had veld
gewonnen, die verhaalde, dat de Heiland in een vervallen gedeelte van het
voormalige paleis van David het licht had aanschouwd en die zelfs wist mee te
deelen, dat Maria bij haar bevalling tegen een nog overeind gebleven zuil van dat
6)
vorstelijke gebouw had gesteund . Deze wijze van uitbeelden treft men o.m. aan
op de Geboorten door Hugo van der Goes (Uffizi), Rogier van der Weyden (Berlijn),
Gerard David (Verz. Jules S. Bache N. York) en Jeroen Bosch (N. York). Het lag
voor de hand, dat men de scène, volgend op de geboorte, de Aanbidding der
Driekoningen, afbeeldde
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in dezelfde omgeving, die het contrast, gelegen in de luister der aanbidders en de
1

schamelheid van den aangebedene, slechts kon versterken (afb. 26 ); vgl. ook de
schilderijen van Joost van Cleve (San Donato, Genua), en Corn. v. Oostzanen
(Napels).
Weer een verdere uitbreiding - ditmaal naar vóren - vindt men wellicht in het geval
1)
van Konrad Witz' ‘Ontmoeting van Joachim en Anna’, (Basel) , waar de schilder,
zonder dat het door de overlevering werd vereischt, de bouwvalligheid van de poort,
waarvoor de ontmoeting plaats heeft, tot in de kleinste bijzonderheden uitbeeldt.
2)
Mogen we hier inderdaad aan invloed van de Bethlehem-voorstellingen denken ?
Indien het waar zou wezen, zou het bewijzen, dat op een gegeven tijdstip, dank zij
een zekere aesthetische voorliefde (i.c. voor het vervallene), diè iconografische
groep waarin de bewuste trek zich het eerst heeft kunnen openbaren, praevalent
kan worden en haar invloed over andere kan uitbreiden.
Inderdaad bewoog de aesthetische voorliefde zich in de richting van het vervallene!
Het sprak bijna vanzelf, dat de schilders der Renaissance ter herinnering aan hun
verblijf te Rome de achtergronden van hun schilderijen met antieke ruïnes
3)
stoffeerden . Van Mander noemt ons namen van kunstenaars, die zich in dit
onderwerp gespecialiseerd hadden: Michiel de Gast, Hendrik van Cleef, Matijs Koek
4)
en Pieter Vlerik van Kortrijk .
Iets nieuws was dit stellig. Het schoonheidsbegrip der scholastiek was met de
(we zouden haast zeggen ethisch getinte) woorden ‘nitor’ en ‘integritas’ onverbrekelijk
verbonden geweest, en het zou nog lange tijd duren, voor men voor de charme van
de patina der tijden ontvankelijk werd. Alle dingen (‘essentia’), leert Thomas, zijn
een reflexie of een gelijkenis van het wezen Gods, de bron van harmonie en
klaarheid, (‘causa consonantiae et claritatis’) en hun schoonheid openbaart zich als
‘integritas sive perfectio’. Vervolgens geeft hij als voorbeeld, dat wij een man schoon
noemen op grond van goed geproportioneerde en goed geplaatste ledematen en
wanneer hij een heldere en frissche kleur heeft (‘et propter hoc quod habet clarum
et nitidum colorem’).
Vervallen of defecte essentia lagen volgens deze gedachtengang aan de andere
kant van de grens en konden als ‘ongezonde’ verschijnselen niet tot het domein
5)
van de schoonheid worden gerekend .
Wanneer dan ook in de middeleeuwsche kerkelijke kunst een ruïne werd
afgebeeld, geschiedde het in de hier boven aangeduide samenhang; en wanneer
(zooals bij Jeroen Bosch of Gerard David) het een vervallen Gòthisch paleis is, dat
Davids woning voorstelt, moet het stellig aan de iconografische traditie worden
toegeschreven en zeker niet als een verhoogde belangstelling voor de oude
6)
vaderlandsche monumenten worden beschouwd .
Ware het anders, dan zouden de ruïnen-schilders van het door Van Mander
genoemde geslacht allicht op de reeds ingeslagen weg zijn voortgegaan. De feiten
- het is bekend genoeg - zijn echter hiermee in tegenspraak. ‘De
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ruïne’, het werd voor de kunst der Renaissance de Italiaansche bouwval, het
1)
overblijfsel van een klassiek monument .
Wat beoogde men met deze ruïnen-cultus?
In de eerste plaats een zuiver Renaissance-ideaal: getuigen van Rome's grootheid.
Van Mander had het als volgt geformuleerd:
‘Vervallen bouwinghen my onderwesen,
En betuyghden met een seker belyden,
2)
Hoe heerlycken Roome was in voortyden ’.

Evenzoo had Serlio (op het titelblad van zijn ‘Architettura’, Venetië 1562) getuigd:
3)

‘Roma quanta fuit, ipsa ruina docet ’.
Er was weinig voor noodig, of dit soort belangstelling verdichtte zich tot een zuiver
archaeologisch interesse. Er waren in het geleerde Holland van de tweede helft van
de 17de eeuw zelfs lieden, die deze archaeologische belangstelling in de ruïne een
vereischte voor eiken kunstenaar achtten.
Van Hoogstraten's misnoegen richt zich tot hen, die ‘op vervallen en gebroken
steenen verslingert, hun werk daer af maken’ en die niet de moeite namen de
bouwvallen ‘met hooger aandacht’ te beschouwen.
‘Ruwynen: Ik kan mij naeulyx zonder lachen onthoudexn, als ik onze landslieden
zie geheele bundels papier uit Italië meede brengen, waer in zij de gebroken mueren
en uitgegeete steenen van zoo veel Vorstelijke Paleyzen, als 'er te Rome zijn,
hebben afgeteykent, zonder dat ze eens hebben nagespeurt de ordinantie en
gedaente der gebouwen, waer uit ze iets bezienswaerdigs zouden geleert hebben,
aen den dach te brengen. Ik en wil niet verhinderen, dat ergens iemant, op vervallen
en gebroke steenen verslingert, zijn werk daer af make: laet hem vrij zijn oubolligen
geest volgen, en de Liefhebbers vermaken. Maer die de waere schoonheyt bemint,
4)
zal de antijksche vervallen met hooger aendacht. beschouwen’ .
We zien hier scherp tegenover elkaar de twee vormen, die de ruïne-cultus in de
loop der tijden had aangenomen: een door louter aesthetische motieven geleide
occupatie tegenover een wetenschappelijk-reconstrueerende wijze van beschouwen.
Het stond te bezien welke der twee de oudste rechten had.
‘Schon Van Eyck kann sich nicht genug tun an der Ausmalung kleinster Fältchen
und Runzeln, Warzen und Härchen. In dieser Ausführlichheit der Darstellung drückt
sich - unbewuszt - auch die Vergänglichkeit .des Dargestellten aus.... Mit Vorliebe
werden auch Gebäude im Verfall dargestellt; man denke an die ruinehaften Gemäuer,
die seit Roger in der niederländischen Kunst dargestellt werden. Die Steine bröckeln
ab, Unkraut wuchert auf Böden und Wänden, an denen sich Spinnweben hinziehen;
das zerzauste Stroh der Dächer ist durchlöchert und verfault, die Ziegel sind
5)
zerbrochen’ .
In de loop der 16de eeuw worden echter dergelijke verschijnselen zóó veelvuldig,
dat zij het aspect van de tijd gaan beheerschen, en niet langer als de
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persoonlijke voorliefde van een bepaalden kunstenaar kunnen worden verklaard.
Wij wezen.reeds op de ‘ongemotiveerde’ uitbreiding van het vervallene in de
Christelijke iconografie. De zeer complexe strooming, die men kortweg met de term
Renaissance aanduidt, voerde nieuw materiaal aan, dat door de bestaande
aesthetische voorkeur gretig werd opgenomen.
Bij de intocht van Hendrik II in Lyon (1548) vermomden de in die stad woonachtige
Luccheezen zich als Romeinen, maar tevens droeg men zorg, de gebouwen een
ruïneachtig uiterlijk te geven o.a. door ze met planten te bedekken, ‘pour approcher
1)
mieux son antiquité’ . Vasari vermeldt een door Genga in het park van Pesaro
gebouwd huis, dat de gedaante van een ruïne had. Deze voorbeelden zouden met
tallooze andere uitgebreid kunnen worden: men denke aan de stijl van het Louis
2)
XIII met zijn ‘rocaille’, zijn ‘style rustique’ e.d. .
Wat was de beteekenis, de diepere zin van dit alles ? Stellig niet alleen zucht tot
oudheidkunde, eer een paradoxaal verweer tegen het alles en allen bedreigende
verval.
....‘O mondaine inconstance!
Ce qui est ferme, est par Ie temps destruit
Et ce qui fuit, au temps fait résistance.’
3)
Joachim du Bellay .

Het voorbeeld van de stijl Louis XIII, van het rocaille en de style rustique, kan ons
op de goede weg helpen. Bij de kunst-theorie van het Manierisme werd de kunst
meer en meer beschouwd als ‘scimmia della natura’, als een directe imitatrice.
Palladio laakt de nieuwe bouwkunst, omdat ze van de natuur afwijkt, bij Scamozzi
vinden we de opvatting, dat de bouwkunst, voortgekomen uit het hol en de loofhut,
4)
zich steeds weer aan deze natuurlijke vorm heeft te verkwikken . Dit was de soort
natuurlijkheid, die men nastreefde in het Louis XIII en die men óók vond in het
goudsmidswerk van een Wenzel Jamnitzer, in de ceramiek van een Palissy en in
5)
de was-portretten dier periode . De ruïne nu was van dezelfde orde, en juist door
haar vervallenheid even ‘natuurlijk’, even reëel.
Verschijnselen gelijk de hier besprokene, hebben echter nooit één enkele oorzaak.
De vraag is gewettigd, waarom dan juist de Romeinsche ruïne voor dit doel werd
uitgekozen. De voornaamste reden ligt in het feit, dat de Romeinsche oudheid in
deze periode nu eenmaal op alle gebieden de aandacht tot zich trok.
Daarnaast moet gevraagd worden, in hoever men veronderstelde, dat de
Romeinen inderdaad ruïnes hadden gebouwd. Talrijk zijn de gevallen, dat de 16de
eeuwsche kunstenaars hun schetsen van de ruïne-stad van het toenmalig Rome
stoffeerden met antieke figuren en dan als tafereel der oude geschiedenis in prent
lieten uitgaan. Een naïve opvatting, die echter niet uitsluitend aan kortzichtigheid
behoeft te worden toegeschreven. Men moet rekening
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houden met de mogelijkheid, dat de 16de eeuw - onder invloed harer eigen
kunst-theorie! - inderdaad aan de bouwtrant der Romeinen een soortgelijk
1)
ruïne-achtig karakter toekende als de ‘style rustique’ vertoonde .
De hierboven genoemde voorbeelden zouden in deze richting kunnen wijzen.
Werden niet anderzijds de geheel vervallen zalen van het z.g. Gouden huis van
Nero voor werkelijke grotten gehouden?
Hoe dit zij, men ziet in deze tijd de hoogstmerkwaardige samenkoppeling ontstaan
2)
van het historisch-antieke met het natuurlijk-rustieke .
Immers, wat men te Lyon ‘pour mieux approcher son antiquité’ had genoemd, het
beplanten der gebouwen met struikgewas, zou men met even veel recht kunnen
omschrijven als een streven ‘de mieux approcher la nature.’
Curieus is de gedragslijn, die Maerten van Heemskerck naar het schijnt consequent
volgt: terwijl de gebouwen, die hij ter illustratie van Oostersche onderwerpen in een
half-middeleeuwsche, half-oostersche stijl optrekt, steeds intact zijn en hij ons de
zeven wereldwonderen min of meer in statu nascendi vertoont, worden de (hem bij
aanschouwing bekende!) Romeinsche ruïnes nooit in gereconstrueerde toestand
afgebeeld - althans niet, wanneer ze het oude Rome moeten verbeelden.
Samenvattend kan men dus in de 16de en 17de eeuwsche voorliefde voor de ruïne
twee elementen onderscheiden, één van archaeologische en één van artistieke
aard. Hierbij valt op te merken, dat de sentimenteele houding, die op het eind van
de 18de eeuw van zoo groot belang zou worden, nog niet aanwezig was. Eerst de
18de eeuw ‘a donné une âme aux ruines’, voorloopig blijft het bij een ‘souci naif de
3)
l'exactitude’ en een ‘goût du pittoresque’ . De ruïne bootste de natuur na in haar
oudste en derhalve zuiverste vorm.
Hiermede is tevens aangegeven, waarom ‘het oude gebouw’ in het stijlgevoel
dier dagen zulk een gansch andere en veel belangrijkere rol vervulde dan ‘het oude
costuum’, waarvan aan het begin van dit hoofdstuk sprake is geweest. Terwijl het
oude costuum op een enkele uitzondering na beperkt bleef tot het gebied der
zuiver-wetenschappelijke oudheidkunde, werd ‘de ruïne’ betrokken in diè sfeer van
aesthetische voorkeur en verlangens, waarin de idealen van de eigen tijd hun
uitdrukking vinden.
***

D. Historisch stijlbegrip

Wat men copieerde.
Naast de bovengenoemde gevallen, waarin oude kunstwerken om hun documentaire
waarde werden bestudeerd en gecopieerd, staan zulke ,waarin kunstenaars om
artistieke redenen zich een werk van een confrater uit vroeger tijd tot voorbeeld
stelden. Reeds omstreeks 1500 reisde door de Nederlanden
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een waarschijnlijk uit de midden-Rijnstreken afkomstige kunstenaar, die hier tal van
schetsen naar schilderijen der oude Vlaamsche en Noord-Nederlandsche meesters
1)
2)
heeft vervaardigd . Wij noemden reeds Gossart's copie naar Van Eyck .
Rembrandt, op wiens bewondering voor de bronzen beeldjes van ‘Gérines’ wij reeds
wezen, bezat blijkens de boedellijst van 1656 ‘een oude tronie van Van Eyck’, welk
3)
schilderij wellicht op één zijner etsen van invloed is geweest .
Het uitgeven van prenten naar oude schilderijen is in de 17de eeuw veel minder
voorgekomen, dan men bij de rijke prentproductie dier dagen wellicht zou verwachten.
Om één negatief voorbeeld te geven: van de toch zoo beroemde schilderijen van
Rogier van der Weyden in het Brusselsche stadhuis zijn nimmer prenten in het licht
4)
gegeven .
De reden is, dat men de prentkunst vooral gebruikte om nieuwe werken, liefst
van levende meesters, snel te verbreiden. De belangstelling van het groote publiek
had zich nog in het geheel niet tot de oude meesters gericht, en de aan Jacob van
Campen opgedragen prent, die de Haarlemmer Theodoor Matham tusschen 1621
en 1630 naar Geertgen tot St. Jans' altaarstuk met de ‘Beweening van Christus’
5)
vervaardigde, behoort tot de groote uitzonderingen .
Op het einde van de 16de en in het begin van de 17de eeuw werden de prenten
van Lucas van Leyden vaak gecopieerd, deels omdat ze reeds toen tot de
6)
schaarsche en graag gekochte kunstwerken behoorden , maar stellig ook omdat
de toenmalige grafici hem als het groote voorbeeld beschouwden. Ongetwijfeld liet
men de leerlingen in de kunst als werkstukken vooral zijn prenten nateekenen en
7)
nagraveeren . Een bestudeering van alle copieën naar den grooten 16de eeuwer
zou in dit opzicht tot verrassende resultaten kunnen leiden. Men kan veilig zeggen,
dat de 17de eeuwsche schilders hun kennis van het 16de eeuwsche kostuum uit
Lucas' prentwerk putten. Volgens de hierboven geschetste begripsverwarring werden
dus deze prenten tevens de bron voor het ‘oude’ costuum op afbeeldingen van
bijbelsche, vaderlandsche en andere niet-klassieke geschiedenissen.
Zoo kon de artistieke bewondering weer terugslaan op de keuze, die men uit
documentaire overwegingen maakte.

Historisch stijlbegrip.
Op dit gebied moet naast de vraag van het wat ook steeds die van het hoe worden
gesteld. Belangrijker dan de kwestie w e l k e oude kunstwerken werden nagevolgd,
is de daarop volgende vraag, h o e de oude vormen werden geïnterpreteerd.
Gelijk wij zagen, behoefde op het gebied van het oude costuum het waarnemen
van vormverschillen nog niet te leiden tot een juiste beoordeeling van het
respectievelijke tijdsverschil.
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Het historisch stijlbegrip, het besef van een wetmatige samenhang of van een
geleidelijke ontwikkeling heeft zich uitermate langzaam ontwikkeld.
Het is bekend, dat in de kunstgeschiedenis niet vóór Winckelmann van een
1)
stijlbegrip in de ware zin des woords mag worden gesproken . Wat vermocht men
echter in het hier besproken tijdvak op dit stuk wèl, wat niet waar te nemen?
Een gebied, waar het verband tusschen vormontwikkeling en chronologie blijkbaar
eenvoudig was, is dat van de schriftvorm.
In 1584 gaf Ortelius een kaart uit, waarop o.a. een lijstje prijkte met de vier
2)
achtereenvolgens gebruikte schrifttypen: kapitaal, minuskel, cursief en bastarde
2

(zie afb. 26 ).
Hoeveel ingewikkelder waren echter de omstandigheden bij het beschouwen van
kunstwerken!
Het begrip eener ‘vetus dignitas’, zoo bekend in de overige artes liberales, deed
3)
in de beeldende kunst betrekkelijk laat haar intrede . En toen men in de 16de eeuw
voor het eerst aandacht ging schenken aan producten der vorige periodes bleef
men daarbij - zooals overigens altijd! - geheel en al onder invloed van de eigen
idealen. Zoo ontstond de telkenmale gemaakte indeeling van ‘antiek’ nààst ‘oud’
tegenover nieuw, waarbij het ‘oude’ (d.i. middeleeuwsche) zich zoowel van het
antieke als van het nieuwe onderscheidde door het gebrek aan ‘const’, d.i. de uit
4)
Italië afkomstige en aan de ‘antieken’ ontleende kunstopvatting der Renaissance .
‘Constigh zonder const’ noemt Van Mander de ‘oude’ kunst der Van Eycks, en
stilzwijgend neemt hij aan, dat onze kunst niet autochthoon kan zijn, maar uit Italië
5)
afkomstig is ; verder veronderstelt hij, dat beide kunsten tot aan het optreden der
beroemde Vlamingen dezelfde ontwikkeling moeten hebben doorgemaakt. Als
summum van lof zal het dan ook bedoeld zijn als hij de ‘oude’ schilderijen van
zekeren Volkert Claeszoon, die hij op de schepenkamer te Haarlem had gezien,
6)
‘meer antyk als modern’ noemt .
Ook Matthias Quad von Kinckelbach neemt in 1609 nog een soortgelijk verschil
tot grondslag voor zijn historische indeeling: ‘Unter Ditrich Stern, Lambertius Suavius,
Cornelis Matsis, Cornelius Bosch, Virgilius Solis begunde sich das Leben der
vorfahren algemach zu verlieren, und ward die kluge und fliegende geist mit darunter
7)
gemenget’ .
Dergelijke indeelingen waren reeds het hoogste, waartoe men in die dagen kon
8)
komen .
Ook in de 17de eeuw bleef het stijlkritisch onderscheidingsvermogen gering en
werd het historisch bewustzijn vertroebeld door ‘Gegenwartsreflexe’ van allerlei
aard. Het was van kunstenaars, die zich bij de klassieke vormen aansloten, niet te
verwachten, dat zij de gothische stijl anders zouden beschouwen dan als een
aberratie. In Salomon de Bray's ‘Architectura Moderna’ (1630)
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heet de Gothiek ‘een seer Barbarische wyse van Bouwen, den welcken van de
Gothen en Wandalen is hergekomen’ en die ook in Italië ‘in so vasten gewoonte en
gebruyck is geraect, dattet een nieuwigheyt heeft geschenen, als men korts en effen
voor onze Eeuwe weder in eenighe van onse steden, de oude maniere Van Bouwen,
welcke eenighe jaren te voren in Italien onder de Konstlievende Pausen op de been
geraeckt was, heeft zien her-voorbrengen en gebruycken: de welcke wy alsnoch
1)
onder de buurige Ghebouwen, rechts als een seltsaemheydt sien uytsteken’ .
‘Van deze Gothen is voortgecomen het Nederduytscht woord ‘Guyt’, met welck
een schelmachtich ende boos mensch verstaen wort’, schrijft de oudheidkundige
2)
Boxhorn in 1632 en ongeveer een halve eeuw later is Samuel van Hoogstraten's
oordeel niet milder: ‘....na dat de woeste Gotten, die alles in puin en assche hadden
vernielt, haer woesten aert een weynich begosten af te leggen, bestonden zij de
bouwkunst, doch op een Barbarische wyze, wederom in treyn te brengen; waer van
de overblijfsels noch wel te kennen zyn. Maer sedert Europe den adem herhaelt
heeft, zoo zijn de vonden der Dooren en Joonen, nevens de sierlyke Korinter, en
3)
stevige Tuskaner ordeningen van gebouwen, weder als uit graf gehaelt....’ .
Bekend is ook de lof, die Huygens Van Campen toezwaait, omdat hij de ‘gotsche
4)
schel’ van het oog onzer kunstenaars had gelicht .
Nu wil het geval, dat Van Campen's ontwerp voor een toren bij de Nieuwe Kerk
te Amsterdam één der weinige plannen is, die in de 17de eeuw nog in de Gothische
stijl werden uitgevoerd; al dient hierbij gezegd, dat hij naast dit plan, dat bij de
bestaande bouw zou aansluiten en dat door de Amsterdamsche burgemeesters
5)
werd gekozen, ook een ontwerp in de moderne stijl had ingediend .
J. van der Heyden's schilderij met gothische en klassieke gebouwen (London
National Gallery No. 992) is waarschijnlijk als een soortgelijke proef in het
componeeren binnen elk der beide stijlen te beschouwen, al dient men bij deze
kwesties onderscheid te maken tusschen het afbeelden van werken, die tot een
vroegere stijlperiode behooren en het zelfstandig scheppen in de vormen van een
oude stijl. Een merkwaardige figuur is in dit opzicht de 17de eeuwsche schilder
Johannes Woutersz. Stap, wiens archaïstisch werk tot voor kort op zijn minst
genomen 80 jaar te vroeg werd gedateerd. Stap imiteert n.l. in zijn omstreeks 1635
ontstane schilderijen met geldwisselaars en notariskantoren het genre, dat een
eeuw te voren door Quinten Matsijs in zwang was gebracht, en door het werk van
meesters als Marinus van Roemerswaele en Jan Sanders van Hemessen tot groote
6)
populariteit was geraakt . Het merkwaardige hierbij is, dat Stap zich ook in technisch
en stylistisch oogpunt geheel en al aansluit bij zijn voorbeelden, een trek die vooral
opvalt, omdat men in die tijd zelfs bij het restaureeren hoegenaamd geen rekening
placht te houden met de stijl van het stuk dat men onder handen nam.
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In verband met het bovenstaande dienen wij een enkel woord te wijden aan de z.g.
herleving van de Romaansche stijl in de late Gothiek en aan die der Gothiek in de
17de eeuw.
Na het voorafgaande zal het duidelijk wezen, dat afgezien van gevallen als Van
Campen's ontwerp voor de toren van de Nieuwe Kerk, waar men bij de stijl van een
bestaand kunstwerk wenscht aan te sluiten, er in deze periode van een bewuste
hervatting van een historische stijl als zoodanig wel nimmer sprake kan zijn. Zoo
ging b.v. de belangstelling voor het oud-vaderlandsche verleden bij keizer
Maximiliaan en zijn kring niet zóóver, dat men nu ook deze stoffen ging behandelen
1)
in de stijl, die oorspronkelijk daarbij paste . Pas in de 19de eeuw zien we het
verschijnsel, dat een stijl in zijn geheel ‘stilrein’ wordt geïmiteerd, algemeen worden.
Een in het oog springend verschil met de historische stijlen der Romantiek is
verder, dat in de 16de en 17de eeuw deze ‘herleefde’ stijlen zich niet over een
2)
onbeperkt gebied uitstrekken . Het ‘Romaansch’ der late Gothiek vinden we
3)
uitsluitend als geschilderde, nooit als gebouwde architectuur ; Gothische vormen
treffen we in de 17de eeuw vrijwel zonder uitzondering aan in het gebied der
4)
kunstnijverheid en dan nog in bepaalde streken .
Bovenstaande onderzoekingen samenvattend, kan men zeggen:
1) dat de historische zin uitsluitend was ingesteld op kennis der realia.
2) dat het historisch stijlbegrip in de fijnere beteekenis, die aan de term pas haar
waarde verleent, in het toenmalige kunstbesef nog niet aanwezig was.

Eindnoten:
1) Cronycke fol. 92 ‘Dit is die figuer vanden tegelen met hoer upscrift daer rodenburch mede ghedect
was, diemen noch dagelicxs vindt onder daerde’. De afbeelding vertoont een rond en een
rechthoekig stempel, beide met het inschrift EX. GER. INF. Vgl. Excerpta Romana II, bl. 9/10
en No. 333/8. Van de aldaar onder No. 334 genoemde inscriptie over het herstellen van een
tuighuis gaf Aurelius reeds een vertaling. (T.a.p. eveneens op fol. 92).
Voor moderne opgravingen op het terrein van de Roomburg zie: W.C. BRAAT, ‘Rodenburg’,
Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rijnland 32 (1940) bl. 113 e.v.
2) A.W. BIJVANCK, Excerpta Romana II, 's Grav. 1935, bl. 13 e.v.; KAMPINGA, Opvattingen, bl.
19.-Voor de Nehalennia-vondst zie: Excerpta Romana, II, bl. 21 e.v. en hier beneden bl. 168:1.
- Voor een kaart der Brittenburg door Ortelius, zie beneden bl. 173.
3) S. GUTENBRUNNER, Germanische Frühzeit in den Berichten der Antike, Halle 1939.
4) KAMPINGA, Opvattingen, bl. 173; E. FUETER, Gesch. d. neueren Historiographie, München 1911,
bl. 135. ‘Die humanistischen Falschungen’.
AEthicus; M. MANITIUS, Gesch. der lat. Lit. des Mittelalters I, München 1911, bl. 229; voor Annius:
TH. BIEDER, Gesch. der Germanenforschung I, Lpz. 1912, bl. 13.
Rhenanus' tekstkritische verdiensten: W. ALLEN, ‘Beatus Rhenanus, editor of Tacitus and Livy’,
Speculum XII (1937), bl. 382/85.
5) Het eerste duidelijke overzicht van de traditie van Tacitus' Germania, zoowel wat betreft de
handschriften als de drukken, vindt men in de uitgave door R.P. ROBINSON, The Germania of
Tacitus, Middletown 1935 (= Philological Monographs publ. by the Amer. Philological Association
V); waardoor b.v. G. VOIGT, Die Wiederbelebung des class. Alterthums, Berlin 1893 I, bl, 249
onvolledig blijkt. Zie ook het (bij Robinson niet vermelde) artikel van PAUL JOACHIMSEN ‘Tacitus
im deutschen Humanismus’, Neue Jahrbücher f.d. klass. Altertum XIV (1911), bl. 697 e.v. en
A.W. BYVANCK, Excerpta Romana I, 's Gravenhage 1931. bl. 185/6.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

1)

2)

3)

4)

5)

Voor de humanistische speurders naar handschriften met klassieke teksten in het algemeen
zie: R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV, Florence 1905.
‘Aber man hatte doch schon Cäsar? Da ist nun eine merkwürdige Tatsache, dasz Cäsar, trotzdem
er im MA. nie vergessen war, doch in Dtschl. weder nationalgesch. noch kulturgesch. ausgenützt
wurde,’ JOACHIMSEN, Tacitus, bl. 703. Reeds AIMOIN VAN FLEURY citeert Caesar in zijn Historia
francorum (VI, 21-23. Cf. J. MINGE, Pat. Lat. 139, bl. 630). Vaak echter stelde men zijn werk op
naam van een zekeren JULIUS CELSUS (A. ET G. DOUTREPONT, ‘La légende de César en Belgique’,
Compte rendu du troisième congres scientifique international des catholiques, Bruxelles 1895;
S. WESEMANN, ‘Caesar-fabeln des Mittelalters’, Progr. Gymn, Löwenberg i. Schl. 1879). - Een
veelvuldig afgebeelde bijzonderheid die niet bij Tacitus, maar wel bij Caesar te vinden is, betreft
de bij de Pieten gebruikelijke beschildering der lichamen. Zie beneden bl. 92.
Als voorbeeld noemen wij:
AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, De ritu, situ, moribus et condicione Theutonie descriptio, (uitgeg.
in M. GOLDAST, Politica imperialia, Franoofurti 1614, bl. 541). - Voor het verschil tusschen Caesar
en Tacitus zie bl. 79:3.
Aventinus noemt zich zoo naar de gelatiniseerde naam van zijn geboorteplaats Abensberg (zijn
eigenl. naam was Johan Turmair, geb. 1477). Hij was leerling van Celtis en werd aangezocht
als Noviomagus' opvolger in Straatsburg. A. maakte ± 1523 de eerste kaart van het Romeinsche
Beieren (S. RIEZLER, Gesch. Baierns VI, Gotha 1903, bl. 400). Hij schreef in 1520 Annales Ducum
Baioariae, welk werk pas in 1554 werd gedrukt; hierin nog veel van ‘Berosus’. In 1533 voltooide
hij de Duitsche bewerking ervan; Die bairische Chronik (voor het eerst in 1566 uitgegeven).
Sedert 1525 maakte hij plannen voor een ‘Germania illustrata’ gelijk ook reeds Celtis ze
gekoesterd had. Slechts het eerste boek werd voltooid. Kaspar Brusch heeft de Duitsche
bewerking daarvan in 1541 als Chronika von dem Ursprung, Herkomen und Thaten der alten
Deutschen uitgegeven. Van de Annales verschenen herdrukken tot in het begin van de 18de
eeuw (Zie F. GOTTHELF, Das dtsche Altertum in den Anschauungen des 16. u. 17. Jhts., Berlin
1900, bl. 5 e.v. en G. LEIDINGER, ‘Zur Geschichte der Entstehung von Aventins “Germania
illustrata” und dessen “Zeitbuch über ganz Teutschland”’, Sitzungsberichte dsr bayer. Ak. d.
Wiss., 1935, Fasc. 3, bl. 30). - Wél uitgegeven werd het werk van Sebastian Frank met de
minstens evenveel belovende titel: Germaniae Chronicon, Von des gantzen Teutschlands, aller
Teutschen Völker herkommen, Namen Händeln, Guten und bösen Thaten, Reden, Räthen,
Kriegen, Sigen, Niderlagen Stifftungen. Veränderungen der Sitze, Reich, Länder, Religion,
Gesatze, Policei, Spraach, Völker und Sitten, Vor und nach Christi geburt, Vonn Noe bisz auff
Carolum V..... ....Auch von der Teutschen uralten, alten und newen sitten, bräuchen und Policei...,
etc. etc., z. pl. 1538; 2de uitg. met ander titelblad, z. pl. 1539. De illustraties stellen echter teleur.
Geciteerd bij: JOACHIMSEN, Tacitus, bl. 710, die opmerkt, dat meer dan eenig ander schrijver
dier dagen Rhenanus zich rekenschap geeft van de omstandigheden, ‘de status’ der door hem
bestudeerde periode.
Deze voorsprong van de ‘Bildung’ op de kunst werd door Burckhardt tot een ‘wet der Renaissance’
10

verklaard(J. BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien , Lpz. 1908, II bl. 74). Een
uitzondering vormen de illustraties bij SIGISMUND MEISTERLIN'S Augsburger Chronik (geschreven
1456) waarover hieronder bl. 55 meer.
Als typisch voorbeeld van de ‘achterlijke’ gegeschied-illustratie noemen wij de verluchting van
de in 1517 door Jan Seversz. te Leiden uitgegeven Divisie-kroniek, waarover de lezer in Hfdst.
VI van dit boek nadere bijzonderheden aantreft.
6) Voor voorbeelden zie hierbeneden noot 55:5. L i t t e r a t u u r over de zuil van Trajanus in noot
55:5 en 56:3; voor de zuil van Marcus Aurelius zie: W. ZWIKKER, Studien zur Markussäule, Diss.
Amst. 1941.
Wij kunnen hier niet nader ingaan op ev. invloeden van verplaatsbare beeldhouwwerken, omdat
daar de lang niet altijd eenvoudig op te lossen kwestie van de vindtijd in het spel komt. (Vgl. A.
MICHAELIS, ‘Geschichte des Statuenhofes im Vaticanischen Belvedere’, Jhrb. des Kais. dtsch.
Arch. Inst. 5 (1890) bl. 5). - Zie verder voor afbeeldingen van Germanen: P. BIENKOWSKI, De
simulacris barbarum gentium apud Romanos, Cracoviae 1900; IDEM, Die Darstellungen der
Gallier in der hellenistischen Kunst, Wien 1908; en A. ALFÖLDI'S kritiek op het eerstgenoemde
werk in Germania 21 (1937) bl. 95.
1) Afb. in: E. PANOFSKY, Die dtsche Plastik des elften bis dreizehnten Jhts., München 1924, Taf. 6
u. 7.
2) E.W. BREDT, Der Handschriftenschmuck Augsburgs im XV. Jht., Strassburg 1900, bl. 34; en H.
LEHMANN-HAUPT, Schwäbische Federzeichnungen, Lpz. 1929, bl. 36 e.v., 187 e.v. en 209
e.v. met litt.
Andere Meisterlin-ill. noemt P. WESCHER, Beschr. Verz, d. Min d. Kupf. Kat. Berlin, Lpz. 1931,
bl. 218/19.
Zie over de gebroeders Muelich: P. JOACHIMSEN. Die humanistische Geschichtsschreibung in
Deutschland, Bonn 1895, Hft. I, bl. 78.
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3) S. Meisterlin's Augsburger Chronik, Melch. Ramminger, Augsburg 1622 (R. MUTHER, Die deutsche
Bücherillustration, No. 948).
De houtsneden zijn van den monogrammist H.S. (CAMPBELL DODGSON, Catalogue II bl. 194:2).
De hier afgebeelde prent komt ook voor in Ain über schön lesen / Von den Wilden rauhen
menschen // der nachkumen / von den Sünen Noe / wie sy in erdgrüben // mit wilden tierheüten
bedeckt lange zeit gewonet haben - // und wie sy nachmalen heüser gezimert/ Hiermit auch//
Augspurg die Stat....’ dat in hetzelfde jaar bij denzelfden uitgever werd sgedrukt. (STEMMERMAN,
Anfänge Vorgeschichtsforschung, bl. 14/5). Zie ook noot 209:3.
4) J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii et virorum eruditorum ad eundem.... epistulae, Cantabrigae 1887,
bl. 408, No. 170.
5) H. DOLLMAYR, ‘Giulio Romano und das classische Alterthum’, Jhrb. Wien 22 (1901) bl. 191 e.v.

6)

1)

2)

3)

4)

Het citaat is uit CIACCONIO, Historia utriusque belli Dacici, Rome 1576.
Vier prenten van Marco Dente (B. 202-205) hangen ten nauwste samen met de bovengenoemde
teekeningen door Rafaël en zijn leerlingen. Van de andere Prentwerken op dit gebied noem ik
nog dat door PIETRO SANTI BARTOLI, waarvan in 1941 in Voorburg een facsimile uitgave verscheen.
Voor een bibliographie dezer werken zie: Kat. Ornamentstichsammlung der Staatl. Kunstbibl.
Berlin, Bln. 1939, No. 3620 e.v.
Andere derg. teekeningen werden gepubliceerd door H. EGGER, Codex Escurialensis, ein
Skizzenbuch aus der Werkstatt Domenico Ghirlandaios, Wien 1906 (bl. 151/2); E. STRONG, ‘Six
drawings from the Column of Trajan’, Papers of the British School at Rome VI(1926) bl. 194 en
R. PARIBENI, ‘La Colonna Trajana in un codice del Rinascimento’, Rivista del reale Istituto
d'archeologia e storia dell'arte I (1929) bl. 20.
Een overzicht der thans nog bewaarde compleete afgietsels: L. LAURAND. ‘Notes sur les moulages
complets de la colonne Trajane’, Rev. des études latines 18 (1940) bl. 52.
Voor een XVde eeuwsch voorbeeld van de invloed van de zuil van Trajanus zie F. Burger, ‘Das
Konfessionstabernakel Sixtus' IV. und sein Meister’, Jhrb. d. preuss. Kunstsmlgn 28 (1907) bl.
95, 150.
Voor deze fresco's zie beneden 105:5. Voor de grafiek van dezen kunstenaar, die door J.B.
SHAW met den meester ‘I.B. met de vogel’ werd geïdentificeerd Print Collector's Quarterly 19
(1932) bl. 272/97; 20 (1933) bl. 9/33, 169/78; voor zijn teekeningen zie beneden 117:2.
T e e k e n i n g e n : Drie teekeningen (vroeger beschouwd als het werk van Gentile Bellini, die
in 1479/80 te Constantinopel vertoefde) en 3 anonieme Duitsche teekeningen, 1574 gedateerd.
De laatste werden gepubliceerd door den tegenwoordigen bezitter E.H. FRESHFIELD
(Archaeologia 72 (1922) bl. 87).
De toeschrijving der teekeningen aan Gentile Bellini wordt tegenwoordig in twijfel getrokken.
Zie: W. HAFTMANN, Das italienische Säulenmonument, Lpz. & Brln. 1939, bl. 47, noot 39.
P r e n t e n : Een prent met de voorstellingen van het basement, gegraveerd door een leerling
van Marcantonio Raimondi naar gegevens, welke op last van Rafaël waren verzameld (B. XV,
bl. 57, No. 4) en het door C.F. MENESTRIER uitgegeven prentwerk Columna Theodosiana [Venetië
1765]. Zie voor afb. O. WULFF, Altchristliche und byzantinische Kunst I, Bln 1916, bl. 168, Taf.
XII.
Voor dit monument in het algemeen vgl. ook W. HAGER, Das geschichtliche Ereignisbild, München
1939, bl. 36 en thans ook J. KOLLWITZ, Oströmische Plastik der theodosianischen Zeit, Bln. 1941
(vr. meded. v. Dr. R. Juynboll).
L. DIMIER, Le Primatice, Paris 1900, bl. 11 en 328; BARBET DE JOUY, Études sur les Fontes du
Primatice, Paris 1860, en SAUVAL, Hist. et recherches des antiquitées de Paris, II Paris 1724,
bl. 58.
Zie F. KOEPP'S recensie van K. LEHMANNHARTLEBEN, Die Trajanssäule, Berlin 1926 in Göttingische
Gelehrte Anzeigen 188 (1926), bl 391. Vlgs. L.-H. duidt de leeren kuras de hulptroepen aan, die
wél vechten, maar voor het genie-werk niet gebruikt werden; vlgs. K. zijn hiermede juist de
praetorianen bedoeld, beneden wier waardigheid het slaan van bruggen en bouwen van muren
lag. Vgl. ook G. HAMBERG, ‘Zur Bewaffnung und Kampfesart der Germanen’, Acta Archaeologica
7 (1936) bl. 21.
Zie voor de SIGNIFERI: E. PETERSEN, Trajans Dakische Kriege II, Lpz. 1903, bl. 31 noot 2. Als
reden voor deze dracht noemt men in de 16de en 17de eeuw steeds het verspreiden van schrik
onder den vijand. Daarnaast wordt echter ook aan Hercules herinnerd, twee trekken, die we
evenzoo in de motiveering der Germaansche kleeding zullen terugvinden. (Zie bl. 84/5 en 191).
Vgl. PIETRO SANTI BARTOLI, Colonna Traiana (1667) Taf. 4, No. 47: ‘Tutti li signiferi, o Alfieri
portavano in capo un teschio di leone col crine pendente su le spalle, per terrore de nimici, e 'l
medesimo usarono famosi capitani, ad imitatione d'Hercole’ en IDEM, Columna Antoniniana
(1672) Taf. 7 met een dergelijk bijschrift.
De dracht komt ook voor als kap van Hades, o.a. aan de Tomba dell' Orco bij Arezzo (H. BULLE,
Der schöne Mensch iin Altert. 2. Aufl. München 1912, Afb. 200 en 201), welke door Michelangelo
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werd nageteekend (A. HEKLER, ‘Michelangelo und die Antike’, Wiener Jhrb. f. Kunstgesch. VII
(1930) bl. 208, Taf. II, 5 en 6).
5) Zie b.v. Van Dyck's ‘Bespotting Christi’ te Berlijn (Kaiser-Friedrich Museum, Kl. d. K.2 bl. 48).
Deze in de school van Rubens ook graag als hoekfiguur gebruikte gestalte komt verder voor op
J. Jordaens' ‘Gezandschap van barbaren voor een Romeinsch veldheer’ (Weenen, Akademie,
Afgeb. bij R. EIGENBERGER, Die Gemäldegalerie der Akademie, Wien 1927, Taf. 96).
Het archaeologisoh-juiste voorbeeld vindt men in den signifer op Rubens' ‘Decius Mus verhaalt
2

6)

7)
8)

1)
2)

3)
4)
5)

6)

4

zijn droom’, zie afb. 38 (Weenen, Liechtenstein Gal., Kl d. K. bl. 142).
Tacitus, Germania 38, cap. 5. Voor afb. zie b.v. Germanische Altertumskunde, hrsg. v.H.
SCHNEIDER, München 1938 Taf. 3 Abb. 2. Vgl. verder: M. BANG, Die Germanen im römischen
Dienst, Diss, Berlin 1906, bl. 32. Dat de Bataven in het Romeinsche rijk soldatendienst verrichtten
vond b.v. C. CALVETE DE ESTELLA in zijn reisbeschrijving dezer streken het vermelden waard.
(El felicissimo Viaie d'el Principe Don Phelippe...., Antw. 1552, bl. 318).
Voor een 17de eeuwsche vergelijking met de Zwitsers, die ook soldatendienst verrichtten, zie
hieronder noot 61:7.
Ontleend aan: A. NICOLL, Stuart Masques, London 1937, bl. 206, fig. 186.
Zie B. KNIPPING, De Iconografie van de Contra-reformatie I, bl. 187, Afb. 125.
Op Rubens' Wonderen van Franciscus Xaverius (1619/20; Weenen, Staatsmuseum) vindt men
dezelfde typen. Vgl. bl. 92:1 en 166:10.
J.V. SOMEREN, Herstelde Oudheyt, ofte Beschrijvinge van Batavia...., Nijmegen 1657, bl. 391.
T.a.p. tegenover bl. 71. Herhaald in: H.K. ARKSTEE, Nijmegen, de oude hoofdstad der Batavieren,
in dichtmaat beschreven, Amst. 1733, bl. 30/31; 2de dr. 's Grav. 1738, bl. 30/31.
Voor Smetius, vader en zoon zie: A.W. BIJVANCK, Excerpta Romana II, 's Grav. 1935, bl. 28;
BRUGMANS, in N. NED. BIOGR. WBK. V, Leiden 1921, kol. 756/7; F.J. DE WAELE, Noviomagus
Batavorum, Nijmegen 1931, passim.
H. CANNEGIETER, Dissertatie de Brittenburgo, Hagae-Comitum 1734, bl. 144, waar nog andere
exemplaren worden vermeld.
T.a.p. I bl. 192 en bl. 9/10.
‘Hoewel, zij allen groote oogen, een hoog voorhoofd, een stuursch gezicht, en eenen zwaaren
baart hebben, zoo is het vijfde en laatste, echter, 't gene thans door den Heer Hendrik Kannegieter
Hoofdbestierder der Latynsche sohoole te Arnhem bezeten wordt, om zijne style en toegekrulde
ooren aanmerkelijk, als nyt welken men nu eenigszins zou konnen opmaaken wat den Romeinse
Schimpdichteren gelegenheyd gegeven heeft, om met de ooren....2 G. VAN LOON, Aloude Histori,
1734 I, bl. 192.
De uitdrukking ‘aurem habere Batavam’ (Martialis VI, 86), door de Thesaurus totius latinitatis (I,
bl. 689, col. 1) verklaard als ‘nescium esse aut abhorrentem a dictis lascivioribus et foedis iocis;
Batavi enim barbari, rustici et a luxu alieni’ was voor Erasmus aanleiding geweest, de lof te
zingen van de oude, onbedorven bewoners van het eiland ‘inter vada sita, quam nunc Hollandiam
vocant’ (Adag. Chil. IV, Centur. VI, PROV. XXV). Sedert dien behoorde dit citaat tot de vaste
argumenten in kwesties betreffende het eiland der Bataven (zie beneden bl. 99:5). Van Loon
citeert ook Martialis XIV, Epigr. 176, waar de rossige Bataaf als de boebaas der Romemsche
kinderen wordt voorgesteld (vgl. 129:1). Vgl. ook: H. COLLOT D'ESCURY, Holl. Roem I (1824)
Aant. bl. 25.
K. SCHUMACHER, Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit
Germanen-Darstellungen, Mainz 1910. (= Kataloge des röm.-germanischen Central-Museums,
2. verm. Aufl.) bl. 35 e.v. en de 4de druk (1935) bewerkt door H. KLUMBACH, bl. 49, Af b. 7 en 8
onder de als afb. van Germanen verworpen stukken. Vgl. ook: W. PLEYTE, Nederlandsche
Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote, Leiden [1877-1903]. Afd. Gelderland,
Veluwe, Pl. VIII.
De foto's der hier afgebeelde voorwerpen dank ik aan de vriendelijke bemiddeling van Dr. H.
Klumbach. De origineelen der eerste twee bevinden zich in het Röm.-German. ZentralMuseum
te Mainz, die van de laatste afb. in het museum te Karlsruhe. De vindplaatsen zijn resp. l.
onbekend; 2. Rheinhenen; 3. Rheinzabern.
In het Museum Kam te Nijmegen zijn enkele dergelijke kopjes uitgestald op kaart 69, zie ook in
het Gem. Mus. aldaar B. Afd. E.I. 21, 22, 75, 93 en E.V. 38 (aan een bronzen kannetje).
Echte Germanenkoppen werden in de 2de eeuw (de tijd der oorlogen tegen de Quaden en
Markomannen) door de Romeinsche kunstindustrie vervaardigd: (S. PAULOVICS,
‘Germanendarstellungen aus dem swebisch-markomannischen Kreis’, Mannus 26 (1934) bl.
128.
Silenus-kop. Dergelijke koppen komen ook voor aan Grieksche kolenbekkens (puraunoi). Zie
A. CONZE, ‘Griechische Kohlenbecken’, Jhrb. des kais. dtschn. Archaeol. Instit. V (1890) bl. 118
e.v. Uit een studie van A. FURTWÄNGLER blijkt, dat men zich ook andere wezens zooals cyclopen
en de smeden van Hephaistos met zulke groote ooren dacht; ‘Zu den Köpfen der griechischen
Kohlenbecken’, Kleine Schriften II, München 1913, bl. 401= Jhrb. kais. dtschn. Archaeol. Instit.
6 (1891).
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7) Op het titelblad van Smetius' Antiquitates (1678) vindt men dit hoofddeksel voor het eerst; op
de reeds besproken afbeelding van de vier bronzen kopjes in diens bezit komt het niet voor.
Zie verder de prenten voor Van Loon's' bovengenoemd werk (o.a. door J. Folkema en Ph. à
Gunst naar G. Pronk) en een illustratie voor E.M. ENGELBERTS, De aloude staat, 1790 (Dl. I, bl.
340; E.M. Engelberts, delin. Rein. Vinkeles sculp; MULLER No. 43a), welke een vrije copie is
naar de bovengenoemde ill. bij Smetius, vermeerderd met het ex. van Cannegieter en een
voorbeeld van een gevlochten hoofddeksel.
Dat men deze mandjes het typische hoofddeksel der Bataven achtte, blijkt uit de illustratie door
J. Folkema naar L.F. du Bourg voor WAGENAAR, Vadert. Hist. (1749) bl. 14 (= MULLER No. 34)
en door R. Vinkeles naar J. BUYS voor KOK'S Woordenboek (Dl. V (1786) bl. 178, XXV (1791)
bl.65 en IX (1788) bl.294, (= MULLER No. 72; VAN STOLK No.48), hier afgeb. op afb. 48:4. (De
prent komt ook voor in J.W. TE WATER, De Vaderl. Historie, van J. Wagenaar verkort I, Amst.
1792, bl. 20). Zie zelfs nog: J. JELGERHUIS,
2

8)

9)

1)

2)

3)
4)

Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek, Amst. 1827, bl. 226, pi. 69 .
Vgl. H. VAN DE WAAL, ‘Archaeologische en niet-archaeologische elementen in de 17de eeuwsche
voorstellingen betreffende 's lands oudste verleden’, Handelingen v.h. 18de Ned. Philol. Congres
1939, bl. 112/13.
KAMPINGA, Opvattingen, bl. 18. Cornelius Aurelius keert (in zijn Divisiekroniek) zijn besef van de
‘vicissitudo rerum’ van het theologischabstracte naar het aardrijkskundig-concrete: het veranderen
van plaatsen en rivieren (ROMEIN, N. Ned. Geschiedschrijving, bl. 210). Zie ook 86:8.
In de XVIIIde eeuw vindt men de opmerking, dat de bodem waarop de Batavieren woonden niet
dezelfde als de onze kan zijn. (DU BOS, Oordeelkundige Aanmerkingen over de poëzy en
schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door PH. ZWEERTS Amst. 1760 [ed. princeps 1719] II, bl.
299). - Tacitus' opmerking (Ann. lib. 2), dat de Rijn hier nog zijn snelheid had, dient tot bewijs,
‘dat het land toen bergachtig moet zijn geweest,’ Een opmerking, die bij die schrijvers en in die
tijd stellig samenhangt met voorstellingen van een arcadisch -bergachtig Holland. Vergelijk b.v.
Van Bleyswijk's illustraties bij Poot, die immers ook zijn koeien in een bochtig dal hoorde loeien
(E. DE LA FONTAINE VERWEY, De illustratie van letterkundige werken in de XVIIIde eeuw, Diss.
Leiden 1934, bl. 48; afgeb. in: M.A.P.C. POELHEEKE en C.G.N. DE VOOYS, Platenatlas bij de
Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, Gron. 1923, bl. 54, No. 108).
Afgeb. in: H. DRAGENDORFF u.E. KRUGER Das Grabmal van Igel, Trier 1924, bl. 91.
Zie over Lampsonius: J. GESSLER, ‘Le peintre liégeois Dominique Lampsonius et son calvaire,
à Hasselt’, Mélanges Hulin de Loo, Brussel en Parijs 1931, bl. 187. Als zijn leermeester in de
kunst wordt Lambert Lombard genoemd (M. KUNTZIGER, Lambert Lombard, Turnhout 1920). Zijn
leerling was Otto van Veen, die Rubens' leermeester werd (zie beneden bl. 211/12).
Brief van 27-VI-1665 (GAYE, Carteggio, III, bl. 173). Als voorbeelden noemt A. GOLDSCHMIDT
(Jhrb. preuss. Kunstsammlungen 40 (1919) bl. 209) fol. 8 en 76 van het schetsboek van den
hertog van Arenberg. Lampsonius schreef ook het hoofdstuk over Vlaamsche schilders, dat
Vasari opnam in de tweede uitgave van zijn ‘Vite dei pittori, scultori et architetti (Giunti, Florence
1568) bl. 157.
M.J. FRIEDLÄNDER, Altniederländische Malerei VIII, bl. 15 en Taf. VIII. Voor Noviomagus zie
beneden bl. 157.
Het portret van Van Borselen is niet meer bekend. Dat van Jacoba bevindt zich thans te
Kopenhagen (Cat. 1922, No. 79). Zie: G. GLÜCK in: Beitr. zur Kunstgesch. F. Wickhoff gewidmet,
Wien 1903, bl. 68 = IDEM, Aus drei Jarhrhunderten europäischer Malerei, Wien 1933, bl. 37/38.

Afb. bij L. KAEMMERER, Hubert u. Jan van Eyck, Bielef, u. Lpz. 1898, bl. 47. STEINBART dateert
het werk op ± 1520 (THIEME-BECKER 25 (1931) bl. 190, 2de kol.).
5) Op de samenhang van deze prent (B. 145) met Lucas' oeuvre komen wij hieronder (bl. 143) nog
terug.
Voor de dateering van het costuum ondervond ik de vriendelijke hulp van Dr. Fr. W.S. van
Thienen.
6) Jahrbuch Wien 7 (1888) bl. 7.
7) Zie over De Succa: M. DE VIGNE in de Biographie nationale de Belgique 24 (1926/29) bl. 233-6
[controle noodzakelijk] en Th- B. 32 (1938) bl. 270. Op het stadhuis te Brussel bevond zich van
zijn hand een portretgalerij der vroegere landsheeren (verwoest bij de brand van 1695). Bij zijn
dood (7 Sept. 1620) vond men op zijn atelier nog 57 portretten van vorsten op paneel, 30 op
doek en 86 ‘fronten van Prinsen op papier, dienende tot patronen, en twee smalle rollekens van
doek, waarop 31 troniekens van Oostenrijksche, Burgondische en Engelsche vorsten waren
geschilderd’ (F. Jos. VANDEN BRANDEN, Gesch. d. Antw. Schilderschool, Antw. 1883, bl. 594).
De prenten in BARLANDUS, Ducum Brabantiae Chronica, Antw. 1600 zijn ontstaan op grond van
door de Succa verschafte gegevens (VAN DER HAEGHEN, Bibliotheca Belgica Ser. B, No. 279;
FUNCK, Le livre beige à gravures, bl. 177 en 220).
Bekend zijn drie handschriften van De Succa met portretten, n.l. te Atrecht, Rijssel en Brussel
(L. QUARRÉ-REYBOURBON, ‘Les Mémoriaux d' Antoine de Succa’, Réunion des Sociétés des
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Beaux Arts 12 (1888) en IDEM, ‘Trois reoueils de portraits aux crayons ou à la plume représentants
des souverains et des personnages de la France et des Pays-Bas’, Bull. de la Comm. hist. du
Dép. du Nord (Lille), 23 (1900). Afb. in: Onze Kunst 40 (1922/23) bl. 66; De Kunst der Nederlanden
I (1930/31) bl. 321; Pantheon 11 (1933) bl. 137 e.v. Gesch. v. Vlaanderen uitg. d. R.v.
ROOSBROECK II, Amst. 1937, bl. 80, 84, 92.
Zie voor den soortgelijken kunstenaar Jac. Leboucq: K. WESTENDORP, Die Anfänge der
französisch-niederländischen Portraittafel, Keulen 1906 (Diss. Straatsburg).
Een dergelijke figuur, hoewel van minder belang was Martin Doué. Zie L. QUARRÉ-REYBOURBON,’
Martin Doué, peintre, graveur, héraldiste et généalogiste lillois’, Bull. soc. d'études prov. de
Cambrai 1905/6.
8) A.M. HIND, Cat. of drawings II, bl. 36, waar echter de interessante kleur- en stofnotities in Ital.
en Vla. niet vermeld zijn en ook verder tal van omissies voorkomen. Het album verdient stellig
in zijn geheel gepubliceerd te worden.
Als voorbeelden van historische portretten door Rubens noemen wij zijn Karel den Stoute en
Maximiliaan, zijn St. Pepijn en Ste Bega evenals de vorige te Weenen (Staatsmuseum) en ook
naar oude schilderijen vervaardigd, blijkens het onderschrift bij een prent door F.v.d. Steen (vgl.
echter M. KONRAD, Meisterwerke der Skulptur in Flandern u. Brabant, Berlin 1928, bl. 32 en bl.
XXV [Ergänz. zu bl. XVIII, Taf. 73b], tenslotte ook de ‘Paracelsus’(?) door Rubens(?) geschilderd
naar een origineel(?) van Q. Matsys in de Verz. van Willem van Haecht(?), afgeb. bij J. DENUCÉ,
De Antwerpsche Konstkamers, Amst. 1932, bl. 112/3. Het schilderij dat zich thans te Brussel
bevindt is voor Rubens te zwak, de tekst onder een prent door P.v. Sompel (ROOSES, PI. 307)
zou echter op een thans onbekend origineel kunnen duiden. Ook het origineele voorbeeld door
Matsys, dat ws. niet Paracelsus voorstelde, is zoek. Een copie hiernaar bevindt zich in het Louvre
(FRIEDLÄNDER VII, Taf. LV).
Rembrandt volgde voor zijn ‘historische portretten’ een geheel andere methode; W.R. VALENTINER,
‘Rembrandt's conception of historical portraiture’, The Art Quarterly 11 (1948) bl. 117 e.v. (bl.
119 over Paracelsus), bl. 122 over Floris V, bl. 129 over Gijsbrecht van Aemstel [= vlgs. Val. de
z.g. Poolsche ruiter].
1) Het historische portret is van beduidend vroeger datum dan het ‘historiestuk’. De verzamelaars
stelden er prijs op, galerijen van beroemde mannen, keizers, philosophen of dichters, bijeen te
brengen en Mozes, Homerus, Themistooles, Socrates, Virgilius, Livius, de Apostelen en de
eerste pausen werden het onderwerp van penning-, prent- en schilderkunst.
Een veel geraadpleegd boekwerk met medaillevormige portretten van alle beroemde mannen
van Adam tot en met Hendrik II van Frankrijk was [GUILLAUME DE ROVILLE], Promptuarium iconum
insigniorum a seculo hominum, Lyon 1553, 1578 en 1581. (Vgl. H.L. BAUDRIER, Bibliographie
lyonaise IX, Lyon 1912, bl. 204/07 m. afb. en 368; Baudrier schrijft de prenten toe aan G. Reverdi,
C. Corneille, De la Haye e.a.)
De Leidenaar JACOB DUYM verhaalt in de Voorrede van zijn: Oudt Batavien, nu ghenaemt Bolland
.... Auctore Saxo Grammatico; Mits-gaders des Lands oude Graven.... (Leiden 1606), dat zijn
stadgenoot Hendrick Lodowicsz. van Haestens, ‘der Graven ende Stadt-Houderen afbeeldinghe
nae 't leven soo veel hem mogelick was om crijghen becosticht hadde....’
Een samenvattend overzicht van het verz a m e l a a r s w e z e n in de Nederlanden bestaat nog
niet. Een lijst van 114 kabinetten van oudheden alleen in de Zuidelijke Nederlanden en 48 in de
Noordelijke vindt men achter HUB. GOLTZIUS, C.J. Caesar, 1562 (zie: Bulletin des commissions
d' art et d' archeologie 10(1871) bl. 434). De verzamelingen uit Van Mander's tijd worden
besproken in: H.E. GREVE, De Bronnen van Carel van Mander, 's Grav. 1903, bl. 293 e.v.;
belangrijk materiaal bevat verder: G.J. HOOGEWERFF & J.Q. VAN REGTEREN ALTENA, Arnoldus
Buchelius. Den Haag 1928. Zie verder: J. DENUCÉ, De Antwerpsche Konstkamers, inventarissen
van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, Amsterdam 1932; en H.
FLOERKE, Studien zur niederländischen Kunst- und Kulturgeschichte. Die Formen des
Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden von 15.-18. Jht., München
1905. Voor de verz. van Ortelius, zie beneden noot 173:4.
Als litt. over de beroemdste buitenlandsche verzamelingen op dit punt noemen wij: H.
SCHWINDRAZHEIM, ‘Eine Porträtsammlung Wilhelms IV. von Hessen und der Güldene Saal’,
Marburger Jhrb, f. Kw. 10 (1937) bl. 263; O. HARTIG, ‘Die Kunsttätigkeit in München unter Wilhelm
IV. und Albrecht V. (1520-1579)’, Münchner Jahrbuch N.F. 10 (1933) bl. 147; G. HÄNDLER.
Fürstliche Mäzene und Sammler in Deutschland von 1500-1620, Strsbg. 1933; G. LADNER, ‘Zur
Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol (Ambraser Porträtsammlung)’, Mitt. des
österr. Inst. f. Geschichtsforschung 47 (1933) bl. 471; R. BERLINER, ‘Zur älteren Geschichte der
allgemeinen Museumslehre in Deutschland’, Münchner Jahrbuch N.F. V (1928) bl. 327; E. OTTO,
‘Dr. Markus zum Lamm (1544-1606) und sein 53 Thesaurus Pictuarum’, Zt. f. Bücherfreunde
N.F. 1 (1909/10) II, bl. 404; J. MEDER, Die Handzeichnung, Weenen 1919, bl. 263; J.v. SCHLOSSER,
Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Ein Beitrag zur Geschichte des
Sammelwesens, Lpz. 1908; E. MÜNTZ, ‘Le Musée de portraits de Paul Jove’, Mémoires de l'
Institut national de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, 36 (1901) 2me partie bl.
249; IDEM, Les collections des Médicis, au XVe siècle, Paris 1888; F. DE MÉLY ET E. BISHOP,
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Bibliogr. génér. des Inventaires imprimés, Paris 1892-95; L. COURAJOD, L'imitation et la
contrefaçon des objets d'art antiques aux XVe et XVIe siècles, Paris 1889, bl. 8. D. MURRAY,
Museums, their History and their Use, Glasgow 1904. - Zie voor het g e h a l t e van historische
juistheid hierbeneden bl. 70 e.v.
2) Kunst der Nederlanden, I (1930/31) bl. 324/5; J.F. VAN SOMEREN, Beschrijvende Catalogus, I,
Amsterdam 1888, bl. 108 en vooral de Bibliotheca belgica 2e reeks dl. I, i.v. Barlandus.
In 1642 schreef Antonio Petrini, neef van Giuseppe Petrini, wapensmid van den groothertog van
Toskane, een toen nauwelijks een eeuw oude wapenrusting toe aan een volkomen
gemystificeerden wapensmid Piripe, die voor Hannibal zou hebben gewerkt (J.G. MANN in: Burl.
Mag. 82 (1943) bl. 14).
3) Afgeb. bij J. HUBERT, L'art pré-roman, Paris 1938, Pl. 23.
4) Schilderboeck, ed. 1604, fol. 255verso. Een afbeelding naar een teekening in een handschrift
met costuum-teekeningen door De Heere in de Van Mander-uitg. door A.F. MIRANDE en G.S.
1

OVERDIEP (Amsterdam, 1936, bl. 353; aldaar bl. 352 ) worden deze en de bijbehoorende
teekeningen tot tweemaal toe met de naam ‘prent’ aangeduid).
Vgl. ook TH.M. CHOTZEN en A.M.E. DRAAK, Beschrijving der Britsche Eilanden door Lucas de
Heere, Antw. 1937, bl. LXXV.
J. AMESS, Typographical Antiquities I, Londen 1749, bl. 152/3 vermeldt een houtsnede met een
dergelijke voorstelling in een door Andrew Boorde uitgegeven boek van 1561 (P. BLOMMAERT,
Schrijvers van Gent, Gent 1862, bl. 131/2).
In 1577 vindt men deze voorstelling van een naakten, slechts met een rol stof en een schaar
voorzienen man als ‘Europeaan’ naast drie exotisch uitgedoste wilden, welke de overige
werelddeelen personifieeren, op de titelhoutsnede van JOH. WEIGEL, Habitus praecipuorum,
populorum, Nürnberg 1577 (2de dr. Ülm 1639; Kat. der Von Lipperheide'schen Kostümbibl. I
No. 7). De titelhoutsnede is G.H. gesigneerd; de overige houtsneden worden aan Jost Amman
toegeschreven (C. BECKER, J. Amman, Lpz. 1854, No. 140; ANDRESEN, Peintre-Graveur I (1872),
bl. 390, No. 234; J.E. WESSELY in MEYER'S Atlg. Künstler-Lex. I (1872) bl. 650, No. 237).
J. VAN PAFFENRODE gaf een berijmde versie van het verhaal, bij hem moet de Franschman het
7

ontgelden (Gedichten , Gorinchem 1676, bl. 251/52; vgl. De oude tijd 1869, bl. 56, waar dit
gedicht geciteerd wordt volgens een overigens uit 1599 dateerend album amicorum).
In de 18de eeuw tenslotte, vindt men het motief nog bij den Duitschen oudheidkundige A.A.
RHODE, die betreffende een afbeelding van de kleederdrachten der Cimbren zegt, dat men maar
het beste deed, hem een stuk goed onder de arm, een schaar in de hand te geven, op dat hij
het zichzelf naar zijn fantasie kan maken (gecit. bij STEMMERMANN, Anfänge, bl. 109).
1) Schilderboeck, ed. 1604, tol. 229verso.
2) Jhrb. Wien, 16 (1895), bl. 165. Vgl. Th.-B. 27 (1933) bl. 3 i.v. Pierre.
Het oudste voorbeeld uit ons land schijnt een muurschildering te zijn uit Westerwijtwerd (Gron.),
voorstellende twee strijders in met groote schubben bedekte kolders. De fresco, die stellig niet
ouder is dan het tweede kwart der 13de eeuw, vertoont een type van kleeding en bewapening,
behoorende tot een veel vroeger tijdperk. Men heeft vermoed, dat een miniatuur uit het niet ver
van daar gelegen klooster Bloemhof het voorbeeld is geweest (HOOGEWERFF, Ned. Schilderk.,
I, bl. 46).
Vermeldenswaard is in dit opzicht de z.g. Augsburger Geschlechtertanz, een schilderij uit het
jaar 1522 (thans te Berlijn), waarop door middel van een optocht van 24 paren de kleederdrachten
van 1200-1522 worden gedemonstreerd. De geestelijke vader van dit werk, Matthäus Schwarz,
schijnt zich bijzonder tot de costuumkunde aangetrokken te hebben gevoeld, er is althans een
handschrift overgeleverd (het z.g. Wolfenbüttler Trachtenbuch in Brunswijk), waarin hij zich heeft
laten afbeelden in alle costuums, die hij van kind af had gedragen. Dat hierbij naast het
historisch-antiquarische interesse wel degelijk een begrip voor de opeenvolgende
ontwikkelingsfasen in 't spel was, wordt bewezen door het feit, dat hij deze costuumreeks liet
openen met een afbeelding van zichzelf als embryo! Vgl. G. HABICH, ‘Der Augsburger
Geschlechtertanz von 1522’, Jhrb. der preusz. Kunsisammlungen 32 (1911) bl. 213 e.v. t.a. p.
bl. 218 wordt echter de volgorde der paren ‘völlig willkürlich’ genoemd; Zie verder S.F.
CHRISTENSEN, Die, männliche Kleidung in der süddeutschen Renaissance, Berlin 1934, bl. 10.
3) Voor Mantegna's pogingen, om door middel van dergelijke experimenten met het Romeinsche
costuum vertrouwd te geraken, zie: I. BLUM, Andrea Mantegna und die Antike, Strassburg 1936,
bl. 16 e.v.
Hèt voorbeeld in dezen is natuurlijk Rembrandt die vlgs. De Piles op zijn oude wapens,
instrumenten, hoofddeksels en bewerkte stoffen wees, zeggend ‘que c'étoit là ses Antiques’ (J.
VETH, Rembrandt's Leven en Kunst, Amsterdam 1906, bl. 62).
4) Zie voor deze zonderlinge mode: J.H. DER KINDEREN-BESIER, Mode-metamorphosen, Amst.
1933, bl. 54, ‘De Spletenmode’; C.H. DE JONGE, Bijdrage tot de kennis van de
Noord-Nederlandsche costuumgeschiedenis in de eerste helft van ds XVIe eeuw, Diss. Utrecht
1916, bl. 40, en vlg. Dl. I, Het Mannencostuum; CHRISTENSEN, Die männliche Kleidung, bl. 36.
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Voor invloed op de ontwikkeling van het harnas: S.V. GRANCSAY, ‘The mutual influence of costume
and armor’, Metropolitan Museum Studies 3 (1931) bl. 194 e.v.
Een schat van afbeeldingen in: A.J. VON BREUNNER-ENKEVOËRTH, Römisch kaiserlicher Majestät
Kriegsvölker im Zeitaller der Landsknechte, Wien 1882/3; zie verder H. STÖCKLEIN, Der deutsche
Nation Landsknecht, Lpz. 1935 en M. LEZIUS, Vorwärts .... vorwärts, das Buch vom deutschen
Landsknecht, Leipzig 1936.
Voor een vermeend archaeologisch verschil tusschen de wijde broeken (‘Plunderhosen’) en de
vroegere, nauw om het lichaam sluitende dracht zie beneden bl. 186.
1) Schilderboeck, fol. 173verso. Dit conservatisme openbaarde zich volgens Grotius ook in de
staatsvorm der beide republieken. Zie hieronder noot 61:7.
Ook in het bijschrift bij den Landsknecht in: ZACH. HEYNS ‘Dracht-Thoneel’ (1601) wordt de
nadruk gelegd op de ouderdom van deze kleeding ‘naer d'oude lantsknecht seden’, welke
uitdrukking reeds in het Antwerpsch Liedboek van 1544 voorkomt (vgl. Het Boek 8 (1919) bl.
77).
2) Knupfer, ‘Prediking van Johannes den Dooper’ (Cat. Tent. Bijbelsche kunst, Amsterdam 1939
Afb. 22). Jan Steen, ‘Tobias en Sarah’ (Maandblad voor beeldende Kunst 7 (1930) bl. 280). Het
is opmerkelijk, dat C. HOFSTEDE DE GROOT ook voor dit laatste schilderij invloed van Knupfer
vaststelde. (‘Jan Steen and his master Nicholas Knupfer’, Art in America 16 (1928) bl. 249 e.v.).
-Verder zijn bij Jan Steen zoowel de dokters als de kwakzalvers meer dan eens in de 16de
eeuwsche landsknechtendracht gekleed. Op soortgelijk terrein bevinden we ons met de
ouderwetsche, aan een teekening van Holbein ontleende vrouwencostuums op Gaspar Netscher's
onkiesche Maskerade grap (1668; Kassel, Cat. 1929, No. 292; H. TINTELNOT, Barocktheater und
Barocke Kunst, Berl. 1939, bl. 155, Afb. 117).
Voor de 17de eeuw was deze spleten-mode het typische kenmerk voor elk historisch costuum;
vgl. bl. 277:2.
3) S. REINACH, Description raisonnée du Musée de St. Germain-en-Laye. Bronzes figurés de la
Gaule romaine, Paris s.a., bl. 180 e.v. (Ik dank deze opmerking aan wijlen Prof. Dr. C.W. Lunsingh
Scheurleer).
4) Zie voor andere afb. met dergelijke ornamentale vormen: HOOGEWERFF III, bl. 150 en 210; bij
Lucas van Leyden vindt men nog talrijke voorbeelden.
5) Voor de aan M. Ostendorfer toegeschreven illustraties bij Apianus vgl.: Naumanns Archiv. f.d.
zeichnenden Künste II (1856) bl. 206 e.v.; NAGLER, Monogrammisten s.v. Ostendorfer en J.Ch.
BRUNET, Manuel du libraire I (1860) s.v. Apianus. Zie verder de litteratuur bij H. SCHMIDT,
Bilder-Katalog zu Max Geisberg ‘Der dtsche Einblatt-Holzschnitt’, München 1930, bl. 170.
Het type werd in 1557 nagevolgd voor een afbeelding van een Piet (afb. 23:2), vgl. bl. 167.
6) In Italië beschouwde men in de 15de eeuw de kleederdracht der toenmalige Grieken als het
antieke costuum (WARBURG, Schriften bl. 246 †, 389/90). Vgl. ook bl. 91:1.
7) Voor de overeenkomst met de Zwitsersche republieken zie: GROTIUS, Tractaet vande oudheyt
vande Batavische nu Hollandsche Republique, 's Gravenhage 1610, bl. 51. Grotius begint met
erop te wijzen, dat de Bataven destijds door het geheele Romeinsche rijk als soldaten dienst
deden, zooals in zijn dagen de Zwitsers. (Vgl. hierboven 56:6 en beneden 99:10).
Vgl. verder een boek als JAN FRANçOIS LE PETIT Nederlantsche Republycke.... geconfereert ende
vergeleken met die van de Swytsersche Cantoenen, Arnhem 1615 en de moderne studie
‘Nederland en Zwitserland, eene historische parallel’ door P.L. MULLER in: Geschiedk. Opstellen
aangeb. aan Robert Fruin, 's Grav. 1894, bl. 1-38.
Volgens Grotius komen verder de Staten Generaal overeen met de ‘Amphictijonische
vergaderinge, deur welks bant de Griecksche republiquen t'samen verknocht zijnde, de steden
ende alle uytheemsch gewelt langen tyt van haer hebben afgeweert’. Een dergelijke staatsvorm
kennen verder ‘die van Jonien, die van Ethrurie, de oude Latijnen ... e n d e s u l c x h e b b e n
n o c h d e S w i t s e r s e n d e G r i s o n s ’ (Zie ook beneden, bl. 102).
Voor een parallel met G r i e k e n l a n d zie hierboven, bl. 23:1.
8) Zoo b.v. te Verdun, zie hier Afb. 251, ontleend aan het door Julius Golcius geïllustreerde werk
van J.J. BOISSARD, Habitus Variarum Orbis Gentium, Mechelen 1581 (LIPPERHEIDE No. 14).
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Volgens GUDLAUGSSON, Ikonogr. Studien, bl. 12 en 102 , bevatte dit boek een aantal historische
costuums, uitgegeven, ‘um für den Fasching neue Anregungen zu geben’.
9) De hennin is in werkelijkheid een Egyptische dracht (turtur), die met tal van andere (Perzische
en Tartaarsche) elementen in de laat-Byzantijnsche wereld was doorgedrongen en als
Byzantijnsch door de ten einde spoedende Middeleeuwen werd overgenomen. (H. GOETZ,
‘Oostersche elementen in de Nederlandsche schilderkunst’ De Gids 1937, b. 184).
10) 10 Zie 25:7. Voor andere voorbeelden van invloed dezer beeldjes op Rembrandt: J.L.A.A.M.
VAN RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie, Diss. Nijmegen, Rotterdam 1932, bl. 181 en 210,
in welke studie dit geval niet besproken wordt.
Rembrandt was niet de eenige, die de hennin als een Egyptische dracht beschouwde. Zie b.v.
de illustratie door Cor. Nico Schürtz bij FILIPS VON ZESEN'S Assenat, 2de dr. Neurenberg 1672,
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en vgl. M.v. BOEHN, Bühnenkostüm, Bln. 1921, bl. 311 en O. FISCHEL, ‘Inigo Jones und der
2

Theaterstil der Renaissance’, Vorträge der Bibliothek Warburg IX (1930/31) bl. 125 ).
Een hennin dragen ook de sibyllen op de illustraties door Joh. Theod. de Bry bij J.J. BOISSARD,
De Divinatione & Magicis Praestigiis, Oppenheim s.a.; in een ander werk van denzelfden schrijver
(Theatrum vitae humanae, Metz s.a.) fungeert op prenten van denzelfden kunstenaar dit elegante
kleedingstuk als hofdracht hetzij bij Belsazar (bl. 117), hetzij bij Alboinus, den ‘rex Longobardorum’
(bl. 137).
1) Ook hier zouden natuurlijk tal van Italiaansche voorbeelden te noemen zijn. Een prentwerk der
feesten, gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Ferdiand III de Medicis (Florence, 1589),
waarbij behalve antieke costuums ook drachten uit de 14de en 15de eeuw werden gebezigd,
9

noemt GUDLAUGSSON, Ikonogr. Studien, bl. 100 (n.l. GUALTEROTTI, Descrizione del regale
Apparato, Florence 1589).
Pontormo en Vasari portretteerden Cosimo den Oude en Lorenzo Magnifico in costuums van
7

2)

3)
1)

2)

3)

het Quattrocento (HAGER, Ereignisbild, bl. 122 ; afb. bij H. VOSS, Die Malerei der Spätrenaissance
in Rom und Florenz I, Bln. 1920, bl. 179 en 263.
Vertoninghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie, op den Inkomste van
zijn Excellentie, Maurits Prince van Orangen, etc. In 't Jaar 1618, op den 23, 24 en 25 dach in
Mey, Amsterdam, Nicolaes Biestkens 1618.
Gespeeld werd 24 Mei: HOOFT'S Ger. v. Velsen, verder geen spoor van historische stoffen.
RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie bl. 43/7.
JAN VAN DEN BUNDERE, Een schoon ende seer gheleert onderwijs ...., Antwerpen 1547 en 1548.
Zie voor dit hoogstzeldzame verweerschrift tegen de opkomende hervorming: P. BLOMMAERT,
Schrijvers van Gent, Gent 1862, bl. 98 en A. ROERSCH, Biographie nationale de Belgique 26
(1936/37) s.v.
KALFF, Gesch. Ned. Letterk. III (1907) bl. 63, gecit. bij GUDLAUGSSON, Ikonogr. Studien, bl. 8.
Voor het probleem der w i s s e l w e r k i n g tusschen het t o o n e e l en de b e e l d e n d e
k u n s t zie: J. MESNIL, ‘De mysteriespelen en de plastieke kunsten’, Onze Kunst XVII bl. 113-120,
185-197; XIX bl. 109-156 (ook in boekvorm verschenen); C.C. VAN DE GRAFT, ‘Over den invloed
der middeleeuwsche geestelijke litteratuur op de primitieven der Nederlandsche Schilderkunst’,
Archives du Musée Tayler, Serie III, vol. II (1914) bl. 76-102; de bekende onderzoekingen van
E. MăLE; L.v. PUYVELDE, Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het eind van de Middeleeuwen,
Gent 1912 en A. RAPP, Studien über den Zusammenhang des geistlichen Theaters mit der
bildenden Kunst im ausgehenden Mittelalter, Diss. München 1936.
H. SEDLMAYR, ‘Die macchia Bruegels’, Jahrb. d. kunsthist. Smlgn. Wien N.F. VIII (1934) bl. 157;
MAX J. FRIEDLÄNDER, ‘Ueber den Zwang der ikonographischen Tradition in der vlämischen Kunst’,
5

The Art Quarterly I (1938) bl. 19; GUDLAUGSSON, Ikonographische Studien, bl. 8 ).
Een dergelijke behoudendheid vertoont de iconografie van Christus tusschen den goeden en
den slechten moordenaar, welke beide laatsten volgens de actueele naturalistische strekking
met een soort onderbroek werden voorzien. ‘Evenzeer als dit realisme, of misschien liever dit
actueel zijn, in den smaak viel van 't middeleeuwsche volk, even weinig dacht men er aan, dit
op de Christusfiguur over te dragen. Men bewaarde daarin het traditioneele type, dat veelvuldig
in de christelijke iconographie bijna volkomen naakt voorkomt.’ (J.W. KERSSEMAKERS, Studien
121 (1934) bl. 321 in een recensie van C.M.J.H.I. SMITS, Iconografie van de Nederlandsche
primitieven, Amsterdam 1933 (Diss. Nijmegen). Aldaar wordt ook gesproken over ‘het samengaan
van middeleeuwsche kleeding met de “antieke” dracht, die men bewaart bij de H.H. Personen,
in 't bijzonder bij de Apostelen’.
4) GUDLAUGSSON, Ikonographische Studien, bl. 16/17. Zie ook: H. RUDOLPH, ‘Die Bedeutung
mittelalterlicher und humanistischer Bildinhalte in der niederländischen Malerei des 17. Jhts.’,
Festschrift Wilhelm Pinder zum sechzigsten Geburtstage, Lpz. 1938, bl. 405.
5) Romein de Hooghe schrijft naar aanleiding van een door hem ontworpen allegorische maagd
dat zij ‘deels na de oude, deels na de nieuwe trant is toegerust’ (J. THEUNISZ, Het Stadhuis te
Enkhuizen, Assen 1927, bl. 71).
6) Men vindt het wapen verder op een Kruisiging van den ‘Meester der H. Barbara’ van ± 1490
(thans te Boedapest; afb. HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. I, bl. 487 en 488), en op een aan
Roelant Savery toegeschreven schilderij met Poolsche ruiters (Parijs, Louvre, Cat. 1922, bl. 60).
Afb. van 15de en 16de eeuwsche krijgshamers in: G.C. STONE, A glossary of the construction,
decoration and use of arms and armor, Portland, Maine, 1934, bl. 278/79. Zie voor de verbreiding:
J.S. HELD, ‘Rembrandt's “Polisch” rider’, Art. Bulletin 26 (1944) bl. 254, noot 72 e.v.
Het eenige mij bekende geval, dat men een oud-Germaanschen krijgsman met dit wapen afbeeldt,
is op het door P.v.d. Borcht geëtste titelblad van C. DE JODE, Germania, Antw. 1593 (afb. bij
DELEN II, Pl. 24; vgl. beneden bl. 175/76).- Op een houtsnede in het hieronder (bl. 165) nog
uitvoerig te bespreken werk van Lazius (1557, bl. 50; Andresen No. 3) ziet men een ‘rex
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Francorum’ en een ‘miles Francus’ met een aan een krijgshamer herinnerende, kort gesteelde
hellebaard.
Hoe Rembrandt met alle hem ten dienste staande middelen er naar streefde, een nietalledaagsche
monteering te geven van het uit te beelden feit, blijkt ook uit de door hem gekozen vorm der
fortificaties, welke doen denken aan een bastion uit de 16de eeuwsche, z.g. Italiaansche
vestingbouw. De ouderwetsche muur kon natuurlijk beter dienen om het idee van weerbaarheid
uit te drukken, dan een lage aarden wal, wat in de jaren 1640-50 modern zou zijn geweest (vr.
meded. v. Dr.J.W. Wijn).
1) J.G. VAN GELDER en J. BORMS, Brueghel's zeven Deugden en Hoofdzonden, Amst. 1940; ook
versch. als afl. X en XI van Beeldende Kunst 25 (1939).
Een hennin, die tot een vleermuisvleugelachtige hoofdtooi is geworden, draagt ook de verleidster
op het door of naar P. Bruegel d.O. vervaardigde schilderij met hetzelfde onderwerp (Palazzo
Colonna, Rome; zie G. RING, Oud-Holland, 51 (1934) bl, 14, 17).
Evenzoo op een schilderij uit de school van Bosch, voorstellende ‘Tondalus' Visioen’, geveild
met de Verz. N. Beets te Amsterdam, 9 Apr. 1940 (No. 296) en een vroeger met Hier. Bosch in
verband gebrachte houtsnede (PASS. II, 287, H. EN R. No. 70) door FRIEDLÄNDER als Jan de
Cock afgebeeld (Zt. f. bld. Kunst 53 N.F. 29 (1918) bl. 68), door BEETS aan Lucas Cornelisz. de
Kock toegeschreven (Oud-Holland 52 (1935) bl. 218).
Zie ook een schilderij met dit onderwerp (ws. door Frans Verbeeck) vroeger ten onrechte aan
Lucas van Leyden toegeschreven in het Kunsthist. Mus. te Weenen. (Afgeb. Jhrb. Kaiserhaus
2 (1884) bl. 158; cf. G. GLÜCK, Les Tableaux de P. Breughel, Bruxelles 1910, bl. 18).
Nog bij Rops vindt men deze met een hennin getooide schoone verleidster terug in de ets
‘L'Incantation’ (O. MASCHA, Felicien Rops und sein Werk, München 1910, No. 840 m. afb.).
2) DE JONGE, Bijdrage, bl. 431).
3) Opgemerkt moet worden, dat in het algemeen gesproken het anachronistische costuum langer
stand houdt dan het anachronistische gebouw. In miniaturen als die van Fouquet bij Livius vindt
men reeds een poging om antieke gebouwen, te reconstrueeren, terwijl de kleeding nog geenerlei
archaeologische kennis verraadt. (P. DURRIEU, ‘Le Tite- Live de la Sorbonne’, Monuments Piot,
21, 2 (1915), ook afzonderlijk verschenen; K.G. PERLS, Jean Fouquet, Parijs 1940, bl. 244).
4) J. DE JONG, Architectuur bij de Nederlandsche schilders voor de Hervorming, Amst. 1934 (Diss.
Nijmegen) bl. 169. Schr. verzuimt er op te wijzen, dat hier de gelijkstelling van Romaansch met
Romeinsch, welke in die dagen algemeen voorkwam, mede in het spel zal zijn geweest.
Zoo beschouwt Andreas Althammer (Commentaria Germaniae 1536, vol. 34) de fabelwereld
van dieren en monsters op het Romaansch rondboogfries uit de eerste helft van de XIIIde eeuw
in zijn geboorteplaats Brenz (Schwaben) als een heidensch kunstwerk. ‘Si orthodoxa fides turn
fuisset huic populo praedicata, haud dubie aliquid Christiani operia de dominica passione aut
sacris historiis incidissent nunc cum nihil harum rerum cernatur, conijcio ante planatam iis locis
fidem, non Germanos, sed Romanos id Aedifitii struxisse’ (gecit. bij W. KÖRTE, Die
Wiederaufnahme romanischer Bauformen in der niederländischen und deutschen Malerei des
15. u. 16. Jhts., Wolfenbüttel 1930 (Diss. Leipzig 1929), bl. 86). Zie ook J. ADHÉMAR, Influences
antiques dans l'art du moyen-âge français, Thèse Paris 1937, passim.
Er ware in dit verband nog te wijzen op de ‘antiqua’, de door deze Humanisten ingevoerde
lettersoort, die in werkelijkheid niets anders is dan de door hen als zuiver ‘antiek’ aan
handschriften van de IX-XIde eeuw ontleende Karolingische Minuskel.
5) KÖRTE, Wiederaufnahme, bl. 87.
6) DITUIT, III, bl. 2, No. 2II.
7) H. TIETZE, ‘Romanische Kunst und Antike’, Vorträge der Bibliothek Warburg, 6 (1926/27) bl. 43.
1) Jhrb. preuss. Kunstsamml. 22 (1901) bl. 128.
2) T.a.p. bl. 171. ‘Maar ook moet gedacht worden aan de hofinvloed van het precieuze, het antieke,
het voorvaderlijke, waartoe aristocratische families graag geneigd zijn; en dit alles komt hier tot
uitdrukking door toepassing van een oudere stijl, waarin de meeste kasteelen uit die tijd nog wel
gebouwd waren’.
3) T.a.p. bl. 161.
4) Zie voor het ‘naief’-middeleeuwsche standpunt: R. MAERE ‘Over het afbeelden van bestaande
gebouwen in het schilderwerk van Vlaamsche primitieven’, De Kunst der Nederlanden I (1930/1)
bl. 201 e.v. Vgl. ook: J. SIX, ‘De plaatselijke gesteldheid in het getijdeboek van Van de Waal
Willem VI van Beyeren’, Onze Kunst X (1911) II bl. 105 e.v.
5) Over de houding van Geertgen tot St. Jans in dezen zie FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei V bl.
44. ‘Er bemüht sich um örtliches und zeitlisches Kolorit und kontrastiert die Legenden und Wunder
gegen die nüchterne und verstandige Gegenwart, namentlich durch das Kostüm, freilich nicht
als ein kenntnisreicher Historiker, vielmehr - für unsere Augen - wie ein Märchenerzähler. Das
Kostüm ist idealistisch und phantastisch in höherem Grad, als es uns zunächst vorkomt. Der
Absicht und Wirkung auf seinen Zeitgenossen naoh schuf Geertgen Historienbilder. Was vom
Kostüm gilt, trifft auch auf die Baulichkeiten zu und auf den Menschentypus. Cf. ook KÖRTE,
Wiederaufnahme, bl. 83.
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6) A. RAPP, Studien über den Zusammenhang des geistlichen Theaters mit der bildenden Kunst
im ausgehenden Mittelalter Diss. München 1936, bl, 81; C.M.J.H.I. SMITS, De iconographie van
de Nederlandsche primitieven, Amsterdam 1933, bl. 54 (Diss. Nijmegen); C.C. VAN DER GRAFT,
‘Over den invloed der middeleeuwsche geestelijke litteratuur op de primitieven der Nederlandsche
schilderkunst’, Archives du Musée Teyler, Sér. III vol. II (1914) bl. 85; H. KOEGLER, Rep. f. Kw.
30 (1907) bl. 325, Anm. 5.
1) DE JONG, Architectuur, bl. 124/5.
2) H. GRABER, K. Witz, Basel 1921, Tafel 20 en 26. Vgl. ook bl. 67:5.
3) Een opgave der gepubliceerde schetsboeken en teekeningen (XVde-XVIIIde eeuw) naar antieke
fragmenten in: A. MAU, Katalog der Bibliothek des deutschen archeologischen Instituts in Rom,
II. Bd., bearbeitet v.F. MATZ, Berlin 1932, bl. 6 en 7.
4) Zie: L. PREIBISZ, Martin van Heemskerck, Leipzig 1911, bl. 42, waar ook een opgave van enkele
bij Hieronymus Kock te Antwerpen uitgegeven prentwerken met afbeeldingen van ruïnes. Een
‘Overzicht der voornaamste beschrijvingen van Rome uit den vroeg-christelijken tijd,
Middeleeuwen en Renaissance’ gaf R. VAN MARLE in de Mededeelingen van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome IV (1924) bl. 153 e.v. en bl. 261 e.v.
Zie verder: Katalog der Ornamentstich-Sammlung der staatlichen Kunstbibliothek Berlin, Berlin
1939 bl. 518/19.
5) W.S. HECKSCHER, Die Romruine, die geistigen Voraussetzungen ihrer Wertung im Mittelalter
und in der Renaissance, Diss. Hamburg 1936, bl. 2: Die mittelalterlich-katholische Aesthetik
schliesst eine eigentliche ‘Ruinen-Aesthetik’ aus.
Zie ook: A.K. COOMARASWAMY, ‘Mediaeval Aesthetic’, The Art Bulletin XX (1937) bl. 66; en W.S.
HECKSCHER, ‘Relies of Pagan Antiquity in Mediaeval Settings’, Journal of the Warburg Institute
I (1938) bl. 204 e.v.
6) B o s c h , zie Friedländer, Altniederl. Malerei V, Taf. 43.
D a v i d , idem, VI, bl. 160 en X, bl. 143; afgeb. in Zt. f. bld. Kunst 55 (1919/20), bl. 97.
1) ‘.... en wanneer dan Nicolaes Moyaert Abraham en de zijnen schildert, terwijl zij met hun kudden
het beloofde land binnentrekken, dan beeldt hij dat beloofde land af als een wereld met
romeinsche ruïnes. Want was dit meest antycxe niet het mooiste wat men zich droomen kon?’
W. MARTIN, Holl. Schilderk. I, bl. 107.
Zie ook A. RIEGL, ‘Der moderne Denkmalkultus’, Gesammelte Aufsätze, Augsburg 1929, bl. 159:
‘Schon dasz die Ruinenmaler des 17. Jhts, und zwar selbst die nationalsten darunter - die
Holländer -, tast ausschliesslich antike Ruinen verwendeten, beweist, dasz ein bestimmtes
historisches Moment dabei [im] Spiele war: alles Römische galt eben damals für das Sinnbild
gröszter Erdischer Macht and Herrlichkeit.’
2) VAN MANDER, Grondt. I, coupl. 77 slot (ed. HOECKER, bl. 48 en bl. 40941).
3) De spreuk vindt men nog op een prent in JOACH. SANDRART, Des alten und neuen Roms grosser
Schau-Platz...., Nürnberg 1685. Maar ook deze ‘typische’ Renaissance-trek blijkt in een veel
vroeger periode voor te komen: reeds Hildebert van Tours had uitgeroepen: ‘Par tibi, Roma,
nihil cum sis prope tota ruina, quam magni fueris integra, fracta doces’. (E. NORDEN, Die antike
Kunstprosa, Lpz. 1898, II bl. 723).
Voor deze kwesties in het algemeen zie: E. STRANGER, ‘Die Kulturzyklentheorie und das Problem
des Kulturverfalls’, Sitzungsberichte d. preuss. Akad. d. Wiss., Berlin 1926 en W. REHM, Der
Untergang Roms im Abendländischen Denken, Leipzig 1930 (= Das Erbe der Alten, Heft XVIII),
waar verdere litteratuur.
4) S. VAN HOOGSTRATEN, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, Rott. 1678, bl. 127.
5) P.L. GANZ, Das Wesen der französischen Kunst im späten Mittelalter, Frfrt. a.M. 1938, bl. 66
over K. Witz' ‘Joachim en Anna’ te Basel.
1) VON SIMSOM, Genealogie weltl. Apotheose, bl. 84 en. CHARTROU, Entrées solennelles, bl. 100
e.v.
2) Wasmuths Lexikon der Baukunst, V, Berlin 1937, bl. 478 s.v. ‘Ruine’.
3) Antiquitez de Rome contenant une générale. description de sa grandeur et comme une deploration
de sa ruine (1558) III, (= Oeuvres ed. LAVEAUX, II, 1867, bl. 265).
4) SCHLOSSER, Die Kunstliteratur, Wien 1924 bl. 387.
5) E. KRIS, ‘Der Stil rustique’, Jhrb. Wien, N.F. 1 (1926) bl. 175 e.v. (vooral bl. 195). M. DVOřÁK
schreef naar aanleiding van Schongauer's ‘Heilige Nacht’ (B. 4) ‘Das mittelalterliche omnia
animata wirkt hier weiter, nur nicht mehr, wie im Mittelalter und wie noch in der deutschen Kunst
der ersten Hälfte des Jahrhunderts, in transzedenten Sinne, sondern auf dem niederländischen
Naturalismus aufgebaut und als Widerspiel des natürlichen und gefühlsmässigen Erlebens der
Umwelt und aller Dinge und alles Werdens, von dem sie erfüllt ist’. (Kunstgeschichte als
Geistesgeschichte, München 1924, bl. 172/3; Taf. 31). Zie ook J. BURCKHARDT, Kultur der
Renaissance in Italien, 10. Aufl. I, Lpz. 1908, bl. 202.
1) Voor het probleem van het opzettelijk onvoltooide als aesthetische vorm: H. VON EINEM, ‘Der
Torso als Thema der bildenden Kunst’, Zft. f. Æsthetik u. allg. Kunstwiss. 29 (1935) bl. 331 e.v.
en de bestrijding van dit artikel door G.v.D. OSTEN, ‘Skizze und Ruine als Denkmäler, Formelement

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

2)

3)

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

und Gegenstände der bildenden Kunst’, Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,
2 (1936) Heft. 2. - Vgl. ook H. TIETZE, ‘Zur Psychologie und Æsthetik der Kunstfälschung,’ Zft.
f. Æst. 27 (1933) bl. 209.
Een soortgelijke verbinding van het oude en de natuur, van ruïne en tuinarchitectuur treft men
aan bij de herleving der Gothiek in de 18de eeuw, welke bouwstijl juist evenzoo in de eerste
plaats voor tuinhuisjes, theekoepeltjes en hermitages werd toegepast. In dit bijzondere geval
was het een voordeel, dat de ranken en takken der flamboyante gothiek zonder meer als ‘rustieke’
stijlvormen een toepassing konden vinden. Zie E. PANOFSKY, Städel-Jahrbuch VI (1930) bl. 39.
CHARTROU, Entrées solennelles, bl. 101; W. WAETZOLDT, Das klassische Land, Lpz. 1927, bl.
105: ‘Die Ruinen wurden als Sehenswürdigkeiten gewissenhaft porträtiert, als Architekturen
sorgsam studiert, aber noch nicht aus einem Stimmungsbedürfnis heraus romantisiert’. - L.
OZZOLA, ‘Le rovine romane nella pittura del XVII eXVIII secolo’, L'Arte 16 (1913) bl. 1; G. SIMMEL,
Philosophische Kultur, 2; Aufl. Lpz. 1919, bl. 125 ‘Die Ruine’; R. MICHÉA, ‘La poésie des ruines
au XVIIIe siècle et la contribution de l'Italie à la sensibilité préromantique’. Études Italiennes
5(1935) bl. 117 e.v., 337 e.v.; N. PEVSNER, Barockmalerei in den romanischen Ländern I,
Wildpark-Potsdam 1928, bl. 109; H. Voss, ‘Studien zur venetianischen Vedutenmalerei des 18.
Jhts.’, Rep. f. Kw. 47(1926) bl. 1 e.v.; J. HELBIG, ‘Les ruines dans le décor de la céramique’. Bull.
des musées royaux d'art et d'histoire, Brux. 15 (1943) bl. 50.
Een zonderling voorbeeld van de wijze waarop de archaeologische gegevens symbolisch werden
geduid, biedt Hans Vredeman de Vries' Theatrum vitae humanae (Antw. 1577), behandelende
den ‘voortganck van 's menschen leven deur den tijdt, gedeildt in ses eeuwen nae die vijf oorden
der colummen’. De afbeelding der opeenvolgende leeftijden van den mensen van kind tot grijsaard
worden hier begeleid door de bekende bouw-orden en wel in deze volgorde: Composita
(kindsheid, tot 16 jaar), Corinthia (jeugd, 16-32 j.), Ionica (volwassen, 32-48 j.), Dorica (rijp, 48-64
j.), Tuscana (oud, 64-80 j.), Ruijne (boven 80 j. zonder nadere aanduiding).
Ze beneden noot 264:4.
Zie voor een copie Anno 1521 naar een ‘früheyckisches Tafelbild’: Jhrb. preuss. Kunstsamml.
58 (1937) bl. 158, zu bl. 157. Anm. 1 Absatz 6.
Nadat dit werk ter perse was, verscheen: M. GERRITS, De roem van onze primitieven, Diss.
Nijmegen 1941.
Hierboven noot 58:3.
J. GOEDKOOP-DE JONGH (‘Een oude tronie van Van Eyck’, Onze Kunst 10 (1906) bl. 41 e.v.) legt
verband tusschen de ets B. 330 (door HIND No. 41B op ± 1631 gedateerd) en het portret van
Arnolfini (Kaiser Friedrich Museum, Berlijn).
Vlgs. W. VALENTINER, Rembrandt und seine Umgebung, Strsbg. 1905, bl. 98 zou verder de
Claudius Civilis aan den Bourgondischen kamerheer [Baudouin DE LANNOY] te Berlijn herinneren.
Vgl. beneden bl. 261.
Binnenzijde van de rechter-vleugel van het altaarstuk der Johanniters, in 1635 door de Staten
Generaal aan den koning van Engeland geschonken; sedert 1777 in Weenen (FRIEDLÄNDER,
Altniederländische Malerei V, bl. 13). Zie voor de prent (NAGLER 1; LEBL. 5), die men vroeger
ca. 20 jaar te vroeg dateerde: HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. II, bl. 138 e.v.
De opdracht aan Van Campen is opmerkelijk, in verband met diens overige oudheidkundige
belangstelling: zijn ontwerp van een toren voor de Nieuwe kerk in Gothische stijl (noot 72:5) en
zijn connecties met Saenredam, ‘den grondlegger der vaderlandsshe monumentenkunde’ (J.Q.
VAN REBTEREN ALTENA, ‘Saenredam archaeoloog’, Oud-Holland 48 (1931) bl. 1, waar tevens
wordt gewezen op de verdiensten van J. de Bisschop op dit gebied).
Een copie door H. Hondius in 1644 uitgegeven draagt tot onderschrift: ‘Dees eerste vorm is
wech, men vinter geen voor ons, / want een papiere druck, gelt vijftig Ducatons. (TH. VOLBEHR,
LUCAS VAN LEYDEN, Hamburg 1888, No. 150).
Om enkele voorbeelden te noemen: behalve de zoo juist genoemde Uilenspiegel door H. Hondius
copieerde B. Dolendo het ‘Fluyterken’, naar een nog niet teruggevonden compositie uit het jaar
1530 (WURZBACH I, bl. 412, No. 13; foto Marburg No. 253) en J. Saenredam de ‘Jaël’ (B. 107),
‘Judith’ (B. 108) en ‘David’ (B. 109) enz. Zie: J. SIX, ‘Rembrandts valsche Lucas van Leiden’,
Oud-Holland 41 (1923/24) bl. 5 en ibidem 43 (1926) bl. 229 (E. WOLTER, ‘Ein wiedergefundenes
Originalbild des Lucas van Leyden’); VAN RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie, bl. 23/24.
Een schetsboekje van den Zuid-Nederlandschen graveur Aegidius Sadeler (1570-1629) bevat
o.a. een copie van den kreupele uit Lucas' groote Kruisiging (B. 74). Zie de afb. in Verslagen
omtr. 's Rijks Verz. v. Gesch. en Kunst 62 (1939) bl. 32/33. Vgl. ook voor deze ontleeningen in
het algemeen GERRITS, Roem, bl. 22/23.
Van Aertgen van Leyden bracht Bart. Dolendo twee thans niet meer bekende schilderijen in
prent (J.Q. VAN REGTEREN ALTENA, ‘Aertgen van Leyden’, Oud-Holland 56 (1939) bl. 18 en bl.
230 No. 43 en No. 48). Groot was natuurlijk ook de invloed van Dürer, al werden diens prenten
minder vaak gecopieerd (J. HELD, Dürers Wirkung auf die Niederländische Kunst seiner Zeit,
Haag 1931).
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1)

2)

3)

4)

Een schetsblad met koppen door J. de Gheyn Jr. gecopieerd naar prenten van Lucas van Leyden
en Dürer bevindt zich in de verzameling van Prof. Dr. J.Q. van Regteren Altena te Amsterdam
(foto Lichtb. Inst. CCA 20. 920).
H. SCHNEIDER, Over kunsthistorische methodiek, Leiden 1923, bl. 9; W. WAETZOLDT, Deutsche
Kunsthistoriker, I Lpz. 1921, bl. 51 e.v.
Voor het grootere gebied der geschiedschrijving geldt mutatis mutandis hetzelfde: ‘Het
Humanisme op zichzelf schiep nog geen historische kritiek of methode. Zijn geestdrift voor het
terugwinnen van de heerlijkheid der Ouden was niet een eigenlijk historische impuls’ (HUIZINGA
in het hierboven 2:7 gecit. artikel ‘Geschiedenis’ in WINKLER PRINS' Algemeene Encyclopaedie).
Zie voor deze kaart beneden 174:4. Voor Buchelius' begrip eener ontwikkeling in de schriftvormen
zie: KAMPINGA, Opvattingen, bl. 40.
Vasari maakt onder een teekening, die hij aan Arnolfo di Cambio toeschreef, en die hij in
G o t h i s c h e omlijsting vatte, een aanteekening met G o t h i s c h e letters; Lorenzo Ghiberti
zette op de Casa di San Zanobi, ‘lettere a n t i c h e in honore del Santo’. Zie: E. PANOFSKY,
Städel-Jarhbuch VI (1930) bl. 64 (vgl. beneden 72:1).
Zie voor de algemeene behoefte aan een autoriteit, waarvan het middeleeuwsche denken zich
slechts geleidelijk bevrijdde; A.J. MACDONALD, Authority and reason in the early middle ages,
Oxford 1933.
In de theologische en juridische vakken waren werkelijke nieuwigheden uit den booze, op litterair
en musicaal gebied worden ze als hervonden oude vormen voorgesteld, voor de beeldende
kunsten en architectuur geldt de ‘vetus dignitas’ nog het minst (J. SPÖRL, ‘Das Alte und Neue
im Mittelalter’, Hist. Jhb. der Görresgesellsch. 1930, bl. 306).
Voor de steeds toenemende afhankelijkheid der Renaissance-kunstenaars van klassieke
voorbeelden zie bl. 74/75.
De terminologie wordt nog ingewikkelder, doordat ‘modern’ ook middeleeuwsch kan aanduiden
en ‘antycqsch’ (d.w.z. Renaissancistisch), dus vaak nieuwer is dan ‘modern’. Zie: J.W. MULLER,
‘Over historische en literaire namaak’, De Tijdspiegel 69 (1912) III, bl. 222 noot 1. - Voorbeelden
van het gebruik van ‘teutsch’ en ‘altdeutsch’ in malem en bonam partem gaf W. GOETZE (Beiträge
zur Gesch. d. dtschen Sprache und Literair 24 (1899) bl. 476), vgl. ook R. KAUFMANN, Der
Renaissancebegriff in der deutschen Kunstgeschichtsschreibung, Winterthur 1932, bl. 3.
De steeds weer optredende vergelijking met de 3 of 4 leeftijden van den mensch werd in de
meeste gevallen niet verder dan de periode der m a t u r i t a s gevolgd; het was bezwaarlijk de
eigen tijd met een s e n e c t a s of zelfs een s e n i u m gelijk te stellen. Zoo ging dit systeem
van bloei en verval in biologische zin ongemerkt over in de intellectueele theorie eener gestadige
vooruitgang. Zie b.v. voor deze contradictie in Vasari's beschouwingen: E. PANOFSKY,
Städel-Jahrbuch VI (1930) bl. 61. Vgl. noot 69:3.

5) Ed. HOECKER, bl. 369/70 en 437181); deze opvatting evenzoo bij VON SANDRART (ed. PELTZER,
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bl. 52), vgl. KAUFMANN, Renaissancebegriff, bl. 20 ).
6) Schilder-Boeck ed. 1604. fol. 128. Zie voor een aan dezen overigens onbekenden schilder
toegeschreven teekening: K.T. PARKER, Cat. Coll. of Drawings in the Ashmolean Museum I,
Oxford 1938, No. 5.
7) MATTHIAS QUAD VON KINCKELBACH, Teutscher Nation Herligkeit, geciteerd bij KAUFMANN,
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Renaissancebegriff, bl. 17 ). Zie voor dezen schrijver ook: W. WAETZOLDT, Deutsche
Kunsthistoriker, I Lpz. 1921, bl. 20 e.v. en O. PELKA, ‘Matthias Quad von Kinckelbach und seine
Abhandlung Von den berumbten Kunstnern Teutscher Nation’, Gutenberg Jahrbuch 1934, bl.
187 e.v.
De tegenstelling ‘nach dem Leben’ tegenover ‘nach dem fliegenden Geist’, dient men als het
verschil van een realistische tegenover een idealistische opvatting betreffende het wezen der
kunst te verstaan.
8) Voor het uitzonderlijk vroege inzicht van den Benedictijner Prior Johannes Butzbach zie:
KAUFMANN, Renaissancebegriff, bl. 3; W. WAETZOLDT, ‘Die Anfänge deutscher Kunstliteratur’,
Monatshefte f. Kw. 13 (1920) bl. 137 e.v. en IDEM, Deutsche Kunsthistoriker, I bl. 13.
1) Vgl. ook W. WEISBACH, ‘Renaissance als Stillbegriff’, Hist. Zeitschrift 120 (1919) bl. 266.
2

Voor de term Gothisch zie: Borinski, Die antike in Poetik u. Kunsttheorie, II, bl. 66 ); J.
BURCKHARDT, Geschichte der Renaissance in Italien, 7. Aufl. 1924, bl. 30; E. PANOFSKY, ‘Das
erste Blatt aus dem Libro Giorgio Vasaris, eine Studie über die Beurteilung der Gotik in der
italienischen Renaissance’, Städel-Jahrbuch 6 (1930) bl. 25 e.v.
2) M.Z. BOXHORNIUS, Toneel ofte Beschrijvinge der Steden van Hollandt, Amsterdam 1632.
3) S. VAN HOOGSTRATEN, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, Rotterdam 1678, bl.
126.
Een eigenaardige, symbolische toepassing, die omtrent de gevoelswaarde van het begrip
Gothisch aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat levert het volgende door VAN LENNEP en
TER GOUW medegedeelde voorbeeld. Bij een der feesten in het revolutiejaar 1795, was er op
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de Botermarkt te Amsterdam een Gothische tempel opgericht, versierd met een aantal beelden.

4)
5)
6)
1)

2)

3)

4)

‘'t Waren allen invalieden; immers de een was zijn arm kwijt, de ander zijn been, een derde had
geen kop, en zoo was het met den geheelen winkel gesteld. Die figuren moesten nu den Adel,
het Leenstelsel, het Geweld en wat meer tot die familie behoorde, aan de geëerde burgerij
vertoonen. Midden in 't front was een lage deur, als de ingang tot een grafkelder en daaromheen
las men dit vernuftig opschrift:
Graf van de oude constitutie
(Het Boek der Opschriften, bl. 87. Uit de samenhang aldaar blijkt niet duidelijk, of deze vertooning
te zien was op het Revolutiefeest van 4-III-1795 of op het Alliantiefeest van 19-VI van dat jaar).
(Vgl. noot 69:3).
Hofwijck, vs. 618/20 ( = Gedichten ed. J.A. WORP, Dl. IV, Gron. 1894, bl. 282).
F. VERMEULEN, Gesch. Nederl. Bouwk., dl. III, bl. 127; dl. III der Platen, afb. 865/66.
A. VAN SCHENDEL, ‘Johannes Woutersz Stap’, Oud-Holland 54 (1937) bl. 269 e.v.
‘.... dass wenigstens im Rahme der maximilianesischen Hofkunst, etwa in den angeblich
historischen Darstellungen des ‘Weiszkunig’, eine politisch-historische Wiederaufnahme des
alten Stiles deutscher Kaiserdome möglich gewesen wäre, wenn man wirklich die oben
besprochenen Ansätze in dieser Richtung hätte entwickeln wollen’. (KÖRTE, Wiederaufnahme,
bl. 89; zie ook S. LASCHITZER, ‘H. Burgkmair's Genealogie des Kaisers Maximilian I.’, Jhrb.
Kaiserhaus, 7 (1888) bl. 41 en vgl. noot 115:4).
Wij kunnen ons hier niet verdiepen in het probleem, of dit verschijnsel der herleefde stijlen in
het algemeen een uit ‘vermoeidheid’ terugvallen tot de oude, traditioneele vormen mag worden
genoemd, dan wel of zich hier inderdaad een bewuste herleving van een stijl openbaart.
‘.... die Frage, ob die Wiederaufnahme alten Stilguts in den Niederlanden des 16. Jhts.
‘Historisieren’ oder ‘lebendigen Kraftquell’ bedeutet, ist eine so unendlich komplizierte, dass sie
immer nur von Fall zu Fall und ganz eindeutig meist überhaupt nicht beantwortet werden kann...’.
F. ANTAL, ‘Zum Problem des niederländischen Manierismus’, Kritische Berichte, I (1928/29) bl.
251.
Zie hierboven noot 64:5; V. BIRNBAUM, Románska Renesance koncem středověku (Romanische
Renaissance am Ausgang des Mittelalters), Prag 1924. [Kort excerpt in Belvédère (1924) II, bl.
190] en G. ANDRÉ, ‘Architektur und Kunstgewerbe als Gegenstand der Ikonographie’, Festschrift
Richard Hamann, Burg 1939, bl. 3 e.v., waar met name op het belang der ‘geschilderde
architectuur’ wordt gewezen.
H. FOCILLON schreef over ‘Quelques survivances de la sculpture romane dans l'art français’ in
Medieval Studies in Memory of A. Kingsley Porter, ed. by W.R.W. KOEHLER, Cambr. Mass. &
Londen 1939, II bl. 453.
O.v. FALCKE, ‘Die Neugotik im deutschen Kunstgewerbe der Spätrenaissance’, Jhrb. preuss.
Kunstsamml. 40 (1919) bl. 75 e.v. waar verdere litteratuur. Zie voor de in hoofdst. IV D ter sprake
gebrachte kwesties thans ook: H. KELLER, ‘Das Geschichtsbewusstsein des deutschen
Humanismus’, Historisches Jarhbuch (Görres-Gesellschaft) 60 (1940) bl. 664 e.v.
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V. Niet-historische of niet-nationale elementen in de vaderlandsche
geschied-uitbeelding
A. Ontstaan van iconologische groepen en hun onderlinge beinvloeding

I. Vorming van iconologische groepen
DE oudheidkundige elementen, waarover men voor de uitbeelding van historische
gebeurtenissen kon beschikken, waren dus wel van zeer heterogene aard. Sommige
der ‘gegevens’ werden volkomen ten onrechte als zoodanig beschouwd, andere
werden geïnterpreteerd op een wijze, waarbij het tijdsverschil van ca. 15 eeuwen
1)
wegviel , en weer andere bevatten zooveel traditioneele elementen, dat ze volgens
onze begrippen zeker niet zonder voorbehoud zouden mogen worden gebruikt. En
hoe poover was, alles bij elkaar genomen, dan nog het feiten-materiaal, waarover
men beschikte! Was het te verwonderen, dat de kunstenaars langs andere wegen
gingen zoeken? In 't algemeen kan men zeggen, dat dit gebrek aan feitenmateriaal
werd aangevuld door de vormen, die geldig waren in de iconologisch verwante
genres. M.a.w. de schilders en teekenaars stelden bewust, maar misschien nog
vaker onbewust, de vormen der uit te beelden historische gebeurtenissen gelijk met
vormen van soortgelijke, hun gemeenzamer onderwerpen.
De wijze, waarop deze overplanting kon plaats vinden, wordt duidelijk, wanneer
men let zoowel op de zoojuist geschetste ontwikkeling van de kunstwaardeering in
het algemeen, als op de in hoofdstuk II besproken invloed der typologische
geschiedbeschouwing.
In het zoojuist genoemde hoofdstuk wezen wij er op, hoe gaarne men de schema's
der klassieke historie in de eigen geschiedenis terug vond. In de beeldende kunst
was de traditie zoo mogelijk nog dwingender. Hier leidde dit gemak in het
overplaatsen van situaties onherroepelijk tot het bezigen van ‘beeldcitaten’. Ze
werden even bewust toegepast en evenzeer gewaardeerd, even angstig bewonderd
.... en even half begrepen, als b.v. heden ten dage het Latijn in parlementaire
redevoeringen.
De Renaissance-kunstenaar legde er eer mee in, wanneer hij de stand van een
2)
bepaald klassiek beeld in zijn compositie had te pas gebracht . Rubens schreef een
3)
verhandeling ‘De imitatione Statuarum’ en in diens ‘Stervende Seneca’, thans te
München, herkende de toenmalige geleerde beschouwer met zelfvoldaanheid het
laat-antieke beeld van een Afrikaanschen visscher, toen op dezelfde wijze in de
4)
Villa Borghese opgesteld .
Originaliteit was volstrekt niet de eerste eisch, die aan den kunstenaar werd
gesteld; het begrip plagiaat was zoo goed als onbekend en een groot aantal
ontleeningen bracht de eerlijkheid van het kunstenaarsschap geenszins in
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opspraak. De strenge gildebepalingen lieten het groote gebied van geestelijk
eigendom, dat in onze dagen door de auteurswet wordt bestreken, volkomen vrij.
1)
‘Vervalsenen’ doelde uitsluitend op het gebruik van slecht, ondeugdelijk materiaal ,
en nog bij Van Hoogstraten gelden met een woordspeling op de compileerende
2)
werkwijze veler kunstenaars ‘raepen, mits welgekookt’, als een ‘goede pottasie’ .
De Piles leert, dat het goed is, zich van de studies van anderen zonder bedenken
3)
te bedienen en hij wijdt een hoofdstuk aan het nut van prenten en hun toepassing .
Van Herman van der Mijn (1684- ± 1741) vernemen wij als groote bijzonderheid,
dat hij noch prenten, noch teekeningen van eenig meester bezat, maar alles naar
4)
het leven of uit het hoofd schilderde .
Niet alleen dus de ‘individualiteit’ van het onderwerp, ook die van het kunstwerk
5)
zelf blijkt een nog niet zeer uitgesproken karakter te hebben aangenomen .
Hierbij houde men in het oog, dat voor beschrijving der kunstwerken een
eenigszins gecodificeerde terminologie nog niet bestond. Vaak zien we de geleerde
schrijvers hun toevlucht nemen tot naar onze smaak niets zeggende klassieke
analoga.
Marcus Vaernewijck zàg wel het verschil tusschen de werken zijner dagen en de
door hem hoogelijk geroemde groep der graflegging Christi in de S. Baafs te Gent,
door den beeldhouwer Willem Hughe kort voor 1492 vervaardigd. Wanneer hij echter
zal gaan uiteenzetten, waarin het bijzondere van dit kunstwerk bestaat, komt hem
onmiddellijk het geval van Euphanor (‘daer Fabius Quintilianus af schrijft’) in de
geest, omdat ook daarheen ‘sommighe conste verstandighe mannen, oock constighe
schulptores ende pictores wel van over hondert mijlen ende meer quamen om tzelve
6)
te ziene....’ .
Het is hetzelfde, dat Oudenhoven van de rivier de Rijn alleen weet mede te deelen:
‘Diep ende breet, gelyck Julius Caesar deze riviere noemt. Snel ende breet, gelyck
7)
hem Plutarchus beschrijft ’. Of sterker nog, dat Erasmus Dürer's kunst prijst in door
8)
Plinius neergeschreven bewoordingen . Voor den tijdgenoot lag er ongetwijfeld een
groote charme in het feit, dat het relaas eener andere, in casu aan de oudheid
ontleende situatie eveneens voor het nieuwe, het moderne geval bleek op te gaan.
Het was min of meer een proef op de som, dat men zich in het nastreven der
9)
klassieken op de goede weg bevond .
Het werd een opgave van bijzondere bekoring, uit de vaderlandsche geschiedenis
stoffen naar voren te brengen, die zich tot een dergelijk parallelisme leenden. Het
werd voor de tijdgenooten een bewijs te meer, dat zij een goed en verheven doel
nastreefden, wanneer de oud-vaderlandsche stoffen op deze wijze kwamen te
stralen in de glans, die de bijbelsche verhalen steeds had omgeven en die de analoge
antieke verhalen nooit geheel en al hadden ontbeerd.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

76
De moderne onderzoeker moet zich gewennen aan het denkbeeld, dat de keuze
der te illustreeren voorvallen niet in de laatste plaats bepaald werd door hun
uitbeeldbaarheid.
Is het toevallig, dat zoovele roemruchte of merkwaardige voorvallen uit onze
vaderlandsche geschiedenis niet vóór het begin der 19de eeuw werden afgebeeld?
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat afbeeldingen van feiten als de dood van
1)
Jan van Schaffelaar of de wonderbaarlijke redding van het kindje in de wieg, drijvend
2)
op de golven van de St. Elisabethsvloed , in de 16de en 17de eeuw niet voorkomen.
Waarom niet?
Waarschijnlijk omdat er in bijbelsche noch klassieke oudheid ergens sprake is
van een dusdanige vorm van opofferende heldenmoed, of van de stuurmanskunst
eener kat.
Het zou natuurlijk verkeerd zijn te meenen, dat de desbetreffende kunstenaars
niet in staat zouden zijn geweest de genoemde situaties uit te beelden. Men moet
zich eer voorstellen, dat het onderwerp ondankbaar werd geacht; er waren zooveel
andere, waarmee meer eer te behalen viel.
Want wat kon tenslotte de vaderlandsche geschiedenis dierbaarder maken, dan
juist het afbeelden van feiten, die in de geschiedenissen van Israël, Hellas of Rome
3)
hun antecedenten vonden ?
Zoo zien we op dit punt de twee samenstellende factoren van het historiestuk,
n.l. de geschiedschrijving en de kunst, doordrongen van eenzelfde streven: het
bewust ontleenen aan oudere, voorbeeldig geachte situaties. Als het resultaat van
een opzettelijke keuze, niet als een uit onvermogen in gebreke blijven moet men
derhalve de lacunes van de hierboven bedoelde soort opvatten.
Wat geschiedde er nu, wanneer een 17de eeuwsche kunstenaar zich zette tot het
afbeelden van een tot dusver niet geïllustreerd gedeelte der vaderlandsche
geschiedenis? Bij de heerschende denkbeelden omtrent de taak en de werkwijze
van den kunstenaar kon het moeilijk anders, of hij concipieerde de hem in woorden
medegedeelde gebeurtenissen in de vormen, die hem van analoge, reeds eerder
4)
uitgebeelde gevallen vertrouwd waren . De weg hiertoe werd nog geëffend door de
omstandigheid, dat de geschiedbeschouwing zelve de nieuwe gebeurtenissen met
voorbeeldig geachte vorige evenementen placht te vergelijken. De te vervaardigen
afbeelding sloot zich dus als het ware vanzelf aan bij een der bestaande, in
iconografisch opzicht verwante groepen en zij ondervond hiervan invloeden, die
zich zoowel tot de details als tot de algemeene compositie uitstrekten. Is het te
verwonderen, dat bij deze tweezijdige ‘erfelijke belasting’ het historie-stuk een bij
uitstek traditioneel genre werd?
Om enkele voorbeelden te geven: vrijwel geen uittocht van de bevolking uit een
veroverde stad werd uitgebeeld, zonder dat op een in het oog loopende plaats een
5)
AEneas-achtige figuur zijn Anchises torste . Voor het verhaal van
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onderhandelingen op een afgebroken brug dienden zich vanzelf Horatius
Cocles-voorstellingen aan, voor de marteling van Gerard van Velsen in de ton was
de terechtstelling van Regulus het voorbeeld (vgl. afb. 116-117) en ook de Bijbelsche
aanknoopingspunten lagen voor de hand.

II. Bijzondere omstandigheden bij de boekillustratie
Al deze omstandigheden nu werden op het terrein der historische boek-illustratie
nog versterkt door een zuiver technische aangelegenheid. De ‘uitbeeldbaarheid’,
waarvan we zoojuist spraken, hing in de practijk nauw samen met de aanwezigheid
van een bruikbaar voorbeeld, soms zelfs met de bruikbaarheid van het ‘cliché’ in
de letterlijkste zin van dat woord.
De vraag ligt voor de hand, in hoeverre de geschiedschrijvers directe invloed op
de kunstenaars konden uitoefenen en het historische gehalte hunner uitbeeldingen
vermochten te bepalen.
Het klinkt wellicht vreemd, maar die invloed is in het algemeen gesproken bij het
verluchte geschiedboek geringer dan bij het geschilderde historiestuk. Bij het
historiestuk, dat wel nimmer zonder opdrachtgever ontstaat, zal de lastgever
nauwlettend toezien, dat zijn project naar behooren wordt uitgevoerd en indien al
1)
niet een historicus als raadsman en supervisor voortdurend bij de hand is , zal men
zijn voorstellingen toch gevormd hebben op grond van eenig als autoriteit geldend
geschrift. Ten slotte ook is het den schilder (wat de realia betreft) om het even wat
hij schildert. Vergeleken daarbij was het maken van de houtblokken, waarmee de
eerste gedrukte kronieken werden geïllustreerd, een kostbaar en moeizaam werk.
Het werd gewoonte, bestaande houtblokken op te koopen of reeds ter drukkerij
aanwezige te bezigen ter illustratie van min of meer adaequate verhalen, en deze
2)
methode werd juist bij het geschiedboek met graagte toegepast . Met de geest van
het te illustreeren werk werd daarbij zoo goed als geen rekening gehouden, en in
de gevallen, dat een bestaande tekst door een anderen uitgever werd herdrukt, en
dus het contact met den schrijver geheel en al was verbroken, eerst recht niet.
Zoo mag, gelijk hieronder nader zal worden uiteengezet, de oudste afbeelding
van de bewoners dezer streken in Noviomagus' ‘Historia Batavica’ in het geheel
niet beschouwd worden als een poging van een beeldend kunstenaar om een
illustratie te leveren bij het door den humanist geschetste beschavingsbeeld.
Dat de kostbaarheid der houtblokken echter geen oorzaak, doch hoogstens
aanleiding kan zijn geweest, blijkt b.v. uit het hierboven (bl. 50) aangehaalde
voorbeeld van een geteekend stadsgezicht van ± 1450. De oorzaak lag elders. Zelfs
eenvoudig te controleeren illustraties waren allesbehalve natuurgetrouw en zij
beoogden ook niet dat te zijn. Wat deed het er ook toe! Bij de uitbeelding van een
vorst gold de afbeelding toch meer het ambt dan de persoon, en

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

78
de gevechtsscènes lieten althans geen twijfel op het belangrijkste punt: dat men
1)
met elkaar slaags was ! Deze wijze van doen vindt men in dit tijdvak overal, niet
alleen bij de geschied-illustraties.
Zoo treft men in de 17de-eeuwsche uitgaven van scheeps-journalen telkens weer
een dergelijk nonchalant gebruik van reeds bestaande koperen platen aan. Gillis
Joosten Saeghman, ‘ordinaris Drucker van de Journalen ter Zee en de
Landt-Reysen’, liet een drukplaat uit Jan van Neck's tweede reis van 1600,
2)
voorstellende een feestelijke optocht te Patane , in 1603 weer dienst doen bij zijn
uitgave van het journaal van Steven van der Hagen, waar een door den koning van
3)
Pegu aangericht feest moest worden geïllustreerd . Het op de plaat gegraveerde
opschrift bij de eerstgenoemde uitgave: ‘Hoe de Koninginne Haer gaet vermaecken’
is door het uitslijpen van de vrouwelijke uitgang -inne en het veranderen van ‘Haer’
in ‘Hem’ voor den Koning van Pegu pasklaar gemaakt.
Dezelfde uitgever bezigde op deze wijze niet alleen éénzelfde plaat
achter-eenvolgens ter aanduiding van Sint Helena, de Tafelbaai en het eiland Joan
Fernando, maar hij drukte zelfs binnen één boek (Steven van der Hagen's reis van
1606) op de bladzijden 10 en 12 dezelfde plaat zoowel voor Cochin als voor Pegu
4)
af !
Een typisch voorbeeld, dat men het - zelfs op 't eind van de 17de eeuw en ondanks
de stellige bewering van de titel - niet zoo nauw nam met de illustratie, is: Greg.
Leti, ‘Teatro Belgico, o vero ritratti historici, chronologici, politici, e geographici, delle
sette Provincie Unite’ (Amsterdam. 1690). Van Sichem's portret van Prins Willem I
doet hier nog tweemaal dienst en wel als Karel Gustaaf van Zweden en Karel Gustaaf
van de Palz; het portret van Willem II is een kopie van een beeltenis van één der
Hollandsche graven, voor Fuentes moet een portret van Requesens dienen, Maria
Stuart stelde oorspronkelijk Maria van Hongarije voor, die men voor deze gelegenheid
5)
een crucifix en een rozenkrans in de handen heeft gegeven, enz. enz. .
Overziet men de West-Europeesche boekproductie der 16de eeuw, dan valt het op,
dat de geïllustreerde geschiedboeken, vergeleken bij b.v. de verluchte werken van
natuurwetenschappelijke aard, ver in de minderheid zijn. Dit is des te merkwaardiger,
omdat de historische handschriften der voorafgegane periode wel degelijk
ruimschoots verlucht waren.
De uitbeeldingen van episoden geraakten in de loop der 16de eeuw zelfs in tal
van gevallen geheel in onbruik.
De kentering, die in dit opzicht valt waar te nemen, teekent zich het duidelijkst af
binnen het gebied der bijbel-illustratie. De illustraties bij Luther's bijbelvertaling
vervullen een totaal andere rol, dan die in de werken der vorige periode.
De bij de Openbaring behoorende prenten (uit de school van Lucas Cranach) der
Septemberbijbel (1522) zijn niet als versiering, maar als hulpmiddel tot
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het voorstellingsvermogen van den lezer bedoeld. Ze zijn exegetische hulpmiddelen,
evenals de sedert dien voor Protestantsche bijbels traditioneel geworden
afbeeldingen van de zevenarmige kandelaar, van de tafel der toonbrooden, van het
vaatwerk des tempels, e.d. Daarnaast verschenen al spoedig enkele verhelderende
landkaarten betreffende de woonplaatsen van de Stammen van Israël en Juda en
1)
de door Paulus gevolgde route .
Deze ontwikkeling der bijbelverluchting is kenmerkend voor het geïllustreerde
boek dier dagen. De wetenschappelijke afbeelding floreert, de
episodisch-illustreerende leidt een kwijnend of ephemair leven. De meeste van
Justus Lipsius' oudheidkundige werken zijn reeds op moderne wijze geïllustreerd
met afbeeldingen naar munten en andere origineele voorwerpen. Zijn ‘Poliorceticωn’
(Antw. 1596) echter, welk werk de krijgswerktuigen der Romeinen behandelt, prijkt
met een prent (ws. door Pieter van der Borcht), waarop de belegerde stad een
2)
middeleeuwsch karakter vertoont met Christelijke kerk en al .
Terwijl er van Caesar.'s ‘De Bello Gallico’ tal van geïllustreerde uitgaven bestaan,
is het ons niet gelukt, één verluchte editie van Tacitus' ‘De Germania’ te ontdekken.
De reden tot dit verschil springt thans in het oog: bij Caesar's tekst kon men
afbeeldingen geven van de door hem beschreven belegeringswerktuigen,
3)
verschansingen, bruggen en torens ; Tacitus' essai vroeg een geheel ander soort
illustreering. In stede van het hierboven gebruikte woord ‘episode’ schijnt thans het
woord ‘genre’ meer op zijn plaats ter kenschetsing van de voor dit boek vereischte
soort illustraties.
De Middeleeuwsche kunstenaar had zich moeite gegeven, het door hem
behandelde voorval in zooveel mogelijk episoden weer te geven. Men denke slechts
aan Memlinc's ‘Zeven vreugden van Maria’ te München, waarop behalve dit
onderwerp o.a. nog de geheele legende van de Driekoningen wordt uitgebeeld.
Het is merkwaardig op te merken, dat men - op een enkele uitzondering na - tot
het eind van de 18de eeuw deze soort van verluchting uit de weg schijnt te gaan.
Wanneer men in deze periode b.v. een beroemd man wil herdenken, geeft men zijn
portret liefst in medaillon al dan niet door ‘bijwerk’ omgeven; een teekenende episode
uit zijn leven beeldt men daarentegen zelden af. Zoo verhaalt Junius in 1588 de
bekende geschiedenis van Laurens Jansz. Coster's toevallige uitvinding der
boekdrukkunst; het zal echter tot het midden der 18de eeuw duren, voor we hem
4)
in zijn toga door den Hout zien wandelen gelijk de schoolboekjes het ons leerden .
Het illustreeren van een historisch werk met historische tafereelen was op het
eind van de 18de eeuw een zoo groote nieuwigheid, dat de uitgevers van J. Nomsz's
Heldendicht ‘Willem de Eerste’ (1779) de daarbij behoorende prenten ook los
verkrijgbaar stelden. ‘Welke Kunstplaten mede kunnen worden gevoegd in de
Vaderlandsche Geschiedenissen, als die van Wagenaar, Hoofdt, Bor, le Clercq,
5)
enz.’ .
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In dit licht wordt het ook duidelijk, waarom in onze 17de eeuwsche boek-productie
zoo uiterst weinig geïllustreerde letterkundige werken voorkomen, terwijl b.v. de
1)
geïllustreerde reisbeschrijvingen legio zijn .
Wat nu speciaal de historische illustratie betreft, bij ons zijn feitelijk Fokke, Buys
en Vinkeles de eersten, die zich ten doel stelden in een reeks prenten ‘het verleden’
als een aaneenschakeling van markante feiten voor het oog van den beschouwer
2)
te ontrollen , al verdienen ook de vroegere minder omvangrijke pogingen van een
3)
4)
Jan Luyken en een Romein de Hooghe in dit verband vermelding .
Volledigheidshalve noemen wij nog de populaire ‘Oude Hollandsche
Geschiedenissen ofte corte Rijm-Kronijck, verdeelt in XII boecken beginnende van
de Suntvloet tot den jare 1560’, door den blinden predikant Casparus Wachtendorp
5)
in zijn ‘donkerste en ledigste’ tijd berijmd en in 1645 in het licht gegeven ‘met platen,
daer toe noodigh, noyt voor desen soo uytgegeven’. Het werk, dat een uitvoerig
verhaal van Bato's lotgevallen bevat, wijdt verder o.m. uit over de tocht naar Damiate,
de moord op Floris V en de meermin, die in het begin der XVde eeuw in de Purmer
heette te zijn gevangen. Het is o.a. geïllustreerd met 9 grove, anonieme gravures,
3 aardige etsjes, die wij vragenderwijs aan S. Savery toeschrijven en 30 gegraveerde
6)
borstbeelden van de Graven van Holland, waarschijnlijk door Crispijn II de Passe .
***

B. De voorvaderen als primitief volk
I. Analyse der opvattingen

Algemeene ideeën omtrent primitieve cultuur stadia.
Het kan moeilijk anders, of een beschaving, die zich rekenschap geeft van haar
oudste verleden, gaat uit van de eigen, bekende en vertrouwde omstandigheden.
Het gewenschte beeld ontstaat vervolgens door eliminatie van die factoren, die
geacht worden in de loop der tijden te zijn verworven. Het belangrijkste punt bij dit
proces is de vraag, welke omstandigheden of eigenschappen der eigen cultuur als
latere toevoegsels worden aangezien.
Al naar de opvattingen van den beschouwer springt hem de vooruitgang dan wel
de verwording der eigen cultuur als het kenmerkende nieuwe element in het oog,
en al naar gelang van dit uitgangspunt ontstaat een ruw dan wel een liefelijk beeld
van gene primitieve beschaving.
Sedert de klassieke oudheid waren de genoemde twee opvattingen naast elkaar
voorgekomen. Terwijl Hesiodus had gesproken van de aurea aetas, die liefelijke
jeugd der menschheid, waarvan zij zich steeds verder verwijder-
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de, vond men bij Lucretius de theorie van een evolueerende schepping, die in een
1)
spontane botsing der moleculen haar allereerste oorsprong had gevonden .
Het behoeft geen betoog, dat de laatstgenoemde opvatting door het Christendom
2)
als bovenmatig heidensch werd verworpen . Daarentegen strookte de
veronderstelling van Hesiodus, dat een verworden wereld zich steeds verder van
een oorspronkelijke ideale toestand verwijderde, buitengewoon goed met het
Christelijke leerstuk van de zondeval. De aan Hesiodus en de door hem
geïnspireerde schrijvers ontleende begrippen omtrent een aurea aetas en de
Christelijke paradijsvoorstellingen konden elkaar zoodoende gedurende eeuwen
over en weer aanvullen en beïnvloeden.
3)
Toch bevatte ook Lucretius' opvatting van een ‘hard’ primitivisme zekere
elementen, die binnen de kring der Christelijke leerstellingen toepassing konden
vinden. Het verderfelijke van diens natuurfilosofie lag slechts hierin, dat hij het
4)
allereerste begin der menschheid als ruw, onbeschaafd en onontwikkeld voorstelde .
Veel van de onder zijn invloed ontstane denkbeelden waren echter bruikbaar.... mits
5)
men ze slechts toepaste op de na de zondeval ingetreden kommerlijke toestand .
Elk der beide klassieke opvattingen omtrent de ontwikkelingsgang der cultuur
vond op deze wijze een verwante tegenhanger in de Christelijke gedachtenwereld.
Zooals de klassieke voorstellingen aangaande een aurea aetas en de Christelijke
opvattingen omtrent het paradijs elkaar dekten, zoo bestond er ook een
overeenkomst tusschen de ideeën van een ‘hard’ primitivisme en de omstandigheden
6)
van ons aller ouders na de zondeva1 .

In verband met de vaderlandsche geschiedenis.
Op het gebied der vaderlandsche geschiedschrijving kon van een afkeer der
opvattingen van een ruw primitivisme nog minder sprake zijn. Waarom zouden de
direct van den Adam-na-de-zondeval afstammende Germaansche stamvaders in
deze onherbergzame streken niet in jammerlijke en primitieve omstandigheden
hebben geleefd, totdat hun door de komst der Romeinen de ware beschaving ten
deel viel?
Dank zij deze gedachtengang, die zoo geheel en al in de lijn lag der humanistische
geleerden, werd in de wetenschap het vaderlandsch verleden - waarmede men de
eigen cultuur op generlei wijze vereenzelvigde - doorgaans als een ruw primitivisme
opgevat.
De tegenhanger, het idyllisch-primitieve, dat in de klassieke geschriften omtrent
7)
de Germaansche volkeren geenszins ontbrak , bleef gereserveerd voor de in
8)
diezelfde tijd zoo geliefde Pastorales en Arcadia's . Dit is des te opmerkelijker,
omdat deze Arcadia's een mengsel waren van de herdersidylle en gepopulariseerde
oudheidkunde. Maar de op aangename wijze over historische onderwerpen koutende
harders en harderinnen blijken bovenal doordrongen van de braafheid, de
beleefdheid, het fatsoen en de eruditie van
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zichzelf en huns gelijken. Hun komt de eeretitel van Bataven toe, en wat zij elkaar
1)
ter tijdkorting tusschen twee herbergen of ‘onder't loofwerk van liefkoserije’
mededeelen, betreft de wilde, ‘raare’ zeden uit een tijd, toen men nog in
beestenvellen gekleed ging. Men had zichzelf ook te zeer met ‘de herders’
geïdentificeerd, om bovendien nog de primitieve culturen uit lang vervlogen tijden
in deze idyllische sfeer te kunnen betrekken. Zelfs de naam van ‘Batavier’ verliest,
in deze samenhang gebezigd, zijn historische klank.
In Rodenburg's ‘Trouwen Batavier’ (geschreven omstreeks 1601, gedrukt 1617),
door den schrijver een ‘naboots’ van Guarini's ‘Pastor Fido’ genoemd, werd de
handeling van Arcadie naar 's-Gravenhage verplaatst, maar tegelijkertijd werd de
2)
tijd, waarin het stuk speelt, die van den schrijver zelf .
Daarentegen is Vondel's historisch stuk ‘De Batavische gebroeders’ (1663)
allesbehalve idyllisch. In zijn arcadisch gelegenheidsstuk ‘De Leeuwendalers’ (1647)
daarentegen, waar een historische stof naar onze begrippen stellig niet misplaatst
zou wezen, beperkt de dichter zich tot een vage historische allegorie, waarin slechts
de tegenstelling tusschen Noordelijken en Zuidelijken met de geschiedkundige gang
van zaken overeenkomt, en hij waarschuwt uitdrukkelijk hen, die ‘neuswijs in alle
personaedjen, vaerzen en woorden geheimenissen zoeken’, dat ze deze ‘er niet
zullen visschen’. Het historische en het idyllische, of om duidelijker te wezen, het
historische en het arcadische schijnen elkaar onder invloed der 17de eeuwsche
3)
pastorale uit te sluiten . Slechts het ruw-primitieve bleef voor historische
beschouwingen bewaard en we vinden in de beeldende kunst dit soort voorstellingen
uitsluitend onder de illustraties bij wetenschappelijke werken. De schilderkunst
ontleende in overeenstemming met haar representatievere aard haar stof doorgaans
aan de heroïsche opvattingen.

II. Analyse der uitbeeldingen
a) Traditioneele elementen. Adam en Eva.
‘Quando expulsi sunt de paradiso, fecerunt sibi tabernaculum’, heette het in het
4)
apocriefe leven van Adam en Eva , en te beginnen met de Ashburnham Pentateuch
van de 7de eeuw komt deze loofhut herhaaldelijk voor ter karakteriseering van de
kommerlijke omstandigheden van het eerste menschenpaar.
Ook in de biblia sculpta der middeleeuwsche kerken ontbraken afbeeldingen van
Adam en Eva na de zondeval nimmer, noodzakelijk als dit motief was als
tusschenstadium tusschen Paradijs en Verlossing. Men schijnt aan het verbannen
eerste menschenpaar zelfs bij voorkeur een plaats vlak bij de ingang te hebben
5)
gegeven, hetzij als versiering der vaak uit brons gegoten deuren , hetzij als
6)
beeldhouwwerk in het kerkportaal .
Bovendien was een afbeelding van Adam's en Eva's eerste arbeid nog in
eenigszins andere samenhang gewenscht. Aan de Campanile te Florence wordt
de geschiedenis van Adam en Eva niet afgebeeld om de noodwendigheid

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

83
van Christus' kruisdood aan te toonen, maar de desbetreffende medaillons zijn mèt
die van Jabal, den eersten schaapherder, die van Jubal, den uitvinder der eerste
muziekinstrumenten, die van Tubalkain, den eersten smid, onderdeelen van het
scholastisch-encyclopedische systeem, dat kunsten en wetenschappen, sacramenten
1)
en deugden in eenige overzichtelijke reeksen had gerangschikt .
Adam's arbeid (en Eva's huisvlijt niet uitgesloten) bleef gedurende eeuwen het
traditioneele proëmium van elke technische of wetenschappelijke verhandeling. En
niet ten onrechte, immers alleen door verwijzing naar Adam's eerste arbeid viel de
onontbeerlijke samenhang van kunsten en wetenschappen met de toenmalige
theologie aan te toonen. Theophilus was zijn ‘Schedula diversarum artium’ (± 1100)
op deze wijze begonnen en bij Cennini (± 1390) is het nog juist zoo.
Tenslotte zij eraan herinnerd, dat volgens Genesis 3:21 God de Vader na de
zondeval voor het eerste menschenpaar hemden uit beestenvellen maakte en ze
2)
hun aantrok . De traditioneele uitbeeldingen van den spittenden Adam en de
spinnende Eva, beide in dierenvellen gehuld, hebben op de iconografie van het
3)
primitieve verleden een groote invloed uitgeoefend .

Vitruvius' beeld der eerste beschaving.
De abstracte natuurfilosofie van Lucretius - het ligt voor de hand - heeft tot niet veel
uitbeeldingen aanleiding gegeven; wel echter een geschrift van wetenschappelijk
karakter, dat voor een gedeelte op Lucretius' opvattingen was gebaseerd: Vitruvius'
‘Tien boeken over de architectuur’, een werk dat gedurende de middeleeuwen
nimmer geheel en al was vergeten en sedert het begin der Renaissance bij de
4)
kunstenaars welhaast de plaats van een bijbel innam . De Vitruvius-uitgaven nu
kwamen meer dan eenig ander boek voor illustratie in aanmerking, en de 16de
eeuwsche Italiaansche, Fransche en Duitsche drukken, door en voor kunstenaars
vervaardigd, zijn voorzien van houtsneden, die elk tot de beste producten van hun
tijd en land behooren. Uiteraard bestaat het grootste deel der afbeeldingen uit
architectonische reconstructies, overzichten van de zuilen der diverse bouworden
en voorbeelden van fijn gebeeldhouwde kapiteelen. Maar er was in het boek één
passage, die tot illustraties van gansch andere aard lokte.
In het eerste hoofdstuk van het tweede boek verhaalt Vitruvius, hoe door wrijving
der door een storm heen en weer gezwiepte boomen vuur ontstond. Vuur dat hier,
juist als in het verhaal van Prometheus, als het eerste begin van elke cultuur wordt
beschouwd. In de gedwongen samenwerking, eerst bij het bedwingen van de brand,
later bij het onderhouden van het vuur, welks aangename eigenschappen men
weldra had opgemerkt, ziet Vitruvius in navolging van Lucretius de aanleiding tot
5)
het ontstaan der taal . Uitvoerig verhaalt hij verder, hoe de primitieve mensch zich
daarop in loofhutten en holen een woonplaats bereidde en hoe hij - ‘de bouwwijze
der
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zwaluwen imiteerend’ - zich vervolgens van leem en hout hutten maakte, die bij het
toenemen zijner vaardigheid van dag tot dag beter uitvielen. Kortom, Vitruvius geeft
1)
een inleidende schets van de ontwikkeling der bouwkunst ab ovo .
De illustraties, die op deze scenes betrekking hebben, brengen de bedwinging
2)
van het vuur en het bouwen der eerste hutten in beeld (afb. 28). Zij vertoonen in
hooge mate de invloed der zooveel oudere Adam-en-Eva-iconografie. Omgekeerd
blijkt uit tal van latere bijbel-illustraties, hoezeer de kunstenaars de geest van
Vitruvius' boek in zich hadden opgenomen.
Vergelijkt men bij voorbeeld de prenten uit Schedel's ‘Liber Chronicarum’ (Anton
1

Koberger, Neurenberg 1493; afb. 27 ) of die van Petit en Regnault's ‘Chronica
Cronicaux (Parijs 1521) met de ongeveer een eeuw later ontstane reeks prenten,
die Johan Sadeler en Maarten de Vos ter illustratie der hoofdstukken III en IV van
Genesis uitgaven (afb. 29), dan is het voornaamste verschil juist gelegen in een
3)
toeneming van de belangstelling voor historische details . Men begint zich af te
vragen, hoe de hutten geconstrueerd waren en (invloed van Vitruvius!) hoe zij werden
1

2

opgebouwd (vgl. afb. 29 met 28 ). Men laat Adam het land bewerken met een
spade, bestaande uit een aan een stok bevestigde runderkaak, men bezint zich op
een primitieve vorm van hamers en bijlen en men hangt in de hutten kalebassen
4)
op, gelijk men ze bij de Indiaansche volkeren in gebruik heeft gezien .
Het kon moeilijk anders, of naarmate de uitvoerigheid toenam en het anecdotische
de overhand verkreeg ,verminderde het grimmige karakter van de ‘In sudore
tuo’-uitbeeldingen, waardoor b.v. Holbein's bekende illustratie van Genesis III is
5)

2

gekenmerkt (afb. 27/ ). De zoojuist genoemde reeks van Sadeler en De Vos is dan
ook reeds zeer dicht genaderd tot een idyllische stemming, die zoo al niet bij de
gouden-, dan toch bij de zilveren eeuw kon worden vergeleken. Dat voor de
17de-eeuwsche ontwerpers op dit punt de grenzen tusschen de bijbelsche en de
klassieke stoffen niet altijd in het oog werden gehouden, bewijst een
2

6)

Metamorphosen-illustratie door Chrispijn van de Passe Sr. (afb. 30 ), waar de
2

ploegende Adam uit de reeks van Sadeler en De Vos (afb. 29 ) gecombineerd is
met een spittende Adam uit een prent van 1604, door Jan Saenredam naar Abraham
7)
Bloemaert (afb. 30).
De primitieve, uit stukken en brokken bijeengebonden landbouwwerktuigen dezer
prenten vindt men tenslotte nog eens op het door J. Gelle gegraveerde titelblad bij
8)

3

Constantijn Huygens' ‘Costelic Mal’ van 1622 (afb. 27 ).

Hercules.
Naast de bijbelsche Adam en Eva leverde de klassieke Hercules-figuur bijdragen
tot de iconografie van den Germaan. Gewapend met zijn knots en omhangen met
een dierenhuid is de 17de eeuwsche ‘Batavier’ niet veel anders dan een tweede
Hercules. Een buitengewoon sprekend voorbeeld is het
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door Rubens ontworpen titelblad voor Herman Hugo's ‘Obsidio Bredana’ (Antwerpen
1)

1

1626), waarvan het ontwerp zich te Londen bevindt (afb. 32 ). Het pad tot deze
overdracht van Hercules tot Bataaf zal wel zijn gebaand door de bekende plaats bij
2)
Tacitus, dat volgens heugenis der Germanen Hercules onder hen had verkeerd .
Maar deze mededeeling zou in iconografisch verband wel nimmer een zoo groote
beteekenis hebben verkregen, wanneer niet reeds sedert de Oudheid de
Hercules-figuur verbonden was geweest met het begrip deugd, dat immers eveneens
3)
in het centrum stond van zoovele schilderingen van primitieve cultuurtoestanden .
Hoe dit zij, de naam Hercules kreeg in de mond der Renaissancegeleerden een
oud-vaderlandsche klank; aan het Bourgondische hof had de Hercules-figuur reeds
4)
5)
een belangrijke rol gespeeld , men kende een Hercules Gallicus ; Hercules
Germanicus hoorde keizer Maximiliaan zich gaarne noemen en Vates Herculeus
6)
betitelde zich Janus Tolophus zijn hofpoëet .

Simson.
Wij zagen reeds, dat Dürer in zijn tractaat over de menschelijke canon ernaar
7)
streefde, de heidensche Hercules tot een Christelijken Simson om te vormen ,
waarmede hij als zijn bewuste voornemen aanduidde, wat voor en na ook langs de
8)
weg van onbewuste contaminatie plaats vond .
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Houtsnede door Jan Gossaert, ± 1525.
9)

Hercules was de natuurlijke tegenhanger van Simson , en gelijk in het hier
behandelde tijdvak Simson zijn heroïsche gestalte ontleent aan den klassieken
heros, wapende deze zich op zijn beurt soms met de ezelskinnebak, dat typische
10)
wapen van den bijbelschen held . Zoo komt op de drukkersmerken van Craft Müller
te Straatsburg als toespeling op diens voornaam een aldus gewapende man voor,
11)
zonder dat kan worden uitgemaakt, of Simson dan wel Hercules werd bedoeld .

Kaïn.
We moeten wel gelooven aan de mogelijkheid van een dergelijke verschuiving van
het attribuut naar een in iconografisch opzicht verwante figuur, aangezien we dit
verschijnsel in het geval van Simson's ezelskinnebak nog éénmaal waarnemen. Als
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derde, die als sterke man aanspraak mag maken op dit attribuut, meldt zich namelijk
de geweldenaar Kaïn. Talrijk zijn de voorstellingen, waarop deze eerste
1)

1

menschenzoon zijn broeder Abel met een kinnebak doodt (vgl. ook afb. 31 ).
Wanneer Kaïn, over wiens moordinstrument de bijbel zich niet uitlaat, uitsluitend
als broedermoordenaar bekend zou wezen, zou het hier aangetoonde verband
tusschen Hercules, Simson en Kaïn niet meer zijn dan een interessante
wetenswaardigheid. Volgens Genesis 4:17 was het echter eveneens Kaïn, die na
zijn vlucht de eerste stad bouwde, en zoo sluit zich de kring en bevinden we ons
2)
weer op het gebied der primitieve beschavingstoestanden .
Als eerste stedenbouwer en gekarakteriseerd door een kinnebak vinden we dan
ook Kaïn op het frontispice van Bruin-Hogenberg's Stedenboek, waar hij geflankeerd
3)

2

wordt door Pallas Athene als de ‘artium inventrix’ (afb. 31 ).

Wildeman.
Maar nog zijn we niet aan het eind van onze opsomming der verschillende elementen,
die als primitief-in-algemeene-zin in zwang waren en voor het primitieve in historische
zin konden worden aangewend.
Door de West-Europeesche cultuurvormen der late middeleeuwen spookt op tal
van plaatsen de ‘Wildeman’. Men komt hem tegen in de balletten aan de hoven,
men vindt hem als ornamehtaal element in bouwkunst en kunstnijverheid en men
treft hem aan in de heraldiek als schilddrager. In deze laatste hoedanigheid had hij
- al dan niet door een Wildevrouw geflankeerd - zijn weg gevonden naar de titelbladen
of colofons der incunabelen en postincunabelen (afb. 34 en tekstafb. bl. 161). Verder
had hij een rol in de ideeënwereld der hoofsche minnedienst en werd
4)
dienovereenkomstig vaak afgebeeld op de z.g. Minnekastchen .
Het zou ons te ver voeren, hier nader in te gaan op de verschillende facetten van
5)
deze figuur, die wellicht voor een deel met Hercules verwant is . Hoe dit zij, de
Wildeman, gelijk men hem op het einde der middeleeuwen voorstelde, heeft zoowel
6)
op de uitbeelding van Adam-en-Eva-na-de-zondeval, als ook op die van Hercules
7)
en van den Germaan een groote invloed uitgeoefend .
De herinneringen aan een groot woud (Hercynisch woud, Woud zonder genade,
Schakerbosch), dat deze streken bedekte en waarmee men Holland's naam al dan
niet etymologisch verbonden achtte, treft men bij de meeste geschiedschrijvers
8)
9)
aan . In Vlaanderen vindt men een soortgelijke overlevering en deze opvattingen
hebben stellig mede de weg geëffend tot de iconografische gelijkstelling van den
‘Batavier’ met den z.g. wildeman, die niets anders is dan een silvaan. Andreas
Cornelius spreekt in zijn fantastische ‘Croniicke van Vrieslant’ (1597) (welke hij liet
doorgaan voor het werk van een door hem gefingeerden 10de-eeuwschen Frieschen
geschiedschrijver Ocko Scarlensis
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en een even apokriefen auteur Vlytarp) over de legendarische stichters van de
Slavenburch bij Vlaardingen met de volgende woorden: ‘Deze Slaven waren oock
1)
seer ruych gelijck wilde lieden’ .
Adam en Eva, Vitruvius' illustraties, Hercules, Simson, Kaïn en de Wildemannen,
en niet te vergeten de hierboven (bl. 56) reeds behandelde Signiferi, het is een
lange reeks van eeuwenoude, onderling vrij overeenkomstige gestalten, die alle
tezamen als ‘primitieven avant la lettre’ de fantasie zouden bevruchten van de
kunstenaars, die de geschiedwerken der Renaissance gingen illustreeren. En zoo
sterk was die invloed, dat tot op den huidigen dag de ‘Batavier’, gelijk hij in onze
verbeelding leeft, ten nauwste verwant is met al deze figuren (vgl. afb. 33).

b) Exotische dementen.
Binnen het proces der verruiming van de horizon der West-Europeesche culturen
gedurende de Renaissance spelen historische en exotische elementen een
overeenkomstige rol. In beide gevallen werd het oog geopend voor het bestaan van
samenlevingen van tot dusver onbekende structuur. Naast deze overeenkomst in
werking valt evenwel een groot verschil in ouderdom tusschen de historische en de
ethnografische occupaties waar te nemen.
De practijk leidt nu eenmaal veel spoediger tot het constateeren der duizenderlei
verschillen tusschen het eigen volk en de uitheemsche, dan tot het opmerken van
het onderscheid tusschen de omstandigheden der eigen cultuur en die van lang
vervlogen dagen. Wat men op het gebied der volkenkunde met eigen oogen na een
reis van enkele weken kon aanschouwen, moest in het veld der historie moeizaam
opgedolven en in abstracto worden gereconstrueerd.
Zoowel in verhaal als in afbeelding is het exotische detail of althans het detail,
dat geacht wordt een ethnologisch verschil tot uitdrukking te brengen, reeds
algemeen in gebruik in een tijd, die voor het accentueeren van historische verschillen
nog niet het geringste besef blijkt te bezitten. Zoo was b.v. bij de middeleeuwsche
uitbeelding van de Aanbidding der Driekoningen reeds vroeg een typeering in zwang
gekomen, die - met hoe gebrekkige kenmerken ook - de drie vorsten als
2)
respectievelijk uit Europa, Azië en Afrika afkomstig wilde onderscheiden.
Ook op andere punten noodde het bijbelverhaal tot het uitwerken van
3)
ethnografische verschillen . Waren deze eenmaal traditioneel geworden, dan konden
deze onderscheidingen evenzoovele aanduidingen worden van de historische
verwijderdheid dier gebeurtenissen. Bij een schilder als Bouts dienen behalve
ethnografische kenmerken als krulhaar en zware baardgroei, ook de middeleeuwsche
punthoed der Joden en de contemporain-exotische tulband ter aanduiding van de
4)
historische èn exotische sfeer der bijbelsche verhalen .
Sedert het begin van de 16de eeuw konden de kunstenaars meer en meer
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aan de realiteit gaan ontleenen. Verschillende van hen maakten reizen naar Turkije,
1)
Syrië en het Heilige Land ; anderen schetsten naar de exotische personen, dieren
2)
of realia, welke af en toe in Europa te zien waren . In 1502 komen de Portugeezen
Antwerpen binnen met beesten uit de nieuwe wereld (Calicut, Cochin-China) en
onverwijld bestelt de magistraat van Tournai bij den tapissier Jehan Grenier tapijten
‘a la maniere de Portugal et de l'Indië’, om deze ten geschenke te geven aan ‘aucun
3)
seigneur de France, dont n'est besoing icy de faire déclaration’ .

Boekillustraties.
Sedert het begin van de 16de eeuw gaan de exotische elementen ook tot de vaste
onderwerpen behooren der houtsnijders, die voor de Nederlandsche drukkers
werkten.
In 1508 verscheen bij Jan van Doesborch te Antwerpen een boekje, getiteld ‘Die
Reyse van Lissebone’. Het is geïllustreerd met zeven houtsneden, die de zeden en
gewoonten van enkele Afrikaansche en Indische stammen op levendige wijze
weergeven. De bibliografische en prentkundige bijzonderheden, die er over dit
werkje zijn te vermelden, geven een goed inzicht in de geliefdheid van dit soort
lectuur en in de snelheid waarmede afbeeldingen op dit gebied werden overgenomen
en nagevolgd.
In 1505/06 vond de eerste Duitsche expeditie naar de Portugeesche koloniën
plaats. Zij werd bekostigd door Augsburgsche kooplieden, de Fuggers, Welsers,
Imhofs en anderen. De Zuid-Duitsche steden, en Augsburg in de eerste plaats,
waren opgekomen door de specerij-handel, die de landweg volgend via die markten
Noord-Europa bereikte. De ontdekkingen van Vasco da Gama (1498) gaven aan
deze goudstroom een nieuwe loop. Lissabon werd de bevoorrechte stad, en de
Augsburgers konden vreezen, weldra geheel en al geïsoleerd te zijn. Reeds in 1504
wisten ze van den Portugeeschen koning toestemming te verwerven, om voor eigen
rekening schepen uit Lissabon te laten uitvaren. De eerste van deze expedities werd
geleid door Balthasar Springer. Deze reis genoot natuurlijk enorme belangstelling;
niet alleen hing met het welslagen der expeditie de welvaart der stad ten nauwste
samen, maar men zal ook, zonder in de eerste plaats aan eigenbelang te denken,
een groote interesse hebben gehad voor het reisverhaal van den eersten man, die
de onbekende streken had bezocht, waarmede men indirect reeds zoo lang in
verbinding stond. Enkele zijner reisnotities gaf Springer reeds in 1508 in het licht
als bijschriften bij fraaie houtsneden door den Augsburgschen kunstenaar Hans
Burgkmair den Oude. Deze reeks, die thans uiterst zeldzaam is geworden, geeft
afbeeldingen van:1) inwoners van Guinea en Algoa, 2) Arabië en Indië, 3)
Hottentotten met hun kudde, 4,5) Optocht waarin de Koning van Cochin op een
draagstoel, 6) Inboorlingen met kameel en olifant. Een zevende, kleiner blad herhaalt
in staande houdingen de inboorlingen van Algoa, die op het eerste vel zittend zijn
afgebeeld. Deze bladen, elk van ±26cm
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hoogte, beslaan achter elkaar gelegd in totaal bijna twee meter. Dergelijke groote
reeksen werden in die dagen meer gemaakt. Vaak dienden ze tot decoratie van
interieurs, hetgeen ook hun huidige zeldzaamheid kan verklaren.
Deze houtsneden van Burgkmair nu, liet Van Doesborch nog in het jaar van hun
verschijnen copieeren en uitgeven bij een Vlaamsche bewerking van een uitvoeriger
reisverhaal van Springer, dat hij waarschijnlijk in manuscript had leeren kennen.
Van Doesborch of zijn auteur haastte zich echter Springer's

INLANDSCH VORST. Illustratie bij een in 1508 te Antwerpen uitgegeven reisverhaal. Anonieme

copie naar een prent van Burgkmair uit hetzelfde jaar.

relaas het aanzien te geven van een werk van den zooveel beroemderen Vespucci.
Springer's voorrede en opdracht aan de Augsburgsche kooplieden werden
weggelaten en aan het slot werd een cosmografische paragraaf uit Vespucci's derde
reis verkort toegevoegd. In het volgende jaar verscheen te Augsburg een Duitsche
uitgave in boekvorm met illustraties, die op de een of andere wijze met de
1)
Antwerpsche copieën naar Burgkmair samenhangen .
Zoo waren dus Burgkmair's houtsneden nog in het jaar van hun verschijnen in
Antwerpen nagevolgd. Het was het eerste geval van ontleening aan het werk van
dezen Renaissance-kunstenaar, wiens invloed op de Nederlandsche kunst we nog
2)
eenige malen zullen bespeuren .
De uitgaven der vele ‘wonderbaarlijke reizen’ waren aanleiding tot het vervaardigen
van houtsneden met exotische onderwerpen; de Wildemannen hadden op de
titelbladen reeds de weg gebaand voor andere vertegenwoordigers van een primitief
cultuurstadium, en zoo konden de houtblokjes, die zoo juist nog een reisjournaal
hadden geïllustreerd, als ornamentale versiering de Europeesche Wildemannen
komen afwisselen.
Op een in 1520 bij Willem Vorsterman te Antwerpen gedrukte ‘Bulla apostolica
contra errores M. Lutheri’ wordt de titel geflankeerd door een Indiaanschen man en
3)
vrouw . Een zeer primitief houtsneetje, 1521 gedateerd, waarop o.a. inboorlingen,
Europeesche soldaten, een olifant en een dromedaris voorkomen, versiert het
titelblad van de ‘Ordinarius divini officii capituli Wyndesemensis’, door Albert Paffraet
4)
te Deventer gedrukt .
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Costuum- en voorbeeldenboeken.
In de loop van de 16de eeuw kwamen costuumboeken de honger naar exotische
details bevredigen. Nog vóór het jaar 1600 verschenen te Parijs, Rome, Antwerpen,
Venetië, Neurenberg en elders niet minder dan twaalf costuumboekjes, waarvan
1)
de meeste verschillende uitgaven beleefden . Omstreeks 1550 had Enea Vico
gravures uitgegeven met de costuums uit verschillende Spaansche provincies en
2)
van diverse andere volkeren . Zij werden gedeeltelijk gevolgd door de houtsneden
van de eerste costuumreeks in boekvorm, ‘Recueil de la diversité des habits’ (Parijs
3)
1562) , en door de gravures in Bertellius' ‘Omnium fere gentium nostrae aetatis
4)
habitus’ (Venetië 1563) , welke beide boekjes - elk in zijn techniek - het voorbeeld
voor een groot aantal dergelijke werken zouden worden.
Toch mag men zich niet al te veel voorstellen van de plaats, die in dergelijke
boekjes aan het exotische costuum was ingeruimd. Zij bevatten in de eerste plaats
de kleederdrachten, die bij de burgers en burgeressen der diverse Europeesche
steden in zwang waren, en ook hun oblong formaat duidt aan, dat ze evenals de
alba amicorum dier dagen vooral bedoeld waren als souvenir aan de reizen langs
de Europeesche cultuurcentra, welke toen door eiken man van beschaving ten
minste eenmaal in zijn leven werd ondernomen.
Voor het gebruik op de ateliers had men verder boekjes als Vogtherr's
5)
‘Kunstbüchlein’ , met voorbeelden van mutsen, helmen, beenbedekkingen pijlkokers,
pieken, dolken, cartouches en kapiteelen van velerlei fatsoen. Men behoeft slechts
te zien, hoe een kunstenaar als Maarten van Heemskerck zich inspant om voor zijn
6)
bijbelsche personen extravagante hoofdbedekkingen uit te denken , om te begrijpen,
met hoeveel aandacht op de ateliers dergelijke werkjes, die ook wel eenige
historische realia bevatten, telkens weer ter hand zullen zijn genomen.

Optochten en vertooningen.
Dezelfde vermenging van historische en exotische elementen kenmerkte de
optochten, balletten e.d., zooals die bij de intochten van vorstelijke personen werden
gehouden. Hierboven (bl. 25/6) spraken wij reeds over de historische onderwerpen,
die bij deze feesten een punt van het programma uitmaakten.
Een frappant voorbeeld van de vermenging van exotische en historische elementen
in een dergelijke vertooning deelde onlangs F. Saxl mede: bij de optocht in 1548
ter eere van Philips II's intocht binnen Milaan gehouden, droeg, blijkens een nog
bewaarde afbeelding, de kapitein van de wacht van den vicekoning een Turksch
kostuum; in een gedicht, dat de feestelijkheden beschrijft, heet het daarentegen,
dat hij ‘gekleed volgens de groote mode der helden, nog voelt, dat hij deel uitmaakt
van de roemrijke Oudheid’:
‘Vestito a la gran foggia de gli heroi,
Che de l'antico honor anchor si sente’.

Terecht merkte Saxl op, dat de bewondering en vrees, welke men in die da-

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

91
gen ten opzichte van de Turken koesterde, de aanleiding dezer vereerende
1)
gelijkstelling zullen zijn geweest . Een bewijs hiervoor leveren de talrijke
beschrijvingen van feesten ter gelegenheid van overwinningen op de Turken, waaruit
blijkt, dat de overwinnaars zich in Turksch costuum onder de overwonnenen begaven.
Een manier van triumfeeren, die volgens moderne opvattingen geenszins voor de
2)
hand ligt !
De beide genres, het exotische en het historische, stonden in de optochten en
feestelijkheden op één lijn, in zooverre als ze den toeschouwers een andere dan
de hun bekende en vertrouwde wereld voor oogen voerden. Wanneer men evenwel
de verhouding nagaat tusschen het historische en het exotische, ziet men, dat het
3)
historische quantitatief verre in de minderheid is , en wanneer men alleen let op
het vaderlandsch-historische, en het antieke uitschakelt, dat immers overeenkomstig
de opvattingen dier dagen eer tot het mythologisch-allegorische genre gerekend
4)
moet worden, blijft er vrijwel niets over .
Voor de uitbeelding van het primitieve verleden moeten derhalve de exotische
vertooningen en de daarmede samenhangende afbeeldingen stellig van meer belang
worden geacht dan de optochten met historisch onderwerp. Immers, dáár viel, gelijk
we zagen, het accent bovenal op de typologische of genealogische samenhang,
hetgeen ten gevolge had, dat de historische uitmonstering tot het strikt noodzakelijke
beperkt kon blijven. Bij de exotische onderwerpen daarentegen was juist de
minutieuze uitbeelding van een primitievere samenleving het voornaamste doel.
De betrekkelijk weinige keeren, dat in het Westen vertegenwoordigers van
5)
exotische volkeren of vreemde dieren waren te aanschouwen , viel dit blijkbaar
zoozeer in de smaak, dat men bij gebrek aan beter maskerades organiseerde, die
in dat gemis moesten voorzien. Zoo zag Dürer den 19den Augustus 1520 te Brussel
6)
een optocht van ‘knaben und mägdelein auf mancherlei landsitten zugerichtet’ . Bij
de intocht van Hendrik II binnen Rouen (1550) werd op de Seine-oevers buiten de
stad een Brazilianen-dorp ingericht, waar men de leefwijze van dat volk door naakte,
bruingemaakte Europeanen aanschouwelijk liet voorstellen. Een houtsnede legde
7)

2

deze merkwaardige vertooning voor het nageslacht vast (afb. 35 ).
In de Nederlandsche kunst bewaart wellicht Jan Mostaert's ‘Landing van Columbus’
de herinnering aan een dergelijke vertooning (afb. 35 ). Indien ons vermoeden juist
is, ware op deze wijze ook de tweespalt verklaard, die er heerscht tusschen het
eigenlijke onderwerp en het tooneel, waarop de gebeurtenis zich afspeelt en waar
‘de wolken, boomstronken, het vondertje, de koetjes en de kalfjes’ meer schijnen
thuis te hooren dan het toch ook weer met zooveel zin voor de realiteit uitgebeelde
8)
krijgsgewoel .
Nog in 1622 vierden de Jezuïeten te Antwerpen de heiligverklaring van den stichter
van hun orde, Ignatius van Loyola, tezamen met FranciscusXaverius en enkele
andere leden, door het houden van een optocht, waarin elk der
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exotische streken, tot waar hun werkzaamheid zich had uitgestrekt, vertegenwoordigd
werd door zes scholieren, gekleed in de desbetreffende drachten. Daarachter
volgden, eveneens in maskeradepakjes, de koningen dier gebieden, elk rijdend op
1)
een voor zijn rijk karakteristiek geacht exotisch dier en omstuwd door zijn gevolg .
Dit quasi-exotische, dit uitdossen van een Westerling met kleedingstukken en
wapentuig uit verre landen, vond zijn vruchtbaarste toepassing bij Rembrandt. Reeds
uit de jaren omstreeks 1629 vinden we van Lievens en hem teekeningen naar een
ook uit andere studies bekend Westersch model, uitgerust met wat de notarisklerk
2)
van 1656 ‘indiaens hantgeweer en assegay’ zou noemen . Maar evenmin als bij
Dürer vinden we in het werk van den grooten Leidenaar, voor wien de
historieschildering toch het voornaamste doel was, een historische verkleedpartij.
De reden is natuurlijk, dat bij Rembrandt deze orientaal-exotische studies geheel
en al gericht waren op de uitbeelding van bijbelsche onderwerpen. Het feit is er
evenwel voor ons doel niet minder opmerkelijk om.

Vermenging van het exotische en het historische.
Zoo is het niet te verwonderen, dat instede van het historisch-archaeologische, het
ethnographisch-exotische zijn invloed op de uitbeelding van het primitief-historische
deed gelden. De Germaan is voor den 16den,17den en zelfs 18den-eeuwschen
kunstenaar een dergelijke figuur als de Moor, de Turk, de Chinees of de Indiaan,
en zooals zijn iconografie in de 16de eeuw gedeeltelijk uit die van den Turk
3)
voortkwam, ging zij in de 18de eeuw in de Chinoiserie onder .
Als vroeg voorbeeld van directe gelijkstelling van exotische volken met de oudste
bewoners van West-Europa noemen wij de afbeelding van een Pict, welke Theodore
de Bry als bijlage opnam in het door hem uitgegeven reisverhaal van Thomas Hariot
4)

2

over Virginië (afb. 36 ). De illustraties in dit werk werden door T. de Bry en G. van
Veen vervaardigd naar teekeningen van John White, die aan de expeditie van Sir
5)
Richard Grenville naar Amerika had deel genomen . Onder het hoofd: ‘Etliche
Contrafeyt der Völcker genannt Pieten, die vorzeiten einen Kreyss in Engellandt
inngehabt haben’ schrijft De Bry: ‘Der Maler, so mir die Contrafeyt der Wilden in
Verginia geliefert, hat mir auch folgende Figuren gegeben, welche wie er sagt, in
einer alten Engeländischen Histori seind gefunden worden. Derowegen hat mich
für gut angesehen, sie auff die vorgehende Kunststück zu setzen, damit zu beweisen,
dass die Engelländer vor Jaren eben so wild, als die Virginischen gewesen seyen’.
Welk dit oude Engelsche geschiedboek was, waarnaar White zeide te hebben
gewerkt, is niet meer met zekerheid te zeggen. Merkwaardig is evenwel, dat men
soortgelijke Pieten ook reeds vindt in een handschrift van Lucas de Heere, ‘Theatre
de tous les peuples et nations de la terre avec
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1)

1

leurs habits’ van 1568 (afb. 36 ). En het zonderlingste van alles is, dat deze
gestalten, die zoogenaamd op exotische figuren zijn geïnspireerd, in werkelijkheid
2)
ten nauwste samenhangen met het traditioneele duivel-type der late middeleeuwen
(vgl. afb. 37). Zoo moeilijk viel het den ontwerpers blijkbaar, zich van de oude tradities
3)
los te maken .
Gaven we hierboven een voorbeeld van de vermenging van het exotische en het
historische, ook tusschen het legendair-primitieve en het exotische werden de
grenzen niet altijd streng in acht genomen. Heel wat reisverhalen geven onder de
schijn van persoonlijke belevenissen de zonderlingste verhalen en de daarbij
behoorende afbeeldingen geven den schrijvers in fantasie niets toe, maar blijven
daarbij toch steeds weer binnen zekere bestaande grenzen. Zoo bespeuren we ook
hier weer een naar onze opvattingen buitengewoon sterke invloed der bestaande
tradities.
Zoo vindt men de hierboven genoemde legendarische Wildeman en -vrouw in de
‘Cosmographia universalis’ van Sebastian Münster (Basel 1552) voorgesteld als
4)
bewoners van Corsica . In het thans uiterst zeldzaam geworden ‘Dracht-Tohneel’,
door Zacharias Heyns in 1601 uitgegeven, vindt men naast Europeesche, exotische
en tal van historische kleederdrachten ook een ‘Wildeman’ en een ‘Wilde Vrouwe’
2_3

met haar kind (afb. 34 ). Het laatste prentje had ook gediend als voorbeeld voor
een illustratie bij een beschrijving van de vrouwen aan de Straat van Magellaen in
een door Heyns in 1600 uitgegeven reisjournaal, waarin deze vrouwen beschreven
worden met een ‘robbenvel om den hals geslagen, dwelck voor aenden hals met
5)
senuwen toeghebonden was, de reste van 't lijf heel naeckt hebbende’ .

Geen exotisme.
De bestudeering der exotische elementen in de kunst van het hier behandelde
tijdvak is nog in een ander opzicht leerzaam. In zijn uitstekend boek ‘Les nouveaux
horizons de la renaissance française’ heeft G. Atkinson gewezen op het
merkwaardige verschijnsel, dat er een scherpe scheiding blijft bestaan tusschen de
populaire avonturenromans en de in dezelfde maatschappelijke kringen geliefde
reisjournalen. De laatste geven feiten, maar deze geografische stoffen worden
6)
nimmer opgedischt in de verdichte vorm van de avonturenroman .
Voor ons onderwerp valt de parallel te trekken, dat men er evenmin toe overging,
het historische en het romantische te vermengen. En deze overeenkomst gaat nog
verder. Men bezocht vreemde landen als missionaris, explorator, kolonist of
koopman, maar niet als tourist. M.a.w. de motieven der tochten hangen samen met
een nauwkeurig omschreven doel, dat meer op de maatschappij en de collectiviteit
7)
dan op het individu betrekking heeft . De exotische gerichte belangstelling wordt
nooit tot exotisme.
Evenzoo is ook de occupatie met het verleden niet zoozeer het gevolg van
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persoonlijke voorkeur en liefhebberij, dan wel een uiting van maatschappelijk en
politiek leven. Deze omstandigheden gelden bovenal voor het onderdeel, dat we
thans hebben te bespreken: de heroïsche visie op het oudste vaderlandsche
verleden.
***

C. De voorvaderen als heroïsch volk
I. Analyse der opvattingen

Heroïsche styleering in het algemeen.
Gelijk hierboven (bl. 23) werd uiteengezet, moet de heroïsche opvatting van het
verleden bovenal beschouwd worden als een beeldspraak, waarmede men op
overdrachtelijke wijze het heden verheerlijkte. De reden, waarom men deze
gecompliceerde zegswijze noodig achtte, vloeit onmiddellijk voort uit de kunstleer
der Renaissance.
‘Nul n' est grand aux yeux de son valet de chambre’, zegt het spreekwoord.
Menschelijke grootheid veronderstelt klaarblijkelijk een vacuum tusschen beschouwer
en aanschouwde. De kunstenaars der Renaissance wisten het opperbest, en talrijk
zijn hun pogingen, om bij de verheerlijking van een tijdgenoot deze onontbeerlijke
afstand te scheppen.
Bij het portret waren de mogelijkheden vele: piedestal, balustrade, trappenreeks,
1)
zuil en draperie waren de accessoires, die men voor dit doel te hulp riep en die
zich voor een deel tot op onze dagen hebben gehandhaafd, zij het slechts
als.‘gesunkenes Kulturgut’ in de ateliers der dorpsfotografen.
Moeilijker was het, een gebeurtenis uit de eigen tijd op waardige wijze uit te
beelden. Ook hier kon immers de directe wijze van uitbeelden, die volgens de
heerschende opvattingen slechts documentaire waarde bezat, niet gehandhaafd
blijven. Dezelfde rol nu, die in de portretschilderkunst door piedestal en draperie
werd vervuld, speelt bij de uitbeelding van contemporaine gebeurtenissen de
historische ensceneering. Men kleedde het voorval op zijn ‘antyckx’ en abstraheerde
zoodoende al het toevallige, dat volgens de denkbeelden dier dagen met groote
kunst onvereenigbaar was.
In Italië had de decoratieve schildering zich van het illustratief-historische naar
het decoratief-representatieve ontwikkeld. De hoofdpersoon in de kroniekachtige
wandschilderingen, aanvankelijk door niets dan zijn individueele trekken van zijn
omgeving onderscheiden, troonde tenslotte als een godheid te midden of boven de
2)
allegorieën zijner deugden . De kroniek was tot allegorisch epos geworden.
Het waren vooral de heroïsche vormen der klassieke oudheid waarvan zich in de
17de eeuw zoowel allegorie als historiestuk bediende. Bij heroïsche styleering droeg
nu eenmaal de vorst Romeinsche helm en borstharnas, kreeg
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de dichter naar Romeinsch gebruik een krans om de slapen, hulde de Deugd zich
in toga en noemde zich Virtus.
Zoo vaak men dus iets voorbeeldigs of verhevens uit de eigen cultuur zag
afgebeeld, ontwaarde men de vormen der klassieke oudheid. Aldus werden dit soort
afbeeldingen op hun beurt bewijzen van de opvatting, dat de klassieke oudheid het
verleden bij uitnemendheid was geweest, het eenige verleden, dat waard was in
1)
volle omvang te herrijzen .
De complete catalogus der heroïsche figuren vindt men in Petrarca's ‘Triomf van
2)
de Roem’ ; de helden die daar genoemd worden (o.a. Scipio Africanus, Pompeius,
Brutus, Mucius Scaevola, Horatius Cocles, Duilius, Camillus, Romulus en Remus,
Regulus én Trajanus), blijven gedurende eeuwen de helden van West-Europa, en
nieuwe heroën ontstonden naast hen slechts op grond van vergelijking of
gelijkstelling. Hun eigennamen worden voor de 17de eeuw soortaanduidingen, hun
traditioneel uiterlijk de canon voor elk heroïsch conterfeitsel en de beroemdste
scènes uit hun leven het schema, waartoe elk relaas betreffende de daden dier
anderen wordt teruggebracht. Naast de personificaties van het algemeene door
middel van de allegorie hadden aldus de historische personificaties dierzelfde
3)
algemeenheden hun plaats gekregen .
De classicistische allegorie, vooral zooals ze door Rubens was gecodificeerd,
beheerschte de 17de eeuwsche officieele kunst (afb. 38).

Opvattingen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Een complex van factoren veroorzaakte, dat in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden zich deze omstandigheden nog duidelijker dan elders afteekenden.
In het 17de-eeuwsche Holland doelden termen als ‘de oudheid’, ‘de ouden’, ja zelfs
‘de vaderen’ vaker op de klassieke beschaving, waarmede men zich ten nauwste
verbonden achtte, dan op het nationaal verleden, waarvan men nog zeer slecht op
4)
de hoogte was . De Hollanders beschouwden zich als de onmiddellijke opvolgers
der Romeinen, en deze verbondenheid berustte op hechter gronden dan de voorkeur
voor de een of andere cultuur. ‘Was er ter wereld een ander gemeenebest aan te
wijzen, dat gelijk de eeuwige stad uit het puin en de asch waarin het verzonken leek
tot zoo groote luister was gekomen?’
Gedurende de geheele 17de eeuw was men ten onzent vertrouwd met de vormen
der klassieke oudheid en werd het eigen nationaal verleden als des te vreemder
gevoeld, naarmate het minder met die canon overeenkwam. Zelfs in de taal werden
Oud-Germaansche relicten lang niet altijd als zoodanig naar waarde geschat; nog
in 1664 klaagt Arnoldus Montanus over de ‘woeste benamingen’, waarmede in ‘een
5)
vereeuwde grijsheid onze boodem met haar eerste inwoonders’ werden aangeduid .
De Germanen? Voor Vondel zijn het de verstoorders van Rome. In zijn ‘Olijftak
aan Gustaaf Adolf’ (1632) is het de ‘Gotsche bijl’ die de ‘Agrip-
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1)

pijnsche arbeid heeft afgebroken’ . Hoeveel van zijn tijdgenooten zullen niet met
den dichter van meening zijn geweest, dat in hun dagen, in hun vaderland dat
afgebroken werk werd voortgezet? ‘Dat's oud Romainsch’ is de hoogste lof, die
2)
Vondel voor een Amsterdamsch magistraat kent . Volgens getuigenis der klassieke
3)
schrijvers waren er geen stoutmoediger ruiters te vinden dan die der Bataven .
Maar wanneer in 1660 de negenjarige Prins Willem van Oranje met Moeder en
Grootmoeder Amsterdam heeft bezocht, bezingt Vondel de wandelrit door de stad,
waarbij de Prins voorop ging, niet door te herinneren aan gene oud-vaderlandsche
roem, maar:
‘De ridderschap van Troje wordt herboren
4)
En oefent zich langs onzen'Aemstelstroom’ .

Wanneer in 1662 de keurvorst van Keulen, Maximiliaan Hendrik, Amsterdam bezoekt,
spreekt de Keulsche dichter tegenover dezen Keulschen monarch niet van
stamverwantschap of banden des bloeds. Voor Vondel ligt het meer voor de hand,
om dezen keurvorst van het ‘heilige roomsche rijk’ te herinneren aan de band, die
sedert Vespasianus' tijd tusschen de ‘Batavische leeuwen’ en de Romeinsche keizers
5)
heeft bestaan .
In de waardeering van het eigen, nationale verleden valt er een groot verschil waar
te nemen tusschen de Duitsche gewesten en de Republiek der Vereenigde
Nederlanden.
Stamreeksen, gelijk o.a. Maximiliaan ze deed opstellen, die den vorst via den bij
Tacitus genoemden Herminon, Istävon, Ingävon van Mannus en Tuisco of zelfs van
den bijbelschen Ascenas deden afstammen, zouden hier slechts matige
6)
belangstelling hebben ondervonden .
De Zwijger heeft nooit getracht zijn afkomst van Claudius Civilis of Brinio af te
leiden. Hij werd geacht als deze te hebben gehandeld en men vergeleek - bij wijze
van beeldspraak - zijn werk met het hunne. Bij wijze van beeldspraak, want even
7)
gaarne koos men Mozes of Judas Maccabeus als type .
Op het titelblad van Pontanus' ‘Historiae Gelricae’ (1639) staan Civilis en Oranje
1

tegenover elkaar als ‘Patriae vindices’ (afb. 8 ). Het titelblad bij Philippus von Zesen's
‘Leo Belgicus’ van 1660 gaat nog verder en stelt Nero en Philips als aartstyrannen
tegenover Civilis en den Zwijger als voorbeeldige bevrijders. De
legendarisch-historische figuur van Bato is mede een dier leiders van zijn volk, en
uitsluitend aan de later optredende paralleliteit dankt deze door Noviomagus
8)
geschapen figuur zijn populariteit .
Evenmin als de exotische onderwerpen tot exotisme hadden geleid, gaf deze
uitbeelding van het heden ‘sub specie vetustatis’ aanleiding tot een vlucht uit het
heden. In de Nederlanden dienden de voorbeelden van het nationaal verleden als
een allegorisch credo der eigen cultuur; in Duitschland waren zij derzelver
9)
‘Verneinung’ .
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Duidelijk openbaart zich ook het verschil in waardeering der Romeinsche beschaving,
wanneer men let op de moreele waarde, welke in de 17de eeuw door de twee landen
aan de cultuur van het Oude Rome wordt toegekend. Duitsche 17de eeuwsche
litteraten gelijk Lohenstein stellen het klassieke Rome voor als zeer georientaliseerd;
in hun oog is de stad een broeinest van alle kwaad, welke ondeugden de Germanen
tot verwijfdheid en decadentie brachten. En bij ons? Wel verneemt men gedurende
de godsdienstoorlog tal van uitingen tegen het Rome, dat met de Babyloonsche
hoer der Openbaring wordt gelijkgesteld, maar op het klassieke Rome, op de urbs
urbium, wordt deze vijandschap nimmer overgebracht. Het oude Rome - en daarbij
dacht men bij voorkeur aan de Romeinsche republiek - was voor de Republiek der
Vereenigde Nederlanden het voorbeeld bij uitnemendheid, dat niets anders bood
dan verheffende schouwspelen van alle denkbare burgerdeugden.
Wij herhalen wat wij hierboven opmerkten: dat de styleering van deugden, hetzij in
de allegorie, hetzij in het historiestuk, zich gedurende de Renaissance bij voorkeur
van klassiek-Romeinsche vormen bediende en dat in het 17de eeuwsche Holland
zich deze bijzonderheid duidelijker dan elders afteekende.
De theoretische mogelijkheid om, ter verkrijging van de zoo begeerde distantie, de
contemporaine stoffen te kleeden niet in klassieke, maar in nationaal-historische
vormen, miste om de hierboven uiteengezette redenen in de Republiek der
Vereenigde Nederlanden de aantrekkelijkheid, die zij b.v. in Duitschland bezat.
Toch gold hier de Claudius Civilis-figuur evenzeer als patriottisch symbool als
1)
Arminius in Duitschland . Maar terwijl deze daar als Romeinendooder werd
voorgesteld, werd hier het door Civilis bevochten bondgenootschap met de Romeinen
als zijn grootste verdienste beschouwd. Met nadruk wees Grotius in zijn hieronder
nader te bespreken geschiedwerk op het feit, dat de door Civilis gesloten
overeenkomst ‘eenparich verdrach’, een verbond tusschen twee gelijkgerechtigde
2)
staten was geweest .
Maar deze opvatting had zich slechts met de tijd gevormd. De 16de eeuwsche
Humanisten volgden nog vaak het Duitsche voorbeeld. Volgens Geldenhauer hebben
de Romeinen de wereld slechts kunnen beheerschen, omdat God vertoornd was
3)
op de ondankbare en trouwelooze stervelingen ; ook bij Junius (1588) treft men
een dergelijke ouderwetsche opvatting aan. Daarentegen is voor Dousa de val van
het Romeinsche rijk een ramp, waarvan de schande neerkomt op de barbaarsche
volkeren, waarvan hij evenwel de Batavi, die in dezelfde val waren meegesleurd,
4)
ten duidelijkste afscheidt . Naarmate men zich van zijn eigen klassiciteit bewust
werd, naarmate men het beeld der antieke beschaving duidelijker voor oogen kreeg,
werd het moeilijker de Bataven als primitieven te zien, als barbari. Men kon niet
anders dan hen, die door tijd en genegenheid met de Romeinen, door woonplaats
en ge-
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slacht met de tijdgenooten zoo nauw verbonden waren, als volkomen
gelijkgerechtigde derden tusschen de beide laatsten opnemen.
Dát was de beteekenis van Dousa's verwijt aan de barbari over de ondergang
van Rome, en zoo wordt ook de beteekenis duidelijk, die men aan het door Civilis
tot stand gebrachte verbond hechtte. Niet het verbreken van alle banden met de
Romeinen, maar een ‘foedus aequum’, een ‘eenparich verdrach’ was het gelukkig
einde, waartoe Claudius Civilis de opstand tegen Rome had weten te leiden.
Deze stand van zaken verklaart tevens, waarom we het beschavingspeil dier
Batavieren het hoogst opgevoerd vinden bij Grotius, in wien voor de tijdgenooten
1)
de klassieke oudheid zelf herboren was . Barbaarsch was voor de Renaissance
synoniem met het gebruiken van onzuiver Latijn en daarom eer toepasselijk op de
2)
Middeleeuwen, die juist hierin van de 17de eeuw verschilden . Maar een dergelijke
afstand - zoo meende men - moest er eveneens geweest zijn tusschen de
Middeleeuwen en de tijd, die de Romeinen als vrienden in deze gewesten had
gezien! Zoodoende werd die oudste periode ook in dit opzicht een voorbeeld voor
het heden: men reikte den Batavieren over de duistere Middeleeuwen heen de hand.
Men vond elkaar in de navolging der Romeinen.
Voor het gevoel van verbondenheid met de klassieke cultuur was de door
3)
‘Burgerhard’ gespeelde rol inderdaad symbolisch te noemen! Sedert de opstand
tegen Spanje had die figuur bovendien nog een ander, meer in het oog vallend
belang verkregen door de overeenkomst, die er bestond tusschen hem en die des
Zwijgers. Toch meene men niet, dat het besef voor de uitzonderlijke positie, door
de Bataven in het Romeinsche rijk ingenomen, geheel en al is ontstaan in de jaren
van groeiend zelfbewustzijn in de eerste decenniën van de 17de eeuw.

Verheerlijking der Bataven.
Reeds in de ‘Defensio gloriae Batavinae’ (± 1516) van Aurelius, den praeceptor
Erasmi, is de verhouding tusschen Romeinen en Bataven eenigszins sentimenteel
4)
getint en berust ze op onderlinge genegenheid . Weliswaar moesten de Hollandsche
historici der 16de en 17de eeuw erkennen, dat hun voorvaderen zich aan de
geschiedschrijving zeer weinig hadden laten gelegen liggen, en dat‘zonder Tacitus
Italië haar Germanicus, Duitschlant haar Arminius en 't vrije Hollandt haar Civilis
niet zou kennen’, maar deze ongeletterdheid wordt geconstateerd, zonder dat het
5)
verwijt van onbeschaafdheid er op volgt . Bij de klassieke schrijvers vond men
6)
steeds de lof der Bataven hoogelijk verkondigd . Kon men nu hen laken, die door
de Romeinen waren bewonderd? Ja, was er kostbaarder getuigenis denkbaar, dan
uit de mond van dat voorbeeldige volk, dat persoonlijk met de oudste bewoners
dezer streken had verkeerd? Men ging zich toeleggen op het bijeenbrengen van
alle plaatsen waar in de klassieke litteratuur van de Bataven sprake was. Welk ander
volk
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1)

kon zich beroepen op de eeretitel ‘amici et fratres Romani imperii’? ‘Habet Batavia
2)
testes!’ kon Pars in 1701 uitroepen .
In de 16de eeuw legde Dorpius een verzameling ‘Epitheta Batavorum’ aan, en
Noviomagus meende alle plaatsen, waar van roemrijke daden der Germanen in het
3)
algemeen sprake was, voor de Bataven in het bijzonder te kunnen opeischen . ‘Vix
4)
locus in mundo est’, heet het bij Aurelius, ‘quem mon tua gloria tangat ’.
Het verlangen, zich met dit roemrijke volk te vereenzelvigen, kon niet uitblijven.
Reeds in 1504 beschouwde Petrus Montanus de naam ‘Batavi’ als de classieke
aanduiding der Hollanders. Erasmus had in zijn ‘Adagia’ naar aanleiding van een overigens dubieuze - plaats bij Martialis de roem verkondigd van de oudste bewoners
van het eiland ‘inter vada sita.... quam nunc Hollandiam vocant, terram mihi semper
5)
& celebrandam & venerandam, ut cui vitae hujus initium debeam’ . Wat ons in dit
verband interesseert is, dat ook hij de lijn had doorgetrokken: ‘quod si quae quondam
6)
in Batavos dicta sunt contendet aliquis ad hujus temporis rationem pertinere’

Typologische toepassing.
Zoo was er bij het uitbreken van de opstand tegen Spanje reeds veel materiaal
aanwezig voor een historiseerende, of liever een typologische uitbeelding van de
strijd, die men zelf voerde. Welke vaderlander zou niet een vergelijking hebben
gemaakt met de terechtstelling van Egmond en Hoorne, wanneer hij las, dat de
onthoofding van Civilis' broeder Paulus de daad was, waarin de wreedheid van den
7)
Romeinschen stadhouder haar hoogtepunt bereikte? Welke schouwburgbezoeker
zal niet hebben teruggedacht aan Alva's tijd, wanneer in de aanvang van Vondel's
‘Batavische Gebroeders’ (1663) werd geklaagd:
‘Geen huis, geen zael is vrij van hospien en verraders’
(vs. 10).

Het kost nog heden weinig moeite, zich de bekoring voor te stellen, die er voor den
17de-eeuwschen Hollandschen burger moet zijn uitgegaan van gene parallel, die
8)
om met Lipsius te spreken ‘non sine occulta lege fati’ scheen .
De Bataven de speciale vrienden en bondgenooten der Romeinen! Hier de
machtigste en voorbeeldigste beschaving, die de wereld ooit had gekend, daar een
klein, onbeschaafd maar onbedorven volk, welks moed den bondgenoot onder meer
9)
Brittanie veroverde en welks trouw diens keizers mocht beschermen . Maar dat
was nog niet alles! Aangevoerd door een held van koninklijken bloede verzet dit
volk zich niet tegen de wereldmacht, waarvan het zelf deel uitmaakt, maar het komt
10)
in opstand tegen de zich aan afpersing en knevelarij te buiten gaande landvoogden .
Kwam dit alles niet wonderwel overeen met de motiveering van de opstand tegen
11)
Spanje? .
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Men weet, dat bovengenoemde fictie o.a. angstvallig gehandhaafd was in de
stichtingsbrief der Leidsche Hoogeschool, aan de burgerij van die stad geschonken
voor haar zelfopoffering en standvastigheid, betoond bij het beleg van meer dan
vier maanden. Men weet ook, dat in de 17de eeuw de stad algemeen vereenzelvigd
1)
werd met de voor het eerst door Ptolomaeus genoemde stad Λουγόδεινον Βαταυῶν .
Het is interessant te zien, dat 16de eeuwsche schrijvers als Joh. á Leydis,
Cornelius Aurelius, Heda, Snoy of Noviomagus, er niet aan denken, dit Lugdunum
Batavorum met de goede stad Leiden te vereenzelvigen. Deze gelijkstelling, die wel
is waar in de particuliere correspondentie der geleerden reeds eerder een- of
tweemaal was voorgesteld, wordt voor het eerst openlijk uitgesproken in het zeer
kort na het beleg geschreven ‘Discours du siège’. Het is alsof zich na de betoonde
manhaftigheid de identificeering met een door de klassieke schrijvers overgeleverde
stad plotseling als vanzelf aandient, alsof de zoo terecht verdiende roem door een
oude naam zijn grootste luister moet ontvangen. Deze indruk wordt nog versterkt,
als men ziet, dat dit gebruik algemeen is geworden op voorbeeld van Janus Dousa,
den geleerden verdediger van de stad en onvermoeiden Curator der nieuwe
2)
Hoogeschool .
Ook de naamgeving in 1619 van de door Coen op de puinhoopen van Jakatra
gestichte hoofdstad van de bezittingen in de tropen moet in hetzelfde licht worden
3)
gezien .
Toen de overeenkomsten met Rome eenmaal waren opgemerkt, dorst men verder
te gaan en op te merken, dat men in menig opzicht de Romeinsche beschaving
4)
overtrof . Weinig documenten spreken duidelijker van de problemen, verlangens
en idealen van die tijd, dan de vragen, die bij de groote landelijke rederij
kers-wedstrijden werden opgesteld. Voor het landjuweel te Rotterdam in 1598 werd
o.a. ‘nae den tegenwoordighen staat deses lants niet onbequaem’ de volgende
vraag voorgelegd:
‘Waer in ons daden boven de Romeijnsche zijn te prijzen’. De strekking van vrijwel
alle antwoorden komt overeen met wat Amsterdam ‘int particulier’ als volgt
formuleerde:
‘Dus mogen wij wel met recht opsteken ons oren
Boven de Romeynen: want ons dadens fondament
Is Goddelick geleyt om te duyren tot het endt’.

De toelichtende tekst bij uitgave der binnengekomen antwoorden herinnert eerst
aan Erasmus' lof, om daarna te vervolgen:
‘Twelck bij den Comparanten (als die nu noch veel meerder stof en materij daertoe
hadden als Erasmus t'zijnen tijde wel dede) soo claerlick met levendighe (noch
versch in memorij zijnde) exemplen bewesen, ende beweert is, dat alle vrome
Patriotten moeten bekennen en seggen:
5)

‘Alsulcke Bataviers overtreffen d'oude Romeynen’ .
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Dit laatste n.l. was de ‘stock’, d.w.z. de vaste slotregel, die bij het stellen van de
vraag was opgegeven.
Men houde in het oog, dat het hier niet de daden der voorouders, maar juist zeer
nadrukkelijk de contemporaine, ‘noch versch in memorij zijnde’ geschiedenis wordt
verheerlijkt. Het is uitermate belangrijk te zien, dat - juist als in de beeldende kunst
- die heldendaden niet direct met de Romeinsche worden vergeleken, maar dat men
het blijkbaar noodig vond, ze eerst te transponeeren in de ‘Batavierentoon’, als ware
het, om beter vergelijkbare grootheden te verkrijgen.
Een laatste voorbeeld moge deze reeks besluiten: toen Maurits in 1594 na de
inneming van Groningen zegevierend in Amsterdam zijn intocht deed, vond hij
tegenover zijn logement het Prinsenhof een triumfboog, waar Claudius Civilis eenige
1)
Romeinen de voet in de nek zette en waarop de volgende verzen van Hendrik
Laurensz Spieghel ter verklaring waren aangebracht:
‘Uyt Rhijnland, uyt des Betous aengegrensde palen,
Dreef Claudius Civilis der Romeren strang geweld
Och mocht Neerland nu de vrijheid weder halen
2)
Door den Nassausen Held’ .

Het was dan ook geheel in overeenstemming met de traditie, dat de vrede van 1648
in Amsterdam gevierd werd met een reeks van zes vertooningen, waar men
achtereenvolgens zag, hoe Bato in ons land kwam, de Batavieren een verbond met
de Romeinen sloten, de Romeinen dat verbond verbraken, Julius Paulus gedood
en zijn broeder Claudius verjaagd werd, de Batavieren de Romeinsche legioenen
3)
versloegen en tenslotte Cerealis een nieuw verbond met de Batavieren bezwoer .
Brandt, de geleerde samensteller van deze tafereelen, vermeldt, dat in het
vredejaar ‘de eeuwen der Bardes in ons vaderland schenen terug te springen. De
gezangen waaren met de naamen van onzen Arminius en Civilis, van Wilhem, van
Maurits en Frederik verciert: d'eertijtelen van Batavie, van Nassau en Oranje vloeiden
in onze blijde gedichten’.
‘Is d'oorlog nu volvoert door zeven vrije leeuwen,
4)
Men zag hier 't voorspel al voor meer als vijftien eeuwen ’.

Het slottafereel, de ‘triomf der Batavieren, over de uitkomste des oorlogs’ beschrijft
Brandt aldus:
‘Nu triomfeert de Vorst na zoo veel nederlagen:
En wort op zijnen schilt het leger omgedragen,
Civilis leit in 't ent zijn goude lokken af,
En wijd dees offerhande aan 't broederlijke graf.
De Vredetempel wort ten leste weêr ontsloten,
Waar zijn nu vijanden! Hier zijn nu bontgenoten.
Zoo vocht de Batavier, die noch in Hollant leeft,
5)
En ons na zo veel strijdts een vrije vrede geeft ’.
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‘Waar zijn nu vijanden! Hier zijn nu bondgenoten.’ Dat is de strekking, die men
steeds naar voren bracht, ook later. Immers in datzelfde vredejaar 1648 werden de
grondslagen gelegd voor het Amsterdamsche raadhuis, welks inwendige decoratie
volgens een analoog programma zou plaats vinden. Wij zullen in het achtste
hoofdstuk uitvoerig de geschiedenis en de voorgeschiedenis van deze schilderijen
behandelen. Hier zij slechts gewezen op de volkomen onjuiste opvatting van
Koopmans, als zou de Civilis-stof toen door Burgemeesteren en regenten zijn
gekozen ter wille van een algemeene anti-Romeinsche strekking, in welke keuze
1)
de katholieke Vondel de Heeren niet vermocht te volgen .
Integendeel, deze opdracht sloot geheel en al aan bij de gangbare vormen,
waaronder deze heroïsche periode uit het verleden placht te worden behandeld en
waarvan paralleliteit met de recente geschiedenis en verbondenheid met de
Romeinsche cultuur de voornaamste bestanddeelen waren.
Naar historische exactheid hoefde daarbij niet bovenal te worden gestreefd; de
evidente paralleliteit tusschen de beide perioden stond in het centrum. Dát was het
uitgangspunt, en aan dat begrip werd met zulk een hartstocht vastgehouden, dat
men volgens onze huidige opvattingen zijn doel soms verre voorbijschoot.
We zouden de meer populaire uitingen op dit gebied stellig verkeerd beoordeelen,
wanneer we niet eerst kennis hadden gemaakt met de methode van bewijsvoering
in de strikt wetenschappelijke geschriften op dit gebied.
Het boek, dat den tijdgenoot het betrouwbaarst toescheen, omdat hem de schrijver
als de geleerdste van allen gold, was stellig Grotius' ‘Liber de antiquitate reipublicae
Batavicae’, Lugduni Batavorum 1610, in hetzelfde jaar ook in het Nederlandsch
vertaald als ‘Van de oudheyt der Batavische nu (!) Hollandsche Republique’. Men
ziet, dat de paralleliteit of - zoo men wil in dit geval - de continuïteit, reeds in de titel
2)
tot uitdrukking was gebracht .
Geheel in overeenstemming met dat gevoel van verbondenheid met de alleroudste
periode, dat besef van identiteit tusschen de toestanden hier en daar, is het feit, dat
men het bestaansrecht van toenmalige instellingen en staatsvormen bewezen achtte,
wanneer men op grond van klassieke schrijvers het voorkomen ervan bij de
voorouders had aangetoond. Wat ons echter nog meer bevreemdt is het feit, dat
deze bewijsvoering ook omkeerbaar werd geacht, in die zin, dat men meende het
beeld van de beschavingstoestand der Batavieren met gegevens uit de eigen cultuur
te mogen aanvullen op de punten, waarover toevallig de klassieke berichten
ontbraken.
3)
Als Grotius leest, dat de Germanen geen ommuurde steden kenden , kan hij dat
op geen andere wijze rijmen met de hem uit Holland bekende en sedert jaar en dag
bestaande toestand, dan door te verklaren, dat de Batavieren een uitzondering op
4)
die regel moeten zijn geweest .
Zelfs aangaande de wetten, die bij de Batavieren van kracht waren, ver-
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keert Grotius niet in het onzekere: men had immers het Groot Privilege van 1477
en het was ‘wel te gelooven, dat dezelfde niet veel en hebben verscheelt’.
Dergelijke redeneeringen ontstonden niet zoozeer door gebrek aan historisch
inzicht, als wel uit het zeer positieve bewustzijn, dat er een allesomvattende
overeenkomst bestond tusschen de cultuur der oudheid en die, waarvan men zelf
1)
deel uitmaakte .
Zoo was de toestand in het begin van de 17de eeuw en het is stellig niet toevallig,
dat we juist in de dagen, waarin de jonge Republiek ernaar streeft haar
zelfstandigheid erkend te krijgen (welke pogingen in 1609 bij het sluiten van een
12-jarigen wapenstilstand slaagden) een sterke opleving van dezen Batavierencultus
2)
waarnemen .
Daarnaast hadden deze kwesties nog een groot binnenlandsch belang. Wie mochten
zich nu de directe afstammelingen der Bataven noemen? Tot ver in de 17de eeuw
duurt de pennestrijd hierover tusschen Hollanders en Gelderschen voort, en de
hartstocht, waarmede de twist werd gevoerd, bewijst, dat er nog andere dan
archaeologische factoren in het spel waren. De zaak was van belang, omdat wie
kon aantoonen, dat het ‘insula Batavorum’ met het 17de eeuwsche gewest Holland
gelijkgesteld moest worden, daarmede tevens het onwrikbare bewijs geleverd had
van het recht van dat gewest op de hegemonie binnen de Unie. Daarentegen
beteekende het poneeren van de stelling, dat het oude ‘heldeneylant’ in Gelderland
moest worden gezocht, niets minder dan een beleediging van parvenuschap jegens
3)
de machtigste der zeven geunieerde provinciën .
Een ander actueel twistpunt, waarbij de degens op archaeologisch terrein werden
gekruist, betrof de verhouding tusschen vorst en volk. Bij de klassieke schrijvers
vond men geboekstaafd, dat bij de Germanen de vorsten slechts in oorlogstijd met
4)
de macht werden bekleed . ‘In pace nullus communis est magistratus’ heette het
5)
bij Caesar . In 1520 kon Noviomagus op grond van deze en dergelijke uitlatingen
nog tot geen andere conslusie komen, dan dat ‘tantaque fuit singulorum Germanorum
virtus et fortitudo, ut difficile fuerit discernere, quis inter eos militis, quis imperatoris
6)
nomine dignus esset’ .
Het ging met dit feit als met het bondgenootschap tussen Bataven en Romeinen:
men moest door de gebeurtenissen, die men beleefde, debeteekenis ervan leeren
verstaan.
Een eeuw later staat Grotius geheel anders tegenover deze kwesties. In het
hierboven genoemde geschrift van 1610 noemt hij in de opdracht aan de Staten
Generaal als zijn doel: het leveren van het bewijs ‘....dat aan de aanzienlijkste der
twee Staaten altoos heeft gestaan het bezorgen der Batavische, dat is, der
Hollantsche en Westvriesche zaake, welke eindelijk na een doorgaande vervolg tot
7)
op Uwe Ed. Gr. Mog. is afgedaalt’ .
Eenerzijds zich richtend naar het klassieke voorbeeld, anderzijds naar het Holland
zijner dagen, ontwierp Grotius een beeld der oud-vaderlandsche be-
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schaving, dat bovenal dierbaar was om de leering die het verschafte en de
rechtvaardiging die men eraan kon ontleenen.
Nieuw, uitzonderlijk of speciaal Hollandsen, was dit alles geenszins. Gematigde
aanhangers van Cromwell idealiseerden de staat van het tijdperk vóór de
Noormannen, om daarin de bron der oud-Engelsche volksvrijheid te vinden. Milton
meende de oorsprong van het parlement reeds bij de Saksen te kunnen aanwijzen:
voor William Penn hoorde de Engelsche vrijheid in de bosschen van Germanië
1)
thuis . In de geschiedschrijving, die de Fransche revolutie voorbereidde en
begeleidde, werd de Gallisch-Romeinsche ‘tiersétat’ als de eigenlijke drager der
Fransche traditie begroet, terwijl men de kroon en de bevoorrechte klasse als
binnengedrongen veroveraars brandmerkte. De oude theorie, dat de Beieren
afstamden van de Keltische Boii, kwam weer sterk naar voren in de dagen, toen
2)
deze staat de partij van Napoleon had gekozen , en hoeveel dergelijke voorbeelden
heeft niet de jongste geschiedenis ons geleerd!
De jongste geschiedenis heeft ook de bevestiging gebracht van een der weinige
algemeene regels, die de geschiedvorsching vermag op te stellen en welke door
Oncken in 1935 aldus werd geformuleerd: ‘Besonders wandelt sich das
Geschichtsbild in Zeiten staatlicher Umwälzungen. Von allen Seiten strömen Neuerer
herbei, denen auch die Nationalgeschichte nur Projektionsfeld für die Ideale und
3)
Forderungen der Gegenwart ist’ .

II. Analyse der uitbeeldingen
Hoewel in Brandt's bovengenoemde vertooningen van 1648 het eerste tafereel aan
Bato was gewijd en deze held mede om zijn Duitsche afkomst bijzonder goed als
4)
historisch type van den Zwijger had kunnen dienen , heeft ongetwijfeld de luister
van den bij Tacitus geboekstaafden Civilis een veelvuldige toepassing van de
mythische Bato-gestalte belemmerd. Bovendien was men sedert het begin van de
17de eeuw aan de historische juistheid van de Bato-legende gaan twijfelen en werd
5)
het protest tegen dezen stamvader steeds luider . Het is waar, dat Hooft hem
behandelde, maar men maakte in dezen een streng onderscheid tusschen de
6)
dichtkunst en de geschiedschrijving . Voor het belichamen van staatkundige
theorieën kon Bato een goede omtrek verschaffen, als bewijs van zekere historische
7)
evidenties bezat Civilis-Burgerhart grooter aantrekkelijkheid . Daaraan zal het ook
moeten worden toegeschreven, dat de beeldende kunst zich - voor zoover ons
8)
bekend - nimmer met Bato, den Prins der Katten, heeft beziggehouden .

Buitenlandsche voorbeelden.
Ook in het algemeen gesproken is, vergeleken met de hartstocht, waarmede in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden bepaalde oud-vaderlandsche
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thema's in historische en politieke geschriften werden behandeld, het aantal
uitbeeldingen uiterst gering, en dat nog wel in een tijd, toen het hier waarlijk niet
aan kunstenaars ontbrak.
De voornaamste reden moet stellig gezocht worden in de structuur der toenmalige
Hollandsche samenleving. Hier ontbraken de kringen, die door middel van opdrachten
het begrip voor dat soort voorstellingen konden aankweeken. Daarbij leent de
Hollander nu eenmaal van nature gemakkelijker het oor aan den geleerde dan aan
den rhetor; hij kent meer waarde toe aan het wetenschappelijke betoog dan aan
een wijdsch tafereel. Vandaar dat het historische genre, voor welks ontwikkeling
zooveel gunstige factoren aanwezig waren en dat elders tot zoo groote bloei was
gekomen, hier niet kon gedijen. Het ontbrak waarlijk niet aan voorbeelden!
In Italië hooren we reeds in het begin van de 14de eeuw van wandschilderingen in
de stadhuizen, die de herinnering aan doorgaans niet al te ver in het verleden terug
1)
liggende overwinningen levendig hielden .
Zoo bezit het stadhuis te Siena nog altijd een in 1372 door Lippo Vanni geschilderd
2)
tafereel van de veldslag bij Val di Chiana (1363) . Maar het was vooral Venetië, dat
in zijn strijd tegen Barbarossa een onuitputtelijke stof voor de decoratie der wijdsche
zalen van het Dogenpaleis had gevonden. Reeds tusschen 1415 en 1422 werd door
Gentile da Fabriano en Pisanello in de Sala del Gran Consiglio een reeks van 22
3)
fresco's aan deze geschiedenis gewijd .
Vermelden wij verder nog de wereldberoemde gevechten, door Leonardo en
Michelangelo tusschen 1503 en 1506 in concurrentie te Florence ontworpen, op
wier invloed we zoo straks nog terugkomen.
Bij de steden voegden zich weldra de groote heeren. Reeds in de 14de eeuw
kwam de gewoonte op, om zalen en galerijen van vorstelijke paleizen te versieren
met historische voorstellingen, die de roem van den heerscher en diens geslacht
4)
verkondigden .
Allerwegen verstrekte men opdrachten voor deze soorten van decoraties. Het
werk van Rafaël in de stanzen van het Vaticaan werd het groote voorbeeld. Nog
vóór 1530 schilderde Jacopo Ripanda, een kunstenaar uit de kring van Marcantonio
Raimondi, de groote historie-frecso's in de Stanza delle Guerre Puniche en de Sala
5)
della Lupa van het Conservatorenpaleis te Rome . In 1530 en de daarop volgende
jaren beschilderde Girolamo Genga, geholpen door Francesco Menzocchi, de
zoldering van een zaal in de villa Imperiale te Pesaro met de voorstelling van een
eedsaflegging door Spaansche en Duitsche troepen in handen van Hertog Francesco
6)
Maria I della Rovere (anno 1517) . Een geweldige activiteit ontwikkelden verder op
dit terrein de samenwerkende kunstenaars Vasari en Salviati welke, geholpen door
een groote staf van leerlingen, tusschen de jaren 1535 en 1573 de voornaamste
gebouwen te Rome en Florence van historische fresco's voorzagen. Wij noemen
van deze werken
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slechts de reeks gevechten in de Salone dei Cinquecento van het Palazzo Vecchio
1)
te Florence en de muurschilderingen in de Sala Regia van het Vaticaan .
Eén der zelfstandigste helpers van Vasari was de van 1553-1605 te Florence
werkzame Bruggeling Jan van der Straet, in zijn tweede vaderland als Giovanni
della Strada bekend. Onder de geleerde naam van Stradanus leverde deze aan de
Antwerpsche prent-industrie tal van ontwerpen en had zoodoende een groot aandeel
2)
aan de wisselwerking tusschen Italië en de Nederlanden .
Intusschen had Titiaan in Venetië in de jaren 1537-39 de hem bijna een kwart
eeuw te voren opgedragen bestelling uitgevoerd en met zijn ‘Slag bij Cadore’ een
waardige tegenhanger tot Leonardo en Michelangelo's krijgstafereelen geleverd
1

(afb. 46 ). Vervolgens hadden de Dogen o.m. ook Tintoretto voor hun programma
te werk weten te stellen en hem o.a. een groote slag bij Lepanto laten uitvoeren.
Bij een brand in 1577 gingen echter alle werken van Tintoretto alsmede Titiaan's
‘Slag bij Cadore’ verloren. Na die datum schilderde Tintoretto nog voor de Sala del
Gran Consiglio als plafondstukken een viertal gevechtscène's, wier stoute
verkortingen en fantastisch-wilde composities alles wat voor of na dien in dit genre
3)
werd geschilderd verre achter zich laten .
In onmiddellijke navolging van Tintoretto's stijl ontstonden in diverse zalen van
het Dogenpaleis zes historiestukken van de hand van Francesco II da Ponte,
4)

5)

1

genaamd Bassano en tien door Jacopo Palma il Giovane (afb. 93 ).
In Zwitserland gaf een soortgelijke burgertrots als in de Italiaansche steden aanleiding
tot de uitbeelding van eenige beroemde veldslagen. De gevechten bij Sempach
(1386), Naefels (1388), Murthen (1476) en Dornach (1499) werden zoowel in muur6)
en glasschilderingen als in miniaturen en prenten verheerlijkt , terwijl natuurlijk
7)
bovenal de Tell-sage voor uitbeelding in aanmerking kwam .
Aan de Duitsche hoven werd deze mode met graagte nagevolgd. Daar ontstond
omstreeks 1470 de thans zwaar beschadigde reeks der Hertogen van Beieren in
8)
de ‘Alten Hof’ te München . Daarop was de reeks paneeltjes met historische
voorstellingen gevolgd, die tusschen de jaren 1529 en 1540 door kunstenaars als
A. Altdorfer, H. Burgkmair, Jörg Breu de Oude en Abraham Schöpfer voor hertog
9)
Wilhelm IV van Beieren werd vervaardigd . Vasari's Vlaamsche helper Pieter de
Wit, detto Pietro Candido, ontwierp omstreeks 1605 voor Maximiliaan van Beieren
10)
de kartons voor een reeks tapijten met de daden van Otto van Wittelsbach .
In Engeland schilderde - wanneer men tenminste de hypothese van Beets wil
volgen - de Hollander Cornelis Anthonisz. omstreeks 1550 voor Hendrik VIII een
reeks historie-stukken, die voor een deel onderwerpen van 30 jaar terug
11)
behandelden . In elk geval was het deze kunstenaar, die in 1542
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een prent van Karel de Vijfdes beleg van Algiers uitgaf, bij welk wapenfeit hij
1)
waarschijnlijk tegenwoordig is geweest . Een andere Hollander, Jan Vermeyen,
vergezelde den keizer op zijn expeditie naar Tunis in 1535 en 'ontwierp in 1546 een
2)
serie van zeven tapijten, welke van 1549 tot 1554 in Brussel geweven werden .
Nog later, in de jaren tusschen 1624 en 1650, vervaardigden kunstenaars als
Crispijn II van de Passe, Isaac Isaacsz, Honthorst en Adriaen van Nieuland voor
koning Christiaan van Denemarken tal van teekeningen en schilderijen met
3)
onderwerpen aan de Deensche geschiedenis ontleend .

Redenen voor het ontbreken van een Nederlandsche heroïsche
geschieduitbeelding.
Vooral de op last van den koning van Denemarken uitgevoerde werken bewijzen,
dat het uitsluitend aan het uitblijven van opdrachten geweten moet worden, dat in
de Republiek der Vereenigde Nederlanden niets dergelijks valt aan te wijzen. Men
moge over de kunstwaarde van de Deensche schilderijen denken hoe men wil, de
opdrachtgever vond er stellig alles op uitgebeeld, wat hij wenschte te aanschouwen.
En waarom ook niet? De historieschilderkunst in de uitgebreide, 17de-eeuwsche
beteekenis van het woord had hier te lande reeds bij Lastman het stadium van
handige - zij het ook lang niet altijd origineele - regiekunst bereikt. Men wist hoe een
vertooning op te stellen, waar de hoofdpersonen te plaatsen, hoe de hinderlijke
hiaten te vermijden. Men beheerschte alle kunstgrepen van enscèneering en
typeering. De held, de grijsaard, de page, de jonggehuwde, de matrone, de voedster
- voor elke denkbare dramatis persona lag het voorbeeld, het type gereed, en
evenzoo beschikte men voor de meest voorkomende situaties over een reeks
stereotype en derhalve gemakkelijk herkenbare gebaren. Waarom zouden deze
schilders, die Coriolanus of Paulus, Jozef of Scipio in elke gewenschte houding en
situatie ten tooneel konden voeren, niet met hetzelfde gemak een scène uit de
geschiedenis van Civilis, Bato of Floris den Vijfde hebben kunnen uitbeelden?
Slechts eenmaal, bij de decoratie van het Amsterdamsche Raadhuis, is er in de
Republiek een dergelijke opdracht gegeven. Maar toen zij kwam, was het in dubbel
opzicht te laat. Het getij was verloopen, de belangstelling van de kunstenaars had
zich verplaatst. Reeds Van Mander merkte die verandering op, en klaagde in zijn
levensbeschrijving van Mierevelt over het feit, dat de historieschilderkunst werd
4)
verdrongen door het genrestuk en het portret .
Rembrandt, het is waar, had het koele, onaandoenlijke kijkspel van Lastman
omgezet in een aangrijpend tafereel; hij had het bijbelsche historiestuk tot ongekende
hoogte opgevoerd, maar het is alsof bij hem de artisticiteit en de innigheid slechts
5)
kunnen toenemen, naarmate zijn regisseurshandigheid schijnt te verminderen .
De andere reden, waarom de opdracht der Amsterdamsche burgemeesters te
laat kwam, betreft de keuze van het onderwerp. Vondel's formuleering van de
opdracht laat geen twijfel toe: men wenschte geschilderde tafereelen, die
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1)

Tacitus' verhaal in beeld zouden brengen . Maar wat in het Italië van Vasari en
Salviati gebruikelijk was geweest, kon in de tweede helft van de 17de eeuw slechts
een verouderd programma worden genoemd. De artistieke vormgeving was
ontwassen aan een kroniekmatige uitbeelding, het kunstgevoel kon voor een
decoratieve uitbeelding van een heroïsche stof geen genoegen meer nemen met
een realistische verhaaltrant en anderzijds was de tijd voor een streng-historische
ensceneering nog niet gekomen.
De ontwerpers van de decoraties in het Huis ten Bosch waren beter met hun tijd
meegegaan, en al hadden zij in den vreemde moeten omzien om krachten te vinden
voor de verwezenlijking van hun gansch niet Hollandsch plan, zij waren stellig naar
2)
hun eigen opvattingen geslaagd .
De Amsterdamsche opdracht was naar twee zijden verkeerd gesteld: aangezien
de Heeren voor hun grootsch project teruggrepen naar een ouder schema, misten
ze van meet af aan elke ter zake kundige steun, want wie was er in Amsterdam nog
historieschilder, gelijk Lastman en de zijnen het waren geweest? Maar bovenal, wie
was er in Amsterdam in staat om staande op stellingen meters hooge vlakken te
beschilderen, zooals de leerlingen van Rubens dat van huis uit verstonden?
Wij zullen in een afzonderlijk hoofdstuk nog gelegenheid hebben de geschiedenis
van deze decoraties uitvoerig te bespreken. Thans willen wij eerst de algemeene
elementen beschouwen, waarvan het heroïsche historiestuk zich zoowel hier als
elders telkens weer bediende.

Aard der onderwerpen in het buitenland.
Allereerst dienen wij na de globale monstering der belangrijkste kunstwerken nog
een oogenblik stil te staan bij de aard der behandelde onderwerpen.
De lezer heeft zich wellicht afgevraagd, of de lange rij historie-stukken, die wij
zoo juist hebben opgesomd, niet in tegenspraak is met onze vroegere beweringen,
dat de uitbeelding van het verleden slechts onder zeer bepaalde voorwaarden plaats
vond.
In de eerste plaats moet in dit verband worden opgemerkt, dat de behandelde
stoffen wel is waar historisch waren, maar dat de gekozen afstand toch nimmer zoo
groot was, dat men kan spreken van de uitbeelding van een andere wereld, en gelijk
men zich herinnert, vormt juist dit punt voor ons onderzoek de centrale kwestie.
De uitbeelding van contemporaine gebeurtenissen gaat bij deze opgaven
ongemerkt over in de gebeurtenis van één of hoogstens twee generaties geleden.
Zoo werden nog in hetzelfde jaar 1572, waarin de Barthelomeusnacht plaats greep,
3)
drie fresco's in de Sala Regia van het Vatikaan aan deze gebeurtenis gewijd ; in
diezelfde zaal vindt men uit hetzelfde jaar ook een afbeelding van de slag bij Lepanto,
4)
welk wapenfeit een jaar tevoren had plaats gevonden . Het commemoratieve
schilderstuk staat in tusschen het schilderij, dat een onderwerp uit een ver verleden
behandelt, en de doorgaans als prent

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

109
uitgevoerde afbeeldingen, die tezamen met de vlugschriften en nieuwstijdingen de
actueele gebeurtenissen op de voet volgden.
Wij hebben de hierboven genoemde reeks voorbeelden dan ook uitsluitend
opgesteld om aan te toonen, dat het niet-contemporaine onderwerp wel degelijk
bekend was, en om duidelijk te doen uitkomen, dat dergelijke kunstwerken theoretisch gesproken - het uitgangspunt hadden kunnen worden voor een nog
verder naar het verleden gerichte belangstelling. De loop der dingen is evenwel
anders geweest.
Hierboven zinspeelden we reeds eenige malen op de ontwikkeling dezer
kunstwerken, die zich van een kroniekmatige, nevenschikkende verteltrant bewoog
1)
in de richting van de apotheose van één centrale figuur .
Deze kwestie brengt ons tot de concrete vraag, op welke wijze de kunstenaars
getracht hebben de hun voorgelegde historische stoffen te doordringen van die
2)
heroïsche majesteit, die men in diezelfde tijd b.v. ook in de portretkunst nastreefde .
Deze vraag is nog van des te meer belang, omdat het eigenaardige verschijnsel
valt waar te nemen, dat de kunstenaars in dit opzicht van de historische
belangrijkheid van hun onderwerp hoegenaamd geen steun ondervonden. De
beroemde gevechten van Leonardo en Michelangelo hadden een al even
onbeduidend voorval tot uitgangspunt als later Rubens' glorificatie van Maria de
Medicis en desniettemin staan deze kunstwerken vooraan in de rij van heroïseerende
interpretaties van historische feiten.
Onze conclusie moet wel de volgende zijn: deze heroïseering is een zuiver
aesthetische aangelegenheid, die zich volkomen binnen het terrein der artistieke
vormgeving voltrekt.

Heroïsche elementen.
Om voor de hand liggende redenen is bij de uitbeelding van het verleden als heroïsch
3)
tijdvak het gevecht het voornaamste motief ; daarnaast komen de min of meer met
de krijg samenhangende scène's zooals vredesluiting, triumf e.d. Hiermede is echter
een belangrijk verschil met het idyllische historiestuk van meet af aan gegeven.
Terwijl de kunstenaar ter verkrijging van een idyllisch karakter zijn voorstelling slechts
behoeft te verplaatsen naar een landelijk milieu met de gebruikelijke rustieke
requisieten, stelt de behandeling van het heroïsche gevecht hem eischen van geheel
andere aard. Het probleem van de uitbeelding der actie staat hier in het middelpunt.
Immers de uitbeelding van een gevecht valt of staat met de suggestie van felle
handeling.
Zoo ligt het voor de hand, de elementen van het heroïsche geschiedtafereel in
twee gedeelten te behandelen en wel:
a) De compositioneele elementen dienende tot de uitbeelding eenerheroïsche
actie.
b) De decoratieve elementen dienende ter aanduiding van de
historisch-heroïsche wereld, waarin het feit geacht wordt zich af te spelen.
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a) Heroïsche compositie-elementen
In de kleurige prentenboek-achtige vertellingen, die de geschilderde kronieken van
Gentile Bellini, Domenico Ghirlandajo, Pinturicchio, en Carpaccio nog waren, vormde
de uitbeelding der actie als zoodanig nauwelijks een probleem. De schilderingen
van Vasari en Salviati waren evenals de Zwitsersche en Duitsche krijgstafereelen
wel reeds veel verder gegaan op het punt der massa-regie, maar wat aan deze
composities nog altijd ontbrak was de vaart, het rumoer, kortom het dynamische
element.
Toch waren er reeds in de 15de eeuw hoogst belangrijke proeven op dit gebied
genomen. De pogingen van den theoretisch aangelegden Paolo Uccello (± 1455)
1)
verdienen in dit verband terloops te worden vermeld ; het leeuwen-deel in dit proces
eischte echter Leonardo voor zich op. Het gevecht was voor Leonardo een
natuurverschijnsel en evenals hij de drift van kolkend water of de beklemming van
een opkomend onweer trachtte weer te geven, legde hij er zich op toe, de ‘pazzia
bestialissima’, de hoogst dierlijke razernij van het gevecht in al haar natuurlijke
2)
onstuimigheid tot uitdrukking te brengen .
Leonardo plaatste hierbij het ruitergevecht in het centrum en daarmee deed een
eeuwenoud heroïsch motief weder zijn intrede in de Europeesche kunst. De ‘Slag
van Alexander’ en de ‘Strijd tegen de Amazonen’ waren in de klassieke Oudheid
twee voorname motieven geweest, waardoor de kunstenaars heroïeke actie tot
3)
uitdrukking hadden gebracht .
Gelijk wij vermeldden is Leonardo's werk, dat hij overigens slechts ten deele
voltooide, thans verdwenen. Reeds in 1558 beschilderde Vasari opnieuw in het
Palazzo Vecchio de wand, waarop Leonardo had gewerkt en er zou wederom bijna
een halve eeuw voorbijgaan, voordat zijn compositioneele vondsten althans in
hoofdzaak werden vastgelegd.
Rubens was de kunstenaar, die het belang van Leonardo's werk inzag; gedurende
zijn verblijf in Italië (1600-1608) teekende hij enkele niet-slaafsche copieën naar
Leonardo's compositie, waarbij hij zich waarschijnlijk o.a. bediende van een oude
gravure uit het jaar 1558. Eén dezer schetsen werd door G. Edelinck in prent
gebracht en als het ware op Rubens' aanbeveling verspreidden zich Leonardo's
4)
vondsten weldra over geheel Europa .
Het was ook Rubens, die zich bezighield met Titiaan's gevechtstafereel in het
Dogenpaleis, waaraan een niet beter lot beschoren was dan aan Leonardo's
ruitergevecht en dat 23 jaar voor Rubens' komst in Italië in vlammen was opgegaan.
In dit geval kon de groote Vlaming werken naar een geschilderde copie, waarschijnlijk
5)
die, welke tegenwoordig in de Uffizi wordt bewaard . Rubens deed echter meer,
dan uit piëteit de herinnering aan deze beide werken vastleggen; op congeniale
wijze werkte hij de daarin aangeslagen thema's uit en bouwde hij voort op de door
6)
Leonardo, Titiaan en Tintoretto gelegde grondslagen . Want ook Tintoretto had zijn
aandeel gehad in de evolutie van dit genre. Zijn ontstuimig temperament volmaakte,
wat noch de
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handigheid, noch de vlijt der vorigen had kunnen verwezenlijken. Men vergelijke
1)
slechts Vasari's ‘Inneming van Siena’ (vóór 1572) in het Palazzo Vecchio met
2)
Tintoretto's ‘Verovering van Parma’ (1580) , om te beseffen, hoe groot de afstand
tusschen de beide meesters is. Het zijn bij Tintoretto niet langer de in het gelid
gestelde tinnen soldaatjes, die zelfs in chaos nog altijd iets opgestelds behouden;
bij hem is het strijdgewoel een onontwarbare kluwen geworden. Naast de ontelbaar
vele kleine poppetjes maakt Tintoretto op de voorgronden van zijn composities met
veel raffinement gebruik van enkele buitengewoon groote figuren. Deze hoekfiguren
zijn bij hem repoussoirs, niet alleen naar de perspectivische diepte maar bovenal
naar een niet alledaagsch verleden. Hun werking is zoodanig, dat zijn schilderijen
ook naar de compositie nog iets anders zijn dan sterk vergroote historieprenten in
kleur.
Rubens deed met dit alles zijn voordeel. Een typisch voorbeeld is de
Amazonenslag uit de jaren 1618/20 (thans in de Oude Pinacotheek te München),
waar als centraal element der compositie een steenen brug over een rivier is
3)
gebruikt . Rubens ontleende deze vondst onmiddellijk aan Titiaan. Hij besefte de
voordeelen van deze compositie, waardoor het mogelijk werd de strijd in letterlijke
zin op een hooger plan te plaatsen en waardoor het treffen der op elkaar
losstormende twee partijen duidelijker werd uitgedrukt. Juist als Titiaan onderstreepte
hij de actierichting van de krijg door het geweld van het kruiselings daaronder
voortschietende water en verhoogde hij de suggestie door de gevaren van het
3

oorlogsgeweld te combineeren met de bedreiging van het water (afb. 46 ).
Titiaan was met zijn compositie blijkbaar zeer ingenomen. Zoo weten we, dat zich
in zijn huis een door hem geschilderd fries bevond, waarin hij zijn eigen werk
parodieerde, door in volkomen gelijke omstandigheden een aantal putti en genii
4)
een spiegelgevecht te laten leveren . Een dergelijk soort van parodie dus, als de
speelsche interpretatie, die de meester van de beroemde Laokoön-groep heeft
gegeven. Men parodieert slechts het verhevene en vooral het door een traditie
geheiligde en inderdaad, ook deze ‘strijd op de brug’ was een minstens even oud
motief als de Laokoön; reeds op de boog van Constantijn vult een voorstelling van
5)
de strijd op de ‘Ponte Milvio’ een der friezen .
6)
Het zou ons te ver voeren, de lotgevallen van dit motief hier verder te schetsen .
7)
We noemen nog slechts Giulio Romano's ‘Slag van Constantijn’ (Vaticaan) , een
geschilderd ontwerp met hetzelfde onderwerp door Rubens (Wallace Collectie,
8)
9)
Londen) , en een vroeger aan Rafaël toegeschreven teekening (Louvre) , terwijl
erop dient te worden gewezen, dat ook Leonardo aan het gevecht op de brug een
10)
plaats in zijn fresco had toegedacht .
Na wat we in een vorig hoofdstuk opmerkten, zal het niet kunnen verwonderen,
dat men ging zoeken naar andere stoffen, die evenals het aangrijpende verhaal van
Constantijn's overwinning op Maxentius, de strijd op een brug
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tot motief hadden. Het meest voor de hand liggende thema was natuurlijk het verhaal
1)
van Horatius Cocles . In tal van gevallen kan men zelfs bewijzen, dat de uitbeelding
van dit gegeven ‘geïnfecteerd’ is door de iconografische groep ‘de strijd op de brug’.
De kern van het historische verhaal van Horatius Cocles was n.l. diens verdediging
van de pons sublicius, d.w.z. de oeroude houten paalbrug, welke te Rome het
Tibereiland en de Janiculus met de stad verbond, en welke nog in de keizertijd het
middelpunt van vele gewijde handelingen vormde. Op de uitbeeldingen, welke de
kunstenaars der Renaissance van dit feit gaven, voltrekt het wapenfeit zich echter
2)
vrijwel steeds op een zooveel decoratievere steenen brug .
Niet alleen week men zoodoende af van de tekst der overlevering en van de
3)
traditioneele uitbeelding van dit feit , maar het verhaal werd er ook onwaarschijnlijker
door, omdat het wel zeer moeilijk is om een schare tegenstanders tegen te houden,
totdat een steenen brug is afgebroken. Dat men toch aan een steenen brug de
voorkeur gaf, bewijst weer eens duidelijk, hoezeer voor den mensch der Renaissance
tegenover archaeologische of andere verstandelijke argumenten de aesthetische
intuïtie steeds weer de doorslag gaf (vgl. bl.46).
Een ander niet minder heroïsch thema was de vredesonderhandeling op de
afgebroken brug, waarbij eveneens de voordeelen golden van een overzichtelijkere
dispositie der situatie. Het is natuurlijk waar, dat het inderdaad voor de hand ligt,
dat ook in de werkelijkheid een zoo belangrijk strategisch punt als een brug het
middelpunt van een gevecht wordt en evenzeer is het te begrijpen, dat voor
vredesonderhandelingen de beide partijen elkaar vaak ontmoet hebben op een al
4)
dan niet verwoeste brug .
Voor ons onderzoek blijft het desniettemin van belang te zien, dat na de klassieke
oudheid eerst weer de kunst der Renaissance en vooral die van de Barok de
aesthetische mogelijkheden van dergelijke situaties heeft ingezien en uitgebuit. Het
gaat in deze kwesties niet anders dan bij het styleeren van natuurvormen; het
voorbeeld is altijd aanwezig, maar uit de veelheid der verschijnselen kiest de kunst
van elke tijd bij voorkeur die vormen, welke zich het beste leenen tot de door haar
nagestreefde styleering.
En nu - zal men allicht vragen - het verband van dit alles met de Nederlandsche
geschieduitbeelding? Het antwoord kan kort zijn. Men hoeft slechts de afb. 47 en
48 te beschouwen om in te zien, hoezeer de kunstenaars, die in de 17de eeuw de
geschiedenis van Civilis' opstand in beeld brachten, aansluiting zochten bij de groote
5)
voorbeelden van heroïeke geschiedverbeelding .

b) Het uiterlijk van den held
Hierboven zagen wij, dat, toen de uitbeelding van het verleden als een primitief
cultuurstadium aan de orde kwam, de kunstenaars gebruik konden
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maken van reeds bestaande vormen, waaronder men niet-historische maar niettemin
primitieve cultuurstoestanden placht uit te beelden. Zoo werd b.v. de traditioneele
wijze, waarop men Adam en Eva na de zondeval voorstelde, het uitgangspunt voor
1)
afbeeldingen betreffende het primitieve leven der voorvaderen . Dergelijke
legendarische elementen ontbraken in het heroïsche genre ten eenenmale.
Het middeleeuwsche heroïsme van Karel-epos en Arthur-roman, dat ook op de
2)
beeldende kunst der middeleeuwen een aanzienlijke invloed had uitgeoefend , wist
zich in latere eeuwen slechts als ‘gesunkenes Kulturgut’ te handhaven. Het officieele
heroïsme van de 16de en 17de eeuw was een schepping der Renaissance en
geheel en al opgebouwd met klassieke elementen. Het heroïsche en het historische
zijn dan ook veel inniger verbonden dan het primitieve en het historische.

Klassieke en pseudo-klassieke elementen van het heroïsche costuum.
De elementen van het heroïsche costuum der Renaissance zijn voor een groot
gedeelte direct ontleend aan de dracht van den Romeinschen krijgsman: de helm,
de thorax (of borstpantser), de lorica die de lendenen omgeeft, de van schouders
en heupen afhangende riempjes en de beenbedekking der caligae zijn evenzoovele
3)
klassieke elementen .
Het voorbeeld, dat den Renaissance-kunstenaars bij het ontwerpen hunner helden
hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk voor oogen stond, was het Romeinsche
4)

1

pantserstandbeeld (afb. 39 .
5)
Evenwel, ‘het is niet alles oudheid, wat er blinkt in de Renaissance’ . De
wijzigingen, die de genoemde elementen ondergingen, de toevoegingen, die den
Romeinschen soldaat pas tot Renaissance-held maakten, waren van zoo volkomen
ander karakter, dat men zich afvraagt, wat voor een wonderlijk romantisch Rome
hier werd geïmiteerd, gesteld al dat het inderdaad in de bedoeling lag, het verleden
als zoodanig te doen herrijzen.
Het schetsboek van een zoo consciëntieus archaeoloog als Maerten van
Heemskerck bevat behalve studies ‘naar het leven’ tal van vrije ontwerpen, speciaal
6)
van helmen, kurassen en trophaeën , wier fantastisch drukke ornamentiek tot
nadenken moet stemmen wat betreft het door hem in de Oudheid gezochte ideaal.
Een zelfde soort overdrijving onderging de klassicistische heros. Aan de schouders,
op de knieën en op de borst der Renaissancehelden plaatste men, in afwijking van
de klassieke voorbeelden, zonderlinge, ornamentale dieren-maskers. En al waren
vederbossen in de Oudheid geen onbekende dracht, de ontzagwekkende
pluimgevaarten, waarmede de 16de- en 17de-eeuwsche heroën getooid gaan, kan
men kwalijk aan klassieke, doch zeer wel aan Hongaarsche, Perzische of nog
7)

2

exotischer voorbeelden hebben ontleend (zie afb. 39 ).
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Wat de eerstgenoemde afwijking, de monsterkoppen aan borst, knieën en schouders
betreft, het is waar, dat op de borst van een klassiek pantserbeeld een kleine
gorgo-kop thuis hoorde, en dat men zich voor de grootere, de geheele borst
beslaande vormen gewend kan hebben tot de mascarons, die als waterspuwers
1)
e.d. ook in de klassieke kunst bekend waren . De vraag blijft echter bestaan, waarom
men deze elementen zoo gaarne toepaste. Ter verklaring hiervan kan niet worden
volstaan door te wijzen op de horror vacui van de ornamentisten der Renaissance;
de gorgo- of leeuwenkoppen worden aan borst, knieën en schouders zoo stelselmatig
toegepast, dat hier een vaste overtuiging, dat het aldus behoorde, schijnt mee te
spreken.
Als tusschenschakel zal men zonder twijfel moeten denken aan de
duivels-grimassen, waarmee zoowel op het tooneel als in de schilderkunst de
2)
laat-middeleeuwsche duivels waren uitgedost . Dáár vindt men de volkomen
onklassieke, de geheele borst of buik beslaande reusachtige monsterkoppen, en
3)
bij deze duivels vindt men eveneens de kleinere grimassen op schouders en knieën
1

(afb, 37 ).
Toch is ook deze verklaring nog niet geheel en al in overeenstemming met het
ingewikkelde proces van ontleeningen en analogieën, dat hier plaats greep. Om het
uitgebreide complex in zijn geheel te overzien, moet men beginnen een onderscheid
te maken tusschen de groote koppen op borst en buik en de kleinere op de
gewrichten der ledematen. De eerste soort komt sedert de 13de eeuw voor en blijkt
- zij het ook zijdelings-van klassieke oorsprong te zijn. Een zeer vroeg ‘buikgezicht’
treft men aan in het zoozeer met de klassieke tradities samenhangende Utrechtsche
4)
psalter (1ste derde der 9de eeuw . Een miniatuur in het Rhabanus
Maurus-handschrift van het klooster Monte Cassino (1028) toont een monstrueuze
Pallas-Athene, wier borst bedekt wordt door een tweede gelaat, geheel identiek aan
5)
het eigenlijke gezicht . Kennelijk heeft men hier te maken met een verre herinnering
aan het gorgoneion op de aegis. De Christelijke kerk had (voornamelijk op grond
6)
van een psalmplaats) alle antieke goden en godinnen tot demonen verklaard , maar
daarmede was de weg geopend, langs welke een aantal der verguisde klassieke
elementen een nieuw leven konden beginnen als attributen der middeleeuwsche
7)
duivels .
De tweede soort versieringen, die op de gewrichten der ledematen, blijkt aanmerkelijk
8)
jonger te zijn ; men vindt ze niet vóór de tweede helft der 15de eeuw, m.a.w. in een
tijd, waarin men weer met directe invloed der klassieke voorbeelden rekening moet
houden. De antieke pantserstandbeelden nu vertoonden vaak boven aan de
kniebeschermende scheenstukken een kleine gorgokop, die oorspronkelijk als
apotropeion op deze in de oudheid zoo gewichtig geachte plaats van het grootste
9)
belang was . Door de rijk-ornamenteerende kunstenaars der Renaissance werden
deze mascarons - die dus niet óp maar vóór de knieën stonden - verward met de
grimassen, die
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1)

op knieën en schouders der laat-middeleeuwsche duivels voorkwamen .
Het uiterlijk van den held, zooals die door de 16de-eeuwsche kunst werd
uitgebeeld, is dus een contaminatie van direct geadopteerde voorbeelden der
pantserstandbeelden, uitgebreid met laatmiddeleeuwsche reminiscenties. De
plaatsing van enkele dier-ornamenten (gorgo- of leeuwenkoppen) geschiedde naar
analogie van laat-middeleeuwsche duivelfiguren, welke duivels op hun borst en
knieën dezelfde klassieke gorgo-elementen deels direct, deels indirect reeds eenmaal
hadden opgenomen. In het uiterlijk van den Renaissance-held zijn genoemde
gorgo-elementen dus tweemaal verwerkt, eenmaal als aanduidingen van het
daemonisch karakter en eenmaal als exponent van de ‘antyckxe stijl’.
Men kan zich afvragen, of het niet tot verwarring moest leiden, wanneer een
attribuut, dat geruime tijd voor den duivel had gegolden, vervolgens voor den held
in zwang kwam. Het antwoord hierop is, dat inderdaad de neiging te bespeuren valt,
om voor den duivel een nieuwe aanduiding te vinden, met dien verstande, dat
wanneer het type van den klassicistischen held eenmaal is gevormd, er op tooneel
en in beeldende kunst een nieuw duiveltype ontstaat. De booze krijgt dan de gestalte
van den pochenden houwdegen, van den ‘Capitano’ der Comedia dell' Arte, hij wordt
een 17de-eeuwsche seigneur en de grondslag voor den modernen gentleman-duivel
2)

2

is gelegd (afb. 37 ).

Invloed van Maximiliaan's hofkunst.
Als voorbeeld van de op bovenbeschreven wijze uitgedoste helden noemen wij de
houtsneden, die H. Burgkmair vervaardigde voor de ‘Genealogie’ van Keizer
Maximiliaan, wier uitrusting geheel overeenkomt met de bronzen ridders rond des
keizers praalgraf te Innsbruck, waarvoor deze persoonlijk de teekeningen
3)
controleerde en niet zelden wijzigde (afb. 41).
Het hof van dezen tweeden Arthur met zijn tafelronde van historici, philologen,
schilders, beeldhouwers, boekdrukkers en houtsnijders, was een centrum, van
waaruit een zonderlinge combinatie van archaeologische, traditioneele en exotische
elementen zich over de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden verbreidde. De werken
van die kring met zijn bonte mengeling van waarachtige cultuur, pedante geleerdheid
en overdadige zin voor opschik, zijn reeds vaak en uitvoerig bestudeerd. Minder
4)
aandacht evenwel werd tot nog toe geschonken aan de invloed, die ervan uitging .
Toch moet het voor de verbreiding van de Renaissance in de Bourgondische
gewesten van niet te onder-schatten beteekenis zijn geweest, dat de officieele kunst
van het rijk, waarvan men deel uitmaakte, de nieuwe, of gelijk men toen liever zei,
de antieke vormen zoo veel mogelijk propageerde. De keizer liet voor zich en zijn
geslacht in de nieuwe stijl werken; de steden op hun beurt konden niet achterblijven
en menige 16de-eeuwer zal de nieuwe vormen het eerst hebben aanschouwd aan
de eerepoorten en andere triomf decoraties, ter gelegenheid van doorluchtig bezoek
5)
opgericht .
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Zoo verraadt b.v. de wijze waarop meesters als Jan Gossaert, Lancelot Blondeel
of Barent van Orley de Renaissancistische vormen in hun schilderijen te pas
1)
brachten, vaak de herinnering aan dergelijke feestdecoraties. Daarnaast moet voor
mogelijke invloed van deze ‘kunst van Maximiliaan’ natuurlijk ook gedacht worden
aan de directe inwerking van de grafiek der door den keizer te werk gestelde
2)
kunstenaars .
Dezelfde soort gestalten als in Maximiliaan's ‘Genealogie’ vindt men in deze
3)
gewesten in teekeningen van Jan Gossaert of in de reeds genoemde reeksen
houtsneden van kunstenaars als Lucas van Leyden, Jacob Cornelisz. of Cornelis
Anthonisz. (afb. 42 en 43). Zij verbeelden nu eens de traditioneele negen helden,
dan weer de genealogie van een bepaald geslacht of de graven van het een of
4)
ander gewest . De laatste maal, dat in de Nederlanden deze laat-gothische
maskeradewereld opduikt, is in de reeks der Friesche graven van den manieristischen
etser Simon Frisius. De koperen platen werden versneden en in 1622 gebruikt bij
5)
de verluchting van de Friesche kroniek van Winsemius .
Wij willen hier een oogenblik stilstaan bij deze scheppingen, die niet alleen in de
toenmalige Hollandsche kunst, maar zelfs in de Europeesche dier dagen een geheel
eigen karakter vertoonen. Men behoeft de hartstochtelijke scheppingen van dezen
fantast slechts te vergelijken met de tamme prentjes, die zijn landgenoot Pieter
Feddes voor de kroniek ‘Frisia, seu de viris rebusque Frisiae illustribus’ van Martinus
Hamconius (1620) vervaardigde, om te beseffen welk een uitzonderlijk talent hier
6)
aan het woord is (afb. 44 en 45). Frisius toont zich een kunstenaar, die met
voorbijgaan van alles wat naar archaeologische geleerdheid zweemt en uitsluitend
geleid door zijn fantasie, in staat is, een kleurrijk verleden op te roepen en de
legendarische helden van een nevelige voortijd in hun sprookjesachtigheid volkomen
aanvaardbaar uit te beelden. Aan hem komt de niet geringe eer toe, het heroïsche
in de zin van het grandioze en het rhetorische in zijn prentjes van enkele vierkante
centimeters beter te hebben uitgedrukt en vastgelegd, dan het ooit voor of na hem
in Holland is gedaan.
Het is niet moeilijk de staf te breken over een dergelijke methode van
geschiedillustratie. Let men echter op de halfslachtigheid, waarin de zoogenaamd
historisch-exacte reconstructies in die dagen steeds vervielen en nood-zakelijkerwijze
moesten vervallen, dan springen de artistieke kwaliteiten, die ruimschoots tegen de
bezwaren opwegen, oogenblikkelijk in het oog. In dit opzicht is zijn werk een directe
voortzetting van de genealogieën en gravenreeksen van Lucas van Leyden en
Jacob Cornelisz., en een waardevolle verwezenlijking van het ideaal, dat Maximiliaan
7)
zoo dierbaar was geweest .

Directe invloed uit Italië.
Tenslotte dient voor de iconografie van den Renaissance-held ook aan
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directe invloed uit Italië te worden gedacht, want het waren waarlijk niet alleen de
Noorderlingen, bij wie deze vrijere, romantischere interpretaties der klassieke vormen
voorkwamen. Reeds op de teekeningen van Jacopo Bellini vertoonen de harnassen
1)
der bijbelsche of antieke helden de hierboven besproken ‘schouderleeuwen’ , en
bij een kunstenaar met zoo diepgaande archaeologische belangstelling als Jacopo
2)
Ripanda zijn ze schering en inslag . Anderzijds draagt ook op een ‘Strijd van Simson
met de Filistijnen’ van Jacopo da Ponte Bassano, waar de dramatis personae met
hun bloote armen en beenen, hun boezeroenen en hoog opgeschorte broeken
geheel en al overeenkomen met de boerentypen van's kunstenaars overige werken,
een krijgsman, die op een in het oog vallende plaats in de compositie werd geplaatst,
3)
dit voor eiken held typisch geachte uitrustingsstuk .
Een voorbeeld van directe beïnvloeding door middel van Italiaansche grafiek
levert de soldaat op het schilderij ‘Salomo ontvangt de Koningin van Saba’ van Jan
4)
van Scorel (thans door Hoogewerff aan Jan Swart van Groningen toegeschreven
1

(afb. 40 ).
De minder romantische heros, wiens uiterlijk meer met de klassieke overlevering in
overeenstemming is, schijnt in de Nederlanden direct uit Italië te zijn ingevoerd en
wel in bijzonder nauw verband met de beeldhouwkunst. Als voorbeeld noemen wij
de dragers van het in Jan Mone-stijl uitgevoerde graf van Engelbrecht II van Nassau
in de O.L.V. kerk te Breda (tusschen 1526 en 1538) al is daarin ook nog veel, dat
5)

2

aan de niet zoo veel vroeger ontstane helden van Burgkmair herinnert (afb. 39 ).
Men zou nauwkeurig de oorsprong moeten kennen van elk der ornamentale
elementen dier eerste Renaissance-kunst in deze streken, voordat men zich op dit
punt in nadere beschouwingen kan begeven. Dit kan evenwel reeds thans gezegd
worden, dat de sculptuur, die uiteraard meer heroïsch dan idyllisch is, op de
vormenschat van het heroïsche historiestuk wèl, op die van het idyllische geenerlei
invloed heeft uitgeoefend.
De gebeeldhouwde poppen, om het even of ze dienst deden als schegbeelden
6)

3

of als Goliath in de dwaaltuin (zie afb. 40 ), bepaalden tot ver in de 19de eeuw
voor den gemeenen man het uiterlijk van ‘den held’; en de laatste uitloopers van dit
overigens uitgestorven Renaissance-type hebben zich - wederom in sculptuur - tot
op den huidigen dag op draaiorgels weten te handhaven.
Na een eerste impuls door de kunst der Italiaansche Renaissance, en afgescheiden
van een steeds hernieuwd contact met de werken der Italiaansche kunst, is het in
het Noorden vooral in de door Rubens gecodificeerde vorm, dat deze antikiseerende
uitbeelding van den heros algemeene gangbaarheid verwierf. Men moet hierbij in
het oog houden, dat Rubens ernstige archaeologische studies had gemaakt en dat
hij, gelijk de jongste onderzoekingen
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hebben aangetoond, o.a. ook de boekillustraties van de 16de eeuwsche houtsnijders
1)
zooals Burgkmair en Hans Weiditz bestudeerde .
Tot zoover de uitbeelding van den held volgens internationaal geldend schema, om
het even of hiermede een historische persoon dan wel een tijdgenoot werd bedoeld.
Het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd, dat de 17de en de 18de eeuw met
hun heros in antikiseerend costuum niet in de eerste plaats een historische persoon
wilden aanduiden. Daarom konden ook zonder bezwaar de degen, de kuitbroek en
de poederpruik van het eigen costuum in dit geheel worden opgenomen.
Wat men wel wilde? Zoowel in de beeldende kunst als op het tooneel streefde
men ernaar, de heroïsche onderwerpen in een heroïsche stijl voor te dragen. Daarom
was voor vorsten-portretten de Romeinsch-klassieke travestie vrijwel onvermijdelijk,
althans voor de beeldhouwkunst.
De genoemde toevoegingen waren door geheel Europa regel. Wij noemen als
één voorbeeld uit vele de 1631 gedateerde buste van Charles I door Hubert Le
Sueur. Zelfs aan het in 1762 door Joseph Wilton gebeeldhouwde portret van
Cromwell ontbreken noch de gorgokop op de borst, noch de leeuwenkoppen aan
2)

2

de schouders (vgl. ook afb. 40 ).
Omgekeerd geschiedde de anachronistische uitbeelding der klassieke helden al
evenmin ondoordacht of naievelijk onbewust. Sprekend over de door hem
vervaardigde vertalingen en bewerkingen der klassieken beroept in 1648 de Abbé
Perrin zich erop, dat hij de eerste is geweest, die AEneas in Frankrijk heeft
geïntroduceerd ‘sous l'habit d'un cavalier françois et avec la pompe des plumes et
3)
des clinquants’ .
Deze opvatting was het, die zich op het tooneel, in het ballet en in de beeldende
kunst gelijkelijk deed gelden. Aan haar ontsproten de gestalten die - om de schoone
karakteristiek van Fischel te citeeren - ‘ihr an Musik und Rhythmus gemessenes
4)
Dasein feierten’ .
Het is opmerkelijk, dat in de 18de eeuw op het tooneel deze ‘historische exactheid’
5)
nog vermindert , terwijl later, na de classicistische periode, het verdwijnen van den
held van koninklijken bloede gepaard gaat met hoogere eischen van historisch juiste
6)
decors, costuums en requisieten . De oorzaak ligt in het prijsgeven van de
idealistische kunstopvatting. Met den burger als hoofdpersoon komt het realistische
decor, het werkelijke requisiet en dus in bepaalde gevallen ook het historisch-exacte
costuum aan de orde.

Samenvatting
Zoo waren derhalve de reeds bestaande iconografische groepen, waarbij de nieuwe
vaderlandsche geschied-uitbeelding zich kon aansluiten, van tweeërlei aard:
niet-historisch of niet-nationaal.
De niet-historische groepen betroffen vooral primitieve beschavingsvor-
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men. Hun invloed openbaart zich in talrijke, vaak onbewuste analogie-formaties.
De niet-nationale voorbeelden waren ontleend aan de culturen van Rome, Hellas
en Israël, die echter in het hier behandelde tijdvak zelden als vreemd werden
beschouwd. Op dit gebied komen de ontleeningen veel bewuster tot stand dan bij
de vorige groep. Voor het historisch bewustzijn der 16de en 17de eeuw waren Bijbel
en klassieke Oudheid de natuurlijke complementen, de onmiddellijke voorgangers
der eigen beschaving. Nog in de 17de eeuw beginnen de populaire geschiedboeken
1)
met Adam en Eva en de koningen van Rome .
‘Onze oude schrijvers’ waren Caesar en Tacitus. Alles wat men uit deze temporeel
verwijderde culturen kende of ging ontdekken, werd als eigen goed beschouwd.
Vreemd, oneigen was in die dagen slechts het exotische, het ruimtelijk afgelegene.
Allengs kwam nu het ontluikende besef van eigen vaderlandsch verleden, geleid
door de toenemende kennis der exotische volken, tot het inzicht dat de vaderlandsche
bodem eertijds eveneens dergelijke wilde, vreemde, d.w.z. niet-bijbelsche en
2)
niet-klassieke volkeren moest hebben gekend .
Het verwerken van die eerste, eenigszins ontstellende indruk was de groote
opgave voor de humanistische geleerden. Voor dit probleem zijn, theoretisch
gesproken, twee oplossingen mogelijk: men geeft toe, dat de oude vaderlandsche
cultuur een primitieve is geweest, waarbij desgewenscht de nadruk kan worden
gelegd op de hoogere ethische kwaliteiten, waardoor die beschaving gunstig bij de
Romeinsche zou hebben afgestoken; of wel men bewijst, dat die oude cultuur feitelijk
met de Romeinsche identiek moet worden geacht.
Hier staan dus als het ware een primitieve en een heroïsche opvatting van het
verleden tegenover elkaar. Zij kwamen naast elkaar voor en dienden voor geheel
verschillende doeleinden. In onze vaderlandsche kunst der 17de eeuw zijn alle
uitbeeldingen van de voorvaderen als heroïsch volk op te vatten als een indirecte
verheerlijking van het heden. Het is een wijze van uit- beelden, waarbij de
bewondering voor het heden wordt uitgesproken in een aan de historie ontleende
beeldspraak. Het is een verplaatsen van de eigen c u l t u u r naar het verleden. De
producten van deze soort ontberen derhalve nimmer een maatschappelijk-politiek
karakter.
De uitbeelding van de voorvaderen als primitief volle daarentegen geschiedt
steeds in onmiddellijke samenhang met het w e t e n s c h a p p e l i j k e onderzoek.
In tegenstelling met de zoojuist besproken uitbeeldingen missen deze illustraties
elk overdrachtelijk karakter.
Dat de 17de eeuw over twee zoo geheel verschillende geschiedbeelden kon
beschikken, valt alleen te verklaren uit de zoojuist genoemde tegenstelling. Iedereen
wist, dat de heroïsche uitbeelding een styleering was, een beeld-
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spraak van dezelfde soort als de in diezelfde tijd zoo geliefde allegorie; met andere
woorden: een kunstvorm, die op een geheel ander plan thuisbehoorde dan de
reconstructies der wetenschap.
Om een voorbeeld te geven: de prenten die de tekst van het in 1616 verschenen
wetenschappelijke werk ‘De Germania antiqua’ van Cluverius verluchten, zouden
onmogelijk gebruikt kunnen worden als grondslag voor een vertooning, waarin de
daden van Brinio of Civilis als prototype voor die van Willem van Oranje of Maurits
worden voorgesteld.
De voornaamste voortbrengselen van elke soort zullen wij thans in twee volgende
hoofdstukken bespreken. Vooraf ga een behandeling der oudste
geschied-uitbeeldingen, of liever van de kunstwerken, die in de 15de en 16de eeuw
daarvoor moesten doorgaan.

Eindnoten:
1) Zie het hierboven (bl. 61:7) behandelde voorbeeld van de gelijkstelling van de kleeding der
Bataven met dat der XVIde eeuwsche Zwitsersche landsknechten.
2) Typische voorbeelden van dit gebruik bij Dürer gaf E. PANOFSKY, ‘Zwei Dürerprobleme’, Münchner
Jahrbuch N.F. 8 (1931) bl. 16.
Een groote rol speelden in dit proces de prenten van Marcantonio Raimondi, die op hun beurt
tal van antieke reminiscensies bevatten (A. OBERHEIDE, Der Einfluss M.R.'s auf die nordische
Kunst des 16. Jhts. unter besonderer Berücksichtigung der Graphik, Diss. Heidelberg 1933); H.
THODE, Die Antiken in den Stichen Marcantons, Lpz. 1881.
Het is wellicht niet overbodig erop te wijzen, dat sedert de onderzoekingen van A. Warburg over
de ‘Pathosformeln’ in de kunst van het Italiaansche Quattrocento, het niet aangaat, de geheele
beweging der Renaissance door deze min of meer pedante houding t.o.v. de klass. kunst te
karakteriseeren. ‘Denn es sind in der Frührenaissance ja gerade die heidnisch-orgiastischen
Prägungen und nicht die beruhigte klassische Antike, in denen die Künstler sich aussprechen’.
Voor onze humanistische 16de en 17de eeuwsche kunstenaars moet echter de hier geschetste
geestes houding stellig in het centrum staan blijven. F. SAXL, ‘Die Ausdrucksgebärden in der
bildenden Kunst’, Bericht über den XII. Kongress der deutschen Gesellsch. f. Psychologie in
Hamburg v. 12.-16. April 1931, Jena, 1932, bl. 23.
3) FR. GOELER VON RAVENSBURG, ‘Rubens und die Antike’, Jhrb. preuss. Kunstsamml. 40 (1919)
bl. 39 e.v.
Voor derg. voorb. bij andere kunstenaars zie: L. PREIBISZ, Martin van Heemskerck, Lpz. 1911,
bl. 19 en 37; VAN RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie, passim; J.Q. VAN REGTEREN ALTENA,
‘Carel van Mander’, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 47 (1937) Dl. 94, bl. 160/61.
4) Het beeld, dat verscheidene malen door Rubens werd nageteekend, bevindt zich thans in het
Louvre (A.M. HIND, Cat. of Drawings by Dutch and Flem. Artists, Vol. II Londen 1923, bl. 22/23
en G. GLÜCK u. F.M. HABERDITZL, Die Handzeichnungen von P.P. Rubens, Berlin 1928, No. 26).
Het werd naar Rubens' teekening in prent verbreid door A. Voet en Corn. Galle. Aan Galle schrijft
A.J.J. DELEN (Rev. belge d'arch. et d'hist. de l'art 1931) de hierboven genoemde teekening toe.
(Vgl. ook G.G. VOORHELM SCHNEEVOOGT, Cat. des estampes grav. d'après Rubens, Haarlem
1873, bl. 140 No. 39 en 40).
Een prent naar het origineel door F. Perrier (ROB. DUMESNIL VI, No. 55) werd gecopieerd door
G. van Dalen (WURZB. No. 64). Zie verder F.M. HABERDITZL, Jhrb. Kaiserh. 30 (1911/12) bl. 277,
ibidem, 34 (1917/18) bl. 176.
Ger. Seghers paste hetzelfde beeldcitaat nogmaals toe als Job op de mesthoop (prent door
Jacobus Neeffs, WURZB. No. 37).
1) FLOERKE, t.a.p. bl. 151.FLOERKE, t.a.p. bl. 151.
2) S.v. HOOGSTRATEN, Inleyding, Rotterdam 1678, bl. 193.
3) R. DE PILES, Beknopt verhaal v.h. leven der vermaardste Schilders, Amsterd. 1725, Hoofdst. III
‘Dat het goed is zich van de Studies van anderen zonder bedenken te bedienen’. - Ibidem, hfdst.
XXVIII ‘Van de nuttigheid der printen en derzelven gebruik. Zie: W. MARTIN, Het leven en de
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merken van Gerrit Dou, Leiden 1901, bl. 121 en vgl. VAN RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de
traditie, bl. 3.
4) J. VAN GOOL, De nieuwe schouwburg der Nederlandsche Kunstschilders en Schilderessen II, 's
Grav. 1751, bl. 48.
5) M.J. FRIEDLÄNDER, ‘Ueber den Zwang der ikonographischen Tradition in der vlämischen Kunst’,
The Art Quarterly I (1938) bl. 19.
6) A. VAN WEVEKE ‘Het Heilig Graf van Willem Hughe in St. Baafs te Gent’, Kunst, I (1930) bl. 33.
7) KAMPINGA, Opvattingen, bl. 165).
8) J. VON SCHLOSSER, Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte III, Wien 1917, bl. 46; R.
GIESE, ‘Erasmus and the Fine Arts’, The Journal of modern History, 7 (1935) bl. 257 e.v.
9) Zie voor deze ‘Zitiersucht’: J. BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, 10. Aufl. Lpz.
1908, I bl. 246. Ten nauwste in verband met deze kwestie staat de waardeering van het geestelijk
eigendom; het begrip plagiaat is in onze cultuur van vrij recente datum. In verband met de
geschiedschrijving wordt dit punt besproken bij ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 99/100 en
202.
1) De dood van Jan van Schaffelaar (Ao 1482) vindt men het eerst afgebeeld in J. KOK, Vaderl.

Woordenboek 26 (1792) tegenover bl. 183 (door R. Vinkeles naar J. Buys = MULLER, No. 334a;
VAN STOLK, No. 209). Verder op een illustratie door J.C. Bendorp bij de tweede druk van TOLLENS'
Gedichten (1817; teekeningen in een ex. in de Kon. Bibl. te 's Grav.; vgl. De la Fontaine Verwey,
Illustratie, bl. 126) en in de in 1841 verschenen reeks lithographieën naar teekeningen van J.J.
Eeckhout Neerlands eerezuil of geshiedkundige tafereelen van Neerlands roemruchtige daden
(VAN STOLK No. 12). Vgl. voor het feit: Eigen haard, 1903, bl. 595.
De laatstgenoemde reeks bevat ook de oudste der mij bekende afb. van de heldendood van
o

Albrecht Beilinc (A 1425). Op het tooneel was deze stof reeds aanmerkelijk vroeger behandeld:
P. VREEDE, De dood van Albrecht Beiling, 1808; A. LOOSJES, Albrecht Beiling, 1810; A.F. SIFFLÉ,
Albrecht Beyling, 1831, ook de schilder M. VAN BREE schreef een treurspel Albrecht Beiling (Vgl.
J.A. BINGER, Albr. Beylinc in de gesch. en in de literatuur, 1917).
2) Zie nader beneden bl. 255.
3) Vondel's Gijsbreght van Aemstel met de voorgeschiedenis van Amsterdam à l'instar van die van
Rome past geheel en al in deze sfeer.
Een soortgelijke Troje-Rome verhouding gold voor de steden Nieuwpoort (Z.H.) en Schoonhoven.
J. REYGERSBERGHEN deelt in zijn Tooneel der Ghemuurde ende Onghemuurde Steden en Vlecken
van Hollant (Amst. 1646) omtrent Schoonhoven het volgende mede: ‘De Stadt is gheleghen aen
de slinker zijde des Oevers van de Riviere de Leek.... ende wort gelooft dat sy ontstaen is uit
de Ruynen ende ondergangh van Nieupoort, welck aen de andere zijde van den oever teghen
3

4)

5)

1)
2)

1)

haer over lagh.’ Vgl. ook SMIDS, Schatkamer , bl. 341.
Voor de illustratie van letterkundige werken staan de zaken niet anders. Om één voorbeeld uit
vele té geven: als men uit TASSO'S Gerusalemme liberata de scène afbeeldt, waar Erminia den
gewonden Trancred vindt (Canto XIX), geschiedt het vrijwel nooit zonder reminiscenties aan
den een of anderen ‘Barmhartigen Samaritaan’ (zie: P. PAPINI, La Gerusalemme liberata di
Torquato Tasso, Firenze 1922 met op bl. 234 een reproductie der desbetreffende illustratie door
Bern. Castelli voor de uitgave te Genua 1590.
WILHELM VÖGE heeft voor deze verhouding het eerst de term ‘Analogiebildung’ gebruikt (Eine
deutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends, Lpz. 1891, bl. 270 e.v., ‘Die
Abwandlungen der ikonographischen Typen’).
Vergl. b.v. de tapijtreeks ‘Fructus Belli’ afgeb. Jhrb. Kaiserhaus 4 (1886) Anhang. Men denke
behalve aan het hieronder bl. 254 behandelde thema ‘Vrouwen van Weinsberg’ ook aan H.J.
SOET, Batavische Eneas, of Getrouheyts Voorbeelt, nevens de verwoestinge van West-Zanen
ende Crommenye, geschiet Anno 1574 (1645); met een titelprent, voorstellende den Jongeling
van West-Zaan en zijn moeder.
Deze stof werd nog in 1834 voor het tooneel bewerkt door de ‘tooneelkunstenaresse’ A.P.
MULLER-WESTERMAN (Lambert Melisz. of de Ouderlievende Jongeling van Westzanen). Een litho
van een scène uit dit tooneelstuk door F.J. PFEIFFER komt voor in diens Tooneel Decoratief
mitsgaders toepasselijke dichterlijke bijschriften van Mr. J. VAN LENNEP en eene levensschets
door E. VAN ERNST KONING, Amst. 1845.
Voor voorbeelden zie noot 48:7 en 49:1.
A.W. POLLARD, ‘Book Illustration in the fifteenth century’, The Library, New Series 2 (1901), bl.
198; IDEM, ‘The transference of Woodcuts in the fifteenth and sixteenth centuries’, Bibliographica
2 (1896) bl. 343-368.
L. BAER, Die Illustrierten Historienbücher des 15. Jhts. Ein Beitrag zur Geschichte des
Formschnittes, Strassburg 1903, bl. 166/7, 175; P. LEEMANN-VAN ELCK, Der Buchschmuck der
Stumpfschen Chronik, Bern 1935, bl. 14.
In de hieronder (bl. 137) nog uitvoerig te behandelen wereldkroniek van HARTMANN SCHEDEL
(1493) worden b.v. ter aanduiding der bisschoppen weinig gebruikte blokken vlak naast elkaar
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3)
4)
5)

1)

2)
3)

4)

afgedrukt, ondanks de rijkdom aan houtblokken van dit type, waarover de uitgever beschikte
(STADLER, Michael Wolgemut, bl. 53 in tegenstelling met BAER, t.a.p. bl. 180/81).
Een manier, die althans eenige variatie toeliet, was het o.a. door den incunabel-drukker Bellaert
toegepaste ‘drieluik-systeem’ (A.J.J. DELEN, ‘Illustraties met vervangbare stukken’, De Gulden
Passer 1 (1937) bl. 137 e.v.). Zie verder beneden, bl. 122/23.
TIELE, No. 789, bl. 19.
TIELE, No. 446, bl. 28.
Steven van der Hagen's reis van 1606, bl. 10 en 12. Zie J.C. OVERVOORDE, ‘Afbeeldingen in
oude journalen van zeereizen’, Oudheidkundig Jaarboek, 3de Serie VI (1926) bl. 22/23.
VAN SOMEREN, Cat. Portretten, I bl. 83/4. Voor de Engelsche prentkunst der 17de en 18de eemv
bracht G.S. LAYARD een 120-tal voorbeelden bijeen in zijn Catalogue raisonné of engraved British
portraits fron altered plates, London 1927.
Enkele der houtblokken uit een reeks allegorische houtsneden door Cornelis Anthonisz
betreffende het leven van een losbol, Zorgeloos genaamd, konden 200 jaar later nog met succes
gebruikt worden als spotprenten op gebeurtenissen uit de Oostenrijksche successie-oorlog (vgl.
HENKEL in Oud-Holland 50 (1933) bl. 236 en in de tekst bij NIJHOFF, Houtsneden No. 70-75).
P. SCHMIDT, ‘Die Bibelillustration als Laienexegese’, Festschrift Gustav Binz, Basel 1935. bl.
229.
Het ontwerpen van dergelijke historische kaarten werd met name door Abraham Ortelius
beoefend, zie beneden bl. 173 e.v.
FUNCK, Le livre belge à gravures, bl. 354.
Een voorbeeld van een dergelijke uitgave met wetenschappelijke illustraties is: C. Julii Caesaris
quae extant, accurate ex codicibus manuscriptis antiquis emendata ... Ex musaeo Jacobi Stradae
Mantuani. Accedunt tabulae topographicae aeri incisae, et imagines praecipuarum machinarum
bellicarum, quarum apud Caesarem mentio est, cum nova explicatione et recensione MARCI
ZUERII BOXHORNII, Lugduni Batavorum, Prostant in officina Elseviriana 1635, in-fol. (WILLEMS,
No. 419).
Opmerkelijk zijn ook de illustraties bij de CAESAR-editie van J. Schöffer (1530), waarbij we in dit
verband niet verder stilstaan. Evenmin kunnen wij hier uitweiden over de miniaturen door
Godefridus Batavus (1520) bij een bewerking van CAESAR'S Commentarii de bello Gallico, welke
Albertus Pighius ter eere van Koning Frans I bewerkte (zie voor nadere gegevens en litt.: A.W.
BYVANCK, ‘Kroniek der Noord-Nederlandsche miniaturen’, Oudheidk. Jaarb. 4de Ser. 9 (1940)
bl. 37/38). De tegenwoordig algemeen als werk van Lucas van Leyden beschouwde reeksen
houtsneden met de Graven van Holland, Negen Helden en Twaalf Koningen van Israël noemde
Wurzbach het werk van dezen Godefridus Batavus (M.D. HENKEL, tekst bij NIJHOFF, Houtsneden
No. 225; 247; 282).
De mode om CAESAR pasklaar te maken ter verheerlijking van den vorst werd ook later nog in
Frankrijk toegepast. Vgl. [JEAN BAUDOIN], Les paralleles (sic) de César et de, Henry IIII, par
Antoine de Baudole. Avec les Commentaires de César, & les Annotations de Blaise de Viginère,
Paris 1609.
De plaats bij JUNIUS is o.a. geciteerd door J.H. HESSELS, Haarlem, de geboorteplaats der
boekdrukkunst, Haarlem 1888, bl. 9; 148, noot 1.
De oudste afbeeldingen zijn prenten door J.v.d. Velde naar P. Saenredam, ze stellen voor: twee
kijkjes in een drukkerij en een portret van Coster, waarvoor J.v. Campen aan Saenredam het
voorbeeld had verschaft. De drie prenten dienden als illustraties in S. AMPZING, Beschryvinge
ende Lof der stad Haerlem, Haarlem 1628.
Het tegenwoordige standbeeld op de Groote Markt te Haarlem had een voorganger in het beeld,
dat naar ontwerp van Romeyn de Hooghe na diens dood (1708) werd uitgevoerd. Het werd in
1722 in de Hortus Medicus te Haarlem onthuld en in 1801 naar de Groote Markt verplaatst, om
in 1856 weer naar zijn oorspronkelijke plaats terug te keeren (C. EKAMA, Romeyn de Hooghe
en de Hortus Medicus, Haarlem 1869; er bestaat naar dit beeld een prent door A.v.d. Laan naar
T. Jelgersma, 1740).
Het huis met een gevelbeeld van L.J. Coster (Haarlemmerstraat 86 Leiden), werd in het begin
van de 17de eeuw bewoond door Arent Cornelisz., lettergieter (vgl. de overdracht van 23-XII-1619
in het Leidsche Gemeente-archief).
De iconografie van L.J. Coster zou een apart onderzoek verdienen. Daarbij zou voor de
voorstellingen van Coster, wandelend in den Hout in het bijzonder gelet moeten worden op de
diverse vignetten van den Haarlemschen uitgever J. Bosch, die met een dubbele zinspeling op
zijn naam en de in den Haarlemschen Hout uitgevonden boekdrukkunst tot zijn devies had
gekozen: E silva litterae. Zie b.v. de vignetten in: het Iste en IVde deel van de tweede druk van
P. LANGENDIJK'S Gedichten (resp. z.j. en 1760), de Verhandelingen van de Holl. Maatschappij
der Weetenschappen te Haarlem I (1754);
G.W. VAN OOSTEN DE BRUYN, De stad Haarlem, Haarlem 1765 (T. Jelgersma inv. en H. Spilman
sculp.; copie naar het eerstgenoemde vignet).
Van de latere prenten voorstellend Coster in den Hout noem ik die van:
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1)

2)

3)
4)
5)
6)

D. Sluyter naar A.G. van Schoone ter gelegenheid van de viering van het vierde eeuwfeest in
1823 bij J. Groenewoud te Amst. uitgegeven.
D. Veelwaard naar J. van Meurs, 1826, behoorend tot een stel van zes, De Galerij van beroemde
mannen en vrouwen in Nederland, door eene vriendin der jeugd (VAN STOLK No. 171).
C.L. van Kesteren naar M. Kuitenbrouwer.
J.W. Kaiser.
J. Weissenbruch naar Gh. Rochussen en J.H. Morrien, 1856 bij Ch. Binger, Amsterdam.
Anonieme litho, uitgeg. bij Emrik & Binger; Pl. XIII uit een mij onbekend (kinder?) boek.
Houtgravure door W. Bal.
(De meeste dezer prenten bevinden zich onder de Costeriana der Federatie der
werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam).
Van de in dit verband minstens even belangrijke tooneelstukken noem ik: JOS. MÉRY et G. DE
NERVAL, L'imagier de Harlem, ou la découverte de l'imprimerie. Drame en 5 actes à l'imitation
de Shakespeare, Parijs 1851.
N.G. VAN HUFFEL, ‘Boeken met ingevoegde platen’, Oude Kunst 5 (1919/20) bl. 227; zie ook
Het Boek 24 (1936/37) bl. 367 en E. DE LA FONTAINE VERWEY, De illustr. van letterk. werken in
de XVIIIe eeuw, Amst. 1934, bl. 90.
Ontwerpen door J. Buys voor tien dezer prenten (gegrav. door Th. Koning) berusten in de
Historische zaal in het Prinsenhof te Delft (vr. meded. v.d. beheerder Mr. J.K. v.d. Haagen).
Zoo bestaan er - om bij de aan de vaderlandsche geschiedenis ontleende stoffen te blijven geen geïllustreerde uitgaven van Hooft's algemeen bekende drama's Geeraerdt van Velzen of
Baeto. Vgl. P. LEENDERTZ, Jr., Bibliographie der werken van P.C. Hooft, 's Gravenhage 1931.
In de 17de eeuw is Bramer met zijn illustraties bij de Lazarillo van MENDOZA of JUAN DE ORTEGA
en JUAN DE LUNA; QUEVEDO'S Droomen en het volksboek van Uilenspiegel de eenige kunstenaar,
op wien de internationale mode-literatuur invloed blijkt te hebben. Daarnaast is Adriaen van de
Venne met zijn Cats' illustraties reeds veel nationaler, om niet te zeggen Zeeuwsch-provinciaal.
Vinkeles graveerde de illustraties bij E.M. ENGELBERTS, De aloude staat en geschiedenissen
der vereenigde Nederlanden, Amst. 1784-1799, 4dln. De prenten dragen het opschrift ‘R. Vinkeles
sc’, en ‘E.M. Engelberts inv. et delin’.
P. VAN EEGHEN en J.PH. VAN DER KELLEN, Het werk van Jan en Casper Luyken, Amst. 1905.
Een oeuvre-catalogus van De Hooghe bestaat nog niet. Zie over hem: M.D. HENKEL, ‘Romeijn
de Hooghe als illustrator’, Maandblad voor beeldende Kunsten III (1926) bl. 261-272; 300-309.
Amsterdam 1645; 2de dr. 's Grav. 1648. Voor den auteur zie: BRUGMANS in N. Ned. Biogr. Wbk.
V (1921) kol. 1084.
De toeschrijving der Graven-portretten aan Crispijn II van de Passe geschiedde door HENKEL
(THIEME-BECKER 26 (1932) bl. 281; waar minder juist wordt gesproken van een Haagsche uitgave
van 1645). Deze portretten, in totaal 30 van Dirk I tot en met Karel V (148 x 97 mm) worden
besloten door een gravure van Philips II met randschrift, omgeven door 4 leeuwen, en met 6-reg.
onderschrift ‘Cuius imago haec....’ (137 x 97 mm).
De overige illustraties zijn:
(G = gravure; E = ets).
[1] Zondvloed, G 96 x 123 mm.
[2] Tweestrijd van boogschutters te paard, E 95 x 122 mm.
[3] Bathus doodt Handolphus, E als No. 2 (zie beneden, noot 104:5).
[4] Kluchtige vrijagie van Swintelbert en Frapinde, E 94 x 121 mm.
[5] S. Willebrordus, G 93 x 66 mm (reeds bestaande plaat, uit?)
[6 Verovering van Damiate, G als No. 1 (vereenvoudigde copie naar Clock, afb. 90).
o

A
1188]
[7 Willem II zakt door het ijs en wordt door de Friezen doodgeschoten, G 94 x 123 mm.
o

A
1256]
[8 Van Velsen doorsteekt Floris V, G 96 x 114 mm.
o

A
1296]
[9 Van Velsen in een ton gerold, G 93 x 114 mm (zie beneden, bl. 285).
o

A
1296]
[10 Zee-vrouw in 't Purmermeer ghevangen, G 84 x 114 mm (zie beneden bl. 289).
o

A
1403]
[11 De Zeeslagh bij Wieringen, G 94 x 123 mm.
o

A
1427]
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[12 De Herdoopers loopen naakt achter straet tot Amsterdam, G 96 x 114 mm.
o

A
1535]
[13 Twee Fransche Oorloghs-Schepen bij die van Dort genomen, G 94 x 121 mm.
o

A
1552]
1) Hesiodus, Ἔργα ϰαὶ Ἡμέραι, V (E. MEYER, Kleine Schriften II, Halle 1924, bl. 42 e.v.) Lucretius,
De rerum natura V:1283 e.v.
Vgl. W. REHM, Der Untergang Roms im abendlandischen Denken, Lpz. 1930, bl. 76/77,
‘Dekadenz- und Fortschrittsbewusztsein’.
2) De katholieke anthropologie (b.v. P. SCHMIDT'S tijdschrift Anthropos), houdt bij de beoordeeling
van den primitieven mensch vast aan de op het Tridentinum bepaalde regel, dat de toestand
van den eersten mensch gekenmerkt is door een s a n c t i t a s e t i u s t i t i a a c c e p t a a
D e o . ‘Nicht Got zog sioh von dem Menschen zurück, sondern dieser zog sich von Gott
zurück’. (Vgl. Archiv f. Religionswiss. 1936 bl. 362 e.v.).
3) Zie voor de onderscheiding tusschen een ‘hard’ en een ‘soft’ primitivisme: A.O. LOVEJOY and G.
BOAS, Primitivism and related ideas in Antiquity, a documentary history of Primitivism and related
ideas, Baltimore 1935.
4) Het dient gezegd, dat ook bij Lucretius de ontwikkeling niet volgens een constant klimmende
lijn wordt voorgesteld; na een eerste periode van dierlijke brutaliteit, verhief zich volgens hem
de menschheid dank zij het dienstbaar maken der natuurkrachten (in de eerste plaats het vuur),
de uitvinding van de taal, het toepassen van de mineralen, kortom, dank zij haar technische en
sociale verbeteringen, tot een begeerenswaardige hoogte. Hierop volgde echter door het verval
der sociale en moreele maatstaven een tijdperk van verwarring en slechts een nieuwe, herstelde
rechtvaardigheid zal de menschheid tot het eens ingenomen peil kunnen terug voeren.
5) G. D. HADZSITS, Lucretius and his influence, London 1935, bl. 268 geeft een (niet compleet)
overzicht der diverse Lucretius-uitgaven.
6) Zie voor deze kwesties ook het meesterlijke opstel van E. PANOFSKY, ‘The early history of man
in a cycle of paintings by Piero di Cosimo’, Journal of the Warburg Institute I (1937) bl. 12, thans
herdrukt in Studies in iconology van denzelfden schrijver (New York 1939, bl. 33).
7) Ook hiervoor vond men in de antieke cultuur de weg gebaand: reeds Seneca had de Germanen
geïdealiseerd en juist als Dio Chrysostomus, die onder de Geten had verkeerd, stelde hij zijn
tijdgenooten deze natuurmenschen tot voorbeeld. Zie LOVEJOY, History of primitivism, bl. 364
en 340. Seneca gaat voor een groot gedeelte terug op Poseidonios, al spreekt deze ‘filosoof
der volkenkunde’ meer in het algemeen over de barbaarsche volkeren uit het Noorden (W.
CAPELLE, Die Germanen im Frühiicht der Geschichte, Lpz. 1928, bl. 50).
Voor de Völkeridealisierung’ in het algemeen zie: K. TRÜDINGER, Studien zur Geschichte der
griechisch-römischen Ethnographie, Diss. Basel 1918, bl. 133 e. vlg. en LOVEJOY, t.a.p. bl. 287
e. vig.: ‘The noble savage in antiquity’. Op het vraagstuk of Tacitus' ‘Germania’ al dan niet tot
deze idealiseeringen moet worden gerekend, kan hier niet nader worden ingegaan (zie daarvoor:
E. NORDEN, Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, Lpz. 1920; 3. Abdr. m.
Ergänzungen, ibid. 1923). In de 16de en 17de eeuw heeft men er nooit aan gedacht, de berichten
van T. anders dan als historische feiten te aanvaarden.
Het besef, dat ook in de klassieke kunst bij de uitbeelding van barbaren krachtige tradities
werkzaam waren, is van nog recenter datum. Zie de recensie door F. KOEPP in de Göttingische
gelehrte Anzeigen 188 (1926) No. 11-12 van K. LEHMANNHARTLEBEN, Die Trajanssäule, Berlin
1926 en KOEPP, ‘Germanenkämpfe in der römischen Kunst’, Neue Wege zur Antike IV. Op de
heroïseering der Galliers, die o.a. voor het altaar te Pergamon als model der giganten dienden,
wees RUDBERG. De aanleiding was van typologische aard; Rome streed tegen de barbaren
zooals Zeus tegen de giganten (G. RUDBERG, ‘Zum antiken Bild der Germanen’, Avhandlinger
.... Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse 1933, No. 5, bl. 34).
8) E. LIPSKER, gen. ZARDEN, Der Mythos vom goldenen Zeitalter in den Schäferdichtungen Italiens
Spaniens und Frankreichs zur Zeit der Renaissance, Diss. Berlin 1933; H. WENDEL, Arkadien
im Umkreis bukolischer Dichtung in der Antike und in der französischen Literatur, Giessen 1933;
P. MEISSNER, ‘Das goldene Zeitalter in der englischen Renaissance’ Anglia 59 (1935) bl. 351/367.
1) Batavische arcadia, waarin onder 't loofwerk van liefkoserye gehandelt werdt van den oorsprong
van 't Oudt Batavien, vrijheid der voorige en volgende Bataviers, Vrije Zee en Zeevonden, enz.
luidt de titel van J.V. HEEMSKERK'S boek. Vgl. KAMPINGA, Opvattingen, bl. 193/4.
2) ‘Zoo heeft hij een zekere werkelijkheid trachten te geven aan eene handeling, die alleen in Utopia
kan voorvallen of in een lang verleden tijd’ (J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Ned.
2

Letterkunde ,III, l, bl. 154). Ook RODENBURG'S pastorale Batavierse Vrijagiespel, in 1616 anoniem
uitgegeven, behandelt allerminst een historisch gegeven; de toevoeging ‘Batavierse’ schijnt in
dit geval ontleend aan de Haagsche rederijkerskamer ‘De Batavier’, die het stuk het eerst
vertoonde (IDEM, t.a.p. bl. 156).
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3) Op het eind van de 16de eeuw trachtte ORTELIUS in zijn Aurei Saeculi Imago (1596) de
denkbeelden omtrent de gouden eeuw te combineeren met de oudste vaderlandsche historie.
Maar de bezwaren der confraters lieten niet op zich wachten en het werkje bleef zonder invloed
(vgl. bl. 172).
4) ‘Vita Adae et Evae’, herausgegeben und erläutert von WILHELM MEYER, Abh. der philosphilol.
Klasse der Kql. bayrischen Ak. der Wiss., 14. Band. München 1878, bl. 187 e.v.
5) B.v. deuren te Verona (San Zeno)en Hildesheim. Het verband tusschen de deuren te Hildesheim
en miniaturen (o.a. de bijbel uit Grandval, Londen Br. Mus. Add. No. 10546) werd behandeld
door H. VON EINEM, ‘Zur Hildesheimer Bronzetür’, Jhrb. preuss. Kunstsamml. 59 (1938) bl. 3 e.v.
6) B.v. portalen te Ulm, Freiburg i Breisgau, en de in 1793 verwoeste sculptuur aan het westelijke
portaal te Straatsburg.
1) Medaillon Westzijde No. 3. Afb. Jhrb. Wien 17 (1896) bl. 56, 67.
2) Een teekening van deze zeer zelden uitgebeelde voorstelling door Pieter Cornelisz. Kunst bevindt
zich in het Prentenkabinet der R. Univ. te Leiden (Afb. bij HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. III,
bl. 341).
3) Voor een overzicht der diverse Adam en Eva-afbeeldingen, zie J. KIRCHNER, Die Darstellung
des ersten Menschenpaares in der bildenden Kunst, Stuttgart 1903; P. BRANDT, Schaffende
Arbeil und bildende Kunst I, Leipzig 1927, bl. 226 e.v.; TH. EHRENSTEIN, Das alte Testament im
Bilde, Wien 1923, bl. 3 e.v. TH. EHRENSTEIN, Das alte Testament in der Graphik, Wien 1936, bl.
l e.v.; L. REYGERS, ‘Adam und Eva’, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, 1937, kol.
126 e.v.
4) LOVEJOY, t.a.p. I, bl. 374/5.
5) Vgl. 81:4. Boccaccio, die in zijn Genealogia Deorum (XII, 70) deze passage van Vitruvius citeert,
haast zich, zichzelf van de verdenking van ketterij te zuiveren, door er op te wijzen, dat V.
blijkbaar de Bijbel niet kende, ‘anders had hij wel geweten, dat het Adam was, die alle dingen
hun naam had gegeven (Gen. II:19) en dat Kaïn het eerst had gebouwd, niet alleen huizen,
maar een heele stad (Gen. IV:17). Cf. PANOFSKY, Studies in iconology, bl. 33.
1) Uitgaven te Como 1521, Parijs 1547, Nürnberg 1548. Zie: A. LINZELER, Inventaire du fonds
français [Bibliothèque Nationale], graveurs du seizième siècle t. l, Paris 1932/35, bl. 428 s.v.
Jean Goujon; H. RÖTTINGER, Die Holzschnitte zur Architektur und zum Vitruvius Teutsch des
Walther Rivius, Strssbg. 1914; IDEM, Die Holzschnitte des Georg Pencz, Lpz. 1914, bl. 45/46,
Nr. 38/39.
2) De houtsneden door Georg Pencz bij de uitgave te Neurenberg (afb. 28l-2) hadden reeds dienst
gedaan in G.H. RIVIUS, Der gantzen Architectur angehörigen Kunst, Neurenberg 1547.
Afb. naar illustraties der andere VITRUVIUS-uitg. bij PANOFSKY, t.a.p., bl. 18/19. Een houtsnede
met de Ontdekking van de kracht van het vuur vindt men verder in de door H. Petri te Basel in
1554 uitgegeven DIODORUS SICULUS, bl. 111.
3) Een geval van directe invloed tusschen de Vitruvius-prenten van Goujon en een ‘Adam en Eva’
van Polyd. da Caravaggio behandelde P. DU COLOMBIER, ‘Jean Goujon et le Vitruve de 1547’,
Gazette des Beaux Arts, Ge Pér. t. 5 (1931) I, bl. 169 noot l. Een Adam als huttenbouwer in een
gebrandschilderd glas te Châlons-sur-Marne draagt evidente herinneringen aan de
Vitruvius-illustraties (Afgeb. bij P. BRANDT, Schaffende Arbeit und bild. Kunst, Lpz. 1927, I, bl.
229), vgl. ook Paolo Farinato's schilderij te Weenen (Afgeb. bij: J. KIRCHNER, Die Darst. d. ersten
Menschenpaares, Sttgrt. 1903, bl. 190).
4) De prenten van Sadeler en De Vos werden door Merian gecopieerd en vonden hun plaats in
J.L. GOTTFRIED'S Histor. Chronica, Frankf. 1630 en de talrijke latere uitgaven, waardoor dit Adam
en Eva-type een groote verbreidheid verkreeg (vgl. G.F. HARTLAUB, ‘Merian als Illustrator’, Zt.
dtschn Ver. f. Kw. 6 (1939) bl. 335/6 en Cat. Kunsthist. Bibl. Rijksmuseum, III Amst. 1935, bl.
752). Zoo werden zij, hetzij direct, hetzij langs deze omweg, ook als voorbeeld gekozen voor de
prentenbijbel Afbeeldingen der voornaamste historien, uitg. te Amsterdam d. Nicolaus Visscher,
z.j. (vgl. ook: noot 119:1).
Een geschilderde derde copie, stellig naar een hier niet afgeb. prent uit deze reeks kwam als L.
van Gassel voor in een veiling bij Fievez te Brussel (14-XII-1931, No. 114).
5) Een derg. idyllische stemming vindt men b.v. bij Tobias Stimmer. De wijze waarop deze Fischart's
versregels: ‘Das Feld baut Adam kömmerlich und mus im Schwais hie nehren sich’, illustreerde,
is in tegenspraak met die tekst. (Zie: M. BARNASS, Die Bibelillustration Tobias Stimmers, Diss.
Heidelberg 1932, bl. 40; de uitbeelding van ‘het Familieleven der eerste menschen’ is echter
niet zoo nieuw als aldaar wordt aangenomen!).
6) FRANKEN No. 1338. Zie voor de dateering van deze reeks Oud-Holland 58 (1941) bl. 1501).
7) B. No. 17; 25,8 × 19,2 cm. Het origineel van Bloemaert schijnt verloren te zijn. Van de prent zijn
enkele geschilderde oopieën bekend:
1) een schilderijtje op paneel (38 × 33 cm), gepubliceerd door BAUCH in Oud-Holland 58 (1941)
bl. 85 als Goltzius (vgl. H. VAN DE WAAL, ‘Goltzius of Bloemaert’, ibidem, bl. 148).
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2) een op koper geschilderde Adam en Eva aan de arbeid (27 × 20,5 om) in het Rudolfinum te
Praag (Cat. 1912, No. 27); vgl. G. DELBANCO, Der Maler Abraham Bloemaert (1564-1651), Strsb.
1928, bl. 78 No. 12 onder de ten onrechte aan Bloemaert toegeschreven werken.
3) een aan den Spaanschen schilder Alonso Cano (1601-1667) toegeschreven schilderij (167,5
× 217 om), geëxposeerd op de tentoonstelling der Royal Aoademy te Londen in 1938 (Cat. No.
224 met litt. en afb.; zie ook H. GERSON, Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei
1

8)

1)
2)

3)
4)

des 17. Jhts., Haarlem 1941, bl. 531 ).
Dat de prenten van Sadeler en De Vos inderdaad Gelle's voorbeeld waren, blijkt uit het feit, dat
de hut waaronder Eva zit nauwkeurig gecopieerd is naar de hier niet afgebeelde tweede prent
dier reeks.
G. GLÜCK u. F.M. HABERDITZL, Die Handzeichnungen von Peter Paul Rubens, Berlin 1928, Nr.
166.
Germania 3, 3. Zie: P. VASTERS, Hercules auf germanischen Boden, Diss. Münster 1915 en
BIJVANCK, Excerpta romana, I, bl. 188/9, waar verdere litteratuur - Dat b.v. in VONDEL'S Batavische
Gebroeders zoo vaak sprake is van Hercules en de dramatis personae in hun spreken den
halfgod aanroepen geschiedde stellig ter verhooging van de couleur locale. (Vgl. aldaar vs. 196,
469, 487, 511, 518, 1541, 1580).
Vlg. LOVEJOY, op. cit., bl. 113/4 en PANOFSKY, Hercules am Scheidewege, bl. 37 e.v.
Zoo hadden b.v. de spelen te Brugge in 1468 ter gelegenheid van de bruiloft van Karel den
Stoute tot onderwerp ‘de werken van Hercules’. (G. DOUTREPONT, Litt. franç. à la cour des Ducs
de Bourgogne, Paris 1909, bl. 175. Zie ook: H. GÖBEL, Wandteppiche, I. Teil, Die Niederlande,
35

Lpz. 1923, I. bl. 65 en bl. 573 ).
5) De bron was LUCIANUS' Heracles, waarin deze een door hem gefantaseerd schilderij beschrijft
van den door de Galliërs vereerden Hercules, die met draden, uitgaande van zijn tong, de ooren
van zijn toehoorders geketend houdt. Dit thema was in de Renaissance zeer geliefd (E. WIND,
‘“Hercules” and “Orpheus”: two mock-heroic designs by Dürer’, Journal of the Warburg Institute
2 (1939) bl. 206 e.v.). Een ‘Hercules Gallicus’ komt voor op het titelblad van het Dictionarium
Graecum, Basel 1519, waar hij als een proto-type van Gulliver door kleine kereltjes gebonden
wordt. (Afb. bij J.V. PFLUGKHARTTUNG, Rahmen deutscher Buchtitel, Sttgrt. 1909,. Taf. 31).
Voor een toepassing van deze figuur op de achttien Provinciën (zeventien en Franohe-Comté)
bij de intocht te Antwerpen in 1599 zie: VON ROEDER-BAUMBACH:, bl. 155.
6) Voor Maximiliaan als ‘Hercules Germanious’: W.L. SCHBEIBER, Handbuch der Holz- und
Metalschnitte des XV. Jhts., IV Lpz. 1927 No. 1958 m; in Maximiliaan's Gebetbuch (fol. 39 en
fol. 47) vindt men Hercules als ‘hieroglyphe’ voor den keizer. Cf. H. TIETZE u.E. TIETZE-CONRAT,
1

Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürers, Bd. II , Basel 1937, No. 634 ee en kk.
Het was een oud gebruik, den vorst met Hercules te identificeeren; in de antieke wereld werd
het reeds op Alexander, Romulus, Scipio Africanus, Pompeius, Caesar en Antonius toegepast
(A. R. ANDERSON ‘Heracles and his successors, a study of a heroic ideal and the recurrence of
a heroic type’, Harvard Studies in Classical Philology, 39 (1928) bl. 7 e.v.). Ook van Keizer
Commodus ia hetzelfde bekend (Zie: S. PIGGOTT, ‘The Hercules Myth; beginnings and ends’,
Antiquity 12 (1938) bl. 325/6 en A. AFZELIUS, ‘Zur Definition der römischen Nobilität in der Zeit
Ciceros’, Classica et Mediaevalia, revue danoise de philologie ei d'histoire l (1938) bl. 40).
Zoowel Hercules-achtige gestalten als de Suevenknoop vindt men in Simon Bening's miniaturen
bij de Genealogie van Portugal (afgeb. bij WINKLER, Flämische Buchmalerei, Taf. 81, vgl. tekst
bl. 139/40).
Voor Janus Tolophus zie: CAMPBELL DODGSON, Cat. of early germ. flem. Woodcuts....in the Brit.
Mus. I London 1903, bl. 136/7.
Ook aan Luther werd de bijnaam ‘Hercules Germanicus’ verleend, in een door H. Holbein d.J.
onder invloed van Erasmus ontworpen pamflet-illustratie (afb. Journal Warburg Inst. 2 (1939)
bl. 214).
De Zwitsersche publicist HANS SALAT hekelde Zwingli als ‘Hercules Helveticus’ in een tot ‘Wilde
Jacht’ verworden triumftocht (F. KÜMMERLI, ‘Hans Salats “Triumphus Herculis Helvetici’, Lit. wiss.
Jhrb. d. Görres-Ges. 6 (1931) bl. 25; vgl. W. STAMMLER in A Bibliography on the Survival of the
Classics, ed. by The Warburg Institute I (1934) No. 951).
7) Bl. 18:4.
8) Deze parallel dateert niet - gelijk men wellicht zou vermoeden - uit de tijd der Renaissance. ‘Un
des exemples les plus caractéristiques à l'époque romane est la représentation associée de
Samson et Hercule’ (ADHEMAR, Influences, bl. 221); reeds in de Xde eeuw bezat de bibliotheek
te Lorsch een handschrift De duodecim Virtutibus Herculis et de Samsone fortissimo. (ibid., bl.
222).
Ten onrechte zegt dan ook W. TISSOT, Simson und Herkules in den Gestaltungen des Barock,
Diss. Greifswald, Stadtroda 1932, bl. 8: ‘Dagegen wird die Hercules-Figur, das antike Gegenspiel
zu Simson, erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts beliebt ...’.
9) Als punten van overeenkomst vallen te noemen: de strijd die beiden tegen een leeuw hebben
te voeren; de zuilen van de tempel bij Simson en de zuilen van Hercules; hun afhankelijkheid
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10)
11)
1)

2)

3)

4)

5)

van een vrouw en de in beide gevallen door hen zelf bewerkstelligde verlossende dood. Vgl. G.
ROSKOFF, Die Simsonsage nach ihrer Entstehung, Form und Bedeutung und der Heraclesmythus,
Lpz. 1860.
Zoo op de prent ‘Ercules’ van Dürer (B. 127). - Voor de beteekenis van dit wapen zie: H. STAHN,
Die Simsonsage, eine religionsgeschichtliche Untersuchung, Göttingen 1908, bl. 68.
H.W. DAVIES, Devices of the early Printers, London 1935, bl. 227. Voor een dergelijke verwarring
in de iconografieën van Salomé en Judith zie: hierboven noot 28:5.
Zie art. ‘Abel und Kam’ in Reallexikon zur dtschn Kunstgesch; I Sttgt. 1937, kol. 17 e.v.; M.
SCHAPIRO ‘Cain's jaw-bone that did the first murder’, Art. Bulletin 24 (1942) bl. 204, ibidem bl.
383 en IDEM, Abstr. Amer. Journ. Archaeol. 47 (1943) bl. 241. Als voorbeelden uit de
N e d e r l a n d s c h e k u n s t noemen wij: Van Eyck's Gentsch altaarstuk; diens Madonna van
Van der Paele; Jan Gossaert's houtsnede, door E. WEISZ vóór 1527 gedateerd (Jan Gossart,
Parchim 1913, bl. 40; afb. bl. 85); Luoas van Leyden's prenten van 1520 (B. 12), 1524 (B. 13)
en 1529 (B. 5), alle afgeb. bij R. KAHN, Taf. XVII en Jan Lievens' houtsnede (Rov. No. 67).
Op een tapijt ‘La Infamia’ te Madrid komt een figuur voor, gewapend met een kinnebak welke
het insohrift C A M draagt. Ongetwijfeld maakte de wever hier een fout en werd CAIN bedoeld
(afb. bij: V. DE VALENCIA DE DON JUAN, Tapices de la Corona, Madrid 1903, Lam. 37).
Op een ets door den monogrammist C.B. (NAGLER, Mon. I, No. 2296) doodt ook David een leeuw
en een beer die zijn kudde aanvallen met een kaak, hoewel in de desbetr. tekst I Sam. 17:34
de aard van het wapen niet wordt vermeld. Ook hier dus stellig weer de contaminatie met de
Simson-figuur (Afgeb. in: G. PAULI, Inkunabeln der. dtschn u. niederl. Radierung, Berlin 1908,
Taf. V).
Daarnaast vindt men b.v. aan de Campanile te Florence Kaïn als een tweede Hercules met
knots en leeuwenhuid staande naast Abel's lijk (Afgeb. in TH. EHRENSTEIN, Das alte Testament
im Bilde, Wien 1923, bl. 87). Dit laatste ongetwijfeld onder invloed van het ‘Hercules en
Cacus’-schema, al ging J.V. SCHLOSSER stellig te ver, toen hij deze groep als uitbeelding van
dat klassieke gegeven opvatte (Jhrb. Kaiserhaus 17 (1896) bl. 72).
Men schijnt de onderkaak van dieren als paarden, runderen of ezels als het primitieve instrument
bij uitnemendheid te hebben beschouwd. Zie een der hierboven (bl. 84) genoemde bijbelprenten
door Sadeler en De Vos, waar Adam's schop uit een aan een stok gebonden kaak bestaat.
Ook afgeb. bij J. DENUCÉ, Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn, I, Antw.
1912, teg. bl. 267. Op deze prent vindt men ook de volgende onmiddellijk aan Vitruvius ontleende
begrippen en voorstellingen afgebeeld: ‘Coiisociat[io] humani gen[eris] origo’, ‘Domicil[iorum]
tyrocin[ium] inventum’, ‘Architect[urae] rudim[enta]’.
Het uiterlijk der Wildemannen, die in de optocht te Brussel van 1496 meeliepen (Intocht v.
Johanna, gemalin van Philips de Sch.), is ons bewaard gebleven in MS. 78 D 5 van het Berlijnsche
Prentenkabinet (zie: M. HERRMANN, Forschungen zur deutschen Theatergeschichte, Berlin 1914,
bl. 365 e.v.). Voor Wildemannen, in Renaissanceballetten zie: A. NICOLL, Stuart Massques and
the Ren. stage, London l937, bl. 205 en K. WITHINGTON English pagcantry, Cambr. Mass. 1918,1.
bl. 72.
Deze opvoeringen schijnen het vervolg der in de Middeleeuwen zoo geliefde Wildeman-balletten.
Een treurige vermaardheid bezit de fakkeldans, die in 1393 te Parijs werd gehouden en waarbij
enkele hovelingen van Karel VI in de vlammen omkwamen. Een oude afb. in S. DE VRIES'
bewerking van J.L. GOTTFRIED'S Historische Kronyck, Leiden 1702. II kol. 1283/4; een tapijt van
± 1500 met een dergelijke voorstelling was op de tentoonst. te Parijs 1937 (Cat. Exp. Chefs
d'œuvre d' Art français, No. 1291, ingez. door de Eglise N.D. de Nantilly te Saumur); een afb.
van een ander tapijt, uit de verz. Figdor, thans in het Vict. & Alb. Mus. te Londen, in Pantheon
20 (1937) bl. 316.
Voor den Wildeman als o r n a m e n t a a l element: H.D. ELLIS, ‘The Wodewose in art’, Burl.
Mag. 21 (1912) bl. 289 en G.C. DRUCE, ‘Some Abnormal and Composite Human Forms in English
Church Architecture’, Arch. Journ. 72 (1915) bl.135-186.
Als s c h i l d h o u d e r vindt men den Wildeman o.a. in het Koninklijk wapen van Denemarken
en met zinspeling op den naam in het wapen van 's-Hertogenbosch (vgl. noot 162:1, slot). Een
derg. heraldisch ontwerp in een z.g. Dürerteekening te Dresden (H. TIETZE UND E. TIETZE-CONRAT,
Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürers, Bd. I, Basel 1937, bl. 89, No. W 14).
Voor de Wildeman op t i t e l b l a d e n . Zie beneden bl. 161 e.v.
De Wildeman in verband met l i e f d e o f m i n n e behandelde H. KOHLHAUSEN, Jhrb. preuss.
Kunstsamml. 46 (1925) bl. 216; Jhrb. Wien 14 (1893) bl. 283.
Onder de Nederlandsche producten noemen wij verder een muurschildering te Zwolle, en een
gelijktijdige prent door den kunstenaar I.M. Zwollensis (Zie: HOOGEWERFF, N. Nederl. Schilderk.
I, bl. 304, waar ook voorbeelden zijn vermeld van Wildeman-ornamenten in geïllumineerde
handschriften). Wildemannen dansend met Diana uit een hs. in de Kathedraal v. Gent afgeb. in
Rep. f. Kw. 43 (1922) bl. 260.
Voor samenhang met H e r c u l e s : O. DRIESSEN, Der Ursprung des Harlekin, 1904 en A. NICOLL,
Masks, Mimes and Miracles, Londen 1931, bl. 269. Een priester die anno 1091 een w i l d e
j a c h t ontwaart, bestaande uit met knotsen gewapende geesten, roept uit: Haec sine dubio
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familia Herlechmi est’ (ODERICUS VITALIS, Hist. Eccl. ed. LE PROVOST (1845) III, livr. bl. 8 368,
371). Vgl. ook K.A. NOWOTNY, ‘Die Brakteaten der Schleswiger Gruppe u. die wilde Jagd im
Mythos der Völkerwanderungszeit’, Mannus 30 (1938) bl. 210; O. HAHNE, ‘Wodan - Der Wilde
Jäger - St. Hubertus’, Braunschweigische Beimat, 29 (1938) bl. 24; K. MEISEN, Die Sagen vom
Wütenden Heer und Wilden Jäger, Münster 1935.
Het ‘spel met den Wildeman’ is te beschouwen als een voortzetting van de Germaansche
2

b o o m c u l t u s (W. MANNHARDT, Wald- und-Feldkulte, I Baumkultus der Germanen , Berlin
1904, bl. 93, 97, 105, 333; K. BORCHERS, ‘Wilder Mann, Heckenmänner, Streckkatzenzieher’,
Geschichte und Heimatschutzverein, Goslar 1925; F. NERI, ‘La Maschera del Selvaggio’, Giornale
storico 59 (1912) bl. 47). - H. Schäufelein vervaardigde een houtsnede bij Hans Sachs' Die
wilden Holzleute (M. GEISBERG, Bilder-Katalog, München 1930, No. 1106; CAMPBELL DODGSON,
Catalogue of early German and Flemisch Woodcuts, Vol II, London 1911, p. 53/4).
Voor invloeden van de A r t h u r r o m a n en identificatie van den Wildeman met Merlin: H.O.
SOMMER, The vulgate version of the Athur romances, Washington 1908, bl. 281-292 en Zeitschrift
für ronanische Philologie 1927, bl. 94. Ook aan invloed van de O u r s o n - f i g u u r moet gedacht
worden, zie b.v. Bruegel's prent (BASTELAAR, No. 215).
In al zijn wreedheid, als m e n s c h e n e t e r , die op handen en voeten kruipt, is hij afgebeeld
op de houtsnede van Lucas Cranach de O. (B. 115, SCH. 122, DODG. 89), een iconografisch
thema, dat aansluit bij voorstellingen van St. C h r y s o s t o m u s en verhalen van den ‘h a r i g e n
k l u i z e n a a r ’ (C.A. WILLIAMS, The German Legends of the Hairy Anachorite, Urbana Ill. 1935
= Illinois studies in language and literature No. 18).
In Vondels Leeuwendalers is de Wildeman de verpersoonlijking van het o o r l o g s g e w e l d ,
zie: M. RAMONDT, ‘Vondels Wildeman’, De Gids 1944 I, bl. 69.
Voor de vraag in hoeverre bepaalde gevallen van v e r w i l d e r d e m e n s c h e n aan deze
oeroude verhalen weer nieuw leven hebben ingeblazen zie: W.F.A. ZIMMERMANN, Der Mensch,
die Räthsel und Wunder seiner Natur, Berlin 1864, bl. 494.
6) In de verluchting bij de uitgave van BOCCACCIO'S Vanden doorluchtigden vrouwen bij Nicolaas
de Grave in 1525 te Antwerpen uitgegeven, is Hercules geheel en al afgebeeld op de toen voor
den Wildeman geldende wijze. (NIJHOFF, Art typographique, ‘Antwerpen, Nic. de Grave’, Taf.
XI, 26).
7) Voor een voorbeeld van deze samenhang zie beneden op bl. 191/92.
8) KAMPINGA, Opvattingen, bl. 174 en bl. 106) en7), ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr. bl. 84/5 en

9)

1)

2)

3)
4)
1)

2)

C.P. BURGER, ‘Het Hercynische woud’, Tijdschr. v. Geschiedenis, 1890, bl. 331 e.v. Zie ook
hierboven 57:9.
‘Le pays de Flandre environ lan de nativité de nostre Seigneur .... estoit ung pays tout deaert,
et le tout estoit ung forest et lors on lappeloit le pays de buc.’ (München, Codex iconographicus
265, in 1562 geschreven; zie W. DE VREESE, Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen,
Gent 1912, bl. 5).
In AURELIUS' Cronycke van 1517 vindt men over deze Slaven de volgende aan de Wildemannen
herinnerende bijzonderheden: het zijn giganten en reuzen, door Brittus en zijn mede-Trojanen
uit het toen nog Albion geheeten Britsche eiland verdreven. Na eenige omzwervingen vestigden
zij zich aan de mond van de Maas, waar zij omtrent het tegenwoordige Vlaardingen een groote,
sterke vesting bouwden. Ten Oosten grensde dit kasteel aan het bosch, dat keizer Claudius
later het Woud zonder Genade zou noemen. Dit geschiedde 900 jaar vóór Christus, in den tijd
dat de profeet Samuel richter der kinderen Israëls was.
Later huwden deze Slaven veel met de wilde Neder-Sassen of Vriesen en bewoonden zij het
geheele tegenwoordige Zuid-Holland ‘ende dit volck hieten voert an die wilten’ (fol. 17).
Voor de h o u t s n e d e uit de Cronycke (W. 5) zie bl. 137:2.
S a g e n over de Slavenburg bij L. PH. C. VAN DEN BERGH, Nederl. volksoverleveringen en
Godenleer, Utr. 1836, bl. 85 en 201.
C.C. VAN DE GRAFT, ‘Over den invloed der middeleeuwsche geestelijke litteratuur op de primitieven
der Nederlandsche schilderkunst’, Archives du Musée Teyler, Sér. III, vol ii (1914) bl. 87. Zoo
hield men in 1545 te Luzern een opvoering waar Caspar ‘arabisch’, Melchior ‘tarsisch’ en
Balthasar ‘mörisch’ verscheen (HERRMANN, Forschungen, bl. 119).
Zoo in verband met Pinksteren, waar immers den Apostelen de bekeering der heidenen werd
opgedragen. Vgl. E. MÂLE, L'art rel. du XIIe siècle, bl. 321 e.v.
FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei, III, bl. 26.
H. GOETZ, ‘Oostersche Elementen in de Nederlandsche Schilderkunst’, Oud-Holland 54 (1937)
bl. 222 en uitvoeriger in De Gids, Mei 1937, bl. 174 e.v.; IDEM ‘Oriental types and scenes in
Renaissance and Baroque Painting’, Burlingt. Mag. 73 (1938) bl. 50; IDEM, ‘Persian costumes
in Dutch painting’, Art Bulletin 20 (1938) bl. 280.
Zoo was bij Dürer's komst te Brussel (Mei 1520) sedert eenige weken in het kasteel aldaar de
schat van den Mexicaanschen keizer Montezuma tentoongesteld (J. VETH & S. MULLER, Albrecht
Dürers Niederländische Reise, II Berlin 1918, bl. 100 e.v.).
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De o l i f a n t werd hier ws. voor het eerst in 1484 vertoond, welk bezoek zijn weerslag vond in
een prent van Alart du Hameel (L E H R S , VII:7) en het drukkersmerk van Govert van Os (Gouda
1485), zie beneden noot 132:3.
Een g i r a f f e staat o.a. afgebeeld op de hieronder (noot 88:3) genoemde Doorniksche tapijten
van 1502 (vgl. verder B. LAUFER, ‘The giraffe in history and art’. Field Museum of Natural History
Anthropological leaflets 27 (1928) bl. 1-94.
Voor k a m e e l e n zie noot 91:6. Voor studies door R e m b r a n d t naar exotische dieren: noot
92:2.
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3)

1)

2)
3)
4)
1)

2)
3)

4)
5)
6)
1)
2)
3)

De ontwikkeling der z o ö l o g i s c h e t u i n e n bespreekt BURCKHARDT, Kultur der Renaiss. ,
II. Bd, bl. 11; zie ook: G. LOISEL, Histoire des ménageries de l'antiquité à nos jours, Paris s.a.
L. DE FARCY, Les Arts anciens de Flandre VI (1914) bl. 105, m. afb. In 1510 kocht Maximiliaan
van Arn. Poissonier een tapijt-reeks ‘Histoire des gens et bestes sauvages à la manière de
‘Calcut’ (E.J. SOIL DE MORIAMÉ, Les tapisseries de Tournai bl. 256).
In 1538 werden de daden van João de Castro in Portugeesch Indië de eer van een tapijtreeks
waardig gekeurd (Jhrb. Kaiserhaus 1 (1883) bl. 233, Invent. XXII, 1-10).
Litteratuur over B u r g k m a i r ' s p r e n t e n : A. BARTSCH, Le Peintre-graveur VII, Weenen
1808, bl. 197 e.v.; R. MUTHER, ‘Chronologisches Verzeichniss der Werke Hans Burgkmair's des
Aelteren 1473-1531’, Repertorium für Kunstwissenschaft 9 (1886) bl. 410 e.v.; C. DODGSON,
Catalogue of early German and Flemish Woodcuts preserved in the British museum II, London
1911, bl. 56 e.v.
Voor a f b e e l d i n g e n zie A. BURKHARD, Hans Burgkmair d. Ä., Berlijn 1932 (= Meister der
Graphik, Bd. XV) en de monumentale uitgave van M. GEISBERG, Der deutsche Einblatt-Holzschnitt
in der ersten Hälfte des XVI. Jhts., München [1923-1929] of de daarbij behoorende, overzichtelijke
Bilder-Katalog, uitgegeven door H. SCHMIDT (München 1930).
Over Springer's expeditie zie F. SCHULZE, Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06, Straatsburg
1902. Voor B u r g k m a i r ' s r e e k s (B. 77 en 75; M. 11-15; G. 509-515; CD. II bl. 71, No.
11-12; BURKHARD, 13) zie ook: A. SCHMID, Forschungen über Hans Burgkmair, Diss. München
1888, bl. 34/35.
Van V a n D o e s b o r c h 's Reyse (NK. No. 1800; 2 ex. bekend, 1 in Br. Museum), verscheen
een in Nederlandsche openbare bibliotheken niet aanwezige facsimile uitgave (C.H. COOTE,
The voyage from Lisbon to India translated front the contemporary flemish, Londen 1894). De
houtsneden in Van Doesboroh's uitgave en hun latere afdrukken worden beschreven door R.
PROCTOR, J.v. Doesborch, Londen 1894, bl. 22/23 en 44 (zie ook DELEN II, bl. 22/23; PR. noch
D. noemen Burgkmair!) en R. KAHN, Die Graphik des Lucas van Leyden, Strssb. 1918, bl. 129.
De verhouding tusschen voorbeeld en copie is als volgt: PR. 1 en 2 < G. 509; PR. 3 en 4 < G.
510; PR. 7 < G. 513.
Ook de D u i t s c h e u i t g a v e van 1509 is zeldzaam (slechts vier onderling afwijkende ex.
bekend). Een facsimile uitg. gaf SCHULZE in het hierboven genoemde werk. Zes der veertien
houtsneden in deze editie werden door CAMPBELL DODGSON (t.a.p. bl. 71, No. 11, 12) aan Wolf
Traut toegeschreven. Een houtblok met een andere, zwakkere versie van G. 510 ‘In Arabia’
bevindt zich in de verz. Derschau (M.J. FRIEDLÄNDER, Holzschnitte alter Meister, Sammlung
Derschau, Lpz. 1922, No. l9). MUTHER, t.a.p. No. 14/15 vermeldt nog een copie door Georg
Glookendon naar G. 512/13 eveneens in de verzameling Derschau.
Zie beneden bl. 140/41.
NIJHOFF-KRONENBERG, No. 1342; af b. NIJHOFF, Art typographique, ‘Auvers, W. Vorsterman’ XV,
44.
NIJHOFF-KRONENBERG No. 1649; Afgeb. bij NIJHOFF, Art typogr., ‘Deventer, A. Paffraet’, IV; 16.
Een overzicht dier uitgaven in R. COLAS, Bibliographie générale du costume et de la mode, Paris
1933 en in de Katalog der Freiherr von Lipperheide' sche Kostümbibliothek, Berlin 1896- 1901.
Zie ook: H. DOEGE, ‘Die Trachtenbücher des 16. Jhts.’, Beitrage zur Bücherkunde u. Philol. Aug.
Wilmans gewidmet, Lpz. 1903, bl. 429 e.v. en HERRMANN, Forschungen, bl. 105.
Resp. BARTSCH No. 134-203 en No. 204-232.
De volledige titel luidt; Recueil de la Diversité des habits qui sont de présent en usaije tant es
paijs d'Europe, Asie, Afrique et Illes sauvaiges, le tout fait après le naturel, Paris 1562, chez
Breton (LIPP. No. 1; COLAS, No. 2495).
LIPP. No. 22; COLAS No. 314.
Strassburg, 1538 (Kat. Ornm. Smlg. Berlin No. 14).
Een teekening in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden, zie J.J. DE GELDER, Honderd
teekeningen, Rotterdam 1920, Afb. 60.
F. SAXL, Costumes and festivals of Milanese Society under Spanish rule (= Annual Italian lecture
of the British Academy 1936), bl. 11. Vgl. ook noot 61:6.
Zie bl. 109/10 van het hieronder, in noot 93:6 eerstgenoemde boek van ATKINSON.
Historisch-legendarische motieven volgens de hierboven (bl. 26, noot 2) besproken opvattingen,
komen in Frankrijk na 1515 niet meer voor (CHARTROU, Entrées solennelles, bl. 25), ongetwijfeld
een symptoom van de zucht naar ‘reale Fixierung’ (vgl. hierboven bl. 48). In Duitschland schijnen
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de historische onderwerpen langer te zijn gebleven (versta: later te zijn opgekomen?) zie: S.F.
CHRISTENSEN, Die männliche Kleidung in der süddeutschen Renaissance, Berlin 1934, bl. 58.
Voor enkele optochten met historische onderwerpen zie hierboven bl. 25.
4) In Dürer's teekeningen, die klare spiegel van alles wat den 16de eeuwschen mensch boeide of
intrigeerde, treft men wel schetsen aan van exotische costuums (zelfs van een waarschijnlijk
door hem ontworpen primitieve dracht die de Iersche moest verbeelden), maar naar een historisch
costuum schijnt hij geen enkele studie te hebben gemaakt.
Zie voor deze exotische costuums ‘eigener Erfindung’, CHRISTENSEN, op. cit. bl. 5. De bedoelde
teekening bespr. bij TIETZE U. TIETZE-CONRAT, Krit. Verzeichnis II, 2, bl. 21, No. 797. Vgl. echter
ook No 798. - Voor Iersche drachten in 't algemeen zie: Burl. Mag. 73 (1938) bl. 7/8.
5) Zie noot 88:2.
6) Verder’... die heiligen 3 könig auff grossen camelthieren und auff andern selzamen wundern
reident, gar artig zugericht’ (J. VETH & S. MULLER FZ., Albrecht Dürers niederländische Reise I,
Beriin & Utr., 1918, bl. 56).
Deze exotische dieren behoorden van ouds bij dit onderwerp, en niet zoozeer uit pittoreske, dan
wel uit exegetische overwegingen. PETRUS COMESTOR had in zijn Historia Scolastica de vraag
gesteld, hoe de koningen in dertien dagen die lange weg hadden kunnen afleggen, en geopperd
dat zij misschien op dromedarissen gereden hadden. JACOBUS DE VORAGINE neemt dit over en
zegt met grooter zekerheid in zijn Gulden Legende:

‘Mer hoe mochten si in dertien dagen van Orienten comen tot Jerusalem
dat int midden der werelt is.... si quamen op dromedarissen, dat zijn alte
snelle beesten ende si loepen alsoe verre in éénen daghe als een paert
in drien daghen’ (C.C. VAN DE GRAFT, Invl. geest, litt. bl. 90 en vgl. voor
kameelen bij bijbelsche onderwerpen hierboven noot 48:5).
Zie verder voor deze kwesties in het algemeen: L. PUYVELDE, ‘Onderzoek naar de oorzaken der
wijzigingen in de Iconographie’, Versl. en Meded. kon. Vla. Ak. 1912, bl. 569.
7) C. NIESSEN, Das Bühnenbild, Bonn u. Lpz. [1924](= Denkmäler des Theaters, hsg. v.J. GREGOR),
Mappe V, Taf. 16, Fig. 4; CHARTROU, Entrées solannelles, bl. 101.
Op Montaigne, die bij deze voorstelling tegenwoordig was, maakte ze groote indruk, zie: P.
VALKHOFF, ‘De beteekenis van Amerika en Azië’, Neophilogus 33 (1938) bl. 81. G. CHINARD,
Exotisme américain dans la littérature française au XVIe siècle, Parijs 1911 en IDEM, L'Amérique
et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XV IIIe siècle, Paris 1913.
8) HOOGEWERFF, N. Ned. Schild. II, bl. 495; VAN MANDER, ed. W.B. bl. 231 en 232 (afb.). Litt. Cat.
Bosch-tent., Rotterdam 1936, No. 45, zie ook Cat. Tent. ‘Herwonnen Kunstbezit’, Mauritshuis
1946, No. 7.
v

Van Mander roemt van dit schilderij de ‘bootsighe Clip’ (ed. 1604, fol. 229 ). welk woord wellicht
met geestig-gevormd of nagebootst moet worden vertaald.
Terwijl nog FRIEDLÄNDER aannam, dat Cortes' Verovering van Mexico (1523) het onderwerp van
dit schilderij was (Altniederl. Malerei (X (1932) bl. 14/15), moet men volgens een mededeeling
van BEETS denken aan Columbus' landing op het eiland Goanin, gelijk dit feit wordt beschreven
in diens journaal van 13-1-1493 (vig. G. GLÜCK, Aus drei Jahrhunderten europäischer Malerei,
Weenen 1933, bl. 320). - Voor een houtsnede met Columbus' landing door H. Burgkmair (B. 39,
M. 19), voorkomend op het titelblad van J. STAMLER, Dyalogus de diversarzim gencium sectio
et mundi religionibus, Augsb. 1508, zie C. DODGSON Cat. early engr. II, bl. 57, No. I en bl. 70,
No. 7.
1) Zie voor de invloed die deze feesten ws. op Rubens' werk uitoefenden: CLARE STUART WORTLEY,
‘Rubens Drawings of Chinese Costume’, Old Master Drawings IX (1934) bl. 40 e.v. en vgl. noot
56:8.
2) Teek. te Dresden en München (VALENTINER, Rembrandt, des Meisters Handzeichnungen II,
Stuttgart [1934], No. 795 A/B; hetzelfde model als op VALENTINER No. 796).
Ws. met een optocht in verband staan de bij VALENTINER No. 790-94 gereproduceerde schetsen.
(A.M. HIND, Catalogue of Drawings by Dutch and Flemish Artists preserved in the British Museum
Vol. I, Londen 1915, bl. 17).
Overbekend zijn verder Rembrandt's studies naar olifanten (HdG. No. 948, 1089, 1468, 1469),
kameelen (HdG. No. 277, 554, 1069), dromedarissen (HdG. No. 758, 1090, 1091).
3) Zie afb. 19:3 (= Muller No. 57a).
Sprekend over de haardracht der Germanen, teekent SCHUMACHER protest aan tegen de zelfs
nog op moderne afbeeldingen voorkomende ‘indianermasaigen Aufputz’ (K. SCHUMACHER,
Aussehen u. Tracht der Germanen in römischer Zeit, Mainz 1922, bl. 10).
Zie voor de voornaamste prentwerken met C h i n o i s e r i e ë n : Katalog der
Ornamentstichsammlung der Staatl. Kunstbibl. Berlin, bl. 519/20.
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4) TH. HARIOT, Wunderbarliche, doch warhafftige Erklärung von der Gelegenheit und Sitten der
Wilden in Virginia, Frankf. a.M. 1590 (= De Bry's z.g. ‘groote Reizen’, Vol. I). Een facs. uitg.
verscheen te Parijs 1927. Vgl. ook M. SONDHEIM, ‘Die De Bryschen grossen Reisen’, Het Boek
24 (1936/37) bl. 362.
5) De teekeningen bevinden zich thans in het Britsch Museum. Enkele ervan werden gepubliceerd
door L. BINYON (The thirteenth volume of the Walpole Society, Oxford 1925) en R.N. WEGNER
Festschrift d. Frankf. Gesellsch. f. Anthropologie, Frankf. 1925).
1) In het Stedelijk Archief te Gent. Vgl. Th. M. CHOTZEN en A.M.E. DRAAK, Beschrijving der Britsche
eilanden door Lucas de Heere, Amst. 1937, bl. LXIV, LXXVIII, 97 en de afb. vóór bl. 1. - Dank
zij de verbreidheid van De Bry's uitgaven vindt men dit soort getatoueerde wilden vaak in andere
reisjournalen terug.
2) Vgl. de koppen aan knieën en schouders, welke vormen hieronder, bl. 114 nader besproken
zullen worden. Deze Picten, die geen verwantschap vertoonen met het hierboven bl. 61:5
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3)

4)
5)

6)

7)

1)
2)

besproken type uit LAZIUS (afb. 23 ), vindt men o.m. nog op het titelblad van J. SPEED, The
Theatre of the empire of great Britaine, Londen 1611.
In verband met wat wij hierboven over de invloed van het iconogr. voorbeeld opmerkten, is
Binyon's oordeel over de juistheid van White's afbeeldingen van belang: ‘When White drew with
his eye on the object, he made a faithful report, he used a sober delineation. But when he drew
from his fancy he fell back on the stylistic models on which he had been trained; and these, with
their elongated limbs and general flamboyancy unmistakably betray the rhetorical school of the
Italianized Flemings, the art of men like Stradanus and Goltzius’ (t.a.p., bl. 21).
Zie voor dit werk beneden bl. 170.
Heyns benutte voor zijn Dracht-Thoneel de blokken, die Anthonij van Leest had vervaardigd
voor J. SLUPERIUS, Omnium fere gentium habitus & effigies, Antw. 1572. FUNCK, bl. 395 i.v. en
COLAS No. 2498, waar de prenten in navolging van VINET No. 2084 ten onrechte aan Ant. (lees:
Cornelis) Bosch gen. Sylvius worden toegeschreven.
De Wildeman, bij SLUPERIUS ‘Vir Sylvestris’ genaamd, vindt men terug als No. 118, de ‘Muller
Sylvestris’ als No. 133. Heyns ordende dus toen hij het werk samenstelde.
De prenten bij SLUPERIUS waren op hun beurt copieën naar het oudste gedrukte costuumwerk,
het hierboven noot 90:3 genoemde, in 1562 te Parijs uitgegeven Recueil de la Diversité des
habits.
Het reisjournaal, Wijdtloopigh verhael, waarin Heyns eenige gravures naar de Sluperius-illustraties
opnam, is het relaas van Barent Jansz., bijgenaamd Potgieter, die in 1598 als chirurgijn dienst
nam op het schip 't Geloove, hetwelk na een rampspoedige reis als eenige van vijf in het vaderland
terugkeerde (P.A. TIELE, Mém. bibl. s.l. journaux d. nav. néerl. Amst. 1867, bl. 21; IDEM, Ned.
Bibl. v. Land- en volkenkunde, Amst. 1884, No. 544).
C.H. DE JONGE, ‘Het Dracht-Thoneel van Zacharias Heyns’ (Het Boek 8 (1919) bl. 65 e.v.)
meende, dat Heyns in het Dracht-Thoneel een aantal der houtblokken had afgedrukt, die hij
voor het Wijdtloopigh Verhael had vervaardigd. Gelijk wij zagen, is echter het reisjournaal met
gravures geïllustreerd en dateeren de houtblokken reeds uit het jaar 1572.
G. ATKINSON, Les nouveaux horizons de la renaissance française, Paris 1935, bl. 102/103. Zie
ook van denzelfden schrijver: Les relations de voyages du XVIIe siècle et lévolution des idées,
Paris 1924; The extraordinary Voyage in French Literature bef ore 1700, New-York 1920; The
extraordinary Voyage in French Literature from 1700 to 1720, Paris 1922; La littérature
géographique française de la Renaissance: Répertoire bibliographique, Paris 1927.
Hier mag dus niet gedacht worden aan een exotisme in de ware zin van het woord. Men wendde
zich geenszins van de eigen cultuur af, zooals dat het geval is bij het exotisme en historisme
(F. BRIE, ‘Exotismus der Sinne, Eine Studie zur Psychologie der Romantik’, Sitzungsberichte
Heidelberg 1920, 3. Abh.) -Vgl. ook ATKINSON, Nouveaux horizons, bl. 105: ‘Il s'agit non pas de
l'homme qui quitte son foyer, mais des hommes qui recherchent les pays lointains.’
E. WIND, ‘Humanitätsidee und heroisiertes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jhts.’, Vorträge
der Bibliothek Warburg 1932, bl. 156.
H. POSSE, ‘Das Deckenfresco des Pietro da Cortona im Palazzo Barberini und die Deckenmalerei
in Rom’, Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 40 (1919) bl. 93 e.v.: ‘Das historische
Porträt, das bisher den Schöpfungen der Monumentalen Malerei ein so menschliches Gepräge
verliehen hatte, verschwindet. Wie die Borghese in ihrer Villa, die Costaguti, die Mattei Ludovisi,
zog man allegorische, mythologische, antike und biblische Geschichten von edlem und
bedeutungsvollem, aber allgemeinem Charakter vor.’ (t.a.p. bl. 103). - Zie ook: K. ESCHER, ‘Die
grossen Gemäldefolgen im Dogenpalast in Venedig und ihre inhaltliche Bedeutung für den
Barock’, Repertorium für Kunstwissenschaft 41 (1919) bl. 87 e.v.; O.G. VON SIMSON, Zur
Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock, Strassburg 1936 en W. HAGER, Das
geschichtliche Ereignisbild, München 1939, bl, 104, 136 en 138.
Voor de toestand in de l e t t e r k u n d e : A. MARNI, ‘Allegory in the French heroic poem of the
17th Century’, Publ. Mod. Lang. Ass. of America 48 (1933) bl. 1131 e.v.
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1) ‘Heinsius.... löste die Frage: “Ist das was wir dichterisch wollen; eine Fortsetzung der höchsten
und edelsten Dichtung, welche die Welt gekannt hat, in unsrer Sprache möglioh?” in positivem
Sinne’. A. JOLLES, ‘Der Humanismus und die niederl. Dicht. des XVII. Jahrhunderts’, Neue
Jahrbücher 23 (1920) bl. 217.
2) ‘Schon bei Petrarca ist ja nicht nur bedeutsam, dass er das Altertum als andersartig gegenüber
der eigenen Periode empfindet und es, im Sinne eines erwachenden geschichtlichen
Bewusstseins, in seiner historischen Besonderheit entdeckt. Mindestens ebenso folgenreich ist
für die kommenden Jahrhunderte die Tatsache geworden daas er zugleich die Gestalten des
Altertums im Lichte einer heroisch-ethischen Verklärung gesehen hat und dass er die nämlichen
Eigenschaften einer idealisierenden Steigerung auf zeitgenossische Persönlichkeiten zu
übertragen beginnt. Schon bei Petrarca findet sich durehwegs die Stilisierung der Menschen
des Altertums ins Würdevoll-Erhabene und zu einer übermenschlichen Grösse des Wollens und
der Seele, eine heroisierende Erhöhung, für die die Begriffe der gravitas, dignitas, maiestas,
amplitudo, magnitudo animi, magnificentia, generositas, celsitudo animi etc. als ethische Ideale
maszgebend sind’ G. WEISE, ‘Italien und das heroische Lebensgefühl der Renaissance’, Germ.
rom. Monatsschrift, 22 (1934) bl. 338. - Zie ook: E. WOLF, Petrarca, Darstellung eines
Lebensgefühls, Berlin 1926, bl. 42 e.v.; W. REHM, ‘Römisch-französischer Barockheroismus’,
Germ. rom. Monatsschrift, 22 (1934) bl. 85 en W. WEISBACH, Der Barock als Kunst der
Gegenreformation, Berlin 1921, bl. 40 e.v. ‘Das Heroische’.
3) Vgl. bl. 34:4.
4) ‘Auctor noster’ is voor schrijvers over Germaansche oudheden een zeer gebruikelijke aanduiding
voor Tacitus. Men vergelijke wat P.L. GANZ voor de Fransche cultuur aldus formuleerde: ‘Die
Relativisierung, die sonst die Renaisaance mit sich bringt ist in Frankreich nur bedingt, Es wird
nämlich nur die Antike, und auch diese nicht als Fremdkörper, sondern (mit einem neuen
geschichtlichen Empfinden) als natürliche Ergänzung zum Eigenen in den Kreis der Vorbildlichkeit
mit einbezogen’ (Das Wesen der französischen Kunst im späten Mittelalter, Frankfurt 1938, bl.
72, noot).
5) In zijn studie over de ‘Eerste inwoonders van Amstel-land’, dat als hoofdstuk I werd opgenomen
in de door T. VAN DOMSELAER uitgegeven Beschrijvinge van Amsterdam.
1) Ed. Wereld-Bibliotheek, dl. III, bl. 379. Zie ook de Inwijdinge, dl. V, bl. 861 vs. 80 en bl. 866 vs.
158.
2) Op d' Afbeeldinge van den edelen gestrengen Heere Cornelis de Graeff (1660). Ed.
Wereld-Bibliotheek, dl. IX, bl. 294. Reeds ORLERS noemt in zijn Belegh en Ontset van Leiden
het bekende woord van den burgemeester Pieter Adriaensz. Van der Werff een ‘Romeynse
antwoorde’.
3) Zie beneden: noot 99:9.
4) De Ridderschap van Amsterdam onder zijne koningklijke Hoogheit, Willem van Oranje, ed.
Wereld-Bibliotheek, dl. IX, bl. 257.
5) Ed. Wereld-Bibliotheek, dl. IX, bl. 666.
6) Zie beneden bl. 164:3.
7) KALFF, Geschied. Ned. Lett. III. bl. 221. Bij de intocht van den Prins in Gent (29 Dec. 1577) gaf
de rederijkerskamer ‘Jezus met de Balsembloemen’ een voorstelling, waarin Oranje als Judas
Maccabeus optreedt.
Men vindt Oranje als St. Joris op een vroeger aan J. de Gheyn toegeschreven prent naar
aanleiding van de Pacificatie van Gent (5 Nov. 1576; MULLER, Suppl. No. 899A; A.E. POPHAM,
‘An etching by Marcus Gheeraerts’, Print Collectors Quarterly 16 (1929) bl. 353).
8) De Bato-sage komt het eerst voor in GER. GELDENHAUER'S Historia Batavica (Straatsburg 1530),
waar ze als volgt wordt verhaald: ‘Multis ante Christum natum annis, Bato regis Cattorum filius,
novercalibus petitus insidiis, a patre discessit, nobili gentis suae iuventute et haud mediocri
popularium numero comitantibus. Erat autem Bato statura procera, forma conspicuus, fortis
viribus, militaris rei peritissimus, aditu facilis, ac in primis summus popularium suorum amator.
His regiis dotibus, ut novercam in odium, ita bonam Cattorum in sui amorem pellexerat’. Men
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neemt algemeen aan (zie: KAMPINGA, Opvattingen, bl. 65 ), dat dit verhaal niet oud kan zijn, en
waarschijnlijk wel door Geldenhauer is verzonnen als toelichting tot TACITUS, Germania 29:
‘Batavi non multum ex ripa, sed insulam Rheni amnis colunt, Chattorum quondam populus et
seditione domestica in eas sedes transgressus, in quibus pars Romani imperii fierent’ (Vgl. ook
TAC. Hist. IV, 12).
Wij wagen hier de veronderstelling, dat Geldenhauer het romantische verhaal van den schoenen
jongeling, die ten einde zijn deugd te behouden, de wijk neemt naar een ver land, ontleende
aan de toen algemeen bekende stichtingssage van Trier, welks stichter Trevir onder gelijke
omstandigheden zijn moeder Semiramis ontvluchtte. (G. KENTENICH, ‘Die Trierer Gründungssage
in Wort und Bild’, Trierer Heimatbuch, Trier 1925).
Zie voor verdere litteratuur over dit ook van elders bekende motief: S. THOMPSON, Motif-Index
of Folk-Literature V, Helsinki 1935, bl. 298, Afd. T 417. 1 ‘Mother in law seduces son in law’.
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Verder moet worden opgemerkt, dat de naam Bato (Gr. ‘Batoon’) niet is verzonnen. Men kon
hem bij de klassieke schrijvers vinden: b.v. bij VELL. PAT. II 110-116. (Zie ook PAULY-WISSOWA
s.v. waar nog 7 andere gelijknamige personen worden opgesomd).
Voor de behandeling van de Bato-stof in de letterkunde, zie noot 104:5; in de beeldende kunst
140:8.
9) R. BUSCHMANN, Das Bewusstsein der Deutschen Geschiehte bei den deutschen Humanisten,
Diss. Göttingen 1930; H. RIESS, Motive des patriotischen Stolzes bei den deutschen Humanisten,
Diss. Freiburg 1933; en II. VAN DE WAAL, ‘Nederlands-Duitse tegenstellingen in de 16e- en
17de-eeuwse geschiedschrijving’, De Gids.
1) Arminius is door de Nederlandsche kun sten slechts zelden tot onderwerp gekozen. Zie b.v. P.
BERNAGIE, Arminius, Beschermer der Duytsche Vryheit, treurspel, Amst. 1686, herdr. in 1735
en 1785.
Zie ooit over Arminius ‘Poemata latina et quaedam Belgica’ in de door H.C. ROGGE en P.A. TIELE
o

2)

3)
4)
1)

2)

3)

4)
5)
6)

1)

bewerkte Cat. v. Handschr. op de Bibl. d. Rem.-Geref. gem. te Rotterdam, Amst. 1869, N . 407.
Geciteerd bij KAMPINGA, Opvattingen, bl. 69. Ook GER. BRANDT legt in zijn beschrijving van de
feestelijkheden ter gelegenheid van de Vrede van Munster de nadruk op ‘d'eenparigheit van de
waardigheit’. (Zie diens Poezij, Amst. 1649, bl. 345).
De bron voor deze voorstelling is o.a. het door TACITUS gebruikte woord societas (Germ. 29 Hist.
IV, 14). Zie verder hierbeneden noot 103:7.
Hist. Batavica, 1530 voorrede; vgl. PRINSEN Gerardus Geldenhauler Noviomagus, bl. 103.
Bataviae Hollandiaeque Annales, Lugd. Bat. 1601, bl. 239, gecit. bij KAMPINGA, bl. 76.
‘Grotius aber war in den Augen seiner Zeït das Altertum selbst. Der Geist der Antiken war in
ihm wieder Fleisch geworden. In seiner Philosophie lebte die antike Philosophie, in seiner Lyrik
die antike Lyrik, in seinem Drama das antike Drama weiter. Seine Produkte waren nicht geringer
als die des Seneca oder Euripides, ja sie waren mehr, denn er lebte und konnte über sie Auskunft
geben.’ (A. JOLLES, ‘Der Humanismus und die niederl. Dichtung des XVII. Jahrhunderts’, Neue
Jahrbücher, 23 (1930) bl. 217. Cf. J. HUIZINGA, Tien Studien, Haarlem 1926, bl. 105).
De ‘barbarica aetas’ was die, waarin men de klassieke en wel in het bijzonder de letterkundige
beschaving der oudheid vreemd geworden was. I.H. GOSSES, ‘Karakter en studie van de
geschiedenis der Middeleeuwen’, Onze Eeuw 10 (1910) I, bl. 214.
De eigenaardigheid om de gelatiniseerde namen der Germanen terug te vertalen werd het eerst
door Aventinus toegepast (GOTTHELF, Das dtsche Altertum, bl. 15, 26, 45).
Wat de naam Burgerhart betreft, in 1617 gebruikt Hooft hem reeds voor een der bijpersonen
(‘een heer van 's Coninx bloede’) in zijn Baeto. Verder vindt men hem bij Vondel herhaaldelijk
ter aanduiding van Civilis. In dezelfde beteekenis, doch in de vorm ‘Burchard’ gebruikt J.v.
GROENEWEGEN hem op de titel van zijn in 1628 te Delft verschenen vertaling van TACITUS'
Germania.
KAMPINGA, bl. 59 en 64; ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 208.
KAMPINGA, bl. 178, 183 en 202.
TACITUS. Germ. 29; Hist. IV, 12, 17 en V, 25; geciteerd bij KAMPINGA, bl. 69. Zie ook hier beneden
noot 99:3 en 9.
Plaatsen als LUCANUS, Pharsalia vs. 430 (gecit. in noot 186:2),waar de Bataven in één adem
met de Sarmaten en dergelijke wilde volkeren worden genoemd, genoten begrijpelijker wijze
minder populariteit!
Deze titel komt voor in een inscriptie, gevonden te Roomburg onder Zoeterwoude en werd
herhaald op een (naar men meende) in 1520 in de Brittenburg gevonden gebakken steen (de
laatste thans in het Mus. v. Oudh. te Leiden; Corp. Inscr. Lat. No. 1388*).
Dat het document thans als een falsum wordt beschouwd doet in dit verband minder ter zake,
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2)
3)

4)
5)
6)

evenmin dat-waarop BYVANCK het eerste wees (Excerpta Romana II, Voorrede bl. 10 en bl. 11 )
-AURELIUS het waarschijnlijk reeds wantrouwde en HEDA er met stilzwijgen aan voorbij gaat. De
meeste Holl. geschiedschrijvers werden niet moede dit zeldzame getuigenis te vermelden (zoo
b.v. PH. GRUTHERUS A DIDERIXLANT, in zijn rede De prisca virtute Batavorum, Leiden 1618 ‘habita
in auditorio theologico’ aldaar). Zie voor deze inscr. behalve de bij BIJVANCK, t.a. p. genoemde
litteratuur: M. DE LAIQUE ‘Du titre de Fratres et Amici Populi Romani attribué aux Bataves’, Bull.
arch. 1897, bl. 234.
Motto van zijn Index Batavicus of Naamrol, Leiden 1701.
KAMPINGA, bl. 63; ook JUNIUS meende, dat SUETONIUS in zijn leven van Galba zoo vaak hij
Germanen schreef, Bataven bedoelde (Batavia, Lugd. Bat. 1588, p. 37); GROTITUS was van
hetzelfde oordeel (n.l. dat ‘'t gunt allen den Duytschen ghemeen was, niet en konde den
Batavieren mede niet toecomen’). Het uitgangspunt van deze trots was wel steeds de bekende
plaats bij TACITUS: ‘Omnium harum (Germanarum) gentium virtute praecipui Batavi.’ (Germ. 29).
KAMPINGA, bl. 64.
Het ‘heldeneiland’, o.a. bij PLINTUS IV, 101 als ‘nobilissima Batavorum insula’ vermeld, vindt men
terug bij VONDEL: Rhynstroom, vs. 85; en Bat. Gebr., vs. 44.
Adag. Chil. IV, Centur. VI, Prov. XXV: ‘Auris Batavia’. (ed. 1606, kol. 1039).
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7) De scène werd in beeld gebracht door Vaenius in het hieronder nog uitvoerig te bespreken
prentwerk betreffende Civilis' opstand, en was in die vorm o.a. voor Vondel het uitgangspunt
voor zijn Batavische Gebroeders (1663). Vgl. afb. 73.
8) J. LIPSIUS, Ad Annales Corn. Taciti liber commentarius, Antv. 1581. Nog in 1841 verscheen er
te 's-Gravenhage een kinderboek, welks anonieme schrijver opmerkt: ‘Het denkbeeld om eene
vergelijking tusschen de daden van Civilis en die van Willem den Bevrijder te maken, komt
natuurlijk een ieder voor den geest; maar het is moeyelijk om op eene juiste wijze aan te toonen,
wat deze groote mannen met elkaar gemeen hadden en welk onderscheid er tusschen hen
bestond.’ (Levensgeschiedenis van Claudius Civilis, bl. 89/90).
9) Bataafsche h u l p t r o e p e n met de Romeinen in Brittannie: onder Claudius zie TAC. Hist. IV,
12; onder Agricola: TAC. Agr. 36; speciaal als m a t r o z e n : TAC. Hist. IV, 16. Voor hulp der
Bataven aan de Romeinen tegen Mithridates zie: KAMPINGA, t.a. p., bl. 64. Tacitus roemt hun
g r o o t t e : Hist. IV, 15; V, 18. In het bijzonder hun r u i t e r k u n s t geprezen: TAC. Ann. II, 8;
Hist. IV, 12, 17; PLUT. Otho, 12; DIO 56, 24. Keizerlijke l i j f w a c h t uit de Bataven gerecruteerd:
SUET. Calig. 43. Vgl. ook de inscriptie van een Fries uit Nero's lijfwacht (C.I.L. VI, 4343). Ook
vormden zij het sedert Trajanus bestaande bij de keizerlijke garde behoorende ruiterkorps der
‘equites singulares’.
Men denke verder aan het vaak herhaalde verhaal der Friesche gezanten Verritus en Mallorix
te Rome (TAC. Ann. XIII, 54). Zie: M. BANG, Die Germanen in römischem Dienst, Diss. Berlin
1906; voor de Bataven in het bijzonder bl. 32 e. vlg.
Als voorbeeld van het soort verhalen, dat omtrent de Bataven de ronde deden het volgende,
ontleend aan J. SMETIUS, Chronyck van de oude Stadt der Batavieren, Nijmegen (na 1670):
‘Anno 125... is ook seeckere Batavier met name Soranus geheel gewapent in sijn volle harnas
den Donau-stroom overgeswommen, 't welck de wilde voicken aensiende sich soo ontsetteden,
dat se datelyck den Keizer (Hadrianus) te wille waren, ende hem tot een scheids-man versochten
van hun onderlinge geschillen.’ (t.a. p., bl. 49).
10) Dezelfde situatie van een opstand niet tegen het hoogste gezag, doch slechts tegen deszelfs
vertegenwoordiger vindt men behalve in Vondel's Batavische Gebroeders, waar zo geheel op
haar plaats is (‘De dienaers overtreen hun' meesters Gezars last’, vs. 287; vgl. ook vs. 943/8)
ook in diens Lucifer (vs. 675/81).
Op overeenkomstige wijze denkt de 15de eeuwsche Zwitsersche geschiedschrijving zich de
strijd der Waldstädte als een strijd om recht binnen het kader van het rijk (K. MEYER, Die
Urschweizer Befreiungstradition, Zürich 1927).
11) ‘Want wat grooter gevaar heeft de vrijheit konnen overkomen, als eertijds van de Romeinsche
en maar onlangs van de Spaansche mogentheid..’ GROTIUS, Antiquitates Germanicae, Ned.
vert. Amst. 1714, bl. 16. Dat deze vrijheidsoorlog in werkelijkheid ws. eer is toe te schrijven aan
intriges van den pretendent Vespasianus, die Vitellius wenschte te berooven van de steun zijner
Bataafsche troepen wist men niet (SCHILLER, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I, bl. 500 e. vlg.; MOMMSEN,
Röm. Geschichte, V, bl. 118 e. vig.; KÖPP, Römer in Deutschland, bl. 45; ROMEIN, N. Ned.
Geschiedschr, bl. 84).
Evenmin realiseerde men, dat de Bataven, ‘door de langdurige, nauwe verbintenis met de
Romeinen hoogstwaarschijnlijk reeds vrij sterk geromaniseerd waren’. (Vgl. J.W. MULLER ‘Hooft's
Baeto’, Tijdschrift Ned. Taal- en Letterk. 50 (1931) bl. 60 en de ald. aangeh. litt.).
1) Zie: P.J. BLOK, ‘Lugdunum Batavorum’, Leidsch Jaarboekje 1 (1904) bl. 1 e.v. en J.C.
OVERVOORDE, ibidem 22 (1929/30) bl. 4.
2) JANUS DOUZA, Nova Poemata, Lugd. Bat 1575.
3) Zie J.W. MULLER in Nomina Geographica Neerlandica VII (1932) bl. 132 vlg. De termen Batavia
en Batavier waren reeds algemeener bekend dan aldaar wordt verondersteld.
4) De gedachte, dat men het Romeinsche voorbeeld overtrof vindt men ook in het 17de eeuwsche
Frankrijk. Zoo had Balzac, sprekend van Corneille's helden, zich tot den auteur gewend met de
lof: ‘Aux endroits où Rome est de brique, vous la rebâtissez de marbre’. (De brief is afgedrukt
in VOLTAIRE'S Corneille-commentaar, OEuwes (ed. Hachette) XXI, bl. 114-116).
5) Der Redenrijcke Const-lief-hebbers stichtelicke Recreatye, Leyden 1599. Deze merkwaardige
bundel bevat verder nog 19 liedekens op het eveneens opgegeven thema: ‘De triumphe der
Bataviersche helden.’
Vgl. voor dit boek thans G. KAMPHUIS, ‘Geuzenliedboek No. 162 en 206’, Tijdschr. Ned. Taal en
Letterk. 61 (1941) bl. 229.
1) Jammer genoeg hebben we geen afbeelding van deze vertooning, evenmin als van die andere,
niet minder toepasselijke op de Dam, waar de schilder Jaoob de Gheyn de rol vervulde van
David met het hoofd van Goliath in de hand (J.A. WORP, Geschiedenis van den Amsterdamschen
Schouwburg, Amst. 1920, bl. 15).
Het beeld van Glaudius Civilis was wellicht geïnspireerd op het bekende, door Jacques
Jonghelincx vervaardigde beeld van Alva, dat deze van het brons van zes bij Jemmingen
buitgemaakte kanonnen had laten gieten en dat men uit verscheidene afbeeldingen in de
geschiedboeken dier dagen kon kennen. (Vgl. MULLER, Historie-platen No. 569/70 + Suppl., VAN
STOLK, No. 441)
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2) R.W.P. DE VREES, De blijde Inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam van de 16de tot
de 19de eeuw, Amst. 1879, bl. 2.
Het feest wordt beschreven in [S. COSTER], Beschrivinge van de blijde Inkoomste van Haare
Mayesteyt van Groot-Britanien, Amst. 1642, bl. 7 en O. D[APPER], Historische Beschrijving der
Stadt Amsterdam, Amst. 1663, bl. 237.
3) Ook van deze vertooningen is ons het uiterlijk niet overgeleverd; de prent door Nolpe (MULLER,
No. 1951) slaat op feestelijkheden elders in de stad gehouden, ook Jan Vos en Samuel Coster
hadden n.l. vertooningen ingericht.
4) GER. BRANDT, Inleydinge tot de Beschrijving der zes middelste Vertooningen van d' opkomst
der Batavieren; door last der E.E. Heeren Burgemeesteren der Stadt Amsteldam, op d'afkunding
der Eeuwige Vreede, vertoont’ (Gedichten van Geerardt Brandt de Jonge, verzamelt en
uitgegeven door N.B.A. Rotterdam 1649, bl. 271). Ibid. bl. 283-286 een uitvoerige beschrijving
van de eerste vertooning Bato, of d'oorsprongk der Hollanderen ‘naar de wijze van Philostrates
taffreelen’, gevolgd door 56 bl, Aanteykeningen en een beknoptere beschrijving der andere
vertooningen. Voor de bij de schouwspelen behoorende berijmde bijschriften, die nog niet in
deze uitgave voorkomen, zie volgende noot.
5) G. BRANDT, Poëzie, Amsterdam 1688, bl. 471; in de ed. v. 1727 dl. III, bl. 323; niet in de hiervóór
genoemde van 1649.
1) ‘Doch welk een isolement! Terwijl Vondel de 17de eeuwsche Regenten-geschiedenis hoe langer
hoe vaster tracht samen te snoeren met de Wereld-allegorie, in Rome gefigureerd, dragen de
Amsterdamsche Burgemeesters en Regenten, om hun Nederlandsche voorvaderen te
idealiseeren, aan Flinck, Ovensz en Lievensz op, om vooral op de doeken van 't Raadhuis te
willen vereeuwigen den anti-Romeinschen Claudius Civilis en Julius Paulus, de waardige
nakomelingen van een zuiver Germaanschen Baeto.’ J. KOOPMANS, Letterkundige Studien,
Amsterdam 1906, bl. 212.
2) Een overzicht der uitgaven bij H.C. ROGGE, Bibliotheca Grotiana, 's-Grav. 1883 en in de Catalogus
der Grotius-Tentoonstelling te 's-Gravenhage 13-28 Juni 1925, Leiden 1925, bl. 45 e.v. Zie ook:
G.S. OVERDIEP, ‘Hugo de Groot en onze nationale renaissance’, De Gids 103 (1939) bl. 188 e.v.
3) TACITUS, Germania Cap. 16.
4) KAMPINGA, Opvattingen, bl. 77. Hierbij moet worden opgemerkt, dat men op grond van een
andere plaats (TACITUS, Hist. V, 19) kon meenen, wel degelijk van een ‘stad der Batavieren’ te
mogen spreken. Op overeenkomstige wijze was MEISTERLIN, uitgaande van de beteekenis van
Neurenberg in het rijk zijner dagen, tot de conclusie gekomen, dat die stad een kolonie der
Romeinen moest zijn geweest, welke met de Romeinsche keizers door een verhouding van
trouw verbonden, en niet aan belastingdruk onderworpen was (Vgl. H. RALL, Zeitgeschichtliche
Züge, bl. 222).
Zelfs onze jongste geschiedschrijving schijnt niet vrij van dit anachronisme; zoo verzet J. ROMEIN
(N. Ned. Geschiedschr., bl. 230)zich tegen de voorstelling, die aan de middeleeuwsche steden
een rol toekent, welke ze niet voor de 17de eeuw vervulden.
Toch waren er ook in de hier besproken tijd, zoowel vóór als na Grotius, andere opvattingen
verkondigd. JUNIUS noemde als een der typische verschillen tusschen het Taciteïsche Germanië
en het Holland van zijn dagen: ‘Nullas ille Germanis scribit fuisse urbes, nobis sunt frequentes’
(Batavia, Lugd. Bat. 1588, bl. 223). Te voren had reeds de schrijver der Divisiekroniek aandacht
aan dit punt geschonken: ‘Mer die inwoeners der landen en dorsten dat niet bestaen dat si enige
steden, burgen ende sloten begonnen te maken, want men soude gemeent hebben, dat si hem
recto

souden willen setten tegen den romeinen....’ (Leiden 1517, fol. XVI
).
1) Grotius wijst ter rechtvaardiging van zijn wijze van argumenteeren op het gebruik, dat ook een
rechter ‘geen getuigen [vordert] op alle stonden van tyden; maar, het begin en het einde beweezen
zynde, zich zelven, door reeden en billykheit geleidt, voorstelle, dat de tydt tusschen beiden,
ten waare het tegendeel quam te blyken, doorgaande gelykformig geweest is’ (gecit. vigs. de
Ned. vert. der Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden, Amst. 1714, bl.* 17; vgl.
noot 206:2).
Het doet in dit verband minder ter zake, dat onze rechtsgeleerde later toegaf, dat zijn
vaderlandsliefde hem tot wel zeer gewaagde constructies had verleid (Eugonis Grotii Epistolae
1687, No. 636.).
2) Vgl. KAMPINGA, Opvattingen, bl. 121.
3) Deze strijd klinkt reeds op uit de titels der geschriften; behalve het hierboven gegeven voorbeeld
van de titel van GROTIUS' boek had men van den Haarlemmer P. SCRIVERIUS en den Leidenaar
J. DUYM een Oudt-Batavien, nu ghenaemt Holland, Leyden 1606. Als een antwoord luidt de titel
van het werk van den Geldersman JOH. SMITH: Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, Amst.
1645.
De Divisiekroniek van 1517 had de kwestie als volgt geformuleerd; ‘Bataviers dat sijn Hollanders
ende Batavoduers dat sijn Betouwers’ (fol. 10). Zie voor dit alles uitvoeriger: KAMPINGA, t.a. p.,
bl. 58, 68 e.v. en 177; J.W. MULLER, Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde 50 (1931) bl.
62; en ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 210.
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TAC. Germ. 7, 11, 43, 44; Hist. IV, 7; Ann. XIII, 54. Vgl. KAMPINGA, bl. 73.
Bell. Gall. VI, 23, 5.
Lucubratiuncula de Batavorum Insula, Antw. 1520.
Dezelfde gedachte had hij reeds uitgesproken in zijn in 1605 geschreven tractaat De jure praedae.
Volgens HÖLZLE doet met Grotius de leer van Bodin (vrijheid in het Noorden tegenover despotisme
in Azië) haar intrede in de denkbeelden aangaande de oud-germaansche vrijheid (E. HÖLZLE,
Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor Montesquieu, München u. Berlin 1925, bl. 33). Hierbij
valt op te merken, dat Grotius wat de Hollandsche omstandigheden betreft voortbouwde op
FRANçOIS FRANCKEN'S Corte Verthoninghe van het recht der ridderschap, edelen en steden van
Hollandt ende Westvrieslandt (1587). (Vgl. J. ROMEIN, Lage landen, bl. 14).
Over de onjuistheid van Grotius' opvatting zie: J.C. BREEN, Hooft als de schrijver der Ned. Hist.
Amst. 1894, bl. 143. Voor deze problemen bij andere 17de eeuwers: J. PRINSEN, ‘Hooft en Vondel
tegenover de idee der Volkssoevereiniteit’, Versl. en Med. Kon. Vla. Ac. 1929, bl. 477 e.v.; J.W.
MULLER, ‘Hooft's Historische drama's, met name zijn Baeto’, Versl. en Med. Mij. v. Lett. 1929
(herdr. in diens Verspr. Opst., Haarl. 1938, bl. 206 e.v.).
1) Zie het in noot 104:3 genoemde art. van ONCKEN en vgl. behalve de daar genoemde litt.: L.B.
CAMPBELL, ‘The use of historical patterns in the reign of Elizabeth’, The Huntington Library
Qnarterly I (1938) bl. 135 en F.E. SCHELLING, The English cronicle play, N.Y. 1902.
2) RALL, Zeitgesch. Züge, bl. 13/14.
3) H. ONCKEN, ‘Wandlungen des Geschichtsbildes in revolutionaren Epochen’, Deutsche allgemeine
Zeitung, 13-I-1935.
Het onderwijs in de geschiedenis bleef een typische zaak der Protestantsche hoogescholen.
Aan de universiteiten te Weenen en Bologna werden met de toenemende invloed der Jesuïeten
de toen ca. 100 jaar bestaande leerstoelen in dat vak weer afgeschaft. In de statuten van de
Universiteit van Parijs (1600) en van die van Salamanca (1625) is nimmer een plaats aan deze
gevaarlijke wetenschap ingeruimd. (V.A. NORDMAN, Julius Lipsius als Geschichtsforscher und
Geschichtslehrer, Helsinski 1932, 12 = Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B. XXVIII,
2).
4)
‘Vorst Batoos edie vlucht om 't vier der twist te lessen
4)
5)
6)
7)

Braght hier de vrijheit uit het vaderlant der Hessen.
Vermoorde Pentaas haat zijn lieve Rycheldin,
Toen wiert ons Vaderland zijn twede gemalin.
Zo is Prins Willem, die de tiranny most tomen,
Ook met de vryigheit uit Duitschlandt afgekomen’.
G. BRANDT, Poezy, Amst. 1727 III, bl. 321.
5) Zoo hadden beide DOUSA'S zich reeds in 1599 en 1604 tegen de Bato-figuur verzet en noemde
P. SCRIVERIUS in zijn Oudt-Batavien van 1606 de etymologie Batavieren-Battus ‘fabuleus, ende
niet waerdich om te wederlegghen’.
In de anonieme bundel De Roemster van de AEnstel uit de eerste jaren der 17de eeuw, beschrijft
de dichter in een Hymnus aen den AEmstel, hoe de Godin ‘d'AEmstel’ hem in haar onderwatersch
kristallen paleis rondtleidt en hem toont:

‘...haar çieraat veel beelden van Metaal
Daar in 's haar afkomst siet ghegoten t'eene[maal,
Van Thor en Wodan af, tot Batho (die bewonen
Eerst quam 't Bataefsche landt) en na hem ook sijn sonen’.
Hier vindt men dus een stamreeks van beelden, die aan de Gravenbeeldjes doet denken, en
waarin Bato gekoppeld is aan de Oud-Germaansche goden. Voor de bundel zie: N. BEETS, Alle
de gedichten van Anna Roemers Visscher I, Utr. 1881, bl. 209. Volgens VAN VLOTEN was VAN
DE VELDE de dichter.
Verder had ‘Bathus, een deftigh man uit Vngarijen’ zijn plaats gevonden in de hierboven bl. 80
reeds besproken rijmkroniek van C. WACHTENDORP (1645). Van de overige door dezen schrijver
aan de vergetelheid ontrukte dramatis personae noemen wij: Gomer, wiens naam met Germanië
in verband wordt gebracht, koning Handolph (een tijdgenoot van Turnus), de maagd Frapinde,
Salant (de broeder van Bathus aan wien Zeeland zijn naam dankt) en hun vader Meetel (‘daer
van komt Middelburg, een Boer verstaat dat wel’). De plaats der handeling is ‘een heel groot
woudt ... van Leyden tot na Beenen’.
Als proeve van WACHTENDORP'S dichtkunst citeeren wij de volgende verzen:

‘Handolphus was vermoeyt, en Bathus soo het lot gaf,
Stack hem met 't dorstigh swaert den eersten steeck den strot af’.
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Op de anonieme illustraties, ws. door S. Savery expresselijk voor dit werk vervaardigd en niet
zonder verdiensten, dragen de personen een geïdealiseerd XVIde eeuwsch kostuum.
De Bato-stof werd in 1648 nog eens behandeld in het heldendicht Batavias of Batavische Eneas
van den Dordrechtschen conrector LAMBERT VAN DEN BOS (SYLVIUS). Een laatste toevlucht vond
vorst Bato met zooveel andere heroës eponymi in de Arcadia's. Zie: hierboven bl. 82:1 KAMPINGA,
Opvattingen, bl. 64 en 193/4.
6) ‘Van desen Bato, maakten eertijds de vermaarden Heer Hoofd sijn Treurspel, waarin hij misschien
meer speeld voor Digter als Geschiedschrijver.’ (A. PARS, Catti Aborigines Batavorum, Leiden
1697, bl. 29).
De hierboven, bl. 40 uiteengezette opvattingen spreken duidelijk uit de volgende passage bij
VON ZESEN: ‘.... und hierinnen ist uns auch der fürtrefliche Ritter Hooft, Trost von Meuden, in
seinem Trauer-sohauspiele vom Bato keines weges zu wieder: weil er darinnen die wahrhaftige
Geschicht nicht nakkend und blosz, sondern seinen diohterischen geist blikken zu lassen,
verblühmt, und mit dichterischen erfündungen gleichsam vermaschket, hat vorstellen wollen, ja
sollen’. (FILIPS VON ZESEN, Beschreibung der Stadt Amsterdam, Amsterdam 1664, bl. 7).
Men moet zich ook den invloed van Hooft's drama niet al te groot voorstellen. De Baeto, in 1617
geschreven, werd in 1626 uitgegeven, verscheen in 1643 voor 't eerst ten tooneele, beleefde 7
opvoeringen en kwam na dien niet meer voor het voetlicht. Ter vergelijking zij medegedeeld,
dat de Geeraerdt van Velsen van denzelfden schrijver (1613) alleen tusschen 1638 en '65 reeds
43 maal werd vertoond. (Zie Nieuwe Taalgids 25 (1931) bl. 88/89; voor de uitgaven vgl. beneden
noot 284:5).
7) De werken van beeldende kunst zullen in het volgende hoofdstuk uitvoerig ter sprake komen.
Van de letterkundige producten noemen wij behalve VONDEL'S Batavische Gebroeders van 1663,
dat het niet verder bracht dan drie vertooningen in dat jaar (WORP, Gesch. Amst. Schouwb., bl.
2

95), de Claudius Civilis van J. LE FRANCQ VAN BERKHEY (1764; zie afb. 48 ), een epos Klaudius
3

Civilis in 16 zangen door FRANS VAN STEENWIJK (1774; zie afb. 72 ) en een treurspel Claudius
Civilis door WILLEM HAVERKORN (1779).
8) Een uitzondering is een muurschildering uit de laatste jaren der 17de eeuw in de voorhal van
het kasteel Batenburg, dat in 1794 afbrandde. Men zag daar eenige geschilderde beelden op
geschilderde piedestals met onderschriften in het Fransch volgens een beschrijving van 1749
o.a.:
Bato, Prince des Hessiens et Cattes, fundateur des Bataves.
Claudius Civilis, Général et Conservateur de la liberté des Bataves, ‘hebbende in sijn hant een
halve pieck en daerop een groote scheer en op sijn helm of stormhoed twee afgesneden
arentsvleugelen’. De schaar heette te zijn Pour rogner les ailes des Romains, maar het geheel
zal wel moeten worden opgevat als een latere interpretatie van de schaar, die in het wapen der
Batenburgs voorkomt. Zie voor de geciteerde beschrijving: C.A. HIEBENDAAL, ‘Eenige
bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg’, Bijdragen en Mededeelingen der Ver. Gelre
26 (1923) bl. 165. In een artikel ‘Batenburg’ in de Geldersche Volksalmanak 5 (1839) bl. 49,
geplaatst door den uitgever O.G. Heldring op grond van gegevens, hem door B. Charlé
toegezonden, wordt de schaar aan Bato gegeven. ‘....op deszelfs helm was voor helmteeken
geplaatst eene opene droogscheerders schaar met het randschrift: pour rogner les ails aux
Romains’. Over Cl. Civilis wordt in dit stukje verder niet gesproken, het is echter duidelijk, dat
de beschrijving alleen op dezen kan slaan. Dezelfde verwarring ook nog bij VAN LENNEP en TER
GOUW, Opschriften, bl. 186.
Voor een titelblad bij HOOFT'S Gedichten (1644), waarop een tafereel uit den Bato zie noot 286:9.
Ten onrechte meent GUDLAUGSSON dat in Claes Moyaert's schilderij van 1643 (thans in de
verzameling Brahe te Skokloster) de 4de en 5de scène van het 4de bedrijf van Hooft's Bato zou
zijn weergegeven (GUDLAUGSSON, Ikonographische Studien, bl. 62). Het stuk stelt voor de
lijkverbranding van koning Harold Hildetand. Zie K. MADSEN, Fortegnelse over tohundred af
Baroniet Gaunøs Malerier, No 62 en vgl. ANDERS SøRENSEN VEDEL'S vertaling van SAXO (Bk.
XVIII); A.F. ABRICIUS, Illustr. Danmarks historie bl. 71-75 (vriendel. meded. van Dr. Gudlaugsson).
Zie de afb. bij O. GRANBERG, Inv. général des trésors d'art en Suède II, Stockholm 1912, No.
104, Pl. 48.
Met A. BREDIUS (Künstler-Inventare I, 's-Grav. 1915, bl. 264) meenen wij het schilderij te
herkennen als een der beide werken, welke Moyaert vóór 18 April 1646 door tusschenkomst
van Simon de Passe aan den koning van Denemarken heeft afgeleverd, ‘wezende 't eene eene
historie van de eerste Christen coninck van Denemarcken, die in Engelant gedoopt wiert, ende
't ander een Heydensch Coninck van Denemarcken, die, overleden sijnde, tot assche is verbrant
geworden’.
C. DE BIE spreekt van twee groote doeken van Sal. Koninck ‘bij zijne Majesteyt van Denemarcken
.... den inhoudt zijnde oude zeeusche geschiedenissen’ (Gulden Cabinet, Antw. 1661, bl. 250),
waarbij zeeusch stellig als Seelandsch = Deensch op te vatten is (zie: C. HOFSTEDE DE GROOT,
Arnold Houbraken und seine ‘Groote Schouburgh’, 's-Grav. 1893, bl. 256). Deze schilderijen
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zijn tot dusver nog niet aan 't licht gekomen (zie: C. HOFSTEDE DE GROOT, artikel Sal. Koninck
in Thieme-Becker 21 (1927), bl. 275, sub a, laatste regel).
Daar Sal. Koninck een leerling van Moyaert was, heeft De Bie wellicht de bovengenoemde
werken van diens leermeester abusievelijk op zijn naam gesteld.
In de Skandinaafsche landen was het vaderlandsch verleden niet alleen in afbeeldingen, maar
ook in letterkundige vorm meer in trek dan in de Republiek der Ver. Nederlanden. Zoo had de
Zweed Joh. Messenius (1581-1637) zich voorgenomen de Zweedsche nationale helden in 50
tooneelstukken te eeren (H. LIDELL, Studier i Johannes Messenius dramer, Diss. Uppsala 1935).
1) Zoo verbeeldde b.v. een in 1303 begonnen fresco in de raadzaal van het Palazzo de' Priori de
mislukte aanval der Welfen op het kasteel Puliciano (R. DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz IV,
3, Berlin 1927, bl. 221 e.v.).
Alg. Litt.: W. HAGER, Das Geschichtliche Ereignisbild, München 1939; H. KELLER, ‘Die Entstehung
des Bildnisses am Ende des Hochmittelalters’, Römisches Jhrb. f. Kunstgesch. III (des bisherigen
Jhrb. d. Bibl. Hertziana) 1939, bl. 284, Hfdst. V ‘Die öffentliche Meinung der ersten Hälfte des
14. Jhts. und das Bildnis’ (Bildzauber - Schandmalerei - Zeitgenössisches politisches Ereignisbild).
2) HAGER, Ereignisbild, bl. 100/01; KELLER, t.a.p., bl. 295; VAN MARLE, Ital. schools II (1924) bl.
464; IDEM, Icon. prof. I, Afb. 318.
3) Een anonieme N. Italiaansche teekening van ± 1450 (Britsch Museum), geeft vermoedelijk één
der tafereelen van Pisanello weer, voorstellende: Otto geknield voor zijn vader Barbarossa (B.
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4)

5)

6)
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

DEGENHART, Antonio Pisanello , Weenen 1940, bl. 26, afb. 22).
‘Historische Darstellungen hat man von Anfang an als geeignetsten Gegenstände malerischer
Decoration in den Fürstensitzen erachtet’, J.V. SCHLOSSER, ‘Ein veronesisches Bilderbuch und
die höfische Kunst des XIV. Jahrhunderts’, Jhrb. Wien 16 (1895) bl. 158.
Het oudste voorbeeld is de wanddecoratie op het kasteel Angera aan het Lago Maggiore. VAN
MARLE, Ital. schools V (1925) bl. 150; HAGER, Ereignisbild, bl. 101/02.
Afbeeldingen bij GIUSEPPE FIOCCO, ‘Jacopo Ripanda’, L'Arte 23 (1920) bl. 29. Ripanda's fresco's
vertoonen invloed van Sodoma's ‘Bruiloft van Alexander en Roxane’ in de Farnesina (1515),
eveneens een gelegenheidsstuk; dezelfde Sodoma beschilderde in 1510 de gevel en twee
kamers van het paleis Chigi te Siena o.a. met scènes uit het leven van Julius Caesar (niet
overgebleven).
B. PATZAK, Die Villa Imperiale in Pesaro, Lpz. 1908, bl. 264/5.
Afgeb. A. LENSI, Palazzo Vecchio, Milano/ Roma 1929, bl. 239 en 242/3. Een overzicht der
uitgevoerde werken bij N. PEVSNER en O. GRAUTOFF, Barock malerei in den romanischen Ländern,
Potsdam 1928, bl. 46/7; A. VENTURI, Storia dell' Arte italiana IX 6, Milano 1933, bl. 328 e.v.;
HAGER, Ereignisbild, bl. 130 e.v.
J.A.F. ORBAAN, Stradanus te Florence 1553-1605, Rotterdam 1903 (Diss. Amst.) bl. 30/31.
E. TIETZE- CONRAT, ‘Titian's Battle of Cadore’, Art Bulletin 27 (1945) bl. 205.
Voor Tintoretto: VON DER BERCKEN-MAYER, t.a.p. tekstdeel, bl. 256. T.a.p. bl. 13 wordt ook
gewezen op de invloed van Tintoretto op de hierbeneden (bl. 210:2) behandelde prentreeks
door Tempesta naar Vaenius.
W. ARSLAN, I Bassano, Bologna 1931, bl. 232.
A. VENTURI Storia dell' Arte italiana IX 7, Milaan 1934, bl. 183/4.
Een goed overzicht der Zwitsersche h i s t o r i e - i l l u s t r a t i e s bij J. ZEMP, Die schweizerischen
Bilderchroniken und ihre Architektur-Darstellungen, Zürich 1897; zie ook HAGER, Ereignisbild,
bl. 74 en J. WINTELER, Die Schlacht bei Näfels, 9 April 1388, in der bildlichen Darstellung der
Jahrhunderte, Glarus 1938.
Afb. van m u u r s c h i l d e r i n g e n met episoden uit de Zwitsersche vrijheidsoorlog in het
Zurlaubenhof te Zug bij: L. BIRCHLER, Die Kunstdenkmäler des Kantons Zug II, Basel 1935, bl.
484 e.v.
Voor g l a s s c h i l d e r i n g e n te Wettingen (1579) zie: W. LÜBKE, ‘Die alten Glasgemälde der
Schweiz’, Kunsthistorische Studien, Sttgt. 1869, bl. 425 e.v.; H. LEHMANN, Das ehemalige
Cisterzienserkloster Maris Stella bei Wettingen und seine Glasgemälde, Aarau 1909, bl. 101/3
(vr. mededeeling v. Dr. H. Schneider); eenige losse ruitjes bij: B. RACKHAM, A Guide to the
collection of stained glass [in the] Vict. & Alb. Mus., Lndn. 1936, bl. 93.
T e l l - i c o n o g r a f i e : F. HEINEMANN, Wilhelm Tell und sein Apfelschuss im Lichte der bildenden
Kunst eines halben Jahrtausends, Luzern 1902; (rec. J. BOLTE in Ztschr. d. Ver. f. Volksk. 13
(1903) bl. 110 e.v.); IDEM, Tell-Bibliographie, Bern 1907; aanvullingen IDEM Bibliographie der
schweizerischen Landeskunde H. 3, Bern 1910, bl. 113 e.v.
Het onderwerp was ook in de N e d e r l a n d e n niet onbekend, in 1672 lieten de leden van de
Broederschap van St. Sebastiaan te Antwerpen zich door C.E. Biset portretteeren als Wilhelm
Tell met zijn krijgsmakkers (F.J. VAN DEN BRANDEN, Gesch. der Antw. Schilderschool, Antw.
1883, bl. 873).
Een schilderij van Jacob Ruysdael (HdG. 34, identiek met HdG. 763; ROSENBERG 410) werd in
later tijd voorzien van drie figuurtjes, die het geheel tot een Eed op de Rütli stempelden.
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8)
9)

10)
11)
1)
2)

3)

4)

Een landschap door J. de Momper, dat omstreeks 1933 in de Duitsche kunsthandel voorkwam,
vertoont eveneens een Tell-groep (afb. Rijksbureau voor kunsthist. Documentatie, 's Grav.).
Terwijl HOOGEWERFF meende, dat Jan Swart's Tuin der Vrijheid eer met de Hollandsche
schutterijen dan met Zwitserland te maken had, is inmiddels bij reiniging gebleken, dat de staak
met de vrijheidshoed een later toevoegsel waren; het paneel (De Menigvuldiging der brooden?)
bevindt zich thans in de verzameling van Mr. J.W. Frederiks, Den Haag (Vgl. Cat. Exp. Mauritshuis
1945, Nederl. kunst van de XVde en XVIde eeuw, No. 89a, afb. N. Ned. Schilderk. III, bl. 467).
E. BASSERMAN-JORDAN, Die dekorative Malerei der Renaissance am bayerischen Hofe, München,
1900, bl. 2.
O. HARTIG, ‘Die Kunsttätigkeit in München unter Wilhelm IV. und Albrecht V. 1520-1579’,
Münchner Jahrbuch, N.F. 10 (1933) bl. 147 e.v.; E. BUCHNER, ‘Bemerkungen zum Historienund
Schlachtenbild der deutschen Renaissance’, Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst I
(1924) bl. 240 e. vlg.
K. STEINBART, ‘Die Niederländischen Hofmaler der bairischen Herzöge’, Marburger Jhrb. f.
Kunstwiss. 4 (1928) bl. 146 en Afb. 91-94.
N. BEETS, ‘Cornelis Anthonisz’, Oud-Holland 56 (1939) bl. 160.
NIJHOFF, Houtsneden No. 94-95. Door RÖTTINGER aangehaald in verband met het Beleg van
Algiers door Jörg Breu (Das Holzschnittwerk von Jörg Breu, bl. 8, No. 65).
Voor Vermeyen zie K. STEINBART, ‘Jan Cornelisz. Vermeyen’, Marburger Jahrbuch 6 (1931) bl.
83-113 en VAN MANDER, Schilderboeck, ed. MIRANDE & OVERDIEP, bl. 205.
Vgl. ook de prenten v. de Expeditie naar Tunis door Frans Hogenberg (MULLER No. 413; Serie
1).
F. BECKETT, Kristian IV og Malerkunsten, Kopenhagen 1937, bl. 101 e.v. ‘Faedrelandshistoriske
Billeder’. Vgl. noot 104:8 en zie: Fortegnelse over to hundrede of Baroniet Gaunøs Malerier,
Kopenh. 1914, No. 62 en J.G. BURMAN BECKER, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der gewevene en
andere behangseltapijten, vooral in Denemarken’, Kronijk van het historisch genootschap te
Utrecht 21 (1866) bl. 478.
‘.... mij dunckt had hij alleen op ordinantien der Historien te schilderen toegheleydt, oft daer zijn
stuck af ghemaeckt, soude heel uijtnemende dinghen ghedaen hebben, .... dan dit ghebreck,
oft ongeval is in onse Nederlanden, bijsonder in desen teghenwoordighen tijt, datter weijnigh
werck valt te doen van ordinantien, om de jeught oft den Schilders oorsaeck te gheven door
sulcke oeffeninghe, in den Historien, beelden en naeckten, uijtnemende te worden: want dat
hun voor comt te doen, zijn meest al Conterfeijtselen nae 't leven.’ C. VAN MANDER, Schilderboeck,
recto

5)
1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)

Haarlem 1604, fol. 281
.
K. FREISE, Lastman, Lpz. 1911, bl. 133, 165, 274 en MARTIN, Holl. Schilderk. I, bl. 142/43.
Zie beneden bl. 230.
Voor het ‘Huis ten Bosch’ zie: J. ZOET, d' Uitsteekenste digt-kunstige werken, Amst. 1675, bl.
177, ‘Zaale van Oranje’, Haagsch Jaarboekje 1897, bl. 305 e.v.; D. VEEGENS, Historische, Stud.
I, bl. 226; C. NEUMANN, Aus der Werkstatt Rembrandts, Heidelberg 1918, bl. 53 e.v. en E.
TIETZE-CONRAT, ‘L'allegorie dans la peinture classique hollandaise’. Gaz. des beauxarts 70
(1928) I, bl. 1 e.v.
Naar ontwerp van Vasari door diens leerlingen geschilderd, vgl. H. Voss, Die Malerei der
Spätrenaissance in Rom und Florenz I, Berlin 1920, bl. 294.
Een opsomming der andere kunstwerken, waartoe dit feit aanleiding gaf bij HAGER, Ereignisbild,
bl. 121. Zie ook: A. BLUNT, ‘El Greco's Dream of Philip II’, Journal of the Warburg Institute 3
(1939/40) bl. 63. A. VENTURI, Storia dell' Arte italiana, IX. 6, Milaan 1933, bl. 370.
B.v. bl. 94:2.
Zie bl. 94.
In de schilderingen van Vasari en Salviati kwamen reeds al de episoden voor, die later steeds
weer zouden worden uitgebeeld: het ruitergevecht, de nachtelijke overval, de zeeslag, de
bestorming van de vesting, enz.

1) Slag bij S. Romano (Ao 1432). Drie bijeen behoorende schilderijen te Londen, Nat. Gal. No.
583; Florence, Uffizi No. 52 (479); Parijs, Louvre No. 1273.
Zie: W. BOECK, Paolo Ucello, Berl. 1939, bl. 52 en vgl. voor de dateering: G. GRONAU, ‘Zu Paolo
Ucellos Schlachtenbildern’, Pantheon IX (1932) bl. 176.
2) Een teekening van Leonardo, bekend onder de naam pazzia bestialissima, bevindt zich op
Windsor Castle (KENNETH CLARK, A catalogue of the drawings of Leonardo da Vinci... at Windsor
Castle, Cambr. 1935, No. 12332).
Litt. over Leonardo's Slag bij Anghiari: H. BODMER, ‘Leonardos zeichnerische Vorarbeiten zur
Anghiarischlacht’, Mitteilungen des kunsthistorischen Instituties in Florenz III, 8 (1932) bl. 463;
MARIA LESSING, ‘Leonardo da Vinci's Pazzia bestialissima’, Burl. Mag. 64 (1934) bl. 219; IDEM,
Die Anghiari-Schlacht, Vorschläge zur Rekonstruktion, Diss. Bonn 1935; K.F. SUTER, Das Rätsel
von Leonardos Schlachtenbild, Strssbg. 1937 (=Zur Kunstgeschichte des Auslandes No. 137);
IDEM, ‘The earliest copy of Leonardo da Vinci's Battle of Anghiari’, Burl. Mag. 55 (1929) bl. 181;
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M. HERZFELD, ‘Leonardo da Vinci und sein Reiterkampf’, Krit. Berichte 7 (1938) bl. 33 kritiek op
deze studie door H.G. EVERS, Rubens, bl. 494, noot 198.
3) W. PINDER, ‘Antike Kampfmotive in neuerer Kunst’, Münchner Jhrb. N.F.V (1928), ook opgenomen
in IDEM, Gesammelte Aufsätze, aus den Jahren 1907-1935, Lpz. 1938, bl. 121 e.v.
4) De p r e n t door Lorenzo Zacchia is afgeb. bij H. BODMER, Leonardo, Sttgt.-Bln. 1931 (Klass.
d.K.), bl. 101 en bij SUTER, afb. II, ibid. tekst bl. 27, 33 en 82.
Voor de vraag, in hoeverre oude g e s c h i l d e r d e c o p i e ë n als Rubens' voorbeeld in
aanmerking komen, vgl. de hierboven (noot 110:2) genoemde litteratuur. Een schilderij uit
Rubens' atelier, thans te Weenen (Academie) behandelt SUTER, bl. 85, afb. XIV; IDEM reeds in
Burl. Mag. 56 (1930) bl. 257: ‘A copy in colour by Rubens of Leonardo's Battle of Anghiari (aldaar
onder afb. I abusievelijk Accademia, Venice i.pl. v. Vienna!). Een overzicht derbestaande copieën
ibid. bl. 20.
Voor de p r e n t v a n E d e l i n c k zie: M. ROOSES, L'oeuvre de P.P. Rubens, No. 1395, Pl.
399.
Er zijn van Rubens drie min of meer vrije t e e k e n i n g e n naar Leonardo's compositie bekend:
1. Edelinck's voorbeeld, thans te Parijs, Louvre (G. GLÜCK & F.M. HABERDITZL, Die
Handzeichnungen von Peter Paul Rubens, Bln. 1928, No. 9; SUTER, bl. 81 en afb. XIII).
2. Een teekening te Londen, Br. Mus. GLÜCK-HABERDITZL No. 8; SUTER, bl. 16).
3. Een ex. in de verz. van H.K.H. Prinses Wilhelmina (niet bij SUTER; Cat. Tent. Rubens
Teek., Mus. Boymans, Rotterdam 1939, Suppl. No. 62); J.Q. VAN REGTEREN ALTENA,
‘Rubens as a Draughtsman’, Burl. Mag. 76 (1940) bl. 194.
Voor een geheel andere lijn in de ontwikkeling der gevechtsuitbeelding welke, eveneens aan
Leonardo's kunst ontsproten, via Tempesta en Callot doorloopt tot Aniello Falcone en zijn leerling
Salvator Rosa, zie: F. SAXL, ‘The battle scene without a hero. Aniello Falcone and his patrons’,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes III (1939/40) bl. 70; voor Tempesta in het bijzonder
vgl. hieronder bl. 212.
5) Uffizi No. 609. Rubens' teekening, thans in het Prentenkabinet te Antwerpen, werd gepubliceerd
in Old Master Drawings VII (1932/33) Pl. 38; A.J.J. DELEN, Cat. des dessins anciens. Ecoles
flamande et hollandaise. Cabinet des estampes de la ville d'Anvers (Musée Plantin Moretus),
Brux. 1938, No. 189, Pl. XXXIV.
6) Michelangelo's tegenhanger tot Leonardo's Slag bij Anghiari, de Overval op de in de Cascine
o

badende Florentijnsche soldaten (A 1364) is uiteraard voor de uitbeelding van gevechts-scène's
van minder belang geweest. De compositie is (althans gedeeltelijk) overgeleverd in eenige
copieën en werd op ruimer schaal verbreid door de prenten van Marcantonio Raimondi (B. 487)
en Agostino dei Musi (detto Veneziano). Verdere litt. bij HAGER, Ereignisbild, bl. 112 en SUTER
bl. 68, 73 en afb. XV (gravure naar een geteekende copie van het carton).
1) Afgeb. bij A. LENSI, Palazzo Vecchio, Milano-Roma 1929, bl. 242.
2) E. VON DER BERCKEN & AUG. L. MAYER, Jacopo Tintoretto, München 1923, Taf. 141. Het schilderij
maakt deel uit van een reeks van acht, de heldendaden der Gonzaga's behandelend (thans in
de Pinacotheek te München).
Een Bekeering van Saulus door Tintoretto, dat geheel behoort bij het thema der ‘Ruitergevechten
op een brug’ publiceerde W. SUIDA, Pantheon 23 (1939) bl. 122.
3) R. OLDENBOURG, Rubens, Sttgt. Bln. 1921 (Klass. d.K.) bl. 196.
Het thema had R. reeds eer bezig gehouden, een schetsboekblaadje uit zijn Italiaansche tijd
bevindt zich in Londen (Br. Mus.; HIND, Cat. Draw. Rubens No. 24; geen afb.). SUTER plaatst
17

ook de hierboven 110:4 genoemde teekening te Londen in deze tijd (t.a.p. bl. 16 ).
Voor een Amazonenslag ‘door Rubens’ in een inventaris v.d. kunsthandel Diego Duarte van
1682 zie: F. MULLER, in: De Oude Tijd (1870) bl. 399.
Zie voor deze heroïsche composities thans ook: H.G. EVERS, P.P. Rubens, München 1942, bl.
227.
4) Afb. van een prent naar deze compositie in Der Kunstwanderer 1925/26, bl. 354; ibid. ook een
afb. van een schilderij met dezelfde voorstelling (Veiling Lepke, Lpz. 18-19 Mei 1926).
5) Afb. in EUGENIA STRONG, La scultura Romana II, Firenze 1926, fig. 206 en H.P. L'ORANGE, Der
spätantike Bildschmuck des Konstantinbogens, Berlin 1939, Tafel II.
Voor het feit zie: PAULY-WISSOWA XVI 1 (1933) kol. 516 en J. BURCKHARDT, Die Zeit Konstantins
4

des Grossen , bl. 347.
6) Tusschen 1452 en '62 schilderde Piero della Francesco een Slag van Constantijn te Arezzo (A.
WARBURG, Gesammelte Schriften, bl. 253). Een anoniem 16de eeuwsch fresco met hetzelfde
onderwerp bevindt zich in het Palazzo Rosa te Amelia (Umbrië, Prov. Terni); foto Luce, Rome
No. E 6240.
In 1485 werd in Rouaan een vertooning gehouden met hetzelfde onderwerp (VON SIMSON,
Genealogie, bl. 99).
7) G. GRONAU, Raffael, Sttgt.-Bln., 1922 (Klass. d.K.3 of5) bl. 204.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

8) R. OLDENBOURG, P.P. Rubens, Sttgt.-Bln 1921 (Klass. d.K.4) bl. 232.
9) M. REISET, Notice des dessins au Louvre I, Paris 1879, No. 324.
10) Vgl. ook Lastman's schilderij (1613) in de Kunsthalle te Bremen (FREISE, Pieter Lastman, No.
112, Taf. 11).
Hoe bij uitstek heroïsch de stof nog in de 17de eeuw werd geacht, kan men afleiden uit het feit,
dat VONDEL dit onderwerp had gekozen voor zijn nimmer voltooid en ons niet overgeleverd epos.
1) Het feit, dat bij POLYBIUS nog geldt als een episode uit de oorlog tegen Porsenna, wordt reeds
door LIVIUS als sage verteld (PAULY-WISSOWA VIII (1913) kol. 2331).
Een antieke medaille met deze voorstelling afgeb. bij: F. GNECCHI, Medaglioni romani, Milano
1912, II 9, No. 5, Tav. 43, 4.
2) Cassone-schildering door den Meester van het tournooi van Sa. Croce (Londen, Vict. & Alb.
Mus.; P. SCHUBRING, Cassoni, Lpz. 1915, afb. Taf. XXIX, No. 143). Fresco door Giulio Romano
in het Palazzo del Te te Mantua (H. DOLLMAYR, ‘Giulio Romano und das classische Altertum’,
Jhrb. Kaiserhaus 22 (1901) bl. 203; gegraveerd door Diana Ghisi, B. XV, bl. 447, No. 34). Fresco
door Cristoforo Gherardi detto Doceno in het Palazzo Bufalini te S. Giustino (afb. VENTURI IX 5,
fig. 371). Stuc-relief door Frederico Brandani tusschen 1550 en '69 vervaardigd in het Palazzo
ducale te Urbino (foto Luce, Rome, No. E 5160). Een vroege teekening met dit onderwerp door
A. van Dyck (Weenen, Albertina) is afgebeeld in Die graphischen Künste, N.F. 3 (1938) bl. 20.
3) Als eenige mij bekende voorstellingen, waarbij Horatius Cocles een houten brug verdedigt noem
ik: 1) een teekening door Tobias Stimmer ± 1568/69 (thans te Schaffhausen, Sted. Mus.; F.
THÖNE, Tobias Stimmer. Handzeichnungen, Freib. i. Br. 1936, No.83, afgeb. ibid. Taf. 22, Abb.
56 en M. BENDEL, Tobias Stimmer Leben und Werke, Zürich 1940, bl. 225); 2) een bij A. HUBERTI
(vermeld te Antw. in 1573 en 1585) uitgegeven prent door een overigens onbekenden
monogrammist IeF (of HeF), wiens werk sterk herinnert aan dat van Maarten van Heemskerck.
(Deze prent niet bij TH. KERRICK, A Catalogue of the prints after Martin Heemskerck,
Cambridge-Londen 1829; maten 281 × 399 mm, zonder het twee-regelige onderschrift: Horativs
Cocles ponte a Romanis interrvpto .... incolvmis ad svos tranavit’); 3) een schilderij door Charles
Lebrun (Dulwich), afgeb. Burl. Mag. 85 (1944) bl. 169.
4) Eenige historische voorbeelden bij J. GRIMM & A. SCHMELLER, Lat. Gedichte des X. und XI. Jhts.,
Göttingen 1838, bl. XIV.
Onderhandelaars, gescheiden door een rivier, vertoont reeds de zuil van Marcus Aurelius. Als
voorbeeld uit de kunst der Renaissance noem ik een Brusselsch tapijt Scipio en Hannibal, door
den wever H.M. naar Giulio Romano (afb. Burl. Mag. 29 (1916) bl. 67).
5) Een aardig voorbeeld levert het schilderij van M. Sweerts, voorstellende een leerjongen, die een
schilderij met een ruitergevecht op een brug nateekent. Het origineel, een Palamedes
Palamedesz., kwam voor in de veiling W.A. von Manner, Weenen 12/13-V-1924, No. 118 (paneel
33 × 57 cm).
Het schilderij van Sweerts bevond zich in de verz. Cook te Richmond, toen het voor het eerst
door W. MARTIN werd gepubliceerd (Burl. Mag. 7 (1905) bl. 424, Pl. III), later trok deze zijn eigen
toeschrijving weer in twijfel (Oud-Holland 25 (1917) bl. 156). Als naam voor het voorbeeld noemde
KRONING het eerst Palamedesz., zonder nog het door ons teruggevonden schilderij te kennen
(J.O. KRONING, Catalogue of the paintings at Doughty House, Richmond II, Londen 1914, bl.
102).
1) Bl. 82 e.v.
2) R.S. LOOMIS & L.H. LOOMIS, Arthurian legends in medieval art, London 1938.
3) P. COUISSIN, Les armes romaines, Thèse Paris 1926; J. KROMAYER u.G. VEITH, Heerwesen und
Kriegsführung der Griechen und Römer, München 1928.
4) Zoo nam Maerten van Heemskerck een schets naar de torso van het z.g. Standbeeld van
Pyrrhus, dat in zijn dagen in de beeldenhof van het Palazzo Valle-Rustici ter aarde lag (thans
Kapitool; CLARAC 839, No. 2112), als uitgangspunt voor den Goliath op de 7de prent uit zijn
recto

David-reeks (KERRICK, bl. 21; de teekening op fol. 27
van H's schetsboek is gereproduceerd
bij CH. HÜLSEN & H. EGGER, Die römischen Skizzenbücher von Marten van Heemskerck, Berlin
1913, I Taf. 28).
Een dergelijke Goliath ook reeds in Bellini's schetsen V. GOLOUBEW, Les dessins de Jacopo
Bellini, Bruxelles 1912, Pl. 52.
Een studie van het k l a s s i e k e p a n t s e r s t a n d b e e l d leverde A. HEKLER, ‘Beiträge zur
Geschichte der antiken Panzerstatuen’, Jahreshefte des Oesterreichischen archäologischen
Instituts 19/20 (1919) bl. 190 e.v.
5) J. HUIZINGA, Over historische levensidealen, Haarlem 1915, bl. 23/24.
6) Vgl. HÜLSEN & EGGER, t.a.p. Dl. II fol. 15recto en verso; fol.64recto en Tekst bl. 13 en 39.
7) Zie de hoofdtooi der H o n g a a r s c h e krijgers op de illustraties van Jörg Breu d.J. bij MARINUS
BARLATIUS, Skanderbeg, Augsburg 1533, afb. bij M. GEISBERG, Die dtsche Buchill. i.d. ersten
Hälfte des XVI. Jhts. No. 673-674-676 (= R. No. 23-24-26), of de aan Peter Flettner toegeschreven
houtsneden bij HANS HAUG ZUM FREYSTEIN, Der Hungern Chronica, Weenen 1534 (H. RÖTTINGER,
Peter Flettners Holzschnitte, Strssbg. 1916, bl. 43 en afb. IV).
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Ook de h u n n e n op Breu's Ursula-altaar te Dresden dragen deze Hongaarsche dracht.
Gegevens over de v e e r e n als onderdeel v.h. Europeesche costuum bij H. WEISSENBORN,
Federschmuck im Wandel der Moden, Lpz. 1937.
Afb. van T u r k e n geteekend door E. Reuwich, komen reeds voor in de reisbeschrijving van
BREYDENBACH van 1486 (vgl. noot 132:3). Een groote reeks Turksche costuums in de
reisbeschrijving van NICOLAUS NICOLAY (1567), werd door HERRMANN als de bron voor alle afb.
van orientale costuums in de 16de eeuwsche costuumboeken aangewezen (M.v. BOEHN,
Bühnenkostüm, bl. 252). Zie verder noot 88:1 en 178:3.
Van de Nederlandsche producten noemen we de reeks soldeniers, ws. van Lucas van Leyden
(NIJHOFF, No. 170-74; vgl. Oud-Holland 51 (1934) bl. 199), en de Turken-reeks van Pieter Coecke
van Aalst (M.J. FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei 12 (1935) bl. 55).
1) PAULY-WISSOWA, VII (1912), geeft s.v. gorgoneion het volgende overzicht der toepassingen:
wapens (schild, pantser, scheenstukken, helm), wagens, schepen, sieraden, graven, vazen,
munten, gebouwen. Zie verder: J. SIX, De Gorgone, Diss. Amsterdam 1885; DREXEL in Bonn.
Jhrb. 118 (1909) bl. 182, 208 e.v. KAISER WILHELM II, Studien zur Gorgo, Berlin 1936; H. BESIG,
Gorgo und Gorgoneion in der archaischen griechischen Kunst, Diss. Berlijn 1937 en de
‘Bibliographie de la Gorgone et du Gorgoneïon’, die J. TUCHMANN publiceerde in Mélusine 9
(1898) kol. 155-166.
2) Een indirect, maar typeerend bewijs van het verband met het tooneel is de etymologie van het
woord masker, dat van de Arabische term voor nar of potsenmaker werd afgeleid, zij het ook
ws. met zijdelingsche invloed van het m.lat. ‘masca’ = heks. Vgl. voor de A r a b i s c h e herkomst:
C.A.F. MAHN, ‘Etymologische Untersuchzingen auf den Gebiete der romanischen Sprachen,
Berlin 1854, bl. 60; R. DOZY & W.H. ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et portugais
derives de l'arabe, 2me impr. Leyde 1869, bl. 304 e.v.; H. LAMMENS, Remarques sur les mots
français dérivés de l'arabe, Beyrouth 1890, bl. 159. (Ik dank deze opgaven aan de vriendelijke
hulp van Dr. C. van Arendonk te Leiden). Voor samenhang met m. lat. ‘masca’: J.H.H. MURRAY,
A new English dictionary VI l (1908) bl. 200, kol. 2.
Een zoo bij uitstek klassiek object als het masker werd dus met een exotisch modewoord
aangeduid, zonder dat een evidente aanleiding hiertoe kan worden aangewezen; immers het
masker is in de Arabische wereld niet, of nauwelijks bekend. (A. PETSCH, ‘Drama und Theater’,
Dtsche Vierteljahrsschr. f. Literat. u. Geisteswiss., 16 (1938) bl. 1201). Het ging met dit woord
als met de termen arabeske en maureske, die eveneens zuiver klassieke zaken onder exotische
namen aandienden. Zie art. Arabeske door LOTTE PULVERMACHER in: Reallex z. deutschen
Kunstgesch. Bd. I s.v.; A. RIEGL hield nog vast aan de oostersche herkomst der arabeske
(Stilfragen Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1923, bl. 258).
Voor de lotgevallen van de L a t i j n s c h e term persona: H. RHEINFELDER, Das Wort ‘Persona’,
Halle 1928 ( = Beihefte z. Zeitschrift f. romanische, Philologie No. 77).
Verder is in dit verband opmerkenswaard, dat het woord mascaron als duivelsnaam (Maskaroen)
voorkomt in Van Maerlant's Merlijn (vs. 2013-2910) en in laat-middeleeuwsche tooneelstukken
(Vgl. F.A. SNELLAERT, Nederl. Gedichten, 1869, bl. 493-538; VAN MIERLO, Middelned. Letterk.
II, bl. 82; TE WINKEL, Ontwikkelingsgang I, bl. 277); G. BUSKEN HUET in Tijdschr. v. Ned. Taal1

en Letterk. 28 (1909) bl. 267 ).
3) TH. WRIGHT, A history of caricature and grotesque in literature and art, London 1875; J.E.
WESSELY, Die Gestalten des Todes und des Teufels in der darstellenden Kunst, Lpz. 1876; A.
KÖPPEN, Der Teufel und die Hölle in der darstellenden Kunst von den Anfängen bis zum Zeitalter
Dante's und Giotto's, Berlin 1895 (Diss. Jena 1895); L. MAETERLINCK, Le genre satirique dans
la peinture flamande, Gand 1903; M. GOSSART, La peinture de diableries à la fin du moyen âge,
Lille 1907; L. MAETERLINCK, Le genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture
flamande et wallonne, Paris 1910; L.v. PUYVELDE, Schilderkunst en tooneelvertooningen, Gent
1912, bl. 255; E.J. HASLINGHUIS, De duivel in het drama der Middeleeuwen, Diss. Leiden 1912,
bl. 186 e.vlg,; K, KÜNSTLE, Ikonographie der christlichen Kunst I. Freibg. i. Br. 1924, bl. 254 e.v.
‘Die Entstehung der Teufelstypen’; A.O. ERICH, Die Darstellung des Teufels in der christlichen
Kunst, Berlin 1931; A. NICOLL, Masks, Mimes and Miracles, studies in the popular theatre, London
1931, bl. 187; J. LEVRON, Le diable dans l'art, Paris 1935.
4) Fol. 57recto. Hier is Atlas voorgesteld als een monster met een menschelijk gelaat op zijn buik
E.T. DEWALD, The illustrations of the utrecht Psalter, Princeton [1932], PI. XCI.
5) ERICH, Darst. des Teufels, bl. 80, Afb. 66.
6) ‘Quoniam omnes dii Gentium daemonia’ Ps. 96:5; AUGUSTINUS, Civitas dei II, cap. 10: ‘Maligni
spiritus, quos isti deos putant’. Vgl. ERICH, t.a. p. bl. 10 e.v.
7) Het verband met de Hellenistische kunst wordt waarschijnlijk als men ziet, dat b.v. op een
Gandhararelief onder de daemonen van Mâra figuren voorkomen, die alle elementen der
middeleeuwsche duivels vertoonen (relief te Lahore, afgeb. bij A. GRÜNWEDEL, Buddhistische
Kunst in Indien, Bln. 1900, bl. 95, afb. 40). Prof. Dr. LUNSINGH SCHEURLEER aan wien ik deze
opmerking dank, was van meening, dat het motief van het buikgezicht in Orphische voorstellingen
der onderwereld is ontstaan. ‘Zooals allerlei hellestraffen teruggaan op deze voorstellingen, (A.
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DIETERICH, Nekuyia , Lpz. Bln. 1913), zoo zal m.i. ook het bizarre type van den kwelgeest daar
zijn oorsprong vinden.’
Zie verder: F. BEZOLD, Das Fortleben der antiken Heidengötter im mittelalterlichen Humanismus
Lpz. 1922; R. NEWALD, ‘Die Teufellitteratur und die Antike’, Bayr. Blätter f.d. Gymnasialschulwezen
63 (1927); A.v. MARTIN, ‘Antike, Germanentum, Christentum und Orient als Aufbaufaktoren der
geistigen Welt des Mittelalters’, Arch. f. Kulturgesch. 19 (1929).
8) Zie voor het romaansche type: MÂLE, L'art religieux du XIIe siècle, bl. 365 e.v.; voor het latere
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ERICH, t.a. p., bl. 80 en bl. 114 ) en de reproductie bij MÂLE (L'art religieux de la fin du moyen
âge, bl. 416, fig. 200) naar een houtsnede uit Vérards Ars Moriendi (Parijs 1492), waar een nog
speelscher variant; hier is het uiteinde van het dijbeen een drakenkop die als het ware het
onderbeen in zijn beet omvat houdt.
9) Zie de litteratuur in noot 114:1.
1) Studies door Van Heemskerck naar twee door hem klassiek geachte mascarons in zijn schetsboek
recto

recto

I, fol. 23
en II, fol. 20
(Vgl. ook: Die Graphischen Künste N.F. 4 (1939) bl. 64, noot 9).
Een dergelijk riooldeksel is ook de z.g. ‘bocca della verità’ (thans in het portaal van S. Maria in
Cosmedin).
Dit soort ornamentale versieringen beïnvloedde de hierboven genoemde fantasie-teekeningen
en kwam ook tot uiting in de ontwerpen van mascarons, bekers en helmen. (Zie b.v.R. HEDICKE,
Cornelis Floris und die Florisdekoration I, Berlin 1913, bl. 253 ‘Masken’ en II, Taf. IX, X en XI).
2) GUDLAUGSSON, Ikonographische Studien, bl. 31, noot 53.
De middeleeuwsche duivel dient in de 17de eeuw als aanduiding voor de klassieke Furiën; zie
b.v. een illustratie in JAC. STRUYS, Ontschakingh van Proserpina, Amst. C. Danckertsz. 1634
1

(vgl. Oud-Holland 21 (1903) bl. 242 ).
3) Voor de genealogie zie beneden bl. 154; voor het praalgraf te Innsbruck: V. OBERHAMMER Die
Bronzestandbilder des Maximiliangrabmales in der Hofkirche zu Innsbruck, Innsbruck 1935.
M. VON BÖHN vermoedt, dat de fantastische dracht der ridders op Maximiliaan's praalgraf onder
invloed staat van het toenmalige tooneelkostuum. Zoo schrijft hij over het beeld, voorstellende
Rudolf van Habsburg: ‘In den Armeln, in denen der Waffenrock am Ellenbogen ausgeht, in den
Quastenbehängen, die vom Knie ab die Unterschenkel umhüllen und manch anderen Details
der Rüstungen tritt eine Phantasie zutage, die sich an kein wirklich vorhandenes Waffenstück
der Zeit anlehnt, sondern ein Element zur Geltung bringt, für das sich in dergleichen Zeit nur
das Bühnenkostüm anführen lässt.’ (Das Bühnenkostüm, Berlin 1921, bl. 157).
4) Een samenvattend overzicht gaf L. BALDASS, Der Künstlerkreis Kaiser Maximilians, Wien 1923
waar verdere litteratuur.
5) Voor de feesten en tooneelvoorstellingen: noot 25:10.
1) ‘So kommt es auch, dass die Maler des Romanismus sich manchmal ....,

gewiss nicht in ihren besten Werken ...., mehr als italienisch geschulte
Festdekorateure zeigen, als dass sie vom eigentlichen Kunstgeist des
Südens erfüllt gewesen wären’ GUDLAUGSSON, Ikonographische Studien,
bl. 41.
Enkele typische voorbeelden geeft PAUL CLEMEN in zijn opstel ‘Lancelot Blondeel und die Anfänge
der Renaissance in Brugge’, Belgische Kunstdenkmäler II, München 1923, bl. 32, 34, 36 en 39.
2) De reliefs aan de koorbanken in de O.L. Vr. Kerk te Dordrecht, op naam van Jan Terwen,
vertoonen eenige triumfen, en ook hier werd weer de traditioneele trits gevolgd, waarbij
Christendom door Klassieke Oudheid en contemporaine geschiedenis werd afgewisseld.
Tegenover de triumfen van Christus en van het H. Sacrament aan de Z. zijde, staan de triumf
van Marcus Mucius Scaevola en van Karel V aan de N. zijde. De triumfwagen in de laatste
optocht is een navolging van het overeenkomstige gedeelte van Dürer's Triumf van Maximiliaan
van 1522 (B. 139). De Dordtsche reliefs werden tusschen 1538 en 1541 vervaardigd. Of het
laatst genoemde tafereel al gereed was bij de intocht van Karel V binnen de stad, op 21 Juli
1540, blijkt niet duidelijk uit de door mij geraadpleegde studies (L.P.A. GOMPERTZ, ‘Dordrechtsche
koorbanken’, Bijdr. voor de gesch. van het Bisdom Haarlem 8 (1880) bl. 161 e.v.; D. BIERENS
DE HAAN, Het houtsnijwerk in Nederland, 's Grav. 1921, bl. 123; J.L. VAN DALEN, De groote kerk
te Dordrecht, Dordr. 1927, bl. 63; J.S. WITSEN ELIAS, De Nederlandsche koorbanken tijdens
Gothiek en Renaissance, Amst. 1937, bl. 118.
3) Zie de krijgslieden in Frankfort (afb. Handzeichnungen alter Meister im Städelschen Kunstinstitut
XV (1914) No. 8; FRIEDLÄNDER, Altniederl. Malerei 8 (1930) bl. 66 No. 23) en Dresden (afb. Old
Master Drawings X (1935) Pl. 32). Over beide uitvoeriger: J.G. VAN GELDER, ‘Jan Gossaert in
2

Rome, 1508-1509’, Oud-Holland 59 (1942) bl. 8 ).
4) Cornelis Anthonisz., ‘Graven van Holland’ (NIJHOFF, Nederlandsche houtsneden, bl. 130-135);
dezelfde ‘Heeren van Brederode’ (NIJHOFF, bl. 206-213). - Jacob Cornelisz., ‘Graven van Holland’
(NIJHOFF, bl. 225-227 en 297-301).
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5)
6)
7)
1)
2)

3)

Men heeft gemeend, dat deze reeks invloed heeft uitgeoefend op de Triumf van Karel V in de
Dordtsche koorbanken (zie de litt. in noot 116:2).
P. WINSEMIUS, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant, Franeker 1622.
Zie voor deze reeks koningen van Friesland: M. DE HAAN HETTEMA, ‘Verthoninge der Coninghen’.
De Vrije Fries 3 (1844) bl. 332.
Zie voor een analyse van Frisius' stijl: H. VAN DE WAAL, ‘Buytewech en Frisius’, Oud-Holland 57
(1940) bl. 123 e.v. en beneden bl. 199.
Zie b.v. de rugfiguur onder het kruis op de teekening der Kruisiging, gereprod. bij V. GOLOUBEW,
Les dessins de Jacopo Bellini II, Bruxelles 1908, No. 36.
Zoo op een vroeger aan Peruzzi toegeschreven teekening te Parijs (Louvre) ‘Triumf van Scipio
Africanus’ (afgeb. L'Arte 23 (1920) bl. 38), die het ontwerp is voor Raimondi's prent ‘Triumf van
Titus’ B. 213 (gedeeltelijk gereproduceerd in: Jhrb. d. preuss. Kunstsammlungen 28 (1907) bl.
213) en op zijn houtsnede ‘Mars, Venus en Vulcanus’, afgeb. Print Collectors Quarterly 19 (1932)
bl. 294/5.
Een afb. van het schilderij (Dresden, Galerie) bij: W. ARSLAN, I Bassano, Bologna 1931, tav. 20.

In de aan B. van Orley toegeschreven teekeningen met episoden uit de geschiedenis vau
Romulus en Remus (München, Graphische Sammlung), zijn het vooral de beide militante
hoofdfiguren, die het heroïsche costuum dragen. De omstanders vertoonen zich, al naar de
omstandigheden, in landelijke herdersdracht of in een eerbiedwaardig grijsaardcostuum, dat op
het Turksche geïnspireerd lijkt (afb. W. KRÖNIG, Der Italienische Einfluss in der flämischen Malerei
im ersten Drittel des 16. Jhts., Wurzb. 1936 Taf. 8 en 9).
4) HOOGEWERFF, Noord-Nederl. schilderk. III, bl. 459. Volgens H. zijn ‘de soldaten rechts met zekere
vrijheid ontleend aan de fresco's van Mantegna te Padua’ (t.a. p. bl. 460). Bedoeld worden ws.
de soldaten op M's schildering met de ter dood veroordeeling van St. Jaoob (F. KNAPP, Andrea
Mantegna, Sttgrt. u. Lpz. 1919, bl. 10), maar de wapenrustingen dààr missen juist de rijke
ornamentale versiering, terwijl verder de houdingen slechts oppervlakkige overeenkomsten
vertoonen.
2

Waarschijnlijker is het door OBERHEIDE gelegde verband met de hierboven (noot ) genoemde
prent ‘Triumf van Titus’ door Marcantonio Raimondi (B. 213; A. OBERHEIDE, Der Einfluss
Marcantonio Raimondis auf die nordische Kunst des 16. Jhts., Diss. Hamburg 1933, bl. 48 en
Taf. XXII, 4).
5) D. ROGGEN, ‘De beeldhouwer Jan Mone, zijn werk en zijn invloed’, De Kunst der Nederlanden
I (1930/31) bl. 424. ‘Mone is het hoofdkanaal geweest langs waar de Italiaansche decoratieve
sculptuurstijl bij ons definitief is binnengevloeid’. De kwestie der toeschrijving moeten wij hier in
het midden laten. Zie ook: J. KALF, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie
Noordbrabant, Eerste stuk: De monumenten in de voormalige baronie van Breda, Utrecht 1912,
bl. 106 e.v. met tal van uitstekende afbeeldingen.
6) Zie voor het Amsterdamsche beeld: Voorl. lijst der Ned. mon. van gesch. en kunst V, 2 (1928)
o

1)

2)
3)

4)

bl. 437, waar de datering A 1625; aldus ook Th.-B. 34 (1340) bl, 390 i.v. A. Vinckenbrink.
Volgens D.C. MEIJER, ‘Het oude doolhof te Amsterdam’, Oud-Holland 1 (883) bl. 122 kwam te
Goliath eerst tusschen 1648 en 1650 in de Doolhof.
Zie b.v. zijn teekening naar de camée van Tiberius (DELEN, Cat. Teek. Mus. Plantijn I, No. 194,
Antw. 1938; Cat. Rubens-tent, Goudstikker, Amst. 1933, No. 110).
Teekeningen naar Burgkmair bevinden zich in Bayonne (Musée Bonnat L.B., No. 1440) en de
verzameling Königs (Mus. Boymans, Rotterdam). Afb. resp. foto Archives Photogr. Parijs No.
BA B 919 en Lichtb. Inst. Amsterdam No. CCA 70. 411/12. De invloed van het werk der Duitsche
16de eeuwsche houtsnijders op Rubens werd door F. Lugt ontdekt van wiens hand men nadere
bijzonderheden tegemoet kan zien.
Voor Hans Weiditz, vroeger bekend onder de naam Pseudo-Burgkmair of Petrarca-meester:
M.J. FRIEDLÄNDER, Holzschnitte von Hans Weiditz, Berlin 1922 en TH. MUSPER, Die Holzschnitte
des Petrarkameisters, München 1927.
Beide in het Victoria & Albert Museum te Londen, zie afb. in het door gen. museum uitgegeven:
Kings and Queens of England (1500-1900, London 1937, bl. 12 & 13.
R.W. LADBOROUGH, ‘Translations trom the ancients in seventeenth-century France’, Journal of
the Warburg Institute 2 (1938) bl. 86.
Het is waar, dat er in de litteratuur twee stroomingen vielen waar te nemen, de eene die de
vertalingen letterlijk, de andere die ze niet letterlijk doch aangepast wenschte. De werking der
letterlijke vertalingen bleef echter steeds beperkt tot het terrein der strikt-wetenschappelijke
occupaties. Zoodra men zich daarbuiten begaf - en dat was met tooneel- en schilderkunst steeds
het geval! - was de aanpassing een sine qua non. Vgl. ook bl. 45:4.
OSKAR FISCHEL, ‘Inigo Jones und der Theaterstil der Renaissance’, Vorträge der Bibliothek
Warburg 9 (1930-31) bl. 103 e.v. De hier bedoelde passage aldaar bl. 104.
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5) In de 18de eeuw valt de neiging te bespeuren, het 17de eeuwsche ‘habit à la romaine’ te
vervangen door het hofcostuum of het ‘habit de ville’ dier dagen (J.L. WALCH, PUNT EN CORVER,
Leiden 1918, bl. 8).
Catharina Fokke speelde in 1736 de rol van Jacoba van Beieren uit RODENBURG'S stuk (vgl. bl.
281:7), gekleed in hoepelrok naar de laatste mode (TE WINKEL, Ontwikkelingsgang III, bl. 617).
Het Grieksche costuum, dat Punt in de titelrol van HUYDECOPER'S Achilles droeg, verloochent
zijn afkomst van het klassieke pantser-standbeeld niet. Het bestond uit een stijf gespannen kleed
in de vorm van een borstharnas en de schoot stond door middel van een rockielje wijd uit. Maar
daarbij voltooiden contemporaine elementen zooals staartpruik, lubben en witte kousen het
geheel (zie: J.A. WORP, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, Amst. 1920, bl.
174 en 205 en de afb. bij bl. 193).
Verdere a f b e e l d i n g e n bij: M. VON BOEHN, Das Bühnenkostüm in Altertum, Mittelalter und
Neuzeit, Berlin 1921 en JOSEPH GREGOR, Wiener Szenische Kunst, Bd. II, Das Bühnenkostüm.
Wien 1925.
6) In Frankrijk had Mad. Clairon het voorbeeld gegeven en was opgetreden zonder pruik en paniers.
In ons land volgde Corver deze mode, die niet zoozeer neerkwam op het instellen van het
historische beginsel, dan wel op het wederom navolgen van de eenvoud, of gelijk men het toen
bij voorkeur noemde: de natuur (VON BOEHN, Bühnenkostüm, bl. 386).
Pas in het begin der 19de eeuw komen de eerste pogingen tot een historisch-juiste ensceneering.
Men ontleende zijn gegevens aan kunstwerken en menig acteur herinnerde aan ‘tel marbre grec
ou telle figure de la colonne Trajane’ (L. BERTRAND, La fin du classicisme et le retour à l'antique,
Paris 1897, bl. 152 e.v.).
Ten onzent publiceerde JOH. JELGERHUIS in 1810 een bundel Tooneelcostumes en in 1827
Theoretische lessen over de Gesticulatie en Mimiek, waarin men menig kunstwerk nageteekend
terugvindt. Jelgerhuis, die een der patriarchen was der bekende 19de eeuwsche
tooneel-dynastieën (een kleindochter van hem was Mevr. Kleine-Gartman), legde ook een
handschrift aan, waarin hij bijzonderheden opteekende betreffende de Fransche gastvoorstellingen
(WORP, Amst. Schouwb. bl. 225).
Toch geldt van al deze pogingen wat GRUBE (Geschichte der Meininger, bl. 59) opmerkte voor
de bemoeiïngen van den intendant van het Berlijnsche Hoftheater n.l. dat de teekenaar, vooral
in de vrouwen-costuums, bewust of onbewust de mode van zijn tijd volgt. Vgl. ook P. VAN THIENEN,
Das Kostüm der Blütezeit Hollands 1600-1660, Berlin 1930, bl. 133: ‘Das Bühnenkostum ist
immer von der Zeitmode beeinflusst gewesen und ist es heute noch, sogar wenn man historische
Kostüme darstellen will und dabei nicht gerade zu ‘meinigern’ versucht’.
1) Zoo b.v. nog in de Historische Chronik door J.L. GOTTFRIED met illustraties van M. Merian, welk
werk talrijke herdrukken beleefde en zelfs in de gedachtenwereld van een Goethe sporen naliet
(A. STRACK, ‘Goethe und die Gottfriedchronik’, Goethe Jahrbuch 6 (1885) bl. 334). De naam J.L.
GOTTFRIED werd vroeger ten onrechte beschouwd als het pseudoniem van J.PH. ABELINUS (Vgl.
M. SONDHEIM, Het Boek, 24 (1936/37) bl. 356).
2) Een enkele keer worden de rollen omgedraaid: in 1634 ziet Pater Lejeune onder de Indianen
koppen die hem aan een Julius Caesar een Pompeius en een Augustus doen denken. HUGO
DE GROOT beschouwde de Indianen als afstammelingen der door Tacitus geroemde Germanen
(De origine gentium americanarum, Parijs 1643). Vgl. VALKHOFF, Bet. v. Amerika, bl. 3.
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VI. De eerste pogingen tot uitbeelden van het verleden
A. De vijftiende eeuw
UIT onze bespreking van de bronnen voor de kennis van het oudste verleden des
vaderlands (Hoofdstuk IV, bl. 53) bleek reeds, dat men niet moet verwachten, in
middeleeuwsche handschriften miniaturen aan te treffen, welke scènes uit die
allereerste vaderlandsche periode in beeld brengen. De reden hiervan is, dat het
gezichtsveld van den middeleeuwschen geschiedschrijver zich nog niet tot dat
tijdperk had uitgebreid, terwijl de nòg verder verwijderde bijbelsche en klassieke
episoden zich voor hem afspeelden in een entourage, die geheel met het uiterlijk
van zijn eigen wereld overeenkwam.
Ook de rijk geïllustreerde historische handschriften, die in het derde kwart van de
15de eeuw aan het hof der Bourgondische vorsten ontstonden, beperken zich wel
is waar niet tot de naderbij gelegen perioden, maar de daarin voorkomende
miniaturen zijn nog geheel en al anachronistisch in hun wijze van uitbeelden.
Hoogstens wordt nu en dan het exotische karakter der scènes aangegeven. Wij
denken b.v. aan de kroniek van Henegouwen (geïllustreerd tusschen de jaren 1450
1)
en 1470) en aan David Aubert's ‘Cronicques et conquestes de Charlemaine’ van
2)
het jaar 1460, met 105 uitvoerige miniaturen door Jean le Tavernier . In de
Noordelijke Nederlanden is de oogst nog geringer en is er niet één historisch
handschrift aan te wijzen, dat ook maar in de verte met dit soort werken zou kunnen
worden vergeleken.
Zoo kan men zeggen, dat de historische illustratie in de beteekenis, die wij thans
aan dat woord hechten, niet vóór de uitvinding der boekdrukkunst is ontstaan, en
inderdaad vindt men onder de incunabelen de eerste vormen van het geïllustreerde
geschiedboek in de modernere zin van dat woord. Deze omstandigheid zou voor
de verdere ontwikkeling der geschied-illustratie van het grootste belang worden.
Want terwijl de ontwikkeling der miniatuurkunst wordt gekenmerkt door een zekere
behoudendheid, en de verschillende ateliers vrij geïsoleerd naast elkaar staan,
vertoont de snelle groei van de boekdrukkunst van het begin af een uitgesproken
cosmopolitisch karakter. De houtsnede, die voor een groot gedeelte aan de
boekproductie was gekoppeld, vertoont geheel dezelfde eigenschappen. Het is b.v.
niets bijzonders, dat een Parijsche uitgever in 1488 de houtsneden laat copieëren
3)
naar een in 1475 te Lübeck uitgegeven geschiedboek .
De miniatuurkunst was tot dusver niet gewend, zoo groote afstanden te
overbruggen, en de geschiedschrijving deed het bij haar ontleeningen al evenmin.
We zullen ook voor later tijden nog herhaaldelijk kunnen opmerken, dat de
invloedssfeer van de historische illustratie, zoowel naar tijd als naar ruimte
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gerekend, aanmerkelijk grooter is dan die van de historische tekst die zij begeleidt.
Voor de methode van het onderzoek heeft dit tot gevolg, dat men zich op dit gebied
nimmer mag beperken tot de producten van één enkel land.
Voordat wij de Europeesche geïllustreerde geschiedboeken van de 16de eeuw
aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen, willen wij eerst met enkele woorden
vermelden, welke werken op dit gebied in de 15de eeuw in de Nederlanden reeds
waren verschenen.

Rolevinck's ‘Fasciculus temporum’, Leuven 1475 en Utrecht 1480.
Het eerste gedrukte boek, dat in deze streken met een reeks houtsneeillustraties
verscheen, was de uitgave van Werner Rolevinck's ‘Fasciculus temporum’, welke
1)
Johannes Veldener in 1475 te Leuven in het licht gaf . Deze uitgave was een herdruk
van de tweede der beide edities, die vrijwel gelijktijdig in het vorige jaar te Keulen
waren uitgegeven. Veldener's product, dat hij met 9 houtsneden verluchtte, staat
bekend als één der fraaiste der 33 uitgaven van dit werk, die tusschen de jaren
2)
1474 en 1498 in West Europa verschenen .
Dergelijke getallen zijn typeerend voor de ontvangst, welke in die dagen een
historisch compilatiewerk, want meer dan dat mag de ‘Fasciculus’ niet genoemd
worden, ondervond. Met een ware hartstocht moet het publiek zich op deze producten
hebben geworpen en men krijgt een goede indruk van het belang van de uitvinding
der boekdrukkunst, wanneer men ziet, met welk een gretigheid er gebruik werd
gemaakt van de mogelijkheid om een compendium van tal van her en der verspreide
handschriften tegen een betrekkelijk lage prijs te verwerven.
Voor het probleem der uitbeelding van scènes uit de vaderlandsche geschiedenis
levert de eerste uitgave van Veldener ons nog in het geheel geen materiaal.
Rolevinck's tekst was één van die zeer algemeene geschiedboeken, die op de
gebruikelijke manier bij Genesis begonnen en op de drempel van de eigen tijd halt
hielden. In dit schema leverde de bijbelsche geschiedenis reeds zooveel stof voor
een ver verleden, dat het ontbreken van de eerste hoofdstukken der vaderlandsche
geschiedenis daarbij onopgemerkt kon blijven.
De illustraties komen geheel overeen met deze opzet en vallen op door hun
soberheid. Met houtblokjes, voorstellende de arke Noachs, een ‘Christus Salvator
Mundi’ en eenige profielen van steden, kon een drukker in die dagen zich reeds
voldoende geoutilleerd wanen, om een geïllustreerde wereldkroniek ter perse te
leggen. Het was n.l. gewoonte, de houtblokken binnen één werk steeds weer af te
drukken. Illustraties in de moderne zin van het woord mogen deze verluchtingen
dus nauwelijks genoemd worden.
Het ligt voor de hand zich af te vragen, of men de vaak uitentreuren herhaalde
prentjes niet veeleer moet opvatten als een soort vingerwijzing voor den lezer.
Waarschijnlijk hebben de tusschen de tekst afgedrukte houtsneden
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niet veel meer beteekend dan: ‘Lezer, hier wordt gesproken van een paus, hier van
een keizer; hier wordt een stedestichting vermeld, en hier vindt ge een gevecht
1)
beschreven’ .
Veldener's werk levert de voorbeelden van een eigenaardig tusschenstadium
tusschen gedrukte tekst en zuiver illustreerende verluchting. Op tal van plaatsen
drukt hij n.l. een kringetje af, waarbinnen de naam van den daarnaast behandelden
persoon in boekdrukletters vermeld staat. De door hem bij herhaling ingelaschte
afdrukken van dezelfde houtblokken vervulden waarschijnlijk geen andere rol.
In 1480 gaf Veldener, die inmiddels naar Utrecht was verhuisd, een Nederlandsche
bewerking van den ‘Fasciculus’ in het licht, waarvan de illustraties zoowel door
2)
aantal als uitvoering die der Leuvensche editie nog overtreffen . Behalve een copie
naar een thans hoogst zeldzame gravure van den meester
3)

, voorstellende het wapen van Karel den Stoute , was het grootste deel der
toegevoegde illustraties ontleend aan een soortgelijk werk als Rolevinck's
geschiedboek, het ‘Rudimentum Noviciorum’, dat in 1475 te Lübeck bij Lucas Brandis
4)
het licht had gezien, en waarvan een buitengewone invloed uitging . De reden
hiervan was, dat in dit werk houtsneden voorkwamen, waarop voor het eerst in dit
soort illustraties een handeling werd uitgebeeld, en dat was tegenover de primitieve
voorstellingen der eerste ‘Fasciculus’-uitgaven reeds een heele stap vooruit. Deze
levendigere prentjes - overigens nog in hoogst anachronistische opmaak - waren
voornamelijk scènes van stedenbouw en van belegeringen.
De toevoegingen tot Veldener's tweede, Utrechtsche uitgave volgden deze
voorbeelden op de voet. De toepassing der houtblokken bleef even onkritisch als
te voren. Eén keer doet als ‘gezicht op Utrecht’ dezelfde houtsnede dienst die in
hetzelfde werk reeds als ‘panorama van Trier’ had gefungeerd. Een tweede maal
gebruikt Veldener voor een ‘belegering van Utrecht’ een vrije copie in spiegelbeeld
naar een illustratie, die in het Lübecksche ‘Rudimentum Noviciorum’ de verovering
van Samaria had voorgesteld, en voor ‘de wederopbouw van Utrecht’ grijpt hij naar
hetzelfde houtblok, dat hij twee honderd bladzijden vroeger als ‘gezicht op Syracuse’
had afgedrukt. Dit blok dient dan verder nog tweemaal en wel als ‘Rysell’ en als
5)
‘Delft’ .
In een bij deze uitgave behoorend toevoegsel ‘Dit is dat beghin ende oersprong
van den Coninghen van Vrankryck’ paste Veldener nog een nieuwigheid toe, door
de ‘portretten’ der vorsten of de kringetjes met hun namen te vervangen door kleine
wapenschilden der besproken personages, een manier, die algemeen navolging
zou vinden.

Die Jeeste van Julius Caesar, ± 1487.
Van meer belang voor onze probleemstelling is het thans hoogst zeldzaam
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geworden boek ‘Die Jeeste van Julius Caesar’, dat tusschen 1486 en 1488
1)
verscheen .
De noodzaak, om bij deze bewerking van Caesar's krijgsrelaas een reeks
passende houtsneden te vervaardigen, noopte een Nederlandsch kunstenaar tot
het scheppen van de eerste reeks vaderlandsche geschied-uitbeeldingen, die hoe
primitief zij overigens ook zijn, alleen reeds als eerste proeven van vaderlandsche
historieprenten onze aandacht verdienen.
Het werkje is geïllustreerd met vijf zéér gebrekkige houtsneden, waarvan de eerste
den Romeinschen keizer

JULIUS CAESAR STICHT NIJMEGEN.

Houtsnede uit een ± 1487 verschenen ‘Jeeste van Julius

Caesar’.

uitbeeldt als een soort Roland-zuil, staande op een wereldbol, met een zwaard en
een boek in de hand, als aanduiding van zijn dubbele werkzaamheid als
veldheer-schrijver. Opmerkelijk is de directe invloed der ‘Translatio imperii’-gedachte:
voor den 15den eeuwschen beschouwer kenmerken de twee dubbele adelaars van
2)
het Duitsche Rijk op borstpantser en schild dezen Caesar als een Romeinsch keizer .
De overige vier prentjes vertoonen scènes uit de krijg: een gevecht in een bergpas,
twee belegeringen en een voorstelling van Julius Caesar te Nijmegen als illustratie
van de vrij onlogische passage ‘des so quam hi den ryn neder met groter crafte
ende quam tot ymmaghen dat hi selver stichtte’. Door Caesar te zijn gesticht, was
in die dagen voor menige stad in Noord-Europa een eer, die men zich door geen
3)
historische kritiek liet ontnemen .
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Op de achtergrond ontwaart men twee blokhuizen en een brug, die in het geheel
niet lijkt op Caesar's houten brug, welke in de onmiddellijk aan deze passage
voorafgegane tekst uitvoerig is beschreven.
Veel verband tusschen de tekst en de illustraties valt hier dus nog niet te
bespeuren, maar toch moet men den onbekenden houtsnijder nageven, dat
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hij zich ingespannen heeft, om zijn held op een niet alledaagsche wijze uit te dossen,
en zelfs dat hij, door de Roland-zuil als uitgangspunt te kiezen, blijk geeft zijn
voorbeeld in de goede richting gezocht te hebben.
Wat kan hem tot deze ‘moderne’ opvatting hebben gebracht? Waarschijnlijk is
het meer de schrijver geweest dan diens stof, die tot het overwinnen van het absoluut
anachronistische standpunt heeft geleid. M.a.w. het feit, dat hier niet de tekst van
een tijdgenoot moest worden verlucht, maar een eeuwen oud verhaal, eigenhandig
opgeteekend door een figuur als Julius Caesar, ‘die één van die neghen die beste
is gherekent’, hielpen den illustrator waarschijnlijk over het doode punt heen. Hoe
dit zij, hem voor het eerst zien we moeite doen, om door het costuum van zijn
personen de groote afstand in tijd voelbaar te maken. De weg naar het nationale
verleden voerde ook in dit opzicht weer via Rome.

‘Cronyke van Brabant’, Antwerpen 1479.
In 1479 verscheen bij Rolant van den Dorp te Antwerpen ‘Die alder Excellenste
Cronyke van Brabant’, een geschiedwerk, dat met zijn 48 verschillende houtsneden
aanzienlijk rijker was geïllustreerd dan alle tot dusver verschenen kronieken en dat
1)
- waarschijnlijk wel daarom - tot 1530 vier maal werd herdrukt . De meeste der
houtsneden werden in het werk op de gebruikelijke wijze meer dan éénmaal
afgedrukt, waardoor het totale aantal der illustraties tot 94 werd opgevoerd. Wat de
onderwerpen betreft, zij kunnen in vier groote groepen worden verdeeld: heiligen,
2)
vorstenportretten, gevechtsscènes en enkele wapenschilden .
Van den Dorp gebruikt, geheel als Veldener, zijn houtblokken meer als aanduiding
dan als documentatie bij zijn historische tekst. Zoo is het portret van Hertog Wencelyn
van Brabant en diens vrouw hetzelfde prentje als dat van Jan van Brabant en Jacoba
van Henegouwen, en dezelfde afbeelding van een heilige heet achtereenvolgens:
Sinte Pharelt, Sinte Ermelijne, Sinte Berlindis, Sinte Reynoffele van Yncourt, Sinte
3)
Amelberge en Sinte Yale van Nyvele! .
Het ontstaan en de herkomst der prenten is wederom kenmerkend voor het
levendige bedrijf en het internationale verkeer in de drukkerswerkplaatsen dier
dagen. De reeks der 16 heiligen vertoont n.l. duidelijk twee verschillende handen.
4)
Naar Conway aannam , zal men zich moeten voorstellen, dat de uitgever twee
houtsnijders aan het werk zette, om des te spoediger met deze onderneming voort
te kunnen gaan. De gevechtsscènes werden voor een deel nieuw vervaardigd, voor
een deel waren zij copieën naar illustraties uit de beide volksboeken ‘Historie van
5)
Troyen’ (Haarlem, Bellaert 1485) en ‘Godevaert van Boloen’ (Gouda, De Os
6)
1485/86) . Ze leveren zoodoende een aanwijzing van de invloed, die in dit tijdvak
en voor het gebied der houtsnijkunst van het Noorden naar het Zuiden uitstraalde.
Het merkwaardigste van deze ontleeningen is evenwel dit, dat op het oogenblik,
waarop men de illustratie van het geschiedboek wenschelijk gaat achten,
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er blijkbaar reeds een aantal illustraties bestaan, ontworpen voor letterkundige
werken met historisch onderwerp.
Het mag op het eerste gezicht bevreemden, maar afgezien van de als
vingerwijzingen gebruikte afbeeldingen met heiligen, vorsten e.d., welke ‘portretten’
om praktische redenen in een wetenschappelijk werk op hun plaats waren, ondervindt
de historische illustratie de grootste invloed van de verluchting der letterkundige
producten met historisch onderwerp.
Het uitbeelden van een episode, zooals die in de tekst wordt beschreven is, gezien
van wetenschappelijk standpunt, altijd overbodig. Wanneer geschiedwerken met
dit soort verluchtingen worden geïllustreerd, is het steeds een tegemoetkoming aan
de niet strikt-wetenschappelijke smaak van het publiek. Het is in hooge mate
typeerend, dat wij in de ontwikkeling van het 15de-eeuwsche geschiedboek deze
omweg kunnen waarnemen, die van het ongeïllustreerde, wetenschappelijke
geschiedboek via het geïllustreerde historische verhaal weer leidt tot de geïllustreerde
kroniek in de landstaal.
***

B. De zestiende eeuw
De ontwikkeling van het geïllustreerde geschiedboek zette zich in de 16de eeuw
niet regelmatig voort langs de reeds ingeslagen wegen. L. Baer, naar wiens studie
over het geïllustreerde geschiedverhaal der 15de eeuw wij hierboven in de noten
herhaaldelijk hebben verwezen, besluit zijn onderzoekingen met de opmerking, dat
reeds tegen het eind der door hem behandelde periode een inzinking valt waar te
nemen. Toen eenmaal een zeker peil van technische routine was bereikt, bepaalde
men zich ertoe, de verworven vaardigheid toe te passen; men ontleende de motieven
aan de reeds bestaande voorbeelden en men ging zelfs zoo ver, dat men de oude
houtblokken in stukken zaagde om door combinatie der brokstukken tot een nieuw
aantal wisselende illustraties te komen.

Spieghel historiael 1515.
De illustraties bij de ‘Spieghel historiael’, welke Claes Grave in 1515 te Antwerpen
1)
uitgaf , vertoonden dan ook hoegenaamd geen nieuws, al waren zij van recenter
herkomst dan de tekst, die niet meer was dan een prozabewerking der eerste acht
boeken der bekende berijmde vertaling van het ‘Speculum historiale’ door Vincentius
van Beauvais, welke Jacob van Maerlant in zijn laatste levensjaren (1283/4-'88) op
verzoek van graaf Floris V had ondernomen.
De keuze der gebruikte houtsneden sluit nog geheel aan bij de opzet van het
middeleeuwsche geschiedwerk, dat de wereldgeschiedenis slechts kon
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zien als een verward tusschenspel tussen de Zondeval en het Laatste Oordeel. De
houtsnede op het titelblad vertoont de Schepping, die op de keerzijde het Paradijs;
de andere illustraties hebben betrekking op de tocht door de Roode zee (fol. 25),
v

de jongelingen in de vurige oven (fol. 55 ), Alexander den Groote (scène met de
komst van een bode, links een olifant met een groot kasteel op zijn rug, fol. 77), de
val van Jericho (fol. 100), welke houtsneden bij eenig stelselmatig zoeken
waarschijnlijk wel in Nederlandsche incunabelen zouden zijn terug te vinden. Iets
meer valt er thans reeds te zeggen over de vier laatste houtsneden, die twee aan
v

twee op fol. 135 en 164 zijn afgedrukt, met voorstellingen van Annunciatie,
Aanbidding, Kruisiging en Pinksteren. Deze zijn tot dusver onopgemerkte copieën
naar de overeenkomstige prenten uit de curieuze, laat- 15de-eeuwsche reeks, die
1)
men naar de twee bezitters de passie van Delbecq-Schreiber heeft genoemd .

Cronycke van Hollandt 1517.
Ook de wijze, waarop de verluchting der in 1517 bij Jan Seversz. te Leiden
uitgegeven ‘Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, beghinnende van
Adams tiden... .tot den jare 1517’ tot stand is gekomen, beantwoordt in groote
trekken geheel en al aan deze algemeene opmerkingen.
De door Seversz. uitgegeven kroniek, ‘de sluitsteen der middeleeuwsche
2)
geschiedschrijving’ , die weldra Veldener's uitgaven geheel van de markt zou
3)
verdringen , dienen wij thans wat nader te beschouwen. Het is niet onwaarschijnlijk,
dat Seversz. speculeerde op een opleving van de belangstelling in de vaderlandsche
geschiedenis, toen hij den uit Gouda geboortigen Augustijner monnik Cornelius
Aurelius opdracht gaf, Johannes à Leydis' ‘Chronicon Comitatum Hollandiae et
Episcoporum Ultratrajectensium’ in de landstaal te bewerken.
De genoemde toeneming van de belangstelling in het vaderlandsche verleden
had een politieke oorzaak. Den 23sten Januari 1516 was Ferdinand van Aragon,
Karel de Vijfde's grootvader, overleden en de vraag, wie hem als koning van Spanje
zou opvolgen, hield in geheel Europa de gemoederen in spanning. Zeer tegen de
zin van Frankrijk liet Karel zich den 5den April 1516 in Brussel tot koning van Spanje
uitroepen, en legde daarmede een persoonlijke band tusschen de Bourgondische
landen en de Spaansche monarchie. Met deze coup d'état was de zaak echter nog
geenszins definitief geregeld, en in het najaar van 1517 moest Karel naar Spanje
vertrekken om door zijn persoonlijk verschijnen voor de Cortes de door hem
geforceerde stand van zaken zijn beslag te doen krijgen. Zijn eed als koning van
Spanje legde hij eerst den 5den Februari 1518 af.
De uitgave van Seversz.' kroniek valt juist in deze periode, waarin voor onze
landen zoo belangrijke staatszaken hangende waren. De samenvatting van het
v

eerste boek op fol. 92 geeft de bedoeling van het geheel duidelijk weer: volgens
Augustinus heeft God den Romeinen toegestaan de wereld te
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veroveren, opdat daarna het rijk Christus op de oude grondvesten zou kunnen
verrijzen. De keizers en koningen van Europa zijn de directe opvolgers van de
Romeinsche keizers. Van Karel den Groote ‘nader rechter linie ende ofcoemst
uitgesproten ende geboren’ zijn de graven van Holland, welke ‘dicwil seer hoechlicken
anden voerseyden keyseren ende ander mogende heren ende landen gehilict (=
gehuwd) sijn geweest’. Zoo is het te verklaren, dat ‘die coninclicke maiesteyt onses
alder ghenadichste heren ende graves van Hollant, Kaerl, Coninc van Arragon, dien
die mogentheit goeds (= Godes) believe langlivich gesont ende voerspoedich te
sparen, up dese tijt is veel conincrijken ende landen coninc ende heer’.
Op deze wijze diende zich het dikke geschiedboek aan als een sleutel tot de
gebeurtenissen van de dag, waarin de loop der historie van ‘Adam's tijd’ af grondig
werd opgehaald!
De bewerker Aurelius, die o.a. vertoefd heeft in het even buiten Leiden gelegen
klooster Lopsen, had kort te voren door twee in het Latijn geschreven historische
1)
werkjes de aandacht der geleerde wereld op zich gevestigd .
De handschriften van een zoo degelijk wetenschappelijk werk als Johannes à
2)
Leydis' ‘Chronicon’ zullen waarschijnlijk wel niet verlucht zijn geweest , maar sedert
Veldener's en Van den Dorp's uitgaven kon een voor het groote

KONING EZELOOR.

Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 29).
Hoewel de tekst het bestaan van dezen fabelkoning ontkent, wordt hij door den uitgever
toch afgebeeld. Het voorbeeld was een ‘Menelaus’ uit een Duitsche kroniek van 1493, die
van ezelsooren werd voorzien.

publiek bestemd gedrukt geschiedboek hier te lande niet meer ongeïllustreerd
verschijnen.
De zorg voor het uiterlijk van het boek kwam zoodoende geheel en al te rusten
op den drukker-uitgever, die, voorzoover hij niet uit zijn voorraad houtblokken putte,
stellig over de noodige boekenkennis beschikte, om de door hem te werk gestelde
houtsnijders de voorbeelden der nog ontbrekende prentjes aan te wijzen.
Dat de bewerker van de tekst niet tevens de verluchting verzorgde, kan men
afleiden uit menig verschil in opvatting. Zoo verhaalt Aurelius van koning Etzelinus
,den zoon van ‘Here Lem’ den stichter van Haarlem, ‘den welcken die leke luden
noemen Ezeloer omdat hi so lange oren hadde gelijck een ezel’. Den geleerden
schrijver is dit sprookje echter te kras en hij heeft zelfs een wetenschappelijke
verklaring bij de hand: ‘mer dit is al versierde logentael, want hi genoemt was
Aurindulius of Etzelinus ende comt sere mitten Latijn over een. Want auris is een
3)
oer; mer dat hi lange oren hadde en is so niet’ .
Het doet vreemd aan, onmiddellijk naast deze uitdrukkelijke weerlegging een
prentje te vinden, dat den fabel-koning met zijn zonderlinge kenmerken
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ten duidelijkste afbeeldt. Wanneer men nu nog weet, dat hiervoor niet een bestaand
houtblok werd gebruikt, maar dat aan een beeltenis van koning Menelaus, ontleend
aan een Duitsche kroniek van 1493, door den copiïst deze ezelsooren expresselijk
werden toegevoegd, dan wordt het wel zeer twijfelachtig of deze extra moeite op
verzoek van Aurelius zal zijn gedaan. Blijkbaar was de belangstelling van den
uitgever, die ook met de smaak van het publiek had rekening te houden, minder
wetenschappelijk dan die van den monnik. Tot dezelfde gevolgtrekking kan men
komen op grond van enkele gevallen, waarin de tekst der kroniek ongeïllustreerd
blijft, terwijl men - althans volgens onze moderne begrippen - juist dáár een prentje
zou hebben verwacht.
Sprekend over het aanzien, dat de Bataven bij de Romeinen genoten, beroept
Aurelius zich op den dichter Martialis: ‘Dit betuget oeck Marcialis, des keizers
Domiciaens cokenmeester, een groot poëet; als dat die Romeinen den Hollanders
niet alleen en eerden, mer oeck ontsagen: want doe een burger van Romen een
groot huis op een hoeck van eenre straten ghetimmert hadde, dede hi setten een
beelt van stenen wtgehouwen opten hoeck vanden ghevel mit een faetsoen van
enen Hollander mit al sulcken habijt als si doe in Hollant plegen te dragen. Die
kinderen van Romen quamen om dit beelt te besien ende bespottent, overmits die
nijewicheit vanden clederen en de habijte. Dit horende, Marcialis voornoemt maecte
twe metren oft vaersen ende ghedichten over dit beelt ludende aldus: Ghi kinderen
1)
van Romen bespot mi, mer Domiciaen die keizer ontsiet mi’ .
2)
Aan dit zonderlinge verhaal, dat Aurelius blijkbaar na aan het hart lag en dat
uitgangspunt had kunnen worden voor speculaties in beeld betreffende het uiterlijk
der oudste bewoners dezer streken, ging de uitgever evenwel met stilzwijgen voorbij
en al evenmin verlokte hem tot het geven van afbeeldingen het hoofdstuk ‘Van die
oude manieren, zeden, ghewoenten ende costumen der Hollanderen, van haer
habijt ende clederen, spijs ende dranck’, dat ons thans voor illustraties bij uitstek
geschikt lijkt, en dat ook meer gegevens voor een beeldenden kunstenaar bevatte
3)
dan het vorige . Wat hij betreffende deze oudste tij den wel deed afbeelden - we
zagen het reeds hierboven (bl. 53) -, was het stempel op een bij Leiden gevonden
Romeinsche dakpan.
De belangstelling van Seversz. was van geheel andere aard dan die van zijn
auteur. Hoeveel fabeltjes Aurelius ook navertelt, toch geeft hij op tal van plaatsen
blijk, nieuwe wegen te willen inslaan. Seversz. is in dit opzicht heel wat behoudender
dan zijn auteur. Men kan trouwens moeilijk verwachten, dat het licht, dat de
geschiedvorsching zoo juist had ontstoken, nu ook onmiddellijk zou zijn
doorgedrongen tot de ateliers der teekenaars en houtsnijders. In werkelijkheid zou
het nog bijna een eeuw duren voor men geschiedillustraties ging ontwerpen, die op
de hoogte staan van het wetenschappelijk peil der werken waarbij ze behooren.
Seversz. volgde in elk opzicht de heerschende tradities en op enkele uit-
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zonderingen na zijn de door hem gebruikte illustraties dan ook alle direct of indirect
aan oudere voorbeelden ontleend.
Volgens hun herkomst kunnen de houtsneden in de ‘Cronycke’ van 1517 verdeeld
worden in de volgende groepen:
A Afdrukken van de oude houtblokken, vervaardigd voor de omstreeks 1486 bij
Godfried de Os te Gouda uitgegeven kruisvaartroman ‘Historie Hertoghe
Godevaerts van Boloen’ (bl. 130).
B Afdrukken van de in stukken gezaagde houtblokken, oorspronkelijk eveneens
afkomstig uit de drukkerij van Godfried de Os te Gouda en vervaardigd voor
de door hem tusschen 1486 en 1490 verzorgde uitgave van Olivier de la
Marche's ‘Chevalier délibéré’ (bl. 132).
C Afdrukken van een aantal oude houtblokken, waarschijnlijk door denzelfden
houtsnijder als de onder B genoemde reeks vervaardigd voor een tot dusver
onbekend gebleven boek (bl. 136).
D Copieën naar de houtsneden in de Neurenbergsche uitgave van Hartmann
Schedel's ‘Liber Chronicarum’, 1493 (bl. 137).
E Copieën naar houtsneden van Hans Burgkmair (bl. 140).
F Enkele houtsneden van Lucas van Leyden, waarvan Seversz. reeds een
gedeelte in andere boeken had gebruikt (bl. 141).
G Houtsneden door een leerling van Lucas van Leyden, waaronder sommige,
die waarschijnlijk wel expres voor de ‘Cronycke’ zijn vervaardigd (bl. 146).
H Vier houtsneden met vorsten ten voeten uit (bl. 148).
I Drie houtsneden met religieuze onderwerpen (bl. 148).
K Twee houtsneden, waaronder het titelblad (bl. 150).
L Vijf houtsneden, die in uitvoering onderling groote verschillen vertoonen en die
geen van alle bij één der vorige groepen kunnen worden ondergebracht (bl.
150).
In totaal bevinden zich in deze kroniek 243 afbeeldingen; het aantal gebezigde
houtblokken is evenwel aanzienlijk minder (110), daar Seversz. volgens het algemeen
gangbare gebruik sommige blokken herhaaldelijk afdrukte.
Van de in de ‘Cronycke’ voorkomende 110 houtblokken vindt men in de noten
een lijst, voorzien van volgnummers, zoodat ze bij de hierna volgende bespreking
op eenvoudige wijze te citeeren zijn; in deze lijst, die als leidraad voor den lezer kan
dienen, is tevens aangegeven bij welke groep elke houtsnede nader wordt besproken,
alsmede op welke plaatsen der ‘Cronycke’ van hetzelfde houtblok verdere afdrukken
voorkomen .1).
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C
D
E
F
G
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4, 7, 27, 50, 74, 83, 84.
54, 57, 59, 60, 62, 66, 70, 73, 76, 78, 79, 82, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 101.
5, 13, 19, 28, 88, 99, 102, 107.
Zie het overzicht in noot 138:4.
45, 58, 105.
a_b

2 , 12, 15, 30, 38, 49, 77, 85, 109.
94, 103, 104, 108.
53, 56, 61, 80, 81.
3, 87, 95.
1.
44, 47, 48, 52, 110.

.
[einde noot 1]
A. Sedert Conway zich in 1884 als eerste gewaagd had in het toen nog onbetreden
2)
gebied der Nederlandsche incunabel-illustratie , is het bekend, dat
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een aantal der door Seversz. voor de ‘Cronycke’ gebruikte houtblokken te voren
gediend hadden in de omstreeks 1486 door Godfried de Os uitgegeven ‘Historie
1)
hertoghe Godevaerts van Boloen’ . Het zou ons te ver voeren, thans nader in te
gaan op de door Baer opgeworpen vraag, of de illustraties

DE SAKSISCHE PRINSEN HORSUS EN EUGISTUS VOOR VORTIGERNUS, KONING VAN ENGELAND.

Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 27). Dit houtblok had te voren gediend in een
volksboek over Godfried van Bouillon. ‘De aankomst van den held aan een vreemd hof’ was
een in dergelijke werken vaak uitgebeelde episode.
2)

wel oorspronkelijk voor dat boek zijn vervaardigd . Voor ons doel is het voldoende
op te merken, dat in totaal 7 prenten uit de ‘Cronycke’ (de Nrs. 4, 7, 27, 50, 74, 83
en 84 van onze lijst) afdrukken zijn van houtblokken, die ook in de Goudsche
3)
‘Godevaert’-uit-gave voorkomen .
De prenten bij de avontuurlijke kruisvaarders-roman, die vrijwel alle zonder
uitzondering gevechten of ontmoetingen van krijgslieden tot onderwerp hadden,
moesten wel een welkom materiaal zijn voor elken uitgever, die een algemeene
geschiedenis wilde illustreeren. Een door Seversz. toegepaste kunstgreep, die de
bruikbaarheid der houtblokken nog verhoogde, bestond hierin dat hij waar dat pas
gaf, de Fransche lelies der krijgers wegsneed. Zoo zijn op de herhalingen van W.
50 en 83 de velden der banieren en wapenschilden blank geworden. Blijkbaar
vreesde de uitgever in dit opzicht wel de kritiek van zijn lezers. Hij zag er echter niet
tegen op, hun als Utrecht (W. 74) en Valenciennes (W. 84) twee stukken voor te
zetten van een houtsnede, die te voren de stad Tarsus had moeten aanduiden!
Wat hun artistieke waarde betreft, beteekenden de houtsneden ook in de jaren
toen De Os ze gebruikte reeds een teruggang vergeleken bij vroegere prestaties.
De kunst van den ‘derden Goudschen houtsnijder’, gelijk men op voorbeeld van
Conway dezen meester pleegt te noemen, is geheel en al afhankelijk van die van
zijn confrater, welke tusschen de jaren 1483 en 1486 voor den Haarlemschen
uitgever Jacob Bellaert verscheidene reeksen fraaie illustraties vervaardigde.
Men vergelijke slechts onze afbeelding (W. 27) met de overeenkomstige houtsnede
4)
uit de door Bellaert uitgegeven ‘Historie van Jason’ . De geheele compositie is door
den Goudschen houtsnijder zonder meer overgenomen, maar deze verraadt zijn
geringer meesterschap door de voorzichtige gebaren van zijn houterige figuren en
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door de angstvallige wijze, waarop hij zijn arceeringen aanbrengt. Onaannemelijk
lijkt ons daarom de onlangs door Hind gemaakte opmerking, dat deze houtsneden
van de hand van denzelfden
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houtsnijder (ev. ook van denzelfden ontwerper) zouden zijn, als de buitengewoon
geestige prentjes bij Johannes Brugman's ‘Vita Lydwinae’ (Schiedam 1498), die tot
het allerbeste behooren, wat de 16de eeuw niet alleen in de Nederlanden, maar
1)
ook daarbuiten, aan illustraties heeft voortgebracht .
B. Wij duidden reeds met een enkel woord aan, dat Seversz. voor de afbeeldingen
van pausen, keizers en bisschoppen zich grootendeels hield aan de internationale
voorbeelden uit Hartmann Schedel's ‘Liber Chronicarum’ van 1493. Wellicht pleit
het voor zijn wetenschappelijk gevoel dat hij voor de meeste conterfeitels der
landsheeren en -vrouwen gebruik maakte van de illustraties bij een werk, dat ten
nauwste samenhing met Karel den Stoute en diens hofhouding.
Hoe dit zij, de graven en gravinnen van Holland waren tenslotte soortgelijke heeren
en vrouwen als Karel en zijn kring, en het toeval wilde, dat Seversz. onder zijn
voorraad houtblokken een stel zeer fraaie voorstellingen had met scènes uit het
ridderlijke leven dier dagen. Zij waren oorspronkelijk door een Nederlandsch meester
vervaardigd als illustraties bij een allegorisch gedicht ‘Le Chevalier délibéré’ van
2)
den Bourgondischen hofpoëet Olivier de la Marche . Van dit werk zag de eerste
3)
hier te lande verschenen druk waarschijnlijk te Gouda omstreeks 1488 het licht .
Een herdruk en een vertaling, beide voorzien van dezelfde illustraties, werden resp.
4)
omstreeks 1500 en in 1503 te Schiedam uitgegeven , terwijl Seversz. dezelfde
5)
houtblokken in 1508 nogmaals bij een andere vertaling afdrukte . Twee ervan
6)
gebruikte hij in 1511 nog eens ter verluchting van een ander werk , en in 1517 wist
hij aan de ongeveer 30 jaar oude blokken blijkbaar geen betere bestemming te
geven, dan ze in stukken te zagen en te bezigen voor de illustratie van zijn kroniek.
Op deze wijze kreeg hij 19 nieuwe blokken en wel 14 met afbeeldingen van één of
meer personen (onze Nrs. 54, 57, 66, 73, 76, 78, 79, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 101)
7)
en 5 met voorstellingen van gebouwen (W. 59, 60, 62, 70, en 82) . Daar de geheele
reeks Chevalier-houtsneden 16 bedroeg, volgt reeds uit een eenvoudige optelsom,
dat Seversz. zijn blokken zorgvuldig in stukken moet hebben gezaagd en dat
verscheidene blokken hem meer dan één bruikbaar stuk moeten hebben
8)
opgeleverd . Een vergelijking met de facsimile-uitgaven leert ons, dat 5 van de 16
houtblokken niet werden aangesproken. Van de overblijvende 11 leverde er één 3
nieuwe afbeeldingen; uit 7 andere werden telkens twee bruikbare stukken gehaald,
9)
terwijl 3 houtblokken slechts voor één enkele kleine afbeelding verzaagd werden .
De allegorische personen van De la Marche's gedicht, ‘L'acteur’, ‘Pensee’,
‘Vouloer’, ‘Reliques de jeunesse’ en hoe zij verder nog mogen heeten, waren door
den houtsnijder aangeduid met hun volle namen, die meestal in zwarte letters over
hun figuren heen waren aangebracht. Deze letters, die in het houtblok en relief
waren blijven staan, konden te allen tijde gemakkelijk worden weggesneden, en
met uitzondering van het zwaard ‘Fortune’ op
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W. 76 en van den nar ‘Abusion’ op W. 91, zijn alle oorspronkelijke namen uit de in
de ‘Cronycke’ afgedrukte houtblokken verwijderd.
Een bijzondere moeilijkheid in dit opzicht leverde het blok dat Seversz. wenschte
te gebruiken voor Aernout, den derden Graaf van Holland (W. 54). Tevoren was
deze in statig zwart gedoste figuur ‘L'acteur’ geweest, maar in tegenstelling met de
andere opschriften had de houtsnijder de aanduiding van zijn kwaliteit ingegrift in
het houtblok, zoodat die naam op de afdruk met witte letters in het zwarte fond te
1

lezen stond (afb. 49 ). Deze letters konden dus niet door eenvoudig uitsnijden
verwijderd worden, tenzij men genoegen wilde nemen, met een zinlooze witte
1)
rechthoek in de zwarte figuur . Seversz. nam een ander hulpmiddel te baat; naar
alle waarschijnlijkheid vulde hij de ingegrifte letters met de één of andere pasta (b.v.
2)
stopverf) een kunstgreep, die we hem nog eenige malen zullen zien toepassen .
Bijzondere bespreking verdient verder de prent W. 79, de illustratie van de
geschiedenis van de snoode moord op Graaf Floris IV, bedreven op het steekspel
te Clermont in 1234.
Voor een recht begrip der illustratie is het noodig, dat we hier het larmoyante
verhaal, dat in drakerigheid de ergste keukenmeiden-roman niets toegeeft, zeer in
het kort verhalen. Het begin van alle ellende is het ongelijke huwelijk van den ouden
Graaf van Clermont met een jonge vrouw. Deze Gravin hoorde zooveel spreken
van de ridderlijke en manlijke daden van Floris van Holland, dat zij ‘begon te dencken
ende te avisieren hoe si desen Grave van Hollant best mochte comen te sien’.
Tenslotte wist ze haar gemaal te bewegen, een steekspel uit te schrijven, wel
verwachtend, dat Floris, die ‘in veel tornoyen in vreemde landen placht te wesen’,
van de partij zou zijn. Inderdaad verschijnt deze en op het oogenblik, door de
illustratie in beeld gebracht, is het steekspel in volle gang. Het is een tooneeltje, niet
ongelijk aan het decor van Schiller's ‘Handschuh’; de Gravin kijkt met haar dames
uit het venster en vraagt haar man, die naast haar zit, haar den beroemden
Hollandschen ridder, die zich wederom boven allen onderscheidt, aan te wijzen. De
graaf voldoet aan haar verzoek, maar voegt haar toe: ‘Dien du mit barnender minnen
dicwils begheert hebste levende te zien.... du selsten noch tavont doet sien’. In de
verdere geschiedenis sneeft nu de eene hoofdpersoon na de andere. Clermont
werpt zich op Floris, dien hij doodt; diens mannen wreken zich echter onmiddellijk
op den ouden Graaf en wat de Gravin betreft, zij ‘verloer van groten bitteren rouwen
horen sin ende woude boven van den toern neder vallen’; tenslotte ‘quam hoer an
een groote siecte, diemen niet wel genesen en kan, geheten ‘amorhereos’ ende
3)
leefde onlanghe daer na’ .
Hoe moest Seversz. deze aangrijpende geschiedenis naar verdienste illustreeren?
Onder zijn houtblokken had hij er wel eenige met voorstellingen van ridderlijke
tweegevechten, maar daar miste men steeds de uit
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de ramen toeziende edelvrouwen, en het zal den lezer duidelijk zijn, dat onze drukker
de aanwezigheid van ‘der Junkfrauen schöner Kranz’ op een illustratie bij dit verhaal
een noodzakelijke eisch zal hebben geacht. Toevallig bood het tiende blok uit

GRAAF FLORIS IV OP EEN STEEKSPEL GEDOOD.

Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W.
79). Combinatie van twee fragmenten tot een geheel, dat ongeveer met het geschiedverhaal
overeenstemt.

de ‘Chevalier’-reeks, voorstellende de aankomst van den ridder voor het ‘Paleis der
Liefde’, wel een dergelijke feestelijke aanblik.
Seversz. zaagde nu van deze houtsnede de bovenste reep met een bonte rij van
dames en heeren voor open vensters en spelende muzikanten achter de kanteelen
op het dak, van het blok af en combineerde het vervolgens met het grootste gedeelte
van blok 4, een tweekamp tusschen ‘L'acteur’ en ‘Messire Hutin’. Dat bij dit laatste
duel ook nog een vrouwelijke figuur ‘Reliques de Jeunesse’ in het perk aanwezig
was, deed er minder toe; Seversz. zal het geen van zijn lezers hebben kwalijk
genomen, wanneer in hun verbeelding deze figuur werd tot de ongelukkige Gravinne,
die niet wetend ‘hoe si den Grave van Hollant bi een heimeliken bode mochte
waarscuwen’, wellicht zich zelf in het strijdperk waagde, om te trachten met haar
schild de slagen van den door haar bewonderden held af te wenden.
Zoo schiep Seversz. met zijn gebrekkige middelen, dank zij een modern
aandoende ‘montage’- techniek, voor één der populairste verhalen uit zijn kroniek
een fullpage illustratie, die op de fantasie van zijn lezers bevruchtender zal hebben
gewerkt, dan het beste nieuwe ontwerp het zou hebben gekund.
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De overige aan den ‘Chevalier’ ontleende illustraties met figureele voorstellingen
behoeven we hier niet nader te bespreken.
Slechts willen wij wijzen op het feit, dat Seversz. bij 5 der blokken die hij door
afzagen had verkregen, een rechthoekje uit een der zijkanten nam,
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groot genoeg om een ander houtblokje op te nemen, waarin een wapenschild was
uitgesneden; zoodoende stempelde hij deze houtsneden nog meer tot afbeeldingen
van ‘Graven en Gravinnen’, wier portretten, gelijk de verdere ontwikkeling leert, wel
1)
steeds van hun wapenschild vergezeld gingen .
De wijze, waarop Seversz. de houtblokken in stukken zaagde, moet in enkele
gevallen wel zeer zorgvuldig zijn geweest. Hoofdzaak waren hem natuurlijk wel de
afbeeldingen der Bourgondische heeren en dames, maar het blijkt, dat menig hoekje
uit de achtergronden nog best te gebruiken was voor de aanduiding van steden,
kasteelen en kloosters. Zoo zaagde hij het tweede blok der Chevalier-reeks,
voorstellend de ontmoeting van ‘L'acteur’ en Vrouwe ‘Pensee’ voor een kasteel,
met twee zaagsneden in drie vrij zelfstandige stukken, waarvan de twee onderste
1

resp. als ‘Aernout’ (W. 54. Zie de afb. 49 ) en ‘Vrouwe Jacob’ (W. 101) dienst deden,
terwijl de bovenste strook als ‘Delft’ en later nog eens als ‘Amsterdam’ toepassing
vond (W. 59). Minder gelukkig liepen de deellijnen over blok 8, voorstellende den
Chevalier, die uit handen van den heremiet ‘Entendement’, de lans ‘Regime’ in
ontvangst neemt. Nadat de linker helft van het blok door twee schuine lijnen uit het
blok was weggehaald (W. 98), wilde onze drukker blijkbaar nog het kapelletje op
de achtergrond gebruiken. Zonder scrupules werd hiervoor de monnik onthoofd;
een gedeelte van diens hoofd en het uiteinde van de lans bleven op deze wijze
echter aanwezig op het zoo gewonnen prentje, dat het eerste Karthuizer klooster
moest aanduiden (W. 60); de lanspunt, die juist bij het torentje op de viering uitkwam,
2)
werd waarschijnlijk als te hinderlijk uit het blok weggesneden .
In verband met deze versnijdingen is het 13de blok stellig het opmerkelijkste uit
de reeks. De koppen der beide paarden op de voorgrond zijn hier n.l. zoodanig in
het vlak geplaatst, dat een loodrechte verdeelingslijn noodzakelijk een der beide
koppen zou doorsnijden. Een nauwkeurige vergelijking der beide afbeeldingen W.
97 en 76 met de facsimile-reproductie van C. 13 leert evenwel, dat het blok toch
grootendeels door een loodrechte snijlijn in twee stukken werd verdeeld. Ter hoogte
der twee paardekoppen moet deze lijn dus een S-bocht hebben gemaakt. De
technische vraagstukken, die in verband met deze kwestie aan de orde zijn gesteld,
3)
behandelen wij in een noot , omdat ze ons eigenlijke onderwerp niet direct betreffen.
Evenmin kunnen wij hier verder ingaan op het ingewikkelde probleem van het
auteurschap der Chevalier-houtsneden, dat reeds vele pennen in beweging heeft
gebracht. Vooral schrijvers over de houtsneden van Lucas van Leyden en Jacob
Cornelisz. hebben, op zoek naar een voorstadium van deze grootsche periode der
Hollandsche xylografie, zich bezig gehouden met de illustraties van den ‘Chevalier
délibéré’. Wij kunnen er niet aan denken, hier nader op deze kwesties in te gaan.
Slechts zij vermeld, dat in dit vraagstuk de groote moeilijkheid is gelegen in de vraag,
hoe men zich de verhouding tusschen ontwerper en houtsnijder moet denken, een
punt, dat door de meeste schrijvers over
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dit ontwerp niet eens aan de orde is gesteld en dat daardoor juist des te meer kon
bijdragen tot de verwarring, die op dit gebied nog altijd heerscht.
De conclusies van een door ons ingesteld onderzoek, waarvan het verslag hier
niet op zijn plaats is, zijn de volgende: de illustraties in de Goudsche uitgave van
den ‘Chevalier délibéré’ moeten beschouwd worden als het werk van een middelmatig
houtsnijder, waarschijnlijk dezelfde die voor Godfried de Os de prenten bij diens
‘Historie Hertoghe Godevaerts van Boloen’ sneed. De ontwerpen voor deze
illustraties werden vervaardigd door den

‘BURCHT TE LEIDEN’. Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517. (W. 28). Deze reeds bestaande
houtsnede werd volkomen willekeurig als afbeelding van de Burcht te Leiden gebruikt, n.b.
door een Leidschen uitgever!

Utrechtschen schilder, dien men op gezag van Friedländer met de
verlegenheidsnaam van ‘den Meester van Delft’ pleegt aan te duiden, welke
kunstenaar, althans voor de hoofdfiguren der uit te beelden scènes, gebruik gemaakt
zal hebben van hem uit de Z. Nederlanden of Frankrijk toegezonden schetsen.
C. Nu wij, mede door het inmiddels voortgeschreden onderzoek op het gebied der
Nederlandsche schilderkunst, de diverse handen, die bij het ontstaan der
‘Chevalier’-illustraties een rol speelden, beter hebben leeren kennen, is het
interessant de groep houtsneden te beschouwen, die Conway slechts uit de
afdrukken in Seversz.' ‘Cronycke’ kende, maar die volgens hem beschouwd moeten
worden als het werk van denzelfden houtsnijder. Het zijn van onze lijst de Nrs. 5,
13, 19, 28, 31, 88, 99, 102 en 107 een vrij heterogene groep, die stellig een
1)
uitvoeriger bestudeering verdiende .
Gelijk ook Conway reeds opmerkte, zijn deze prenten n.l. geenszins gelijk van
kwaliteit. Naast een zeer onbeholpen illustratie als W. 13 staat een buitengewoon
geestig prentje als W. 28, dat Conway in enkele opzichten aan de ‘Chevalier’-reeks
herinnerde. Wij kunnen die indruk geheel en al onderschrijven; de op de voorgrond
geplaatste rugfiguur en de struik rechts voor zijn enkele der punten, waardoor het
2

verband met de ‘Chevalier’-illustraties zich verraadt (vgl. afb. 49 ).
Opmerkelijk is echter, dat men de door den ontwerper der laatstgenoemde reeks
met zooveel meesterschap beheerschte verdeeling van licht en schaduw hier in het
2)
geheel niet terugvindt . Ten nauwste met W. 28 verwant, maar zwakker in uitvoering,
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zijn de beide prenten W. 19, met de geestige contouren der in de knieën even
doorgebogen mannetjes en W. 107, met de sierlijk gelijnde paarden en alweer een
knoestige, dorre boom tegen de horizon,
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zooals we die in de ‘Chevalier’-reeks b.v. op de Nrs. 3 en 8 vinden.
Onhandiger in uitvoering, maar daarentegen door zijn arceering en de
gezichtstypen aan de ‘Chevalier’-reeks

V. Houtsnede uit Saversz.' Cronycke,
1517 (W. 88). Oudste uitbeelding van dit feit. Waarschijnlijk oorspronkelijk voor een ander
doel vervaardigd.
TERECHTSTELLING VAN DE MOORDENAARS VAN FLORIS

herinnerend, is W. 88, hier gebruikt voor de terechtstelling der moordenaars van
1)
Floris V, maar stellig voor een ander doel vervaardigd (afb. hiernaast).
Tot de prenten, die het ouderwetschere genre vertegenwoordigen, behooren het
ruitergevecht W. 99, waarvan het contrast met W. 107 juist door de gelijksoortigheid
van het onderwerp in het oog springt, de houtsnede met een stedebouw W. 5, die
in onderwerp, opvatting en uitvoering ten nauwste met een der ‘Boloen’-illustraties
2)
overeenkomt , en de prent W. 102, die, behoudens de iets betere behandeling van
het loof, geheel aansluit bij de illustraties in de door Bellaert uitgegeven ‘Historie
3)
van Trojen’ (1485) .
D. Numeriek de belangrijkste groep zijn de illustraties, die Seversz., waarschijnlijk
wel in verband met de door hem beoogde uitgave der ‘Cronycke’, liet copieeren
naar de houtsneden in een der voornaamste Duitsche geïllustreerde geschiedwerken,
Hartmann Schedel's ‘Liber Chronicarum’, welk werk in 1493 bij den uitgever Anthon
Koberger te Neurenberg was verschenen, en daarom ook onder de naam
‘Neurenbergsche kroniek’ bekend staat. Schedel zelf duidde zijn werk aan als
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‘Cronica cum figuris et imaginibus’ en inderdaad is de tentoongespreide rijkdom der
illustratie opvallend. Ze bestond uit niet minder dan 1809 prenten, afgedrukt van
645 verschillende houtblokken, ontworpen door de Neurenbergsche kunstenaars
4)
Michael Wohlgemut, leermeester van Dürer, en Wilhelm Pleydenwurff .
Zelfstandig scheppend waren deze daarbij geenszins te werk gegaan; reeds het
titelblad verraadt hun afhankelijkheid van het door den Hollander Erhard Reuwich
in 1486 te Mainz uitgegeven boek over Breydenbach's reis naar het
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1)

heilige Land . Op de lijst van kunstenaars, aan wier werken Wohlgemut en
Pleydenwurff verder hun inspiratie dankten, treffen wij bovendien nog aan den
Nederlandschen graveur
, wiens gravure ‘Het wapen van Karel den Stoute’
gelijk we zagen in 1480 door Veldener in houtsnede werd nagevolgd, en naar wiens
drie doodshoofden een copie in de Schiedamsche ‘Chevalier’- uitgave voorkomt.
Verder werkten de Neurenbergsche meesters naar den eveneens in de tweede helft
2)
van de 15de eeuw werkzamen graveur FVB . Vooral de naam van den
monogrammist
is voor ons van belang, want de beide Duitsche teekenaars
ontleenden aan diens gravure ‘De Stamboom van Maria’, de typen van hun koningen,
grijsaards en jonkvrouwen, en het zijn juist deze houtsneden, die Seversz., met
inbegrip van de oorspronkelijk bij de stamboom behoorende bloemkronen, voor zijn
kroniek liet copieeren.
Zoo valt er op meer dan één punt een achteruitgang te bespeuren. De fijne
gravures van de Nederlandsche meesters uit de tweede helft der vorige eeuw waren
eerst in houtsnede nagevolgd en vermenigvuldigd door de Neurenbergsche
kunstenaars, en werden daarna nogmaals in houtsnede gecopieerd. Daarentegen
vond het nieuwe dat Koberger's uitgave bracht geen navolging. De talrijke levendige
3)
tafereeltjes werden door Seversz. waarschijnlijk als te gecompliceerd voorbijgegaan .
Wat de Leidsche uitgever aan het Neurenbergsche werk ontleende waren:
Stadsgezichten (3);
figuren ten voeten uit (2);
een groep hooge geestelijken, geschaard om den paus;
figuren ten halve lijve van vorsten (7);
geestelijken (10);
ridders, geleerden en vrouwen (12);
een reeks afbeeldingen van meteorologische verschijnselen (10);
een enkele houtsnede der rijksinsigniën.
Het zou ons te ver voeren, elk dezer 45 prenten te bespreken; wij geven derhalve
4)
in een noot de noodige gegevens voor eventueel verder onderzoek , en bepalen
ons tot enkele opmerkingen.
Over het algemeen zijn de houtsneden op dezelfde grootte als hun voorbeeld
5)
6)
uitgevoerd ; technisch staan de copieën lager dan hun voorbeeld en vertoonen
menige vereenvoudiging. Zoo zijn de bloemkelken, die in herinnering aan de
stamboomen de busten van onderen afsluiten, veel eenvoudiger overgenomen en
werden op de groep van hooge geestelijken (W. 18) de achterste rijen weggelaten.
Hoe afhankelijk de navolger zich voelde, blijkt b.v. uit het protret W. 72,
oorspronkelijk een onderdeel van een stamboom. De schuin over de figuur loopende
stengel liet de copiïst niet weg, maar veranderde haar in een stok of lans. Soms
ging hij in zijn getrouwheid aan het schema verder dan zijn
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voorbeeld: bij W. 55 voegde de copiïst n.l. de bloemkelk toe, die onder vrijwel alle
andere borstbeelden voorkomt.

GRAAF FLORIS II, DE DIKKE.

Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 64). Copie naar een
Duitsche houtsnede, ‘Simson, de deuren van Gaza torsend’.

In enkele gevallen is hij iets vrijer. Wanneer een pausenportret voor een bisschop
moet dienen, verandert hij tiara en dubbelkruis in mijter en kromstaf (W. 35, 43 en
75). Bij W. 17, ‘Peter paeus’, maar in het Duitsche voorbeeld ‘Boos’ de hoogepriester,
voegt hij deze pauselijke onderscheidingsteekenen aan de figuur toe. Bij de vorsten
W. 8 en W. 10 vervangt hij de scepter door een zwaard; op W. 14 krijgt de heerscher
een andere kroon op het hoofd, den ridder op W. 63 wordt een zwaard in de hand
1)
gegeven .
Van meer belang zijn de veranderingen in W. 64 en W. 90 omdat zij in het houtblok
zijn aangebracht nadat het reeds gereed was gekomen, en dus hoogstwaarschijnlijk
getuigen van een zeker kritisch beleid van den uitgever. Immers om deze of gene
overweging moet het prentje, zooals de nauwkeurige copie het had opgeleverd,
hem voor zijn doel minder geschikt zijn voorgekomen.
Wat het eerste genoemde geval betreft, het was duidelijk, dat Seversz. niet zonder
meer ‘Simson, de deuren van Gaza torsend’ kon gebruiken als ‘Floris II, die vette’
(W. 64). De stadsdeuren werden dus uit het blok gesneden. Een andere vraag is,
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‘ZEEBISSCHOP’. Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 40). Reëele afbeelding van een
fabelwezen.

hoe onze uitgever er op kon komen, de oud-testamentische figuur, zij het dan met
eenige wijziging, voor den Hollandschen graaf te laten doorgaan. De tekst brengt
ons de opheldering. Aurelius had Floris beschreven als ‘een frisch vroem ende
heerlic prince groot van statuere’ en Seversz. heeft eenvoudig de afbeelding
genomen van den grootsten en sterksten man dien hij onder zijn voorbeelden aantrof:
2)
Simson .
Op de opvallend goed gesneden prent W. 90 is de verandering minder ingrijpend,
maar daardoor typeerender. Het voorbeeld was geweest Mamylas, koning der
Assyriers, afgebeeld met scepter en rijksappel. Seversz. wenschte het houtblok te
gebruiken als aanduiding van Graaf Jan van Henegouwen en verwijderde
dienovereenkomstig de keizerlijke rijksappel uit de hand van de
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figuur. Tegenover de vele gevallen van zorgelooze toepassing der bestaande
illustraties, verdient deze enkele gunstige uitzondering stellig vermelding.
Al te zwaar in Seversz.' voordeel mag het geval daarentegen weer niet wegen;
een bisschopsfiguur, bij Schedel o.a. als ‘Paulus’ afgedrukt, welke Seversz. de
eerste keer als ‘St. Gregorius, derde bisschop van Utrecht’ gebruikt (W. 40), doet
V

op fol. 275 ook dienst voor het hieronder bl. 290 nader besproken fabelwezen de
‘Zeebisschop’. En vergeten we niet, dat Seversz. den Neurenbergschen Menelaus
ezelsooren had aangeplakt, om hem als Etzelinus te gebruiken! (W. 29, zie de afb.
hierboven op bl. 128).
E. Wij zullen thans de drie aan prenten van H. Burgkmair ontleende houtsneden uit
Seversz.' kroniek bespreken (W. 45, 58 en 105).
Van weinig Duitsche prentkunstenaars der 16de eeuw heeft het werk zoo snel
zijn weg naar de Nederlandsche ateliers gevonden als van dezen Augsburgschen
meester (1473-1531). Was 't het handelsverkeer tusschen Augsburg en Antwerpen,
dat de snelle uitwisseling bespoedigde? Was het de overeenkomst in moderne
kunstopvatting, welke juist deze meester uit de Duitsche stad, die het meest voor
de nieuwe Italiaansche renaissance-vormen openstond, vlug gehoor deed vinden
bij zijn Noordelijke kunstbroeders, die wel is waar verder van Italië, maar minstens
even dicht bij de Renaissance stonden? Waarschijnlijk zal het verschijnsel moeten
1)
worden toegeschreven aan een combinatie van beide factoren . Een figuur als de
Antwerpsche houtsnijder Joost de Negker, die voor Seversz. in 1508 te Leiden
Lucas van Leyden's eerste houtsnede in het blok sneed, omstreeks 1510 in het
atelier van Burgkmair werkte, en verder tot zijn dood (1544) in Augsburg bleef, is
2)
een levend voorbeeld van de over en weer bestaande betrekkingen .
Wij bespraken hierboven (bl. 89) reeds het recordgeval, dat houtsneden van
Burgkmair betreffende een door Augsburgsche kooplieden uitgeruste expeditie nog
3)
in het jaar van hun verschijnen (1508) te Antwerpen gecopieerd werden .
Omstreeks 1510 gaf de Augsburger drie reeksen houtsneden, elk van 7 bladen,
in het licht; ze omvatten de deugden, de zonden en de planeten en vertoonen een
4)
sterke Italiaansche, met name Venetiaansche inslag . Deze prenten zijn hier te
lande herhaaldelijk nagevolgd.
Zoo bevat een in 1514 eveneens te Antwerpen uitgegeven boek 7
5)
planetenafbeeldingen, welke ten nauwste samenhangen met Burgkmair's reeks .
6)
Dezelfde blokken vindt men verder in een Utrechtsch boek van 1531 , terwijl één
houtsnede, een Mars, reeds voorkomt in een ‘Cronijcke van Vlaendren int corte’,
welk werk op grond van de toestand der verschillende daarin afgedrukte houtblokken
7)
omstreeks 1515 moet zijn uitgegeven .
Tenslotte bevatte een in 1538 te Kampen verschenen boek eveneens copieën
naar Burgkmair's planeten-reeks; waarschijnlijk zijn dit reeds copieën uit de tweede
8)
hand .
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Ook Seversz. richtte zijn aandacht op deze prenten. Hij liet den zeer ‘antyckx’
uitzienden Mars copieeren en gebruikte het blok als Julius Caesar (W. 45). Waarlijk
geen slecht begin! Eerlijkheid gebiedt

JULIUS CAESAR.

Houtsnede uit Saversz.' Cronycke, 1517 (W. 45).
Copie naar een Mars door H. Burgkmair. De klassiek aandoende wapenrusting zal wel tot
deze overdracht hebben geleid.

echter te vermelden, dat hij zich niet ontzag, het prentje later nog als Graaf Dirk III
1)
en als Floris V af te drukken .
De houtsnede W. 58, een copie naar ‘de Toorn’ met zijn vervaarlijk getrokken
2)
kromzwaard uit Burgkmair's reeks der zeven hoofdzonden , gebruikte Seversz. als
conterfeitsel van den fellen Hertog Govert met de bult, die o.a. Robert den Vries uit
Holland verdreef en Westfriesland aan zich onderwierp. Dat inderdaad dit ‘toornige’
karakter tot de keuze had geleid, blijkt uit de herhaling: een tweede keer drukte
Seversz. hetzelfde blok af als ‘Heer Wolfert van Veere’, dien het bijgevoegde
geschiedverhaal als listig en wreed kenmerkt.
3)
W. 105, door Seversz. afgedrukt als een conterfeitsel van Karel den Stoute , is
een copie naar een gedeelte uit Burgkmair's beroemde kleurenhoutsnede van
Maximiliaan te paard (1508). Met de toepassing van deze copie bleef Seversz. dus
vrij dicht bij huis. Joost de Negker verleende kort na zijn komst in Augsburg (± 1510)
zijn medewerking bij het tot stand komen der latere drukken van deze prent, welke
dan ook zijn monogram dragen. Gelijk we zoojuist zagen, was De Negker nog kort
te voren bij Seversz. in dienst geweest, zoodat het lang niet ondenkbaar is, dat de
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Leidsche uitgever zijn kennis van het Augsburgsche werk aan zijn persoonlijke
4)
relaties met Burgkmair's houtsnijder dankte .
Over de wijze van copieeren der drie aan Burgkmair ontleende houtsneden valt
weinig op te merken. De copieën staan niet al te veel bij hun voorbeelden ten achter
en volgen deze getrouw, met uitzondering van de toevoeging van een spies in de
hand van Karel den Stoute. De blokken werden waarschijnlijk wel evenals die der
vorige groep speciaal voor de ‘Cronycke’ gesneden; van een vroeger gebruik is ons
ten minste niets bekend, al hebben wij er niet stelselmatig alle uitgaven van Seversz.
vóór 1517 op nagezien.
F. De tien houtsneden van Lucas van Leyden, in totaal 12 maal afgedrukt, vormen
tegenover de 45 aan Schedel's kroniek ontleende houtblokken, welke tezamen 150
5)
afbeeldingen opleverden, slechts een geringe minderheid .
Daar bovendien ten hoogste drie dezer tien houtsneden door Lucas van Leyden
6)
onmiddellijk voor Seversz.' kroniek werden ontworpen , is de vaak herhaalde
mededeeling, dat de eerste druk der ‘Divisiekroniek’ groo-
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1)

tendeels door Lucas van Leyden werd geïllustreerd niet houdbaar . Er is evenwel
een andere eer, die men Seversz. kan nageven, en wel deze, dat hij zich reeds
omstreeks 1507/08 de medewerking heeft verworven van het toen 13 à 14 jarige
wonderkind, dat Lucas Hughe's zoon van Leyden was.
Op den door Joost de Negker naar Lucas' ontwerp gesneden ‘Sint Maarten’ van
1508 en een drukkersmerk van 1509 volgen in de jaren tusschen 1511 en 1515
twee reeksen met religieuze voorstellingen, resp. van 15 en 28 stuks. De
chronologische orde der prenten binnen deze reeksen valt niet meer te bepalen.
Zeker is, dat ze niet afgeleid kan worden uit de volgorde, waarin wij ze in de ons
thans bekende boeken uit Seversz.' uitgeverij zien verschijnen.
Drie prentjes uit de reeks der kleinste houtsneden, die niet veel grooter zijn dan
2)
postzegels (n.l. 33-25 mm), kennen wij uit een uitgave van 1511 ; in een missale
3)
van 1514 verschijnen er behalve één dezer drie nog 23 andere ; een boek van 1515
4)
bevat er 18, waaronder weer enkele nieuwe . Alle vertoonen zij een heilige ten
halven lijve, staande onder een ornamentale boog. Voor zijn kroniek van 1517
gebruikte Seversz. twee blokken uit deze reeks. Een Ste. Katharina, wier beeltenis
hij afdrukte naast het verhaal van een wonder,

KAREL DE V.

Houtsnede door Lucas van Leyden uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 109).
Waarschijnlijk heeft Lucas van Leyden den vorst bij diens intocht in Leiden (1515) aanscouwd.

geschied met een reliquie, die van deze heilige in Leiden werd bewaard (W. 77) en
een Maria Magdalena (W. 85) als illustratie bij het bericht van het terugvinden van
5)
haar lijk, anno 1280 .
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In het reeds genoemde missale van 1514 vindt men verder in grooter formaat
een reeks van vijf gebeurtenissen uit de heilige geschiedenis. Deze houtsneden
zullen wel niet lang vóór de verschijningsdatum van deze uitgave zijn ontstaan. In
1517 gebruikte Seversz. uit deze reeks het blok van Christus' geboorte ter illustratie
6)
van diezelfde gebeurtenis (W. 12) .
Uit dezelfde tijd, en eveneens voor 't eerst in het missale van 1514 voorkomend,
7)
is de groote prent der ‘Beweening’ (W. 15) .
Tot zoover de reeds bestaande prenten met religieuze onderwerpen, die als
illustraties van bijbelsche of heilige geschiedenissen in de kroniek een plaats konden
vinden. De houtsnede, die in tijdsorde hierop volgt, was een actualiteit in de letterlijke
zin van dat woord: een portret van den jongen Karel V (W. 109), voorzien van zijn
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koningsinsigniën en nog in het kroningsjaar 1516 verschenen in Seversz.' uitgave
1)
van Philippus à Leydis' ‘De rei publice cura’ . Reeds Dülberg wees erop, dat Lucas
in 1515 Karel heeft kunnen zien bij diens intocht in Leiden.
We zijn thans genaderd tot het verschijningsjaar van de kroniek. De 20-jarige
meester is dan reeds sedert jaren een Europeesche beroemdheid. Stellig zal
Seversz. moeite hebben gedaan, zijn medewerking voor de uitgave van zijn
geschiedboek te krijgen; het blijft echter bij drie prenten: een blokje van een bisschop
(W. 38), een houtsnede, die Seversz. als Hertog Puppijn van Brabant gebruikte (W.
30), en een staande figuur met een vlaggestok in de hand waarboven een los blokje
met een vlag paste (W. 49).
Tot het in scène brengen van voorvallen uit onze eigen geschiedenis is Lucas
niet gekomen. Dit valt des te meer te betreuren, omdat hij een geboren illustrator
was. Zijn eerste gedateerde gravure - evenals zijn eerste houtsnede uit het jaar
1508 - geeft een scène weer uit de spannende, te voren nimmer uitgebeelde
geschiedenis van Mohammed en den monnik Sergius, die hij bij Jan van Mandeville
had kunnen lezen. Men weet niet wat men in deze prent meer moet bewonderen:
de magistrale techniek van graveeren of de geniale onafhankelijkheid, waarmede
dit 14-jarige kind zijn eigen thema koos en het uitwerkte op een wijze, die
2)
onovertrefbaar is .
Hoe graag zouden we deze fantasie aan het werk hebben gezien voor de
‘Cronycke’ van 1517! Maar gelijk het zoo vaak gaat, het jeugdige genie werd zich
spoedig bewust van de traditioneele onderwerpen, door zijn voorgangers behandeld,
en zijn streven naar technische vervolmaking richtte zich bij voorkeur tot de oude,
geijkte onderwerpen.
Misschien dreef de zucht om met de grootsten te ijveren op hun eigen terrein hem
tot deze beperking, misschien ook speelden commercieele overwegingen hierbij
een rol.
Hoe dit zij, Seversz.' onderneming van 1517, die stellig ook niet te veel mocht
kosten, heeft op den geboren verteller, die Lucas was, haar werking ten eenen male
gemist. Dit is nog des te opmerkelijker, omdat Lucas wederom in de eerste jaren
van zijn wonderlijk vroege bloei blijk heeft gegeven van zijn belangstelling in het
historische costuum. Uit zijn eerste periode bezitten we n.l. de hierboven (bl. 58)
reeds besproken gravure met een wandelend paar, uitgedost in de kleederdracht
2

van omstreeks 1430 (afb. 24 ). Naar de aanleiding tot het ontstaan van de prent
kunnen we slechts gissen; maar hetzij Lucas uitsluitend om zich te oefenen een
ouder voorbeeld heeft willen copieeren, hetzij de hierboven genoemde historische
optochten met dit werkje in verband moeten worden gebracht, het blijft een feit van
belang, dat de jeugdige Lucas als wellicht de eerste Noord-Nederlandsche
kunstenaar zich heeft toegelegd op het weergeven van een costuum, dat in zijn
dagen niet meer gedragen werd.
Wat nu de drie genoemde houtsneden betreft, het prentje met Bonifacius
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(W. 38) lijkt wel uitgelokt door de soortgelijke copieën naar de houtsneden in de
1)
Neurenbergsche kroniek . Het is, alsof men Lucas de teekenstift ziet

BONIFACIUS.

Houtsnede door Lucas van Leyden uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 38). Eer
als type dan als portret ontworpen! Waarschijnlijk bepaalde de uitgever achteraf, voor welke
persoon dergelijke houtsneden moesten dienen.

pakken, om Seversz.' houtsnijders eens te wijzen, dat bisschoppen nog iets anders
kunnen zijn dan benepen kereltjes, weggedoken in verfomfaaide kleeren. Zijn
Bonifacius staat ruim en vrij binnen het kader, de houding der handen, de stand van
de kop op de schouders, de vrije val van de mantel, het is alles even frank en rustig.
Helaas, het bleef bij deze ééne proeve, die Seversz. slechts één maal afdrukte. Een
schrale aanduiding van hoe het had kunnen zijn!
Van de twee andere houtsneden, - hoewel stellig in dezelfdetijdontstaan-is het al
minder waarschijnlijk, dat ze expres voor de kroniek geteekend zijn.
Seversz. gebruikte ze in zijn boek resp. als Puppyn, de eerste graaf van Brabant
(W. 30) en Dirk I van Holland (W. 49). De eerste figuur, die waarschijnlijk wel uit
een grooter geheel zal zijn gelicht, draagt zijn naam in boek-drukletters op een lint
in de hand. Reeds het feit, dat de naam niet in houtsnede is aangebracht, doet
vermoeden, dat het blok eerst een andere bestemming had, en de wijze, waarop
de arceeringen van het lint ophouden, om voor het opschrift plaats te maken,
2)
versterkt nog de indruk, dat hier een oud opschrift is weggesneden (afb. op bl.
145).
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De staande graaf (W. 49) vertoont groote samenhang met een reeks van staande
graven en gravinnen van Holland, welke Steinbart onlangs als werk uit het atelier
van Jacob Cornelisz. publiceerde en waarvan hij vermoedde, dat het evenals de
3)
kroniek in verband met de kroningsfeesten van 1516 is ontstaan . Hoewel elke
nadere aanwijzing vooralsnog ontbreekt, is het niet onaannemelijk, dat Lucas' heraut
met zijn verwisselbare vlag een herinnering bewaart aan feestelijke
maskerade-optochten, die-gelijk we hierboven (bl. 25) zagen - ook in Leiden niet
onbekend waren.
Omstreeks deze tijd moet een vierde reeks met religieuze voorstellingen zijn
ontstaan, waarvan we behoudens twee in de ‘Cronycke’ afgedrukte prenten, (een
a

b

4)

God-Vader W. 2 en een Madonna met het Christus Kind W. 2 ) , pas in het jaar
1528 een spoor terugvinden. Enkele dergelijke
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1)

blokken blijken zich dan in Antwerpen bij Willem Vorsterman te bevinden . Het
ontstaan der geheele reeks moet echter om stylistische redenen in de jaren
omstreeks 1517 worden gesteld, m.a.w. in de tijd, toen Seversz. zijn kroniek juist
had voltooid. Het kunsthistorische probleem, dat hier schijnt te rijzen, (prenten die
liefst nog iets later gedateerd moeten worden dan de verschijningsdatum

HERTOG PUPPIJN VAN BRABANT.

Houtsnede door Lucas van Leyden uit Seversz.' Cronycke,
1517 (W. 30).
Stellig voor een ander doel vervaardigd, waarschijnlijk deel van een grooter blok (zie de
buiten het kader stekende elleboog) Opschrift in boekdrukletters, d.w.z. later toegevoegd.

van het boek waarin ze voorkomen) vindt een volkomen bevredigende oplossing,
wanneer men let op enkele bibliografische bijzonderheden. Het is n.l. in dit verband
2)
van belang te weten, dat - gelijk reeds Dodgson in 1898 vaststelde - de genoemde
a-b

twee prenten W 2 slechts in een gedeelte van de oplage der ‘Cronycke’
voorkomen. Ze zijn daar door Seversz. gebruikt bovenaan op fol. 1, als een vroom
begin van zijn werk.
De illustratie, die in de andere exemplaren voorkomt, is van veel geringere kwaliteit
en Stelt voor ‘Christus en Maria biddend voor de zielen in het vagevuur’; de prent
moet worden toegeschreven aan dezelfde hand als de hieronder nader te bespreken
houtsnede van het titelblad (W. 1).
3)
Nu heeft Mej. Ruys nog andere verschillen tusschen de diverse exemplaren van
Seversz.' kroniek vastgesteld, welke verschillen tot de eerste drie katernen beperkt
blijven. Gelijk wij nog nader zullen aantoonen, is het waarschijnlijk, dat deze twee
versies kort na elkaar te Leiden door Seversz. zelf zijn vervaardigd. Naar de redenen
van deze herdruk kunnen wij slechts gissen, en het zou stellig onverantwoord zijn
te beweren, dat de uitgever zijn eerste katern overmaakte omdat hij inmiddels over
de zooveel fraaiere prenten van Lucas beschikte. Wel kan men constateeren, dat
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Seversz., toen hij in 1517 of kort daarna zijn eerste katern herdrukte, de oude
houtsnede door de twee zooveel betere prenten van Lucas verving, een vooruitgang,
die juist omdat
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ze op een der eerste bladzijden plaats vond, het cachet van het boek zeer verhoogde.
Hoe moet men zich bij Lucas' houtsneden de verhouding tusschen ontwerper en
houtsnijder denken? Deze theoretische vraag dienen wij hier in te lasschen, omdat,
al naar de beantwoording die men daaraan geeft, de grenslijn tusschen het werk
van den meester en dat van zijn leerlingen of navolgers zich wijzigt. Wie vasthoudt
aan Van Mander's mededeeling, dat Lucas zelf in het hout sneed, zal vele der minder
sterke werken als atelier-producten moeten bestempelen, terwijl aanhangers van
de opvatting dat Lucas - gelijk vrijwel al zijn kunstbroeders - het houtsnijden aan
vaklieden overliet, een ruimere marge hebben om zwakheden en gebreken in de
uitvoering op naam van den houtsnijder te stellen.
Over het algemeen is er alle reden, ditmaal Van Mander's woorden in twijfel te
trekken; niet het minst zwaar weegt daarbij o.i. het argument, dat geen van Lucas'
1)
houtsneden gesigneerd is . Houdt men aan deze opvatting vast, dan wordt dus de
overgang naar de volgende groep, de houtsneden ‘uit de omgeving’ van Lucas van
Leyden, veel gelijkmatiger, zoo zelfs, dat er verschil van opvatting mogelijk is wat
betreft het aantal der aan Lucas toe te schrijven prenten.
G. Tot de werken, wier ontwerp niet aan Lucas, maar aan een navolger moet worden
toegeschreven, rekenen wij de Nrs. 94, 103, 104, en 108 van

o
WONDER VAN STE BARBARA TE GORINCHEM, A 1448. Houtsnede door een navolger van Lucas

van Leyden uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 103).
Onder de 110 in de Cronycke afgedrukte houtsneden is deze prent een der weinige illustraties
in de ware zin van het woord.

onze lijst.
De eerste prent, voorstellende een voor een crucifix geknielde non, is de afdruk
van een besnoeid houtblok, dat we het eerst bij Seversz. in een uitgave van 1509
aantreffen. Gelijk reeds Mej. Kronenberg te kennen gaf, kunnen de zes houtsneden
waarvan dit er één is, bezwaarlijk als werk van Lucas gelden, al maakt de reeks
2)
onder de boekillustraties dier dagen geen slecht figuur .
W. 103, een niet van elders bekende houtsnede van een Ste Barbara-mirakel te
Gorinchem, is onder alle houtsneden in de ‘Cronycke’ de eenige historische illustratie
in
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de moderne zin van het woord. Het prentje vertoont de aangrijpende lot- gevallen
van den ‘vleyshouwer’ Henric Cock, die op ‘Sinte Augustijnsnacht’ 1448 bij een
brand door tusschenkomst van Ste Barbara gered werd van het lot, te overlijden,
zonder de sacramenten der stervenden te hebben ontvangen en die met verkoold
lichaam, nog slechts levend naar oogen, tong en hart, ‘door twee langhe stegen’
naar het huis van zijn dochter liep. ‘Die vingheren ende theen van sinen handen
ende voeten vielen al gaende hier ende daer opter straten’ schrijft Aurelius drastisch.
Bij zijn dochter aangekomen biecht hij, ontvangt absolutie, vertelt de wonderbaarlijke
tusschenkomst van de heilige en sterft.
Op de houtsnede ziet men in de eérste plaats, hoe Ste Barbara ‘in sulken schijn
alsmen haer beelde inder kercken maelt’, dus met haar attribuut, de toren, als een
kindje op haar arm, van boven uit de wolken toeziet. De hoofdscène verbeeldt het
oogenblik, dat zij den geblakerden man met zijn verwrongen voeten en stompjes
van handen uit het vuur leidt, terwijl op de achtergrond de stakker naakt en
1)
moederziel alleen door de nachtelijke straten strompelt .
De portretten van Philips van Bourgondië (W. 104) en van Philips den Schoone
2)
(W. 108) zijn waarschijnlijk wel eveneens voor de kroniek vervaardigd . Naarmate
het geschiedverhaal voortschreed, werd het natuurlijk moeilijker, te putten uit een
voorraad bestaande houtblokken. De illustratie wordt dan ook naar achteren toe
steeds schaarscher. De in die dagen gangbare uitgeversgewoonte, om ter verhooging
der aanlokkelijkheid de meeste illustraties in de eerste katernen te plaatsen, werd
in dit geval nog door de omstandigheden in de hand gewerkt.
Een uitgever moest wel voor het laatste gedeelte nieuwe blokken laten snijden,
of de hoofdstukken over de moderne tijden bleven ongeïllustreerd.
Wij zagen, dat Seversz. voor enkele gevallen zich de medewerking van Lucas
van Leyden verzekerde, maar we konden daarbij tevens vaststellen, dat van een
grootscheepsche opdracht om voor zijn geschiedwerk illustraties te ontwerpen,
geen sprake is geweest.
Nu treffen we sedert 1512 in Seversz.' uitgaven ook sporen aan van een navolger
van Lucas, op wiens naam ook deze reeks Lucas-achtige houtsneden in de
Divisiekroniek moet worden gesteld. De andere in aanmerking komende houtsneden
3)
4)
zijn: een vergadering met een koning op een troon en een ‘Bergrede’ . Van de
eerste dezer prenten had Mej. Kahn reeds in 1918 met uitstekende stijlkritische
argumenten vastgesteld, dat zij het werk moesten zijn van een ouderwetscheren
teekenaar, die omstreeks 1511 onder de invloed van Lucas geraakte, maar wiens
stijl na die tijd geen vernieuwingen ondergaat.
Deze karakteristiek geldt ook geheel en al voor de vier houtsneden, die deze
5)
meester omstreeks 1517 voor Seversz.' kroniek ontwierp .
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H. Toen Von Rumohr in 1837 zijn globaal overzicht gaf van de in de ‘Cronycke’
1)
voorkomende houtsneden , noemde hij een der groepen:

GRAAF DIRK IV.

Houtsnede uit Seversz.' Cronycke, 1517 (W. 56).
Renaissance-heros, waarschijnlijk aan een Italiaansch voorbeeld ontleend.

‘Copien nach altitalienischen, in Kupfer gestochene Spielkarten’. Hiermede kan hij
2)
geen andere bedoeld hebben dan de Nrs. 53, 56, 61 en 80 van onze lijst . Deze
prenten vertoonen steeds één, op antikiseerende wijze uitgedosten krijgsman,
gewapend met een vervaarlijk groot tweesnijdend zwaard. Het is ons niet mogen
3)
gelukken de voorbeelden, waarop Von Rumohr zinspeelde, terug te vinden . In elk
geval is zijn vermoeden, dat aan deze houtsneden Italiaansche voorbeelden ten
grondslag liggen, zeer aannemelijk.
Met deze groep van vier staande krijgers zouden wij één vrouwelijke half figuur
in verband willen brengen (W. 81). Het is waar, dat deze prent met de traditioneele
onderafsluiting door een bloemkelk op het eerste gezicht eer aan de houtsneden
van Schedel's kroniek doet denken. Daar staat tegenover, dat alleen reeds het
rustiger verloop der contouren en de zooveel eenvoudiger arceeringen deze prent
onderscheiden van de copieën naar de Duitsche illustraties. Wanneer Von Rumohr's
hypothese juist is, zou men kunnen denken, dat voor deze ‘Vrou Margriete’ de één
of andere dame uit een Italiaansch kaartspel tot voorbeeld is genomen. Het strenge
profiel van het portret wijst in dezelfde richting.
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De houtsnede-techniek dezer vijf prenten geeft geen aanleiding tot het maken
van bijzondere opmerkingen; in kwaliteit staan deze houtsneden stellig het laagst
van alle in het boek voorkomende illustraties.
I. Van weinig belang voor het onderwerp van deze studie is de groep van drie
houtsneden met religieuze onderwerpen, waarvan de houtblokken reeds zeer
versleten waren, toen Seversz. ze in zijn ‘Cronycke’ opnam. Deze drie houtsneden
zijn: een ‘Salvator Mundi’, d.w.z. een Christus met zegenend opgeheven rechterhand
en in zijn linkerarm een rijksappel, het symbool der wereld (W. 3), een ‘Maria op de
Maansikkel’ (W. 87) en een prentje van twee engelen, die een monstrans ophouden
(W. 95). De maten dezer houtsneden verschillen, maar de stijl vertoont groote
4)
overeenkomst .
Wij kunnen ons hier niet begeven in het ingewikkelde probleem der voor-
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geschiedenis van deze hout-blokjes. Wel willen wij wijzen op eenige interessante
iconografische verschuivingen. Seversz. beeldde n.l. het prentje van den ‘Salvator
Mundi’ af bij het hoofdstuk der schepping, een plaats waar het niet allereerst thuis
hoort. In een gedeelte der oplage vindt men trouwens in plaats van dit prentje een
‘Schepping van Eva’, een vrij grove houtsnede, die stylistisch met geen der overige
illustraties overeenkomsten vertoont. Daar de meeste exemplaren den ‘Salvator’
vertoonen en vooral, omdat deze illustratie ook voorkomt in de vellen, die de
Antwerpsche uitgever Jan van Doesborch in 1530 met een vervolg in de handel
bracht, moet men wel aannemen, dat Seversz. het blokje met de ‘Schepping van
Eva’ later heeft vervangen door dat met den ‘Salvator’, dat zich reeds in zijn bezit
1)
bevond en dat oorspronkelijk in devote boekjes had dienst gedaan .
Hij deed dit waarschijnlijk onder invloed van Rolevinck's ‘Fasciculus’. In de meeste
uitgaven van dat werk vindt men n.l. een ‘Salvator Mundi’. In de tweede Keulsche
uitgave van 1474 was behoudens een gekruisigden Christus deze voorstelling zelfs
2)
de eenige figuurlijke afbeelding .
In de diverse ‘Fasciculus’-uitgaven vindt men dezen ‘Salvator’ echter nimmer als
illustratie bij het scheppingsverhaal. De houtsneden, die in de latere edities aan het
boek Genesis zijn gewijd, zijn direct of indirect afgeleid uit de desbetreffende
3)
houtsneden in het Lübecksche ‘Rudimentum noviciorum’ . De ‘Salvator’-illustraties
der verschillende Fasciculus-edities wisselen in type; zoo houdt de Christus in de
uitgaven van Veldener een boek in zijn linkerhand, terwijl de wereldbol onder zijn
4)
linkervoet rust . Een apart onderzoek zou hier stellig op zijn plaats zijn. Daarbij ware
in het oog te houden, dat reeds in een omstreeks 1440 door den ‘Meester van
Catherina van Cleef’ verluchte bijbel de schepping der sterren geïllustreerd wordt
5)
door een ‘Salvator Mundi’ .
De tweede afbeelding dezer groep, een ‘Maria op een maansikkel’, omgeven
door vier engelen (W. 87), hoort oorspronkelijk stellig in soortgelijke devote boekjes
o

thuis als de ‘Salvator’. Seversz. drukte het prentje af naast het verhaal van een A
1282 te Heukelom voorgevallen Maria-wonder, waarvoor hij dus niet, zooals in het
geval van het Gorkumsche Barbara-mirakel, een speciale houtsnede liet
vervaardigen.
Het derde prentje, twee engelen met een monstrans (W. 95), illustreert het bekende
Amsterdamsche hostie-wonder (1345), waaraan in 1518 Jacob Cornelisz. zijn
6)
beroemde houtsneden zou wijden .
Overeenkomstig het traditioneele karakter van deze houtsneden vertoont ook de
stijl, waarin ze zijn uitgevoerd, enkele zeer archaïstische kenmerken. O.i. dan ook
volkomen ten onrechte rekende Delen de ‘Salvator’-houtsnede tot het oeuvre van
den ‘Meester van de passie van Delbecq-Schreiber’ (± 1480/90), wiens werk juist
door originaliteit en frischheid uitsteekt boven het meerendeel der toenmalige
7)
illustraties . De voornaamste archaïstische trek der drie houtsneden uit de ‘Cronycke’
is de typische haakvorm der lijnen
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die de gewaadplooien aanduiden, en deze komen in de Passie van
1)
Delbecq-Schreiber juist niet voor .
K. Zelfs het titelblad der ‘Cronycke’ is niet voor deze gelegenheid ontworpen,
maar behoort tot een groep onderling slechts weinig verschillende houtsneden, die
alle als titelprent dienden bij diverse uitgaven van het boek ‘Sidrac’, een in de
Middeleeuwen zeer geliefde uitvoerige catechismus met encyclopaedische strekking,
waarvan reeds in 1496 te Deventer een gedrukte uitgave verscheen. Seversz.
bezorgde twee ongedateerde uitgaven van dit werk. Op het titelblad van één dezer
edities vindt men de bedoelde houtsnede, voorstellende den wijsgeer Sidrac, die
met het typisch middeleeuwsch doceerende gebaar van het aftellen op de vingers
den hem ondervragenden koning Boctus inlicht over de aardsche en hemelsche
2)
zaken, wier twee sferen duidelijk gescheiden boven elkaar zijn afgebeeld .
Zoolang niet de verhouding der diverse titelhoutsneden der ‘Sidrac’-uitgaven is
vastgesteld, is het gewaagd zich in gissingen te begeven omtrent, de oorsprong
van deze compositie en de ouderdom van Seversz.' blok. Onder de houtsneden in
Seversz.' bezit is er evenwel één, die om stylistische overwegingen met de
titelhoutsnede der ‘Cronycke’ in verband kan worden gebracht. Het is de hierboven
(bl. 145) reeds genoemde prent met de zielen in het vagevuur, welke in een klein
aantal der exemplaren voorkomt op fol. 1 in plaats van de beide houtsneden door
a-b

Lucas van Leyden (W. 2 ). Deze houtsnede is het eerst gesignaleerd op de
titelbladzijde van een stichtelijk tractaat ‘Der Zielen Troost’, waarvan o.a. de
3)
Antwerpsche drukker Adriaen van Berghen in 1509 een uitgave in het licht gaf .
Beide prenten zijn niet bovenmatig goed gesneden, maar trekken toch door een
onopgesmukte natuurlijkheid de aandacht.
L. De groep der resteerende, ons niet van elders bekende en ook niet onderling
met elkaar in verband te brengen houtsneden omvat vijf prenten (W. 44, 47, 48, 52
en 110), die wij in de volgorde van hun voorkomen zullen bespreken.
De houtsnede W. 44 is een illustratie bij het levensverhaal van den heiligen priester
o

Jeroen van Noordwijk, welke aldaar A 838 door de Denen werd vermoord. De
houtsnede geeft den heilige weer zooals hij ook later steeds is uitgebeeld, met valk
4)
en zwaard als attributen resp. van zijn adelijke afkomst en zijn martelaarschap . De
techniek van deze houtsnede met haar zware, regelmatig-parallelle arceeringen
vindt men nergens onder de illustraties der ‘Cronycke’. Om iets dergelijks te vinden
5)
moet men minstens 25 jaren terug gaan , hoogstwaarschijnlijk zal dit blok dan ook
door Seversz. van een zijner collega's zijn overgenomen.
Wèl opzettelijk voor de ‘Cronycke’ vervaardigd is de houtsnede W. 47, een
fac-simile reproductie naar het in 1502 gevonden opschrift op de dakpannen
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van het huis Roomburg, even buiten Leiden, waarover we hierboven (noot 53:1)
reeds spraken.
De prent W. 52 bij het verhaal der stichting van de abdij te Egmond vertoont een
monnik, aalmoezen uitdeelend aan een kloosterpoort. Ook dit houtblok zal wel reeds
een lange vóórgeschiedenis hebben, al is het ons niet mogelijk oudere afdrukken
aan te wijzen. De aanwezigheid van een wormgaatje heft echter elke twijfel
dienaangaande op.
De laatste illustratie in de ‘Cronycke’ heeft betrekking op een miraculeus
kruisbeeld, dat in Noorwegen aan een holle boom ‘wonderlic gewassen’ was en in
Aurelius' dagen in de St. Pancras kerk te Enkhuizen een centrum van aanbidding
vormde. Deze prent komt behalve in de ‘Cronycke’ nog voor in een devoot boekje,
1)
dat Seversz. in 1518 uitgaf . Waarschijnlijk is het blokje dus wel voor Aurelius'
verhaal gesneden, temeer omdat het crucifix op het prentje inderdaad een vergroeide
boom is.
v

Voor het bibliografische onderzoek is fol. 92 , aan het slot van het eerste deel, stellig
de belangrijkste bladzijde der geheele ‘Cronycke’. De schrijver recapituleert daar
zeer in het kort de gang van zijn betoog, van de schepping der wereld via het
Romeinsche rijk en Karel den Groote tot het begin van het Hollandsche huis. Deze
caesuur valt wonderlijk genoeg niet samen met de indeeling in divisies; het hoofdstuk
‘een voerreden vander graeflickheit van Hollant en Zeelant’, waarmede het tweede
deel begint, is het vijfde capittel van de vierde divisie, en sluit geheel aan bij de
v

tekst, die aan de recapitulatie op fol. 92 voorafgaat.
Met typografische middelen is de bedoelde rustpooze evenwel zeer duidelijk
aangeduid: het résumé beslaat ruim een halve bladzijde, welke in de meeste
exemplaren van de ‘Cronycke’ verder gevuld is met 10 kleinere wapenschilden,
gerangschikt om één grooter. Bovenal opvallend is de passage, waarin Aurelius
spreekt van een op die plaats ingevoegde wereldkaart, die den lezer moest helpen,
zich een voorstelling te vormen van de ligging der besproken en nog ter sprake
komende geografische namen. Deze kaart ontbreekt in de meeste exemplaren.
In enkele etappen is men toch op het spoor gekomen van deze oudste Hollandsche
wereldkaart. Eerst ontdekte W. Nijhoff een exemplaar in een 16de-eeuwsche bijbel,
en tenslotte vond Mej. Ruys de kaart in twee der door haar onderzochte 19
2)
exemplaren der ‘Cronycke’ . Het blijkt, dat deze kaart, die in eerste staat het adres
draagt van Jan Seversz. en 1514 gedateerd is, een tot het jaar 1513 bijgewerkte,
vereenvoudigde copie op kleine schaal is van de beroemde wereldkaart van
Waldseemüller van 1507. De niet van elders bekende houtsnijder teekent zich met
3)
de letters C.H. onder toevoeging van een pot .
Burger, die de kaart nauwkeurig bestudeerde, komt tot de slotsom, dat ze als het
werk van den Hollandschen kroniekschrijver beschouwd moet worden,
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waarbij hij het in het midden laat, of ‘de kaart met het boek in het plan van schrijver
en uitgever van het begin af één geheel uitmaakte’. Verder roemt hij het
wetenschappelijke streven van Aurelius, dat er geen genoegen mee nam,
Waldseemüller's 7 jaar oude kaart te copieeren, maar er op uit was, zijn lezers ‘de
1)
resultaten van de groote ontdekkingen der laatste jaren te toonen’ . Dat het initiatief
in dezen van Aurelius uitging, zal men veilig mogen aannemen. Wij wezen er reeds
op, hoezeer de overige illustraties in wetenschappelijk gehalte bij de tekst achter
staan. Wanneer het aan Seversz. had gelegen, zou hij waarschijnlijk wel de
wereldkaart uit Schedel's ‘Weltchronik’ hebben laten copieeren met dezelfde
gemoedsrust, waarmede zijn Neurenbergsche confrater Koberger de beroemde
kaart in Pomponius Mela's ‘Cosmographia’ (Venetië 1482) als voorbeeld had
2)
aanvaard .
Het feit, dat Aurelius' wetenschappelijke zorgen zich niet tot de eigenlijke illustraties
uitstrekten, maar zich beperkten tot de wereldkaart en de inscriptie te Roomburg,
is teekenend voor de algemeene toestand.
De geleerden achtten het nog niet hun taak, de illustratoren leiding te geven. De
rijk met miniaturen verluchte historie-handschriften lagen echter nog te goed in de
herinnering van het publiek, dan dat de uitgevers met ongeïllustreerde publicaties
voor den dag konden komen.
De beteekenis van Aurelius' geschiedenis in de landstaal is buitengewoon groot
geweest; wellicht niet zoozeer voor de officieele geschiedschrijving als wel voor de
volksverbeelding. Het bleef een veel gelezen boek, ook in de uitgaven der jaren
1585, 1591, 1595 en 1636.
Naarmate het onderscheidingsvermogen en de kritiek toenemen, vallen de onjuiste,
populaire houtsneden weg, zonder dat evenwel het scheppend vermogen in staat
is, de open gekomen plaatsen te vullen. Het uiterlijk der historieboeken wordt in de
16de eeuw geleidelijk soberder. Ook voor deze ontwikkeling kunnen de
opeenvolgende uitgaven der Divisiekroniek als voorbeeld gelden.
Daar die drukken slechts met portretten der diverse graven en landsheeren waren
verlucht, kan men werkelijk zeggen, dat de Hollanders dit boek om zijn tekst
beminden. Men heeft een exemplaar van de uitgave van 1585 gevonden in de hut
3)
op Nova-Zembla , en het is een zonderling tafereel, wanneer men zich Heemskerck,
Barentsz. en hun makkers voorstelt, zich de lange poolnacht kortend met de
middeleeuwsche verhalen van Aurelius.
De invloed op de volksverbeelding verraadt zich nog op andere wijze. De enkele
gebeurtenissen uit de vaderlandsche historie, die in de loop der 16de en 17de eeuw
in zelfstandige kunstwerken werden uitgebeeld, zijn vrijwel zonder uitzondering
terug te vinden in deze in dit opzicht ongeïllustreerd te noemen divisiekroniek. Wij
vermelden slechts de wonderbaarlijke bevalling der Gravin van Henneberg, en de
voorbeeldige rechtspraak van Graaf Willem den Goede over den baljuw van
4)
Zuid-Holland .
Toen tenslotte de Romantiek kwam, en in geheel Europa de historische
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onderwerpen door de kunstenaars met lantarentjes gezocht werden, was het
laat-middeleeuwsche werk kort te voren door Wagenaar vervangen. Er woei een
internationale wind, en zoo zal de Parijsche Dordtenaar Ary Scheffer, die voor zijn
twee pendants ‘Eberhard der Greiner het tafellaken in tweeën snijdend’ en ‘Eberhard
zijn zoon beweenend’, de stof aan een ballade van Uhland ontleende, wel nimmer
vermoed hebben, dat zijn voorvaderen gedurende bijna drie eeuwen datzelfde motief
1)
in de divisiekroniek hadden kunnen lezen .
Men heeft zich er over verbaasd, dat een 53 maal herdrukt, aan de divisiekroniek
ontleend compendium tusschen de jaren 1538 en 1802 voor de Protestantsche
2)
burgerij der Republiek een leerboek voor vaderlandsche geschiedenis kon blijven .
Nog verwonderlijker is ons inziens het feit, dat gedurende al die jaren in een land,
waar de boekproductie op zoo hooge trap stond, nimmer gestreefd is naar een
geïllustreerde uitgave van het geliefde werk. Dit valt nog meer op, wanneer men
daarnaast de rijke uitgaven legt der geschiedwerken, die een recenter tijdvak
3)
bestrijken (Hooft, Van Meteren, e.d.) en waarin behalve de talrijke portretten toch
ook wel degelijk tafereelen te vinden waren.
Seversz.' pogingen van 1517 zijn niet het eerste, maar het laatste stadium van
een ontwikkeling geweest.
***

De belangrijkste buitenlandsche producten
Er staan thans aan ons onderzoek twee mogelijkheden open: de eerste is een
nauwkeurige registratie van de steeds meer terugloopende illustreering der rij
populaire geschiedwerken in de landstaal, welke in Holland door Veldener's
‘Fasciculum’ en Aurelius' ‘Cronycke’ werd geopend.
Deze taak lijkt ons voor het oogenblik minder belangrijk, te meer daar de
verluchting der kronieken met gravenreeksen zonder veel bijwerk is, en dus uit
iconologisch oogpunt weinig nieuws vertoont. De overigens zeer interessante
kwesties, die met deze afbeeldingen samenhangen, zijn bovendien meer van
genealogisch en historisch karakter en passen ook uit dien hoofde minder in dit
boek.
Een andere opgave zou hierin kunnen bestaan, het nieuwe te signaleeren, dat
op het gebied der historische illustratie zoowel hier te lande als over de grenzen tot
stand komt. Deze weg willen wij thans inslaan.
Voor de streken buiten de Nederlanden komt vooral het Duitsche rijk in
aanmerking. De humanistische centra Augsburg, Neurenberg en Straatsburg zijn
4)
daar de steden, waar in dit opzicht veel nieuws werd geproduceerd , maar bovenal
verdient het hof van Keizer Maximiliaan onze aandacht. In Frankrijk was deze
belangstelling in het nationale verleden veel geringer. Hier trok de klassieke oudheid
steeds alle antiquarische interesse tot zich, terwijl
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men bovendien in dit tijdvak niet beschikte over ontwerpers voor boekillustraties,
die bij een Dürer, een Burgkmair of een Holbein zelfs maar in de schaduw konden
staan.
Engeland levert behalve de werken van De Heere (bl. 92) en Verstegen (noot
168:4) (n.b. twee Vlamingen!) vóór de 17de eeuw niets vermeldenswaardigs. Een
belangrijke plaats neemt Zwitserland in, niet alleen door de productie der Baselsche
persen, die geheel en al bij de humanistische Zuid- Duitsche voortbrengselen
aansluiten, maar ook door de uitbeeldingen van het Tell-verhaal, dat reeds zeer
1)
vroeg de kunst geïnspireerd heeft .

J. Wimpfeling, Germania, Straatsburg 1501.
Het eerste werk, dat binnen de door ons gestelde tijdsgrens 1500-1800 voor
afbeeldingen van het oud-Germaansche verleden in aanmerking komt, het in 1501
door den humanist J. Wimpfeling bij Prüss te Straatsburg uitgegeven tractaat
‘Germania’, is nog geheel en al traditioneel in zijn illustraties.
Het boek bevat n.l. slechts twee houtsneden, de eerste met de wapens van
2)
Straatsburg en de tweede met de Heilige Maagd als patrones van die stad .

Burgkmair's Genealogie van keizer Maximiliaan 1512.
De plannen van keizer Maximiliaan, om door middel van een rijk geïllustreerd
geschiedwerk de roem van zijn doorluchtig huis te verbreiden, gaan terug tot het
jaar 1499. In 1509 waren de twee keizerlijke geheimschrijvers, die de opdracht
hadden een stamboom op te stellen, met hun werk gereed en kon de kunstenaar
Burgkmair een begin maken met het creëeren van zijn rijk uitgedoste reeks
‘historische’ figuren, welke als de ‘Genealogie’ bekend staat. De Augsburgsche
humanist Conrad Peutinger was de bemiddelaar tusschen den kunstenaar en den
keizer, die ook bij deze onderneming een groot persoonlijk aandeel in de
werkzaamheden nam. In 1512 was de reeks tot 92 prenten aangegroeid. Verschenen
is het werk tenslotte nimmer: twijfel aan de historische juistheid van de stamboom
stond een publicatie in de weg. Toch is er van deze reeks zoowel direct als indirect
een enorme invloed uitgegaan. Want al is de ‘Genealogie’ dan ook nooit verschenen,
de onderling vrij sterk afwijkende proefdrukken, die ons thans nog zijn overgeleverd,
zullen stellig ook buiten Burgkmair's werkplaats gecirculeerd hebben. De talrijke
hieronder in chronologische volgorde nader te bespreken copieën en navolgingen
3)
zijn er om het te bewij zen .
De bladen der ‘Genealogie’ vertoonen alle één staande of zittende koningsfiguur.
Sommige hebben een wapenschild tegen hun voet geplaatst en bij een aantal vindt
men in de lucht een voorwerp, dat het ‘symbool’ van den afgebeelden koning is
(een parelsnoer, een geldzak, een harp e.d.). De uitrustingen dezer geharnaste
ridders getuigen van een buitengewone fantasie, maar niet van zeer veel historische
kennis. Trouwens, wie zou ook in die dagen een complete documentatie hebben
kunnen verschaffen van de kleederdrachten, be-
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noodigd voor deze heerschersreeks, die tot Hector, den zoon van Priamus, opklimt
(afb. 42! Door het ontbreken van alle verdere accessoires levert trouwens
Maximiliaan's ‘Genealogie’ wel zeer weinig nieuws voor het probleem van het
uitbeelden van het historische tafereel.

Daniël Hopfer's titelblad bij het ‘Chronicon Abbatis Urspergensis’,
Augsburg 1515.
Niet veel rijker is de oogst in een in 1515 bij J. Miller te Augsburg verschenen
‘Chronicon Abbatis Urspergensis’, door Burchard van Ursberg, dat volgens de
trotsche titel begint met de regeering van Ninus den Groote, Koning der Assyriers,
en eindigt met die van Keizer Frederik II. Afbeeldingen betreffende Germaansche
of middeleeuwsche oudheden treft men wel is waar in dit boek niet aan, maar de
titelhoutsnede van de hand van Daniel Hopfer vertoont de conterfeitsels van beide
1)
genoemde vorsten . Ninus is hier door den kunstenaar uitgebeeld op een wijze, die
geheel aansluit bij wat we in hoofdstuk. IV over den Renaissance-heros hebben
medegedeeld. Schouder-, knie- en borstleeuwen ontbreken niet, maar een Turksch
kromzwaard kenmerkt dezen held als een Oosterling. De geheele wijze van
uitbeelden verraadt verder invloed van Burgkmair's bovengenoemde reeksen.

Burgkmair's titelblad bij Jordanes, ‘De Rebus Gothorum’, Augsburg
1515.
In hetzelfde jaar 1515 ontwierp H. Burgkmair eveneens voor J. Miller te Augsburg
een titelblad bij Jordanes ‘De Rebus Gothorum’, voorstellend Albuvinus, koning der
Longobarden, die zittend in een hal, zich met Athanaricus, koning der Gothen,
2)
onderhoudt . Deze buitengewoon fraaie houtsnede, die zich in stijl en uitvoering
geheel en al aansluit bij de zoo juist genoemde reeksen en bij Burgkmair's illustraties
voor keizer Maximiliaan's ‘Theuerdank’ en ‘Weisskunig’ (ontstaan ± 1512 en vlg.
jaren), is te beschouwen als het eerste historische tafereel in de eigenlijke beteekenis
van het woord. De prent werd veertig jaar later nagevolgd voor de titelillustratie van
een soortgelijk werk: Joh. Magnus ‘Historia de omnibus Gothorum Sueonumque
3)
regibus’ (Rome 1554) .

Holbein's titelomlijsting met de overwinning van Arminius, Basel 2517.
Hoezeer de oudste geschiedenis van het vaderland in de kring der Duitsche
geleerden de hoofden vervulde, kan blijken uit een door den zoon van Hans Holbein
den Oude, Ambrosius Holbein (± 1494 - ± 1520), voor JohanFroben te Basel
gesneden titelomlijsting, waarop behalve de slag van Arminius tegen Varus het
klassieke motief van de ‘belastering van Apelles’ voorkomt. Deze houtsnede draagt
het jaartal 1517. Tot heden is de vroegst bekende druk waarin ze voorkomt uit het
jaar 1519. Speciaal voor eenig boek is deze prent waarschijnlijk niet gemaakt;
trouwens welk boek zou beide motieven hebben gecombineerd! Deze titelomlijstingen
hadden ook veel meer het karakter van
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een ornamentale versiering met algemeen begrepen motieven; direct verband met
de tekst is er vrijwel nooit. We zullen daarvan nog een ander typisch voorbeeld
1)
zien .
Als geschiedtafereel biedt dit eenvoudige prentje overigens minder dan de naam
zou doen vermoeden. Wel zijn de aanvoerders der twee legers niet alleen door
duidelijke naambordjes, maar ook eenigszins door hun kleedij onderscheiden.
Arminius draagt natuurlijk de ‘oud’-Duitsche landsknechtendracht, Varus een helm,
borstpantser en caligae. De uitrusting van zijn soldaten gelijkt veel sterker op die
der Duitschers. Eigenaardig is, dat ook hier de standaard met de dubbele adelaar
het Romeinsche leger aanduidt! (vlg. hierboven bl. 124). Wellicht is de klassieke
term ‘aquilla’ voor het Romeinsche veldteeken op deze overdracht van invloed
geweest.

Noviomagus, Lucubratiuncula de Batavorum insula, Antwerpen 1520.
Volstrekt zonder eenig verband met de inhoud is de verluchting op de
‘Lucubratiuncula de Batavorum insula’ van G. Noviomagus (Geldenhauer), in 1520
door M.H. van Hoochstraten te Antwerpen uitgegeven. Toch betrof het hier een der
eerste gedrukte wetenschappelijke boeken, die zich met de oudheden des vaderlands
bezighielden. Wij zouden de titelomlijsting bij dit boekje met haar
renaissance-ornamenten van engeltjes en grotesken buiten beschouwing hebben
gelaten, ware het niet, dat het jaartal 1510 op de houtsnede eenige opheldering
verlangt. De prent, tegenwoordig algemeen aan Jan Swart toegeschreven, is een
copie naar die op een in 1519 te Wittenberg verschenen preekje van Luther. Voegt
men daar nog bij, dat Jan Swart ± 1500 werd geboren en ± 1522 meester in
Antwerpen werd, dan moet om de genoemde drie redenen worden aangenomen,
dat deze 1510 gedateerde houtsnede tusschen 1519 en 1520 is ontstaan. Een
bibliografische of prentkundige verklaring van deze onregelmatigheid valt niet te
geven. Anders wordt het, wanneer men de historische zijde der kwestie beschouwt.
Geldenhauer's geschrift, dat een deel van Gelderland tot het oude Batavia wenschte
te rekenen, moet reeds eer in handschriften zijn verspreid. Alardus van Amsterdam
schreef er in 1515 over een brief aan Cornelius Aurelius, waarin hij deze aanspoort,
Geldenhauer te weerleggen; Aurelius' ‘Defensio gloriae Batavinae’, opgesteld
omstreeks 1516, was het antwoord. Noviomagus heeft er blijkens zijn voorrede prijs
op gesteld, bij de publicatie van zijn geschrift de nadruk op zijn prioriteit te leggen;
het jaartal 1510, dat wellicht iets geflatteerd is, moest, o.i. om diezelfde reden op
2)
het titelblad prijken .

Meisterlin's Augsburgsche kroniek 1522.
We zijn thans genaderd tot de hierboven (bl. 55) reeds gesignaleerde houtsneden
van den monogrammist H.S. in Meysterlin's Augsburgsche kroniek van 1522, met
de eerste voorstelling uit het primitieve leven der Germaansche stichters van die
3)
stad . Wij wezen reeds op de invloed van de zuil van Tra-
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janus voor het arrangement van dit tafereel, en op het aandeel dat de historicus
Meisterlin gehad kan hebben op de illustratoren der handschriften (1457), die 65
jaar later het voorbeeld werden voor de gedrukte uitgave (afb. 18).

Noviomagus, Historia Batavica, Straatsburg 1530.
Als oudste afbeelding der Bataven noemt Kampinga een kleine houtsnede, die
voorkomt op het titelblad van Gerard Geldenhauer's in 1530 bij Christian Egenolff
te Straatsburg uitgegeven ‘Historia Batavica.’ Of liever, hij laat zich voorzichtig uit
door te zeggen, dat de met dieren vellen bekleede personen die zich met de jacht
1)
bezighouden, ‘waarschijnlijk Bataven’ moeten voorstellen . In hoeverre kan dit
prentje beschouwd worden als een historische illustratie? Ten einde deze vraag te
beantwoorden, dienen we ons een beeld te vormen van de beteekenis van
Geldenhauer's historische studiën en van zijn loopbaan als humanist.
Gerard Geldenhauer, genaamd Noviomagus, werd omstreeks 1482 te Nijmegen
geboren. Zijn opvoeding genoot hij te Deventer onder Hegius en Oostendorp; na
omzwervingen in Leuven en Brussel werd hij in 1517 benoemd tot secretaris van
den nieuwen bisschop van Utrecht, Philips van Bourgondië. Na diens dood in 1524
trad hij in dienst van Maximiliaan van Bourgondië, abt van Middelburg, die hem in
1525 naar Wittenberg zond. Weldra ging hij tot de hervormde leer over en vestigde
zich, na een kort oponthoud te Antwerpen en Worms, omstreeks 1529 te Straatsburg,
waar hij een stipendium verkreeg en lessen gaf. In 1531 vertrok hij naar Augsburg,
waar hij eenzelfde functie uitoefende. Reeds in Juli 1533 vinden we hem als
hoogleeraar in de geschiedenis aan de Universiteit te Marburg, waar hij met enkele
2)
onderbrekingen tot zijn dood, 10 Januari 1542, gevestigd bleef .
We behandelden hierboven (bl. 156) reeds zijn omstreeks 1510 ontstane en in
1520 uitgegeven verhandeling ‘Lucubratiuncula de Batavorum insula’; een tweede
oudheidkundig tractaat ‘De Situ Zelandiae’ draagt de datum 19 September 1520.
Te Straatsburg gaf hij, in de maand Maart van 1529, dus kort na zijn vestiging in
die stad, de door hem geschreven biografie van zijn vroegeren broodheer Philips
2)
van Bourgondië in het licht | , en koos daarvoor - wellicht om de goedkoopte - een
drukker, die zich kortelings had gevestigd en op een eerste opdracht zat te wachten:
Christian Egenolff, dezelfde bij wien hij in Januari van het volgend jaar zijn ‘Historia
4)
Batavica’ liet verschijnen .
Het is in dit werkje, dat voor het eerst met enkele woorden gewag wordt gemaakt
van de lotgevallen van Bato, prins der Katten, een verhaal, waarvan de heroïsche
hoofdpersonen weinig strooken met de op het titelblad afgebeelde, in beestenvellen
gehulde ‘Batavieren’. Voegt men daarbij, dat Noviomagus nergens blijk geeft, zich
van de primitieve beschavingstoestand dier tijden een beeld te hebben gevormd en
dat in geen der bij andere uitgevers verschenen herdrukken van dit geschrift deze
of een dergelijke illustra-
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1)

tie voorkomt , dan kan reeds aanstonds twijfel rijzen over de saamhoorigheid van
tekst en illustratie.
Hier volge thans een zoo nauwkeurig mogelijke beschrijving van dit 57 × 48 mm
groote houtsneetje. Opmerking verdient, dat - in tegenstelling

Titelblad van Noviomagus' Historia Batavica, 1530. De houtsnede door Hans Weiditz was
het drukkersmerk van den Straatsburgschen uitgever Egenolff en stelt voor ‘Adam en Eva
na de verdrijving uit het paradijs’.

met Kampinga's beschrijving - van ‘personen die zich met de jacht bezig houden’
eigenlijk geen sprake kan zijn. Wel ziet men op de achtergrond een jongen, die met
een stok gewapend op een hert en een konijntje schijnt jacht te maken, maar de
voornaamste plaats wordt toch ingenomen door een met dierenvellen omgorde man
en vrouw. Hij bewerkt het land met een stuk hout en de vorm van een primitieve
houweel of hak, zij zit onder een palmboom in heeft een naakt kind op schoot. Rechts
op de voorgrond schept een kleine
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jongen water uit de bron van een klein beekje, links zitten een jonger zusje en een
nog kleiner kindje bij een op de grond neergevlijde, ingebakerde baby.
Dit prentje nu komt zoo geregeld op titelbladen van Egenolff voor, dat we het als
1)
zijn drukkersmerk moeten beschouwen . M.a.w. er bestaat geen direct verband
tusschen het ontstaan van deze houtsnede en de inhoud van Noviomagus' geschrift.
Deze ‘illustratie’ is dus veel meer een aangelegenheid van den drukker en diens
werkplaats dan van den auteur en diens boek, en het probleem van het ‘oudste
Batavierenprentje’ ligt derhalve niet zoozeer op het terrein der historiografie, dan
2)
wel op dat van de prentkunst, de bibliografie en de boekdrukkersgeschiedenis .
3)
In een afzonderlijk, aan deze kwestie gewijd artikel hebben wij erop gewezen,
dat op het titelblad van Egenolff's latere uitgaven dit prentje steeds weer voorkomt,
omgeven door de spreuken ‘IN SUDORE VULTUS TUI VESCERIS PANE’ en ‘OMNIA VINCIT
LABOR IMPROBUS’. De voorstelling is dus ‘Adam en Eva na de Zondeval’.
Rest de vraag, waarom juist dit bijbelsche tafereel door Egenolff als zijn embleem
werd verkozen. Bij een bestaande traditie sloot hij hierin niet aan. Ook door te
4)
verwijzen naar het Christelijke karakter van Egenolff's latere vignetten is deze
kwestie niet opgelost. Het Straatsburgsche drukkersmerk wijkt n.l. op een belangrijk
punt af van de gebruikelijke iconografie. Wanneer Adam en Eva na de Zondeval in
bijbelsche samenhang worden afgebeeld, vindt men hen steeds vergezeld van hun
5)
beide eerste zoontjes: Kaïn en Abel . Zoo b.v. op een houtsnede door H.S. Beham
6)
voor een in 1533 door Egenolff uitgegeven prentenbijbel . Daarentegen vertoont
Egenolff's vignet ons aller vader en moeder omgeven door een reeks kindertjes;
verder wordt door de entourage het idyllische karakter van de voorstelling méér
naar voren gebracht, dan bij een illustratie van het bijbelwoord: ‘In sudore vultus tui
...’ te verwachten zou zijn.
De reden van deze afwijking moet gezocht worden in Egenolff's voorbeelden: de
drukkersmerken van een der oudste en beroemdste Straatsburgsche drukkerijen,
die alle een idyllisch tooneeltje vertoonen.
Het is noodig, hier eerst eenige woorden te wijden aan de ontwikkeling van het
drukkersmerk. Oorspronkelijk in niets van de andere huis- of ateliermerken
onderscheiden en derhalve uit eenige ornamentaal gegroepeerde letters en teekens
bestaande, ontwikkelt het zich op het eind van de 15de eeuw tot een klein
genre-stukje. M.a.w. het verliest zijn ornamentaal karakter en gaat ook de derde
dimensie in zijn uitbeeldingswijze betrekken.
Een der eerste dezer drie-dimensionale drukkersmerken was dat van Joh. Prüss
den Oude, die van omstreeks 1480 tot zijn dood in 1510 te Straatsburg in het huis
‘Zum Tiergarten’ zijn werkplaats had gevestigd. Zinspelend op de naam van zijn
woning vertoont het door hem sedert 1508 gebruikte vignet een diergaarde, waarvan
7)
de poort door twee apen wordt bewaakt . Prüss' opvolger, Renatus Beck, die met
diens weduwe trouwde, verving het
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nog vrij primitieve merk van zijn voorganger door een eveneens als huismerk
gebezigde titelomlijsting, waarop men herten, konijntjes, kinderen, apen, duiven,
1)
een beer en een leeuw binnen een gevlochten omheining ziet dartelen .

Titelomlijsting van den Straatsburgschen uitgever Renatus Beck, wiens werkplaats was
gevestigd in het huis ‘Zum Tiergarten’.

De reeks wordt voortgezet door een der drukkersmerken van Johannes Schott,
2)
die in 1522 Beck in de drukkerij ‘Zum Tiergarten’ opvolgde .
Nu lijkt Egenolff's merk stylistisch zoozeer op dat van Beek, dat men ge-
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neigd is het aan denzelfden houtsnijder toe te schrijven. Bovendien bevinden zich
onder de door Egenolff in zijn Straatsburgsche tijd gedrukte boeken verschillende
herdrukken van eertijds door Prüss, Beck of Schott bezorgde uit-

Titelomlijsting met een Wildeman-familie, in 1515 gebruikt door den Straatsburgschen
uitgever Johann Grüninger.

gaven. Men kan derhalve veilig aannemen, dat Egenolff, om welke reden ook, zich
deze werkplaats tot voorbeeld had gesteld. In verband hiermee moet men
ongetwijfeld het door hem gekozen drukkersmerk als een Christelijke voortzetting
van de vorige dierentuin-vignetten beschouwen.
Maar ook deze dierentuin-vignetten waren niet zonder samenhang met een grooter
geheel! Wij wezen er hierboven (bl. 86) reeds op, dat de Wildeman als schildhouder,
meestal geflankeerd door een Wildevrouw, zijn weg had
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1)

gevonden naar de titelbladen of colophons der vroege drukken . In verband met de
zoojuist geschetste ontwikkeling van het drukkersmerk zal het duidelijk wezen, dat
deze Wildemannen en -vrouwen op het titelblad aanleiding konden geven tot
tooneeltjes uit hun idyllisch leven.
Met name in Straatsburg vallen eenige vignetten en andere boekverluchtingen
aan te wijzen, waarop deze Wildemannen niet langer een ornamentale rol vervullen,
maar in hun handel en wandel worden uitgebeeld. Zoo b.v. op een door Matthias
2)
Hupfuff in 1515 en volgende jaren gebezigd drukkersmerk en op de titelomlijsting
van de in hetzelfde jaar door Johann Grüninger te Straatsburg uitgegeven ‘Sermones’
van Johannes Geiler, waar behalve een Wildeman met knots ook een
silvanen-moeder, die haar kind zoogt, wordt afgebeeld (afb. op bl. 161).
Egenolff's Adam-en-Eva-prentje nu vertoont de onmiddellijke invloed zoowel van
de Straatsburgsche dierentuin-vignetten als ook van de in die dagen gebruikelijke
afbeeldingen uit het leven der Wildemannen.
In de afwijkingen van de iconografische traditie openbaart zich de invloed - wellicht
ook via een gemeenschappelijken houtsnijder - der idyllische Wildeman- en
dierentuinvoorstellingen, zoo gebruikelijk op de titelbladen der werken, waarmee
Egenolff zijn producten wilde laten concurreeren. Men vergelijke slechts het
Straatsburgsche prentje van 1529 met Beck's dierentuin en Grüninger's familie van
Wildemannen.
Terwijl andere uitbeeldingen van ‘Adam en Eva na de Zondeval’ door gansch
andere overwegingen werden beheerscht, deed hier een idyllische, een arcadische
opvatting haar invloed gelden. De groote charme van de figuur van den Wildeman
had van begin af aan gelegen in zijn arcadisch karakter; en zijn succes, juist in
maskerades e.d., valt voor een groot deel te verklaren uit de voorliefde, waarmee
men steeds elementen van primitievere cultuurstadia voor dit doel heeft uitgekozen.
Zoo voorzag het legendair-primitieve in een bestaande behoefte in een tijd, toen
het primitieve in historische zin nog nauwelijks was ontdekt; en hoewel dus het hier
besproken prentje inderdaad de oudste illustratie is in een werk, dat onze oudste
geschiedenis behandelt, mag het daarom nog niet als eerste historische afbeelding
der oude Bataven worden beschouwd. Wèl kan men zeggen, dat zich in Egenolff's
titelvignet met bijbelsch onderwerp een zóó groote invloed van het
legendair-primitieve openbaart, dat het één enkele keer wellicht kon worden gebruikt
om het historisch-primitieve aan te duiden.
Terwijl we dus ieder verband tusschen het o n t s t a a n van de houtsneden en
Geldenhauer's ‘Historia Batavica’ ontkennen, moet men o.i. wel rekening houden
met een mogelijke niet-bijbelsche t o e p a s s i n g van Egenolff's Adam en Eva-vignet.
Het is wellicht niet zonder beteekenis, dat op het titelblad der ‘Historia Batavica’ het
3)
prentje zonder het oud-testamentische randschrift voorkomt .
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Vatten wij onze onderzoekingen samen, dan blijkt, dat er tot dusver nog niet veel
vooruitgang valt te bespeuren. Afgezien van de hierboven (bl. 156) besproken, op
15de-eeuwsche miniaturen teruggaande houtsneden bij Meysterlin's kroniek (1522),
blijven Burgkmair's titelhoutsnede voor Jordanes en Holbein's titelomlijsting met de
overwinning van Arminius de eenige historische tafereelen.
Verder bleek, dat de toepassing dezer houtblokken vrij willekeurig was: tal van
belangrijke, vooruitstrevende werken verschijnen met volkomen onbeteekende
illustraties, maar daar tegenover staan gevallen waarin een houtsnede met historisch
onderwerp te pas en te onpas op titelbladen wordt afgedrukt.
De eenige kunstenaar, die zich in de periode van 1500-1520 stelselmatig op het
historische genre blijkt te hebben toegelegd, is Burgkmair, wiens activiteit zonder
Maximiliaan's opdrachten alweer niet denkbaar is.

Invloed van Burgkmair
Pappenheimsche kroniek, Augsburg 1530.
Op Burgkmair's atelier kwam ook in 1530 een andere belangrijke reeks tot stand.
Het waren illustraties bij Mattheus von Pappenheim's familiekroniek der graven
Truchsessen von Waldburg, welke houtsneden voor een groot gedeelte herhalingen
zijn van Burgkmair's ontwerpen voor Maximiliaan's ‘Genealogie’, waaraan deze voor
zijn in 1519 ontstane dubbele reeks der ‘Negen Besten’ (mannen en vrouwen)
1)
eveneens reeds motieven had ontleend . Ook deze prenten vertoonen steeds een
enkele ridderfiguur in fantastische dracht. De Pappenheimsche kroniek werd wel is
waar niet voor 1777 en zelfs toen nog zonder prenten uitgegeven, maar reeds in
1531 vindt men eenige copieën der Pappenheim-houtsneden door den Augsburger
2)
Jörg Breu den Oude (± 1480-1537) , een bewijs, dat ook deze producten uit
3)
Burgkmair's atelier van hand tot hand gingen .

Cronike van Brabant, Antwerpen, J. van Doesborch 1530.
Invloed van Burgkmair spreekt ook uit Jan van Doesborch's ‘Cronike van Brabant’
(Antwerpen 1530). Deze uitgave was een rijker geïllustreerde herdruk van het in
1518 bij denzelfden uitgever verschenen werk, welks eerste druk door Rolant van
den Dorp (Antwerpen 1497) wij hierboven (bl. 125) reeds bespraken. Doesborch
had zorg gedragen, een supplement te doen samen stellen, waarin de voor de
Nederlanden zoo gewichtige gebeurtenissen tusschen de jaren 1518 en 1530 werden
4)
behandeld . Gelijk we reeds zagen, diende ditzelfde supplement als aanvulling bij
het in hetzelfde jaar door den Antwerpenaar aan de markt gebrachte restant van
Seversz.’ kroniek van 1517.
Zeven nieuwe illustraties in de uitgave van 1530 zijn min of meer vrije copieën
naar Burgkmair's houtsneden voor den ‘Theuerdank’, terwijl ook
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de nieuwe houtsnede op het titelblad, een geharnaste ridder te paard, veel
1)
overeenkomst vertoont met Burgkmair's ‘Maximiliaan’ .

Excellente Cronike van Vlaenderen, Antwerpen, W. Vorsterman 1531.
Nog sterker is de invloed van Burgkmair's ‘Theuerdank’ te bespeuren in de
‘Excellente Cronike van Vlaenderen’, welke de Antwerpsche drukker Willem
Vorsterman in 1531 in het licht gaf. Naast veel oude houtsneden met gevechtsscènes
uit werken als de ‘Historie van Jason’ (Haarlem, Bellaert ± 1485), ‘de Historie van
Troyen’ (Haarlem, Bellaert 1485) en de ‘Godevaert van Boloen (Gouda, De Os
1485), waarvan de laatstgenoemde groep reeds in Seversz.’ ‘Cronycke’ van 1517
had dienst gedaan, bevat dit werk twaalf directe en waarschijnlijk vijf vrije copieën
2)
naar prenten uit de ‘Theuerdank’ .

Afbeeldingen der oude Germaansche koningen en de daaruit afgeleide
typen der Germaansche stammen
De voorliefde voor genealogieën, die over de herkomst der Germanen opheldering
konden verschaffen bleef groot. De kritiek van nuchtere geleerden als Beatus
Rhenanus had in dit opzicht hoofdzakelijk negatief gewerkt, en de historici bogen
zich wederom over hun Tacitus en de bijbel, om te zien, of de aanlokkelijke
geslachtstafels van den pseudo-Berosus niet zoodanig te emendeeren waren, dat
zoowel publiek als wetenschap vrede met het resultaat konden hebben. De eer,
een acceptabel amendement te hebben gevonden, komt toe aan Andreas Althamer,
die uit het boek Genesis een naam naar voren bracht, die op grond van oude
overleveringen een identificatie met den door Tacitus genoemden Tuiscon mogelijk
maakte. Ascenas, zoon van Gomer en via Japhet afstammeling van Noach, was de
3)
door Althamer met Tuiscon gelijkgestelde stamvader der Germanen .

Burchard Waldis, Ursprung und Her kommen der Zwölf ersten alten
Könige 1543.
Althamer's opvatting, in 1536 in een commentaar op Tacitus gepubliceerd, gaf zeven
jaar later aanleiding tot een Duitsch gedicht van den avontuurlijken geleerde en
4)
tingieter Burchard Waldis , die bij twaalf groote houtsneden ‘Ursprung und
Herkommen der zwölf ersten alten Könige und Fürsten deutscher Nation’ bezong.
De illustraties waren van P. Flettner (2), E. Schoen (5), N. Stoer (2), V. Solis (2) en
H. Brosamer (1); het geheel was een onderneming van den Neurenbergschen
uitgever Hans Guldenmund. Aan Flettner wordt verder nog een reeks van 12 gegoten
zilveren plakettes toegeschreven, die op de één of andere wijze met de prenten
5)
moeten samenhangen . De houtsneden vertoonen alle een staande figuur in
1

fantastisch-middeleeuwsche wapenrusting (afb. 50 ). Een uitzondering vormt de
merkwaardige Tuiscon, een gebaarde, in lang gewaad gehulde grijsaard, wiens
linkerhand in een slip van zijn gewaad is gewikkeld. Deze eigenaardigheid, alsmede
de geheele hou-
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ding maakt het waarschijnlijk, dat het een of andere Byzantijnsche voorbeeld direct
1)

1-2

of indirect hier zijn invloed deed gelden (afb. 52 ). De overige voorbeelden zijn
dichter bij huis gezocht: wederom is het Burgkmair, aan wiens oeuvre de anderen
2)
in drie gevallen hun inspiratie ontleenden .
Volledigheidshalve vermelden wij nog de tweede uitgave van Waldis' rijmkroniek,
die voorafgaat aan Aventinus' ‘Bayerische Chronik’ van 1566. Waldis' verzen zijn
hier geïllustreerd met nieuwe houtsneden door Jost Amman en vertoonen in een
ornamentale rand telkens één borstbeeld. De achtergronden op deze prenten zijn
3)
reeds iets uitvoeriger en houden verband met in de tekst genoemde bijzonderheden .

Lazius, De gentium aliquot migrationibus, Basel 1557.
Wat is het belang van al deze werken voor de Nederlandsche geschiedillustratie?
In 1557 verscheen te Basel Lazius' groot geïllustreerd compendium der Germaansche
oudheidkunde. De illustraties hierbij, die voor een groot

Houtsnede uit Lazius'
De gentium Migrationibus, 1557. Voor 17de-eeuwsche Nederlandsche navolgingen zie afb.
53.

gedeelte onmiddellijk uit Waldis' reeks voortspruiten, zouden in de 17de eeuw in
Haarlem nagevolgd worden in een fraaie, aan Christina van Zweden opgedragen
reeks etsen, die op hun beurt het voorbeeld zouden worden van eenige
18de-eeuwsche geschiedwerkjes betreffende de vaderlandsche oudheden, wier
uitvoerige illustraties tot de 19de eeuw het visueele beeld aangaande die periode
bepaalden. Zoover strekte zich de invloed van de laat-middeleeuwsche fantasieën
uit! Het lijvige boek van den Weenschen humanist en cartograaf Latz, getiteld ‘De
gentium aliquot migrationibus’, bevat 21 houtsneden met afbeeldingen van
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vertegenwoordigers van de voornaamste der besproken stammen: Sueven,
4)
Marcomannen, Quaden, Vandalen, Longobarden e.d. . Deze illustraties sluiten
geheel en al aan bij de zoo juist behandelde stamreeksen, in zooverre zij steeds
slechts één enkele figuur vertoonen. De tijd voor historische tafereeltjes was nog
altijd niet gekomen!
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Merkwaardig is, dat van den met Lazius bekenden kunstenaar Augustin Hirschvogel,
die o.a. zijn portret etste, uit het jaar 1546 eenige geëtste copieën naar Burgkmair's
‘Genealogie’ bekend zijn, welke reeks waarschijnlijk wel met Lazius' plannen zal
1)
samenhangen . Dat tenslotte andere illustraties gekozen werden, zal wel moeten
worden verklaard uit het al te fantastische karakter dezer voorbeelden.
Gelijk we reeds zeiden, is er van het werk, zooals het tenslotte verscheen, een
buitengewone invloed uitgegaan. Lazius was bekend als één der geleerdste historici
2)
3)
van zijn tijd en zijn werk is tot in het eind van de 17de eeuw nog driemaal herdrukt .
Het boek stond op de grens van twee werelden en behield daardoor ook in latere
tijd een zekere waarde.
Zoo is het b.v. hierin, dat het Nibelungenlied voor het laatst wordt genoemd en
het zal eenige eeuwen duren, voor de wetenschap het met andere methoden weer
4)
gaat ontdekken . Anderzijds bevat het boek een der eerste runenafschriften die er
5)
werden gepubliceerd . De toon der laat-middeleeuwsche fabelende historiekunde
klinkt bij Lazius nog zeer duidelijk door onder het nieuwe geluid der moderne
geschiedvorsching.
Dit tweeledige karakter blijkt ook duidelijk uit enkele der illustraties. Vier
houtsneden uit Lazius zijn n.l. onmiddellijk gecopieerd naar Waldis' ‘Ursprung’, maar
de stap van den legendarischen heros naar een meer wetenschappelijk aandoende
genus-uitbeelding is hier - althans in het onderschrift - gedaan. Flettner's Tuiscon
is geworden tot een vertegenwoordiger van de legendarische stam der Aborigines;
Stoer's Eusterwon diende als voorbeeld voor een afbeelding van een Gallograecus
of Galaat; Flettner's fabelkoning Suevus werd verlaagd tot ‘een Zweed’ zij het ook
met de quasi-wetenschappelijke bepaling ‘ante mille annos’ en Schoen's Mannus
6)

2-3

werd tot een Gepide (afb. 50, 52 ).
Zoo hangen deze illustraties, hoe wetenschappelijk hun tekst overigens ook moge
wezen, toch weer ten nauwste samen met de heroïseerende producten van
Maximiliaan's hof. De uitvoerende kunstenaar is niet bekend. Daar het is
overgeleverd, dat Lazius sommige van zijn kaarten en enkele boekillustraties zelf
7)
etste , heeft men gemeend hem ook de houtsneden in zijn ‘De Gentium
migrationibus’ te moeten toeschrijven. O.i. ten onrechte; de proeven die wij van
8)
Lazius' teekentalent hebben, rechtvaardigen deze toeschrijving geenszins , en het
ingriffen in de etsgrond is nog iets anders dan het uitvoeren (ev. ontwerpen) van
houtsneden. Wel kan men natuurlijk rekening houden met een persoonlijke supervisie
9)
op de juistheid der afgebeelde details , want archaeologische studies bespeurt men
hier en daar wel degelijk achter deze prenten.
Een werkelijk archaeologisch detail, dat reeds vóór Lazius in Waldis' reeks was
verwerkt, is de z.g. Suevenknoop, de op het hoofd saamgeknoopte haardracht der
Sueven, waarvan we hierboven bij de bespreking der Germanenkopjes reeds
10)
gewaagden (afb. 50).
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Bij drie afbeeldingen vermeldt het onderschrift, dat ze ontstaan zijn op grond van
gegevens, ontleend aan oude munten en al is het voorbeeld niet altijd meer aan te
1)
wijzen , een kern van waarheid bevat deze aanduiding stellig. Wèl aanwijsbaar is
het voorbeeld voor den ‘Carnus’ (A. 11), welke afbeelding volgens Stemmermann
een copie is van een in 1520 gepubliceerde prent naar een grafsteen van een
2)
Romeinsch soldaat . De ‘Rex Francorum’ in zijn ossenwagen (A. 3) herinnert aan
de reliefs der Theodosiuszuil in Byzantium, welke o.m. door de vroeger aan Gentile
3)
Bellini toegeschreven teekeningen in het Westen bekend konden worden (afb.
2

71 ); de Pict (A. 21) is een copie naar de hierboven (bl. 61) reeds besproken
afbeelding in Apianus' ‘Inscriptiones’ (afb. 23).
Zoo konden de afbeeldingen bij Lazius op de tijdgenooten een groote indruk van
wetenschappelijke juistheid maken en het is typeerend, dat Matthias Holtzwart, die
in 1573 een Latijnsche vertaling van Waldis' verzen in het licht gaf, niet de illustraties
door Flettner c.s., noch ook die van Amman bij de tweede uitgave van 1566 tot
voorbeeld koos, maar dat hij de prenten bij Lazius' boek - zij het ook zéér vrij - door
4)
Tobias Stimmer liet copieeren .
Ook het hierboven reeds genoemde handschrift van Lucas de Heere, het ‘Theatre
de tous les peuples et nations de la terre avec leurs habits’ van 1568 verraadt invloed
van de illustraties bij Lazius' standaardwerk. Als ‘Princes de Germanie du temps
passé’ vindt men er een copie naar den vorst en een edele der Marcomannen (A.
15) en als ‘Gentilzhomes de Swavel'an 1100’ een miniatuur, waarop de beide Suevi
5)
(A. 13) (resp. van 400 en 1000 jaar terug), elkaar broederlijk de hand reiken (afb.
1

51 ).

De prenten van Boxhorn-Soutman-Visscher, 1650.
In 1650 beleefden de vrij eenvoudige, naamlooze prenten bij Lazius' boek de eer,
tot voorbeeld te dienen voor een waarlijk vorstelijke uitgave, ondernomen door den
Haarlemschen schilder Pieter Claesz. Soutman. Wanneer er één kunstenaar
genoemd moet worden, die er naar streefde, de hofkunst zooals die in het buitenland
werd beoefend, ook in Holland te bedrijven, is het deze leerling van Rubens. Evenals
zijn leermeester stond hij met monarchen in relatie (hij schilderde o.a. een
ruiterportret van Koning Sigismund III van Polen), evenals Rubens legde hij zich
toe op het uitgeven van grootscheepsche prentreeksen (Keizers van het
Oostenrijksche huis, Hertogen van Bourgondië, Graven van Nassau). Is het te
verwonderen, dat deze kunstenaar het oog richtte naar de kunstzinnige Christina
van Zweden en met een fraaie prentreeks betreffende de oud-Germaansche volkeren
trachtte haar gunst te winnen? Wij weten niet, hoe de vorstin op deze opdracht heeft
gereageerd, maar allicht zal zij guller zijn geweest dan de Haarlemsche
burgemeesters, die in 1651, toen Soutman hun een dergelijke reeks portretten der
Hollandsche graven wilde opdragen, den kunstenaar lieten bedanken voor de eer,
6)
hem te kennen gevend, dat zij op zijn aanbod niet konden ingaan . Soutman's re-
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laties met het Zweedsche hof waren niet slecht. Het titelblad van zijn reeks, waarop
Christina en haar illustere vader Gustaaf Adolf zijn afgebeeld, draagt de wijdsche
aanduiding ‘ex antiquis monumentis et museo Marci Zuerii Boxhornii’. Boxhorn's
naam had in Europa een goede klank; sedert 1632 was deze geleerde te Leiden
hoogleeraar in de welsprekendheid en na 1648 gaf hij als opvolger van Daniël
Heinsius ook lessen in geschiedenis en staatkunde. Oxenstierna zelf had hem bij
een bezoek aan Nederland uitgenoodigd naar Zweden te komen.
De combinatie Boxhorn-Soutman was dus bij uitstek geschikt, om een dergelijk
vorstelijk werk in het licht te geven. De naam van den geleerde, die in 1647 had
deelgenomen aan de verklaring van de grootste vondst van Latijnsche inscripties,
1)
die ooit in Nederland is gedaan , verleende aan de onderneming een zekere
autoriteit; de stijl van den kunstenaar sloot geheel aan bij de internationale
opvattingen. Soutman opende de reeks met twee groote portretten van Christina
en haar vader, Boxhorn schreef een korte historische inleiding en een opdracht in
klinkend Latijn, waarin hij er nogmaals op wees, dat de oudheidkundige afbeeldingen,
‘die de oude monumenten met de grootste nauwkeurigheid navolgen’, aan de
bibliotheek van Boxhorn ontleend waren. Deze ‘bron’-vermelding is niet zonder
grootspraak. Soutman blijkt niets anders gedaan te hebben, dan bij Boxhorn een
exemplaar van Lazius te leenen en copieerde daaruit met zeer geringe afwijkingen
zeven afbeeldingen, die naar zijn teekeningen waarschijnlijk door den etser Cornelis
2)

2

2

2-3

Visscher in plaat werden gebracht (vgl. afb. 51 met 50 en afb. 53 met de
tekstafb. op bl. 165). Dat zijn werk in Zweden succes had, blijkt wel uit het feit, dat
Magnus Gabriël de la Gardie in een groote zaal op het slot Läckö in 1654 de prenten
3)
als wandschilderingen liet navolgen .
Ook het titelblad van Grotius' in 1655 te Amsterdam uitgegeven ‘Historia
Gotthorum, Vandalorum & Langobardorum’ bewijst bekendheid met den ‘Gothus’
en ‘Wandalus’ van Soutman's reeks.

Antiquitates Belgicae, Amsterdam 1700.
In 1700 verscheen te Amsterdam bij Jac. van Royen anoniem een klein octavo
deeltje met de Latijnsche titel ‘Antiquitates Belgicae’, maar verder met Nederlandsche
4)
tekst . Hierin vindt men eenige afbeeldingen, die volgens den schrijver ‘uit de beelden
van de Hr. Mark. Zuer. Boxhorns geheimschat’ genomen waren. We weten reeds
tot welke proporties we deze aanduiding kunnen terugbrengen. In werkelijkheid
werd de reeks van zeven prenten van Boxhorn-Soutman in dezelfde volgorde
5)
nagevolgd, slechts met toevoeging van kleine scènes op de achtergrond . Deze
scènes sluiten in historisch opzicht niet altijd aan bij de figuren op de voorgrond.
3

Zoo zijn de ‘Quaden’ op de achtergrond van afb. 53 veel primitiever dan de
voorgrondsfiguur, die via de Haarlemsche ets uit Lazius' boek afkomstig is.
De reden van deze ongelijkmatigheid is aan te wijzen: de bron van in-
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spiratie der achtergrondscènes was in de meeste gevallen een ander, jonger boek,
waarin de Germaansche oudheid onder een veel primitiever aspect werd uitgebeeld
en wel niet langer door geïsoleerde figuren, maar door genre-achtige tafereeltjes.
We zullen dit boek (Cluverius' ‘De Germania antiqua’, Leiden 1616) in het volgende
hoofstuk nog uitvoerig bespreken en zullen dan tevens de ‘Antiquitates Germanicae’,
het in 1714 uitgegeven pendant der ‘Antiquitates Belgicae’, behandelen. De bewerker
dezer boekjes schijnt n.l. inmiddels de bron van Soutman's prenten zelf ontdekt te
hebben; hij laat n.l. het tweede deeltje illustreeren met etsjes, die direct aan Lazius
zijn ontleend, zij het ook met toevoeging van achtergronden, die ook hier weer de
1)
invloed der illustraties bij Cluverius vertoonen .
De werking van de door Soutman uitgegeven reeks etsen was hiermede nog niet
aan haar einde gekomen.
Nog in 1761 verschenen in Praag de ‘Annales Bohemorum’ van Wencèslaus
Hagek met een afbeelding van een Marcomanus en een Quadus, welke niet
gecopieerd zijn naar de houtsneden uit Lazius' geleerde boek, maar naar de reeks
2)
van de beide Haarlemsche hofleveranciers .
Als 18de-eeuwsche voorbeelden van directe invloed van Lazius' illustraties noemen
wij de elf naar deze houtsneden gegraveerde copieën, voorkomend in E.J. de
3)
Westphalen, ‘Monumenta inedita rerum Germanicarum’ (Leipzig 1739) .
Tot zoover de lotgevallen der in 1557 voor het eerst uitgegeven prenten, die niet
anders waren dan fantasieën, uitgaande van enkele archaeologische realia. De
ontwikkeling leert, dat het buitengewoon lang heeft geduurd, voordat de verbeelding
deze opgetuigde mannequins in beweging kon zien, en nog langer, voordat door
een passende entourage een geheele historische wereld zou verrijzen. Gelijk we
reeds eenige malen opmerkten, zijn de illustraties in de strikt wetenschappelijke
boeken wellicht exacter, maar stellig eenvoudiger dan die in de werken voor het
groote publiek.

Populaire geschiedwerken
Franck en Münster.
De afbeeldingen van monsters, gedrochten, meteorologische verschijnselen, e.d.,
die in Schedel's kroniek nog zoo'n groote plaats innamen, waren in boeken als dat
van Lazius niet meer op hun plaats. Ze bleven echter bewaard in de veel gelezen
geschiedwerken van den vromen Sebastian Franck, wiens ‘Chronica, Zeitbuch und
Geschichtsbibel von Anbegin bis 1531’ (Straatsburg 1531, 2de dr. Ulm 1536) en
wiens ‘Chronicon Germaniae’ (Augsburg 1538), ook in het Nederlandsen vertaald
4)
en herhaaldelijk herdrukt werden . Franck was vóór alles theoloog en reformator.
Zijn kroniek noemt hij ook ‘Predigtbuch’, want hij wil de Goddelijke, oorzaken der
geschiedenis door-
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gronden. Als de lezers van deze boeken moet men zich de stillen in den lande, de
kleine vrome luiden voorstellen. Bekend is, dat b.v. Menno Simons in Franck als in
een orakel geloofde.
Een ander populair schrijver, maar van geheel ander slag, was Sebastian Münster,
een humanistisch veelweter, wiens universeele wijsheid toch ook vaak aan de
encyclopedische geleerdheid van een Vincentius van Beauvais herinnert. Zijn
herhaaldelijk herdrukte en veel vertaalde ‘Cosmographia’, waarvan de eerste druk
in 1544 te Basel verscheen, is één der meest ge-

PRIMITIEF CULTUURSTADIUM.

Houtsnede uit Seb. Münster's Cosmographia (ed. van 1552).
De ontwerper van deze illustratie drukt het lage beschavingspeil alleen door negatieve
kenmerken uit. (Hij laat de huizen weg, maar behoudt zoowel de 16de-eeuwsche
Ideederdracht als het toenmalige huisraad).
1)

lezen werken van de 16de en 17de eeuw . De illustraties in de eerste uitgave waren
nog zeer traditioneel, het waren in totaal 471 houtsneden met stadsgezichten,
vestingen, vorsten, beroemde mannen, typen van vreemde volkeren, dieren, planten,
misgeboorten, fabeldieren, duivels en spoken. Toen het werk een succes bleek,
ging de uitgever ertoe over om, te beginnen met de Latijnsche en Duitsche uitgave
2)
van 1550, de illustreering aan bekende kunstenaars op te dragen . Vooral aan de
stadsgezichten werden kosten nog moeiten gespaard en op dit punt zal Münster's
3)
boek blijven behooren tot de belangrijkste publicaties . Anders was het gesteld met
de historische illustraties. De illustratoren, die de door Münster beschreven primitieve
cultuurstadia hadden uit te beelden, wisten niet beter te
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doen, dan 16de-eeuwsche menschen met hun potten, pannen, tafel en verder
huisraad onder een boom neer te zetten en dat, terwijl de tekst een heel wat
1)
eenvoudiger levenswijze had beschreven . Münster citeert herhaaldelijk Tacitus'
‘Germania’ en het is vreemd te zien, dat de kunstenaars diens beschrijvingen toch
blijkbaar nog niet tot een - zij het ook

ZEDEN EN GEWOONTEN DER GALLIERS.

Houtsnede uit Seb. Münster's Cosmographia (ed. van
1552).
Deze afbeelding deed in hetzelfde werk ook dienst ter illustreering van de zeden en
gewoonten der Italianen.

nog zoo fantastisch - adaequaat beeld wisten om te zetten. Nog vreemder is het
evenwel, dat het publiek zich aan deze illustraties jaar in jaar uit heeft vergaapt, en
dat de binnen hetzelfde boek vaak herhaalde prentjes de autoriteit van het werk als
geheel niet in discrediet vermochten te brengen.
De eenige gevolgtrekking, die men uit dit voorbeeld kan trekken, is o.i. deze, dat
de waarde van de illustratie als zoodanig een andere was dan thans. Ook in dit
opzicht is Münster's ‘Cosmographie’ een directe afstammeling der aan het begin
van dit hoofdstuk besproken kronieken. Het zou tot het eind van de 16de eeuw
duren, voor hierin verandering kwam.

Eindnoten:
1) Tekst door JACQUES DE GUISE, vertaald door JEAN WAUQUELIN, geschreven voor Philips den
Goede (Brussel. Kon. Bibl. MS. 9242/44 = J. VAN DEN GHEYN et E. BACHA, Cat. des manuscr.
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2)

1)
2)

3)

Brux. IX (1909) bl. 213, No. 6419). Zie voor afb. en verdere litt.: E. WINKLER, Die flämische
Buchmalerei des XV. und XVI. Jhts., Lpz. 1925, bl. 165.
De miniaturen uit dit handschrift (Brussel, Kon. Bibl. MS. 9066/68) werden uitgegeven door J.
VANDEN GHEYN, Cronicques et conquestes de Charlemaine, Bruxelles 1909. Zie verder F. WINKL
a.p., bl. 59 en 163.
Ons voorbeeld heeft betrekking op de illustraties van de Mer des Hystoires in 1488 door Pierre
le Rouge te Parijs uitgegeven; het voorbeeld was het Rudimentum Noviciorum in 1475 door
Brandis te Lübeck gedrukt.
CAMPBELL No. 1478; HAIN No. 6920; BAER, Die illustr. Historienbücher des 15. Jht., Strssbg.
1903, bl. 64 en bl. XVI, No. 99.
CONWAY (The Woodcutters of the Netherlands in the 15th century, Cambr. 1884, bl. 17 e.v.)
schreef de illustraties toe aan een meester dien hij ‘den eersten Leuvenschen meester’ noemde.
DELEN (Hist. de la Gravure, I (1924) bl. 83) en FUNCK (Le livre illustré, bl. 386) vestigden de
aandacht op een zinsnede uit het colophon, waaruit Veldener's auteurschap kan blijken. Geheel
en al zelfstandig zijn deze houtsneden echter niet; zij volgen - zij het ook van verre - de
voorbeelden uit de tweede Keulsche druk van 1474.
Voor Rolevinck zie ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 115. Een overzicht der diverse uitgaven
bij BARB, t.a. p., bl. XV en M.B. STILLWELL, ‘The Fasciculus Temporum, a genealogical survey
of editions before 1480’, Bibliographical Essays, a tribute to Wilberforce Eames, Cambridge,
Mass., 1924, bl. 409 e.v. - De bewerking door M.Z. van Boxhorn van 1650 is niet geïllustreerd.
Zie ook hierboven bl. 78:1.
CAMPBELL No. 1479; HAIN No. 6946; BAER, bl. 66 en bl. XVIII, No. 107. Vigs. ROMEIN, N. Ned.
Geschiedschr., bl. 115/16 is het niet onwaarschijnlijk, dat Veldener zelf deze Hollandsche tekst
bewerkte en uitbreidde. De houtsneden werden behandeld door CONWAY, bl. 22, 208 e.v., 211
en 325; voor twee afbeeldingen zie SCHRETLEN Plate 40 B en 41 C.
DELEN, bl. 83 en bl. 85 geeft als zijn meening te kennen, dat de aan deze uitgave toegevoegde
prenten van Veldener's hand zijn, zulks in tegenstelling met die uit de Leuvensche editie.
Het in de Utrechtsche uitgave voorkomende drukkersmerk (twee leeuwen, die een wapenschild
houden; afgeb. bij HOLTROP, Monuments typographiques, Pl. 29, 3), ontleende Veldener aan

het gegraveerde wapen van Karel de Stoute door den monogrammist
. Zie M. LEHRS,
Der Meister W.A. Lpz. 1895, No. 44.
4) Zie BAER, t.a.p., bl. 93, XXVII No. 183. Vgl. ook hierboven noot 121:3. Afbeeldingen der illustraties
bij A. SCHRAMM, Der Bilderschmuck der Frühdrucke X, Die Drucker in Lübeck, l. Die beiden
Brüder Brandis, Lpz. 1927, Taf. 1-59.
5) Zie de afbeelding bij SCHRETLEN, Plate 41C.
1) CAMPBELL No. 393*, COPINGER II, No. 1402, BAER, bl. XIV, No. 78 en bl. 55 e.v. Unicum,
2

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage (150 C 28 ). De Gesamtkatalog der Wiegendrucke VI
(1934) No. 5879, noemt veronderstellenderwijze als drukker de in Gouda werkzame Govert van
Ghemen. - Voor de h o u t s n e d e n zie CONWAY, bl. 153, 298 en 340. Hoe primitief deze ook
voor hun eigen tijd waren blijkt duidelijk, wanneer men ze b.v. vergelijkt met de illustraties bil de
in 1488 door Antoine Vérard te Parijs uitgegeven vertaling van Caesar door Robert Gaguin (zieJ. MACFARLENE, Antoine Vérard, Londen 1900, bl. 55, No. 107 met afb. VIII en IX).
2) Dat hier een sterke traditie aan het woord was, blijkt b.v. ook uit de vorm van het beeld van den
Duitschen keizer Hendrik IV door Rijk Hendricksz. (1564; thans in het Rijksmuseum). Zie de
2

Cat. v.d. Beeldhouwwerken in het Ned. Mus. voor Gesch. en Kunst te Amst. , Amst. 1915, No.
207, en de afb. in Oud-Holland 58 (1941) bl. 108 (F. SCHMIDT-DEGENER, ‘Rembrandt's Clementie
van Keizer Titus’, waar echter abusievelijk als onderschrift Keizer Karel IV).
Voor andere gevallen, waarin Romeinsche Caesaren met de kenteekenen der Duitsche keizers
worden afgebeeld, zie bl. 156.
3) De tekst in de incunabel komt nog het meest overeen met de lezing in het kort na 1498
geschreven Magnum Chronicum Belgicum (ROMEIN No. 82), zie: G. DOUTREPONT, ‘La légende
de César en Belgique’, Compte rendu du troisième congrès scientifique international des
me

2

catholiques, Bruxelles 1895, V section: Sciences historiques, bl. 88 ).
Het Oude Goutsche Kronycxken van 1478 (ROMEIN, No. 41) kent het verhaal al evenzeer als
Willem van Berchem's De nobili principatu Gelrie et eius origine (ROMEIN, No. 50, geschr. tusschen
1465 en 1470; eerste uitg. 1870). Als bewijs van deze stichting beriep Berchem zich op een
door hem foutief geïnterpreteerde inscriptie (A.W. BYVANCK, Excerpta Romana II, bl. 8/9).
Voor a n d e r e s t e d e n z.g. door Julius Caesar gesticht (o.a. Jülich) zie: Neues Archiv für
ältere deutsche Geschichtskunde, Hannover 38 (1913) bl. 459. Een overzichtskaartje met 11
verschillende plaatsen van de naam N o v i o m a g u s gaf F.J. DE WAELE in Pauly-Wissowa
XVII, I (1936) kol. 1197.
De t r a d i t i e dat Caesar de meeste der steden in de Nederlanden heeft gesticht vindt men
nog in 19de eeuwsche volksboeken, b.v. De schoone historie van Julius Caesar en de Romeynen.
Hoe zij deze Nederlanden eerst gewonnen en daer naer verloren hebben. Hier vind gij ook de
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1)

2)
3)

4)
5)

6)
1)

Stigtingen van alle de oudste Steden van dese Nederlanden, Gent 1812 (F. VANDERHAEGHEN,
Bibliographie gantoise IV, Gent 1862, No. 5858).
Voor de beteekenis der Caesar-figuur in het West-Europeesche denken der latere eeuwen zie:
F. GUNDOLF, Caesar, Geschichie seines Ruhms, Berlin 1925.
Eerste uitgave: Antwerpen, Rolant van Dorp (HAIN-COPINGER No. 5004, CAMPBELL No. 508.
BAER bl. LXXIV No. 456. FUNCK, bl. 292). Voor de volgende uitgaven 1512-1518-1530
(NIJHOFF-KRONENBERG No. 652/656) zie: FUNCK t.a.p.
Een opsomming van alle houtsneden bij CONWAY, t.a. p., bl. 314 e.v. Voor afbeeldingen zie:
HOLTROP, t.a. p., Pl. 111; FUNCK, t.a. p., bl. 70/71, 81 en 312; DELEN I, Pl. 45, No. 1 en 2.
Deze voorbeelden gaf Mej. M.E. KRONENBERG in Het Bode 14 (1925) bl. 317.
Vlgs Baer (t.a.p., bl. 195) waren van de blokken met de vorstenportretten de gedeelten die de
wapens bevatten uitneembaar, zoodat ze tegen andere verwisseld konden worden. Deze
opmerking is onjuist.
CONWAY, t.a.p., bl. 185.
HAIN No. 5526; CAMPBELL No. 1095; CONWAY, bl. 66 e.v., 238, 239, 241 e.v. 336; BAER, bl. 139
e.v. en LIX, No. 292. Afbeeldingen bij HOLTROP, bl. 34 (50) c; SCHRETLEN, Pl. 22-25 en 26 B.
Eén der twee illustraties uit de Cronyke die door Van den Dorp aan dit werk werden ontleend is
afgeb. bij HOLTROP, bl. 111 (72) a 4, de voorstelling is een ruitergevecht( CONWAY, bl. 316, No.
38); de andere prent geeft het bestormen van een stad weer (CONWAY, bl. 316, No. 41).
De illustraties van dit werk zullen hieronder nog nader ter sprake komen. (Zie bl. 131). Voor de
verhouding van Van den Dorp's Chronik en de Godevaert zie CONWAY, bl. 187 en BAER, bl. 196.
NK. No. 2160; voor de tekst vgl. M. DE VRIES en E. VERWIJS, Jacob van Maerlant's Spiegel
Historiael, Leiden 1861, bl. L-LIII.
Zie voor deze reeks beneden noot 149:7.

1)
2) P.J. BLOK, Geschiedenis van het Nederlandsche volk3 I, Leiden 1923, bl. 672.
3) Zie: ROMEIN, N. Ned. Geschiedschr., bl. 116.
1) Seversz' kroniek is b e s c h r e v e n bij NIJHOFF-KRONENBERG onder No. 613. Over v a r i a n t e n
in deze uitgave schreef Mej. H.J.A. RUYS in Het Boek 4 (1915) bl. 161, zij baseerde haar
onderzoek op 19 exemplaren, welke in die oorlogsdagen voor haar bereikbaar waren; dit leidde
tot de onjuiste opvatting (o.a. bij ROMEIN, t.a.p., bl. 209), dat van het werk nog slechts 19
exemplaren zouden bestaan. Dat het boek geenszins zeldzaam is merkte reeds DÜLBERG op
(Rep. f. Kw. 21 (1898) bl. 42 noot 18). Een goed ex. was in een cat. van Fred. Muller van 1893
met f. 80.- geprijsd; FUNCK vermeldt als prijs in 1914: fr. 300. BURGER noemde het ‘onder de
Nederlandsche uitgaven van het begin van de 16de eeuw zeker een van de minst zeldzame’
(Het Boek 5 (1916) bl. 34).
V a r i a n t e n . Gelijk bij onze bespreking der houtsneden nog zal blijken, onderscheiden zich
de exemplaren van Seversz. ‘Cronycke’ door enkele verschillen in de katernen B en C. Andere
verso

varianten hebben betrekking op de hieronder bl. 151 nader te bespreken bladzijde 92
(mèt
of zonder wapens) en op het voorkomen van een register aan het slot.
Tenslotte komen er exemplaren voor met hetzelfde vervolg, dat de Antwerpsche uitgever Jan
van Doesborch in 1530 toevoegde aan de door hem in 1518 uitgegeven Cronycke van Brabant
(behandeld op bl. 163).
Mej. RUYS rangschikte al deze exemplaren in zes groepen, waarbij ze o.i. ten onrechte aannam,
dat Jan van Doesborch aansprakelijk moet worden gesteld voor de veranderingen in de katernen
B en C. Gelijk reeds BURGER opmerkte, mag men aannemen, dat tijdens het afdrukken van het
omvangrijke werk een hernieuwde oplage van enkele katernen noodig geworden was, ‘doordat
enkele drukvormen uiteengevallen waren of houtsneden intusschen voor iets anders waren
gebruikt’ (Het Boek 5 (1916) bl. 65; dezelfde opvatting bij NIJHOFF-KRONENBERG No. 613).
Ons onderzoek der houtsneden bracht nieuwe argumenten voor deze opvatting: de twee prenten
van Lucas, die het ouderwetsche blok met de Zielen in het vagevuur vervingen, zijn omstreeks
1517 ontstaan (zie bl. 145).
verso

Verder moet het feit, dat op fol. 92
onder de samenvatting van Aurelius soms wel, en soms
geen wapens zijn afgedrukt, stellig aldus worden geïnterpreteerd, dat het zetsel tijdens de druk
zoover werd opgeschoven, dat de witte plekken op deze bladzijde met de wapens konden worden
gevuld. Vergelijking der div. exemplaren kan leeren, dat in dit geval het zetsel hetzelfde bleef.
Men zie b.v. als typisch kenmerk de punt in de a van het woord ‘landen’ in de 3de regel van
onderen.
Van Doesborch deed dus niet anders dan de exemplaren, die hij van Seversz. had overgenomen,
en waaronder zich verschillende combinaties der uiteenloopende katernen bevonden, uit te
breiden met het door hem in Juni 1530 voltooide supplement op zijn Cronycke van Brabant.
ROMEIN spreekt (t.a.p. bl. 208) van ‘de le ed. van A'dam-1517’, blijkbaar een vergissing, want
op de volgende bl. (sub: ‘Uitg.: 3’) wordt Leiden als eenige plaats van uitgave genoemd.
D e b e w e r k e r van Seversz.' kroniek werd voor 't eerst door FRUIN met Cornelius Aurelius
vereenzelvigd. Deze veronderstelling werd later door vondsten van H.E. van Gelder bevestigd.
Zie ROMEIN, Geschiedschr., bl. 208, No. 86, waar ook een beschrijving der beide te voren door
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AURELIUS geschreven werkjes Defensio gloriae Batavinae en Elucidarium variarum questionum
super Batavina regione, welke in 1586 door VULCANIUS bij Plantijn te Antwerpen onder de titel
Batavia sive de antiquo veroque ejus insulae werden uitgegeven. Van hetzelfde werk verscheen
ook een gelijktijdige uitgave te Leiden.
De eerste uitgave van JOHANNES À LEYDIS' Chronicon is van het jaar 1620, Aurelius werkte dus
naar handschriften (ROMEIN, t.a.p., bl. 116, No. 46; W. DE VREESE, Bouwstoffen [t.h]. Middelnederl:
Woordenboek, 's Grav. 1927 bl. 252, art. 371).
Onjuist is de in kunsthistorische litteratuur nog vaak verkondigde opvatting (vgl. DÜLBERG in Rep.
19

f. Kw. 21, bl. 42 ), dat Seversz.' kroniek een herdruk is van het anomiene Oude Goutsche
Kronycxken (ROMEIN No. 41), hetwelk in 1478 voor 't eerst door Gher. Leeu te Gouda werd
uitgegeven (CAMPBELL No. 505), en waarvan o.a. in 1483 te Leiden een herdruk verscheen
(CAMPBELL No. 507).
Voor den u i t g e v e r zie: M.E. KRONENBERG, ‘Lotgevallen van Jan Seversz’, Het Boek 13 (1924)
bl. 1-38; vgl. ook De Gulden Passer N.R. 4 (1926) bl. 101.
Het verband tusschen de f e e s t e l i j k h e d e n van 1516/18 en de uitgave van Seversz.'
Cronycke wordt ook voor andere werken uit die tijd aangenomen (Zie K. STEINBART, Das
Holzschnittwerk des Jacob Cornelisz von Amsterdam, Burg. b. Magdeburg 1937, bl. 66 en 128).
Dat enkele houtsneden der Chronycke in 1517 moeten zijn ontstaan, zal hieronder nader ter
sprake komen.
2) Zoo is b.v. het Leidsche handschrift (Cat. Geel No. 668, thans bekend als B.P.L. 127 D)
ongeïllustreerd.
3) 2de divisie, cap. 27, fol. 49. Het verhaal komt ook voor bij JOH. À LEYDIS (Chronicon comitum
Hollandiae, Lib. I, c, 9). Vgl. VAN DEN BERGH, Ned. Volksoverlev., Utr. 1836, bl. 91 en 207.
Voor verondersteld verband met Orendel zie: J.W. MULLER, ‘Sporen van Oudgermaansehc en
andere overleveringen in Middeleeuwsch-Nederlandsche geschriften’, Tijdschr. Ned. Taalen
Letterk. 30 (1911) bl. 61.
1) 1ste divisie, cap. 16, fol, 12verso.
2) Hij vermeldt het ook in zijn tegen Gerard Geldenhauer geschreven ‘Defensio gloriae Batavinae’,
waar Martialis juist evenzoo ‘poëta, & Domitiani culinarius’ heet. Zie ed. VULCANIUS, Antv. of
Lugd. Bat. 1686, bl. 44, Lib. I, cap. VIII. (Vgl. hierboven noot 128:1); ed. Scriverius, 1609, bl.
105.
Het gedicht van Martialis waarop Aurelius doelt is Epigr. XIV:176 Persona Germana.
‘Sum figuli lusus russi persona Batavi.
Quae tu derides, haec timet ora puer’. (Op een Germaansch masker. Ik, masker van een rossige
Batavier, ben de fantasie van een pottebakker. Een kind vreest dit gelaat, waarover gij lacht).
Doordat in de door Aurelius gebruikte tekst het laatste woord ‘Pater’ luidde, in pl. v. ‘puer’ welk
‘vader’ hij als Domitianus interpreteerde, kwam Aurelius (of zijn bron) tot bovenstaand verhaal.
3) 1ste divisie, cap. 18, fol. 14. De dracht, die voor mannen en vrouwen niet veel verschilde,
beschrijft Aurelius als ‘een socke oft een mantel boven onder den keel mit eenen silveren knoop
diese vergelden mocht, of mit een haeck toe gheknocht ende seer enghe ende nauwe omt lijf
soe datmen by na alle die leden mochte sien. Die sommighe die naest der zee weenden droeghen
vellen van wilde dieren, dier doe veel waren. Mer die vrouwen droeghen linnen doecken op hoer
hoefden, mit purpur ghescakeert, ende en hadden geen hangende mouwen als die mannen,
ende haer habijt was om die schouderen ende voer inden hals op dien borst veel lagher wt
ghesneden hoe wel datter nochtans strenghe reine ende eerlicke echtschap onder hen allen
was’.
2) W. M. CONWAY, The Woodcutters of the Netherlands in the fifteenth century, Cambridge, 1884,
bl. 292 e.v.
1) CAMPBELL, No. 968; HAIN-COPINGER, No. 3685.
2) L. BAER, bl. 140, ‘Die zahlreichen Illustrationen haben sehr verschiedene Formate, wie sie auch
künstlich verschieden zu werten sind. Einigen sind Teile, die mit etwas anderer Technik behandelt
sind, angesetzt, ein Zeichen, dass die Formschnitte teilweise schon in anderen Büchern
Verwendung gefunden hatten’.
3) Hoewel CONWAY in zijn hierboven genoemde studie zes houtblokken had aangewezen, die in
de Cronycke zijn afgedrukt, noemde F. DÜLBERG (‘Lucas van Leyden als Illustrator’ Repertorium
24

für Kunstwissenschaft 21 (1898) bl. 44 ) er slechts twee (W. 7 en 27); en sprak A. PIT (Les
origines de l' Art hollandais, Paris 1894, bl. 54) van vijf afbeeldingen uit de Godevaert van Boloen,
die in de Cronycke zouden terugkeeren.
Het door mij gegeven aantal van 7 is met de opgave van CONWAY (6) slechts schijnbaar in
tegenspraak. Gaarne sluit ik mij n.l. aan bij de gissing van Mej. Kronenberg (Het Boek 14 (1925)
5

bl. 319 ), dat W. 74 oorspronkelijk aansloot bij het blok W. 84, zoodat m.a.w. Conway's No. 7
wel in tweeën gedeeld zal zijn.
Om de vergelijking met Conway's lijst te vergemakkelijken diene het volgende overzicht: W 4 =
C 9; W 7 = C 13; W 27 = C 17; W 50 = C 16; W 74 = C 7(ged.); W 83 = C 5; W 84 = C 7 (ged.).
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Een opgave der bladzijden en maten der Boloen-houtsneden bij BAER t.a.p., bl. LX, men houde
v

echter in het oog, dat in diens lijst tusschen fol. 46 en fol.56 de beschrijving van C 17 (= W 27)
is uitgevallen!
Voor W. 28, volgens KRISTELLER eveneens uit de Godevaert van Boloen afkomstig zie noot
136:2.
A f b e e l d i n g e n naar de illustraties in deze incunabel bij DELEN, Histoire, de, la Gravure, I,
Pl. XLI (= CI) en bij SCHRETLEN, Dutch and Flemish Woodcuts of the fifteenth century, Pl. 74A
(= C 21) en 75 (= C 4 en C 20).
Voor het drukkersmerk zie beneden noot 132:3.
4) CAMPBELL No. 1092. De bedoelde houtsnede is afgebeeld bij SCHRETLEN, Dutch and Flemish
Woodcuts, Pl. 18 B. Men vergelijke ook W. 4 met de afb. 26 B bij SCHRETLEN, uit de Historie van
Trojen, Haarlem 1485 (CAMPBELL No. 1095); een goede indruk van de verhouding der beide
meesters levert verder de vergelijking van SCHRETLEN'S Pl. 28 B, uit BARTHOLOMAEUS ANGLICUS
(ENGELSMAN), Boeck vanden proprieteyten der dinghen Haarlem 1485 (CAMPBELL No. 258; niet
No. 285 zooals SCHRETLEN bl. 69 opgeeft!) met Pl. 74 A uit de Godevaert van Boloen.
1) CAMPBELL No. 383. A.H. HIND, An introduction to a history of Woodcut, with a detailed survey of
world done in the fifteenth century II, London 1935, bl. 591. Voor afbeeldingen zie: DELEN, t.a.p.,
Pl. XLIII en SCHRETLEN, t.a.p., Pl. 78 A-C 79 en 80.
De verschillen met de Boloen-houtsneden betreffen zoowel de manier der arceering (snijder)
als de proporties der figuren en de mis-en-page (ev. ontwerper). Of men met K. STEINBART (Das
Holzschnittwerk des Jacob Cornelisz van Amsterdam Burg 1937, bl. 13) de illustraties der Vita
Lydwinae inderdaad aan twee houtsnijders moet toeschrijven zou een nader onderzoek moeten
uitmaken. De afb. bij SCHRETLEN, waarop STEINBART zijn uitspraak grondt, zijn op verschillende
schaal gereproduceerd, een feit, dat stellig de beoordeeling kan beïnvloeden.
2) Zie over den a u t e u r : HENRI STEIN, ‘Etude biographique, littéraire et bibliographique sur Olivier
de la Marche’, Mémoires couronnés par l'Academie royale de Belgique, t. 49 (1888); IDEM,
me

‘Nouveaux documents sur Olivier de la Marche et sa familie’, ibidem, 2
Sér. t. 9 (1926) o.a.
met stamboom; en G. DOUTREPONT, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne,
Paris 1909, passim. Speciaal over den C h e v a l i e r d é l i b é r é schreef J. PH. BERJEAU in
Le Bibliophile français 7 (1873) bl. 35. Een b i b l i o g r a f i e der verschillende manuscripten en
gedrukte uitgaven bij E. PICOT et H. STEIN, Recueil des pièces historiques imprimées sous le
règne de Louis XI, Paris 1923, bl. 305. Volgens dit laatste werk moet de in 1483 geschreven
Chevalier délibéré, niet zoozeer beschouwd worden als een gedicht ter verheerlijking van Karel
den Stoute, dan wel als een moraliteit; zij het ook met menige herinnering aan dien vorst en aan
personen uit zijn omgeving.
3) Eenig bekend exemplaar in de bibliotheek van baron Edmond de Rothschild, Parijs. CAMPBELL
No. 1083, zonder plaats of jaartal, met het drukkersmerk van den Goudschen uitgever Godfried
de Os, voorstellende een olifant een toren op zijn rug dragend, waaruit twee vlaggen, waarvan
één het Goudsche wapen voorstelt. (Afb. bij M. JUCHHOFF No. 34, HOLTROP 75 (118), PICOT &
STEIN, t.a.p.; bl. 326). Een soortgelijk, spiegelbeeldig drukkersmerk komt ook voor in de hierboven
behandelde uitgave van Godevaert van Boloen (afb. JUCHHOFF No. 35; HOLTROP 77 (125), HIND,
t.a.p., bl. 587).
D a t e e r i n g . HOLTROP beschouwde 1484, het jaar waarin hier te lande een olifant werd
vertoond, als de terminus a quo voor deze beide drukkersmerken, waarop dit exotische dier veel
natuurgetrouwer is weergegeven, dan dit te voren placht te geschieden. Intusschen merkte
reeds CONWAY op (t.a.p., bl. 148), dat het merk v/d. Chev. dél. stellig de grovere copie is van
dat der Boloen-uitg.
Met deze latere dateering in overeenstemming is een nadere terminus a quo, welke uit de illustr.
v.d. Chev. dél. zelf valt af te leiden. Volgens de opmerking van M.D. HENKEL (in een recensie
van SCHRETLEN'S bovengenoemd boek, Oud-Holland 43 (1926) bl. 88), is de figuur van een
kluizenaar op één der Chevalier-houtsneden een directe copie naar een illustratie uit
BREYDENBACH'S Peregrinationes in Terram, Sanctam, waarvan de eerste Lat. uitgave 11-II-1486
2-3

te Mainz verscheen (Duitsche ed. ibid. 21-VI-1486; Vla. 24-V-1488). Zie hier de afbeelding 49 .
Terwijl men tot dusver algemeen aannam, dat de Hollandsohe uitgave van den Chev. dél. als
de editio princeps beschouwd moet worden, plaatste PICOT & STEIN, t.a.p., bl. 328 haar na de
Parijsche van 8-VIII-1488. DELEN'S opgaven, die alle 1486 zonder meer luiden (Hist. de la Grav.
I; bl. 99; II bl. 19; Het Boek 12 (1923) bl. 325), zijn - gezien het bovenstaande - op zijn minst
voorbarig. ‘Omstreeks 1488’ lijkt voorloopig wel de veiligste dateering.
Volledigheidshalve vermelden wij nog de opmerking van BAUSCH (Nieuwsblad v.d. Boekhandel
92 (1925) bl. 306), dat de blokken ‘in 1486’ bij Van Os al wormgaten hadden. Daar B. ook
overigens ongegronde gissingen als feiten voorstelt, en nergens blijkt, dat hij het eenige bekende
ex. van de Goudsche uitgave heeft bestudeerd, verdient deze opmerking hertoetsing. Een
afdoende bespreking van BAUSCH'S artikelen gaf Mej. M.E. KRONENBERG in Het Boek 14 (1925)
bl. 315/20; vgl. ook hieronder noot 135:2 en 139:2.
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De p l a a t s v a n u i t g a v e schijnt in verband met het Goudsche drukkersmerk minder
onzeker. Dat PIT bij herhaling Schiedam als zoodanig heeft genoemd is ws. wel een vergissing
in verband met de hierna te behandelen tweede uitgave, die aldaar verscheen (A. PIT, Les
me

4)

5)

6)

7)

origines de l'Art hollandais, Paris 1895, bl. 46, 52 en dez. in Revue de l' Art chrétien, 4 sér.
t. 3 (1892) bl. 129). Onlangs noemde STEINBART nog eens Schiedam als mogelijke plaats van
uitgave zonder andere argumenten, dan het feit dat de tweede uitgave dáár het licht zag (K.
STEINBART, Holzschnittw. Jac. Corn., bl.14).
Een l i j s t d e r 16 h o u t s n e d e n is te vinden bij CONWAY, t.a.p., bl. 294/6. F. DÜLBERG
spreekt ten onrechte van een suite van 12 stuks (Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898)
bl. 43).
Van deze uitgave (CAMPBELL No. 1084) zijn tot dusver drie e x e m p l a r e n bekend (Parijs,
Bibl. nat.; Parijs, Arsenal; Antw. Museum Plantijn). Daar de prenten in het eenige bekend
exemplaar v.d. eerste uitgave zwaar gekleurd zijn en derhalve voor reproductie minder in
aanmerking komen, dienden de beide Parijsche exemplaren, die incompleet zijn, maar elkaar
aanvullen, als grondslag voor de twee tot dusver verschenen f a c s i m i l é u i t g a v e n . De
eerste bezorgde F. LIPPMANN, als No. V der Illustrated Monographs issued by the Bibliographical
Society (Londen 1898). De tweede, in het algemeen van beduidend slechtere kwaliteit, verscheen
in de hierboven genoemde bundel van PICOT & STEIN, dl. II, facsimilés, bl. 239-306. De laatste
ed. heeft tot voordeel, dat daar ook de t e k s t in facsimilé is weergegeven; de uitg. van LIPPMANN
geeft n.l. slechts een door Mlle PELLECHET vervaardigde transcriptie, van de tekst.
De d r u k k e r dezer tweede uitgave, die zich van hetzelfde lettermateriaal bediende als waaruit
de eerste druk was gezet, noemt zich niet bij name. Wél duidt hij zich aan met hetzelfde
drukkersmerk, dat ook in de hierboven reeds genoemde Vita Lydwinae van het jaar 1498
voorkomt, welk werk overigens eveneens met dezelfde letter is gedrukt.
De d a t e e r i n g dezer tweede uitgave door PICOT & STEIN, t.a.p., bl. 332 nog op ± 1498 gesteld,
heeft inmiddels een terminus a quo gevonden, sedert HIND (t.a.p., bl. 588 en 590) opmerkte,
dat de rand om genoemd drukkersmerk in de Chev. dél.-uitg. verder is afgebrokkeld dan in de
Vita Lydwinae. Vgl. de afb. uit de Vita Lydwinae bij STEINBART (t.a.p., bl. 14 of JUCHHOFF No.
53) met die uit de Chev. dél. bij PICOT & STEIN (t.a.p., bl. 306). Niet betrouwbaar is de repr. bij
LIPPMAN bl. 66, waar de rand is bijgeretoucheerd!
Van de v e r t a l i n g door een zekere ‘PERTCHEVAL’ die onder de titel Den Camp van der doot
in 1503 bij Otgier Pietersz. Nachtegael het licht zag (NIJHOFF-KRONENBERG No. 1308) is slechts
één exemplaar bekend (Hamburg, Stedelijke Bibl.). Een afb. van de 12de prent uit de suite in
deze staat bij NIJHOFF, Art. typographique, s.v. Schiedam, Nachtegaal I No. 1.
Het eenige bekende exemplaar van deze vertaling door PIETER WELLEMSZ., die 11 strophen aan
de tekst toevoegde, berust te Douai, Bibl. de la Ville; NIJHOFF-KRONENBERG No. 3358; zie ook
M.E. KRONENBERG, ‘Een onbekende Nederlandsche vertaling van “Le chevalier délibéré”, door
Pieter Willemsz. gemaakt’, Tijdschr. Ned. Taal- en Letterkunde 51 (1932) bl. 178). De houtsneden,
uit dit exemplaar zijn weggesneden.
HIERONYMUS' Vaderboeck (NIJHOFF-KRONENBERG No. 1079). De twee blokken zijn de Nrs. 6 en
7 uit CONWAY'S lijst. DELEN merkte op, (Het Boek 12 (1923) bl. 226), dat in tegenstelling met
CONWAY'S opgave het in 1511 door Seversz. gedrukte werk Die seven Sacramenten
(NIJHOFF-KRONNBERG No. 1845), géén Chevalier-houtsneden bevat. CONWAY'S eigen opgaven
waren trouwens reeds op dit punt met elkaar in tegenspraak, daar Die seven Sacramenten niet
behooren tot de door hem opgesomde werken, waarin het volledige stel houtsneden voorkomt,
terwijl hij evenmin bij één der 16 Nrs. van zijn lijst opgaf, dat afdrukken ervan in het genoemde
boek (door hem met E aangeduid), te vinden zouden zijn.
Herhalingen komen voor van de Nrs. 57, 62 (2 ×), 70 en 96 in totaal bevat de Cronycke dus 24
aan den Chevalier délibéré ontleende prenten.
Omtrent het aantal Chevalier-houtsneden in de Cronycke vindt men in de litteratuur diverse
onjuiste opgaven. DELEN spreekt in HET BOEK 12 (1923) bl. 227 van 15; MEJ. KRONENBERG ibid.
14 (1925) bl. 315 noemt er op gezag van DÜLBERG 14. DÜLBERG zelf noemt wel is waar dat getal
in zijn tekst (Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898) bl. 43), maar hij geeft in zijn
bewijsplaats (t.a.p., noot 22) slechts een lijst van 13 stuks! Van deze lijst behoort verder de prent
verso

op tol. 184 niet tot deze groep (= W. 88) en evenmin de houtsnede op fol. 185
(= herhaling
van W. 58).
Onduidelijk is verder de opgave van HIND (t.a.p., bl. 588) waar het de schijn heeft of slechts de
twee blokken, die Seversz. in zijn uitgave van het Vaderboeck had gebruikt, tenslotte voor de
Cronycke versneden werden.
8) De zorgvuldigheid waarmede dit geschiedde, zal hier onder nog ter sprake komen (zie bl. 135).
9) Onjuist is dus DELEN'S mededeling: ‘Uit een onderzoek door Mej. KRONENBERG ingesteld, blijkt
dat Jan Seversz. de blokken van Le Chevalier délibéré stuk sneed, om er slechts één enkele
2

figuur uit te nemen....‘(Het Boek 12 (1923) bl. 227; zie ook ibid. 14 (1925) bl. 316 ).
Het volgende overzicht geven wij, als leidraad voor verder onderzoek.
C 1 = W 93.
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C 2 = W 54, 59, 101.
C 4 = W 79.
C 5 = W 70, 78.
C 7 = W 66, 73.
C 8 = W 60, 98.
C 10 = W 79, 91.
C 11 = W 57, 62.
C 12 = W 89.
C 13 = W 76, 97.
C 15 = W 82, 96.
Ongebruikt C 3, 6, 9, 14, 16.
1) De lezer, wien deze technische opmerkingen niet duidelijk zijn, zij verwezen naar de beide
schema's B en C bij een opstel van schrijver dezes ‘De Hollandsche houtsneden der zeventiende
eeuw’, Halcyon I (1940) afl. 3/4, bl. 8.
2) Op de afdrukken is duidelijk te zien, dat op de bewuste plaats (de l. helft van de borst, tusschen
het uiteinde van de stok en de hanger van de halsketen) de drukinkt minder goed heeft gepakt.
3) Cronycke fol. 163. De romantische bijzonderheden van het verhaal zijn reeds lang als
on-historisch herkend. Zie een overzicht bij J.P. AREND, Algemeene geschiedenis des Vaderlands
II, 1, Schiedam 1841, bl. 224 en Kron. Hist. Gen. Utr. II (1846) bl. 211; een historisch feit is het
evenwel, dat Floris IV in 1234 de dood vond in een steekspel, dat ergens in Picardie werd
gehouden (Noyon of Corbie?) N. Ned. Biogr. Wbk. 2 (1912) fol. 446. Eet motief is sedert de
XIXde eeuw vooral bekend gebleven door BILDERDIJK'S romance Graaf Floris IV.
1) De aldus bewerkte, aangevulde houtsneden zijn de Nrs. 76, 78, 96, 97 en 98; de laatste twee
elk met twee wapens.
2) Deze opmerking reeds bij BAUSCH, t.a.p., bl. 374. Ten onrechte noemt deze schrijver W. 60 als
een 4de afdruk van W. 62. Eigenaardig is verder dat BAUSCH van de prenten W 59, 62 en 70
steeds de herhalingen als de eerste afdrukken noemt; blijkbaar heeft hij bij het maken van zijn
notities het boek van achter naar voren doorgebladerd!
3) De vraag is n.l. hoe men zich een dergelijke bewerking van een vrij dikke plank moet voorstellen.
Met een zaag is deze bewerking inderdaad niet uit te voeren, zonder één der beide helften op
te offeren. Men kan o.i. evenwel denken aan: 1e. een verdeeling door middel van naast elkaar
geplaatste boorgaten, 2e. branden met een gloeiende stift, 3e. doorsnijden met een mes of guds;
resp. aan een combinatie van enkele dezer methoden.
Wij zouden dit punt in het geheel niet hebben aangeroerd, ware het niet, dat eertijds deze kwestie
een belangrijke rol speelde in een probleem van groot belang.
In zijn in 1837 verschenen studies Zur Geschichte, und Theorie der Formscheidekunst verdedigde
C. FR. VON RUMOHR het bestaan van gegoten drukcliché's in de XVIde eeuwsche ateliers. Indien
deze theorie juist was, en men inderdaad door middel van een gietvorm stereotype cliché's van
de origineele houtblokken had kunnen maken, moest de bestudeering der prentkunst natuurlijk
in geheel andere banen worden geleid, dan wanneer vaststond, dat twee identieke houtsneden
slechts als afdrukken van één en hetzelfde houtblok konden zijn ontstaan. Vandaar het belang
dat men aan deze vraag heeft gehecht.
Tot de belangrijkste bewijsstukken van VON Rumohr nu behoorden de afdrukken der
Chevalier-houtsneden in Seversz'. Cronycke, die hij nog zonder het origineele te kennen, als
stukken van oudere blokken herkende en waarvan hij zelfs een voor die dagen uitstekende
reproductie als bijlage in zijn boek opnam (naar W. 101).
Von Rumohr's bewijsvoering hoeft ons thans niet verder bezig te houden, zijn argumenten zijn
inmiddels door Lippmann en anderen voldoende weerlegd. Zeker is echter, dat wanneer Von
Rumohr de binnen kort bestek dubbel gebogen deellijn op het 13de blok der Chevalier-reeks
zou hebben gekend, hij dit feit stellig als een der zwaarst wegende argumenten zou hebben
vermeld in zijn betoog, dat hierop neerkomt, dat een dergelijke deellijn wel denkbaar is, wanneer
zij met een mes getrokken wordt door een betrekkelijk dunne looden plaat, maar niet door een
massieve plank, die gezaagd moet worden.
Zoo was deze groep houtsneden uit de Cronycke reeds voorwerp van discussie, voordat de
zeldzame origineelen goed en wel bekend waren.
Zie voor LIPPMANN'S bestrijding van VON RUMOHR'S theorieën: Repertorium für Kunstwissenschaft
1 (1876), bl. 229/30. Toen BUTSCH meende het gebruik van cliché's voor de drukkerij van Ratdolt
te kunnen aantoonen, werd zijn hypothese weerlegd door G.B. REDGRAVE (Erhard Ratdolt and
his work at Venise, Londen 1894, bl. 15). Een samenvatting van deze problemen gaven HIND,
t.a.p., bl. 16, en A.W. POLLARD ‘The Transference of Woodcuts in the XV and XVI Centuries’,
Bibliographica 2 (1896) bl. 343.
1) Zie CONWAY, t.a.p., bl. 148/9 en 296/7.
C 1 = W 5.
C 2 = W 13 (op fol. 27, niet op fol. 19!).
C 3 = W 19.
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verso

C 4 = W 28 (op fol. 48
niet 48!)
C 5 = W 31 (op fol. 53 [= 51]). Vgl. noot 138:4A.
C 6 = W 88.
C 7 = W 102.
C 8 = W 107.
verso

C 9 = W 99 (op fol. 245
herhaling).

, de door CONWAY beschreven afdruk op fol. 375 is een

2) De prent komt ook voor in Vorsterman's Cronike van Vlaenderen (Antw. 1531; NK. No. 659).
Naar ons gevoel bestaat er in meer dan één opzicht een bijzondere verwantschap tusschen
deze houtsnede en de illustraties uit de in 1497 te Schoonhoven verschenen Oefeninghe van
der Passien (Ca. No. 1327). Men vergelijke de afbeeldingen bij SCHRETLEN, t.a.p., Pl. 77; in het
bijzonder Pl. 77 C. Opmerkelijk is, dat op de laatst genoemde prent een rugfiguur van een
krijgsknecht voorkomt, die tot in de manier van dragen van zijn muts overeenkomst vertoont met
een dergelijke gestalte op W 28. Alleen is alles daar veel geestiger en fijner.
Bij P. KRISTELLER, Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten, Berlin 1922, bl. 104 vindt
men een reproductie met een gave omlijsting en een ongebroken vlaggestok op de poort rechts
met het onderschrift: ‘Aus Historie hertoghe Godevaerts van Boloen. Gouda 1485 (oder 86)’.
De gelegenheid ontbrak mij, deze kwestie nader te onderzoeken.
1) CONWAY vermeldt niet, dat een afdruk van dit blok ook voorkomt in Vorsterman's ‘Cronike van
Vlaenderen’ (1531). Zie noot 164:2.
2) Men vergelijke de afb. bij SCHRETLEN (t.a.p., Pl. 75), waar een soortgelijk gebaard man het
bouwen van een aan het water gelegen kasteel gadeslaat. De twee gedrochten, die zich op
onze prent in de golven vertoonen komen dààr niet voor.
3) Zie: SCHRETLEN, t.a.p., Pl. 17, 21 en 23A.
4) Over den s c h r i j v e r zie: M. HAITZ, Hartmann Schedels Weltchronik, Diss. München, 1899.
Over het b o e k en zijn i l l u s t r a t i e s : Lexikon des gesamten Buchwesens, hrsg. v.K. LÖFFLER
u.J. KIRCHNER II, Lpz. 1937, bl. 208; A.M. HIND, An introduction to a history of Woodcut II, London
1935, bl. 374; F.J. STADLER, Michael Wolgemut und der nürnberger Holzschnitt im letzten Drittel
des XV. Jahrhunderts, Strassburg 1913, bl. 28; L. BAER, Die illustrierten Historienbücher des
15. Jhts., Strassburg 1903, bl. 172 en bl. LXVI, Nr. 372; C. DODGSON, Catalogue of early German
and Flemish woodcuts preserved in the British museum I, Londen 1903, bl. 246; C. EPHRUSSI,
‘La Cronica Mundi de Hartmann Schedel’, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire 58 (1894)
bl. 1; R. MUTHER, Die deutsche Bücherillustration der Gothik und Frührenaissance (1460-1530)
I, München & Lpz. 1884, bl. 58.
A f b e e l d i n g e n behalve in de bovengenoemde werken bij A. SCHRAMM, Der Bilderschmuck
der Frühdrucke XVII, Lpz. 1934. Afb. 408 e.v. SCHRAMM wijkt in dit geval van zijn opzet af,
inzooverre als hij van Schedel's boek niet alle illustraties reproduceert.
1) Vgl. de beide afb. bij HIND, t.a.p., bl. 353 en 377.
2) Zie voor deze ontleeningen: V. VON LOGA, ‘Beiträge zum Holzschnittwerk Michel Wolgemuts’
Jhrb. preuss. Kunstsammlungen 16 (1895) bl. 227.
3) Een indruk van de bonte levendigheid dezer tafereelen levert de opsomming bij MUTHER, t.a.p.
en de bespreking door EPHRUSSI, t.a.p.
4) De uitvoerigste opgave van de in Seversz' Cronycke gecopieerde houtsneden uit de
Neurenbergsche kroniek gaf R. KAHN (Die Graphik des Lucas von Leyden, Strassburg 1918, bl.
133). Gelijk echter uit onderstaand overzicht kan blijken is die lijst noch exact, noch volledig.
(Sch. = Schedel)

A Stadsgezichten
W

6

Dordrecht ∼ Troya, Sch.
fol. 36 r. bo. (n.b. KAHN).

W

11

Keulen ∼ Damaskus,
v

Sch. fol. 23 (niet 230!).
W

31

Bouwen van een stad ∼
Sch. fol. 39.

B Figuren ten voeten uit
W

41

Karel de Groote ∼ Saul,
Sch. fol. 41 (W 41 niet
fol. 55!).
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W

64

Floris II ∼ Samson, Sch.
v

fol. 41 (niet Samuel!).

C Groep
W

18

Paus, kardinalen en
bisschoppen ∼ Sch.
v

118 .

D Halffiguren, vorsten
W

8

Julius Caesar ∼
Egialeus, Sch. fol. 26.

W

10

Octavianus ∼ Sparetus,
Sch. fol. 25.

W

14

Tiberius ∼ Atlelthes, Sch.
fol. 40.

W

26

Pharamondt ∼
Thesalion, Sch. fol. 26.

W

67

Jasper ∼ Thatanes, Sch.
v

fol. 42 (niet Thataneo!
W 67 op fol. 200 =
herhaling).
W

68

Melchior ∼ Numa
v

Pompilius, Sch. fol. 56
(niet Lapis, fol. 52!).
W

90

Graaf Jan v.
Henegouwen ∼
Mamylas, Sch. fol. 25
(niet Mamylus!).

17

‘Peter paeus’ ∼ Boos,

E Geestelijken
W

v

Sch. fol. 37 .
W

33

St. Lambrecht ∼
Quadratus, Sch. fol.
v

112 . (onjuist is de
opgave bij KAHN, dat de
Hilarius op Sch. fol. 131
het voorbeeld was voor
v

een afb. op blz. 53 der
Cronycke [= W 33]).
W

34

St. Willebrordus ∼
Naason, Sch. fol. 30.

W

35

Willebrordus als
bisschop ∼ Paus Lucius,
v

Sch. fol. 120 . (n.b.
KAHN, waar wel de
opgave dat Sch. fol.
v

175 Lando ∼ Cronycke
fol. 69, op welke bl.
echter geen ill. De
v

Lando (Sch. fol. 175 ) is
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een afdruk van het zoo
juist genoemde
Lucius-blok, waaraan de
aureool is ontnomen.
W

36

Satelbertus ∼ Achias,
Sch. fol. 48 (KAHN: ‘fol.
41 Abdon’).

W

37

Marcellijn ∼ Abdon, Sch.
fol. 41 (KAHN: ‘fol. 48
Achias’).

W

40

St. Gregorius ∼ Paulus,
Sch. fol. 122.

W

42

Stephanus IV ∼
v

Æbyathar, Sch. fol. 41
(n.b. KAHN).
W

43

St. Fredericus ∼ Paus
v

‘Felix’, Sch. fol. 120 (W
v

43 op fol. 84 =
herhaling!).
W

75

Arent van Ysenburch ∼
‘Nicolaus’, Sch. fol.
v

170 .

F Ridders, geleerden en vrouwen
W

24

Uitvinder van het glas ∼
Semeias, propheta, Sch.
fol. 48.

W

29

Etzelinus ∼ Menelaus,
Sch. fol. 37 (n.b. KAHN).

W

39

St. Gangolf ∼ Mauricius,
Sch. fol. 124.

W

46

‘Die Heer van Pont’ ∼
Quintinus, Sch. fol. 126.

W

51

Walgheert van
Teysterbant ∼ Jareth,
v

Sch. fol. 10 (n.b. KAHN).
W

55

Konegont ∼ Helena,
Sch. fol. 37.

W

63

Page ∼ Menna Sch. fol.
v

127 .
W

69

Petronella ∼ ‘Saruia’
[d.w.z. Zeruja (1. Kon.
v

11:26)] Sch. fol. 42 (niet
Satius!).
W

71

‘Jan van den tiden’ ∼
v

Achitob, Sch. fol. 40 .
W

72

‘Sophia’ v Noemi, Sch.
fol. 40.

W

86

Arend v. Haarlem ∼
v

Thola, Sch. fol. 37 (n.b.
KAHN).
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W

100

‘Willem Eggert wt
Waterlant’ ∼ Paris, Sch.
fol. 37.

G Metereologische verschijnselen
W

9

Drie Zonnen ∼ Sch. fol.
v

203 .
W

16

Komeet ∼ Sch. fol. 157
v

(niet 157 !).
W

20

Zon en maan ∼ Sch. fol.
76.

W

21

Hagelstenen ∼ Sch. fol.
v

170 .
W

22

Bloedregen ∼ Sch. fol.
v

29 (W 22 op fol. 42 , niet
v

fol. 67 !).
W

23

Vurige stralen ∼ Sch. fol.
198. (n.b. KAHN!).

W

25

Regenboog ∼ Sch. fol.
11.

W

65

Zon met kruis en twee
v

manen ∼ Sch. fol. 203 .
W

92

Volle maan ∼ Sch. fol.
186.

W

106

Komeet en maan ∼ Sch.
v

fol. 141 .

H Insigniën
W

32

Rijksappel, scepter,
v

kroon ∼ Sch. fol. 18
(niet fol. 18!).

5) Een uitzondering vormen de opvallend veel grover gesneden afbeeldingen van metereologische
verschijnselen, die broeder zijn dan het voorbeeld (B.v. 65 × 70 mm. i. pl. v. 65 × 50 mm).
6) De middelmatige kwaliteit gaf ons niet voldoende houvast om uit te maken in hoeverre deze
copieën door één of meer dan één houtsnijder werden vervaardigd.
1) Vgl. de afbeelding van het voorbeeld bij R. MUTHER, Die deutsche Bücherillustration der Gothik
und Frührenaissance (1460-1530) II, München u. Lpz. 1884, bl. 121.
2) BAUSCH zag in deze prent een ‘Shylock met de hand in het haar’, en besluit: ‘dat zal wel de
reden zijn van zijne ontarming, want bij het portret van een graaf van Holland paste zulk een
gebaar natuurlijk niet’ (t.a.p., bl. 375). Het ware voorbeeld had DÜLBERG reeds in 1898
aangewezen (Repertorium für Kunstwissenschaft 21, bl. 44).
W. EVRARD, [ADR. WITTERT], Lucas de Leyde et Albert Dürer, Brux. 1884, bl. 218, No. 46,
beschouwde deze houtsnede ten onrechte als een werk van Lucas van Leyden en noemde haar
een pendant van W 49.
1) Voor het Renaissancistische karakter der kunst te Augsburg zie: O. GRAUTOFF, ‘Burgkmair et
Augsbourg’, Gazette des beaux Arts, 6de pér. dl. 14 (1935) II, bl. 155 e.v.
HENKEL heeft er eens op gewezen (Oud-Holland 50 (1933) bl. 232, dat op het groote gezicht op
Antwerpen van 1515 (NIJHOFF, Houtsneden No. 1-12) o.a. een Mercurius voorkomt, die direct
of indirect samenhangt met Burgkmair's houtsnede uit de hier beneden 140:4 nader besproken
reeks der planeten, welke prenten zonder Italië niet denkbaar zijn. Vgl. ook A. SCHMID,
Forschungen über Hans Burgkmair, Maler von Augsburg, Diss. München 1888, bl. 22 ‘Der
Einfluss italienischer Kunst.’
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2) Op het verband tusschen Burgkmair's graphiek en enkele der houtsneden in Seversz.' kroniek
wees het eerst G. GLÜCK, ‘Zu den Holzschnitten der Leidener Chronik von 1517’, Repertorium
für Kunstwissenschaft 23 (1900) bl. 455.
Voor Joost de Negker, één der weinige houtsnijders, dien we met name kennen en die zijn werk
zelfs signeerde, zie: CAMPBELL DODGSON, ‘Zu Jost de Negker’, Rep. f. Kunstwiss. 21 (1898) bl.
377; IDEM Cat. of early German and Flemish woodcuts in the British Museum II, Londen 1911,
bl. 74; H. ZIMMERMANN in Thieme-Becker 25 (1931) bl. 377 en hier beneden 141:4
A f b e e l d i n g e n van zijn monogram, algemeen uitgelegd als ‘Jst’. het duidelijkst op bl. 70
van den Theuerdank (zie: Jhrb. Wien 8 (1888) bl. 315), verder in; NAT. Leiden, Seversz. I. 1 en
NIJHOFF, Houtsneden No. 102; Rep. f. Kunstwiss. 21 (1898) bl. 37 en 377 (NK. No. 493) en The
Print Collector's Quarterly 22 (1935) bl. 10 e.v. Onjuist is DELEN'S toeschrijving v. Doen Pietersz.'
drukkersmerk (NAT. V, 19) aan De Negker (DELEN, t.a.p., II, bl. 72; vgl. STEINBART, Holzschnittwerk
Jacob Cornelis, bl. 28, No. 13).
Voor een aan De Negker toegeschreven teekening zie: Verslagen omtr. 's Rijks Verzamelingen
van Gesch. en Kunst 63 (1940) bl. 28.
3) Zie noot 89:2, waar verdere litteratuur over Burgkmair.
4) De reeksen staan in de litteratuur als volgt bekend:
ZONDEN: B. 55-61; G. 483-489; CD. II bl. 83, No. 33-38; BURKHARD 21.
DEUGDEN: B. 48-52; G. 476-482; CD. II bl. 83, No. 31-45; BURKHARD 22.
PLANETEN: B. 41-47; G. 490-496; CD. II bl. 84, No. 39-45; BURKHARD 23.
5) Tscep vol wonders, Brussel, Thom. van der Noot voor Claes de Grave, Antw. 1514 (NK. No.
1875). Zie voor deze en de in de drie volgende noten genoemde ontleeningen aan Burgkmair:
M.E. KRONENBERG, ‘Houtsneden van Hans Burgkmair de Oude in Nederland nagevolgd’, Het
Boek 23 (1935/36) bl. 61 e.v.
6) Thuys der fortunen, Utrecht, Jan Berntz. (NK. No. 1151).
7) Cronijcke van Vlaendren int corte, Brussel, Thomas van der Noot. Voor een afb. zie NAT. XIV,
38, waar de druk ± 1517 wordt gedateerd; de vroegere dateering in NK. No. 2730. Volgens
DELEN (t.a.p. II, bl. 32 noot 2) komen nog afdrukken van dit blok voor in JOHANNES DE INDAGINE,
Chyromantia, Utrecht, Jan Berntsz. (NK. No. 1222) en in een tweede druk van dit boek bij Jan
Roelants te Antwerpen 1540 (niet bij NK.).
8) LODOVICUS DE VOGELE, Prophetie ofte bedudinge der hemelscher teykene, Kampen, Jan Evertsz.,
voor Teilman (Groningen of [en?] Leeuwarden, 1538) NK. No. 4072.
1) Over de prent W 45 zijn in de litteratuur in de loop der tijden diverse foutieve uitlatingen
verschenen. DÜLBERG noemde haar onder de houtsneden in de Cronycke die stylistisch niet al
te ver van Lucas van Leyden afstaan (Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898) bl. 43);
GLÜCK beschouwde als haar voorbeeld Burgkmair's ‘Josua’ uit het blad ‘Die drei guten Juden’.
(B. 66; M. 491; G. 469; CD. bl. 102 No. 173), maar gaf toe, dat de ontleening niet nauwkeurig
was. Daar dit blad uit de reeks der 3 × 3 helden en heldinnen evenwel omstreeks 1519 is ontstaan,
is GLÜCK'S opvatting niet zonder meer te aanvaarden. Met het door ons aangegeven voorbeeld,
den Mars van ± 1510 (B. 43; M. deest, G. 492; CD. bl. 84 No. 41) stemt de copie volkomen
overeen.
Mej. KAHN (t.a.p. bl. 133) noemde - ws. afgaande op het opschrift bij deze divisie - den
voorgestelde abusievelijk Karel den Kale. Verder leze men in haar opgave in pl. v. fol. 86: fol.
83 [= 88].
2) Het voorbeeld was B. 58; M. 54; G. 486; CD. bl. 83 No. 36. DÜLBERG, t.a.p., noteerde ook bij
deze prent ‘stilistisch dem Lucas van Leyden nicht allzu fern’.
3) KAHN, t.a.p., bl. 133 noemt abusievelijk den voorgestelde op W. 105 ‘Philipp I’ en rekent deze
houtsnede tot de prenten, waarvan VON RUHMOR Italiaansche herkomst had vermoed. Deze
groep wordt beneden onder H besproken.
In W. EVRARD [ADR. WITTERT], Lucas de Leyde et Albert Dürer, Bruxelles 1884, bl. 215 e.v.
worden de prenten W. 45, W. 58 en W. 105 als werken van Lucas van Leyden beschreven
(t.a.p., resp. No. 43, 44 en 45).
4) Zie voor de diverse s t a t e n van Burgkmair's Maximiliaan: B. 32; M. 20; G. 466/68; CD. II bl.
75, No. 15 en BURKHARD 14. F a c s i m i l e afb. in Jahrbuch Kaiserhaus 15 (1894) bl. 392 en
bij A. REICHEL, Die Clair-Obscur-Schnitte des XVI., XVII., und XVIII. Jahrhunderts, Weenen 1926,
Taf. 7 en 8.
M.J. FRIEDLÄNDER (Jhbr. d. preuss. Kstsammlgn. 46 (1925) bl. 2) wees er op, dat De Negker's
naam slechts op latere staten van deze 1508 gedateerde prent voorkomt. Ws. sneed hij dus
alleen een nieuw kleurenblok. Voor het optreden van De Negker in Burgkmair's atelier kort na
7 Sept. 1510 zie ook A. SCHMID, Forschungen, bl. 43/44.
De mogelijkheid van De Negker's bemiddeling tusschen Leiden en Augsburg werd ook aanvaard
door N. BEETS (Lucas van Leyden, Amst. [1940] bl. 34); te voren was ze door CAMPBELL DODGSON
als onbewezen krachtig verworpen (‘The earliest work of Jost de Negker’, The Print Collector's
2

Quarterly 22 (1935) bl. 10 ). Over een ev. omgekeerde invloed van Lucas (via De Negker) op
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Burgkmair schreef J. HELD (Burlington Magazine 40 (1932) bl. 308 e.v.: vgl. ook diens Dürers
1

Wirkung, bl. 46 ).
5) De Nrs.: W 2a, 2b, 12, 15, 30, 38, 49, 77, 85 en 109.
Over de illustraties van Lucas van Leyden schreven: F. DÜLBERG, ‘Lucas van Leyden als
Illustrator’, Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898) bl. 36; C. DODGSON, ‘Beschreibendes
Verzeichnis der Buchillustrationen Lucas van Leyden's’, ibidem 23 (1900) bl. 43. De overige
litteratuur zal bij elk der prenten worden vermeld.
6) Ten onrechte meende BEETS (Lucas de Leyde, Bruxelles & Paris 1913, bl. 61) dat in de Cronycke
zeven houtsneden van Lucas van Leyden voorkomen, die niet eer door Seversz. waren gebruikt.
1) DELEN, Het Boek 12 (1923) bl. 227: ‘voor het grootste gedeelte geïllustreerd met houtsneden
welke door DÜLBERG, Campbell Dodgson en Glück aan Lucas van Leyden worden toegeschreven’;
NIJHOFF-KRONENBERG, Nederlandsche Bibliografie No. 613: ‘De hsnn. zijn meerendeels van
Lucas van Leyden’.
2) ST. BONAVENTURA, Stimulus divini amoris (NK No. 468; Afb. NAT., Leiden, Seversz. VI, 12; VII,
16, 17).
3) Missale Trajectense (NK. No. 1529), verschenen 1 Juni 1514; niet 1514/15 zooals DELEN II bl.
91

67 opgeeft). Eén aanvulling bij No. 20 van DODGSON'S lijst gaf R. KAHN, bl. 134 ).
Men heeft zich wel eens verbaasd over het doel van deze kleine houtsneden, en er is terecht
op gewezen. dat de prentjes - zeker in een boek van groot formaat als dit Missale - niet bijzonder
op hun plaats schijnen. Seversz.' oorspronkelijke bedoeling met deze reeks houtblokjes kan ws.
worden afgeleid uit eenige oudere voorbeelden, waarbij soortgelijke kleine heiligenfiguren dienst
doen ter omlijsting van een grootere houtsnede. Zie b.v. het titelblad van Homiliarius Doctorum
a Paulo Diacono collectus, Basileae, Nicolaus Kessler, 1493 (HAIN-COPINGER, *8791; PROCTOR,
7685; MUTHER, 462; SCHREIBER, 4898; afb. bij L. OLSCHKI, Le livre illustré au XVe siècle, Florence
1926, Pl. XLV, fig. 59), dat een reeks dergelijke kleine figuurtjes ten voeten uit onder soortgelijke
arcaden vertoont.
De halve figuren in Lucas van Leyden's serie zullen wel in de eerste plaats bedoeld zijn voor
een rangschikking naast elkaar; zòò, dat de arcaden boven de heiligen zich aaneenrijen. Vgl.
het titelblad van liet Officium beatae Mariae Virginis ad usum Romanae ecclesiae, Lugduni
[Lyon], Nicolaus de Benedictis et Jacobinus Suigus, expensis Bonini de Boninis, Dalmatini, 20
Martii 1499 (HAIN-COPINGER-REICHLING 11995; PROCTOR 8662; LACOMBE, 500; BRUNET, Heures
380; afb. in het zoo juist gecit. werk van OLSCHKI, Pl. CXXIV, fig. 182).
4) Ortulus anime (NK. No. 1138 verschenen 1515; niet 1514 zooals het onderschrift bij DELEN II,
91

Pl. XIX vermeldt). Een enkele aanvulling tot DODGSON'S opgave bij R. KAHN, bl. 134 ).
5) Een opsomming der geheele reeks met opgave van de boeken, waarin de prenten voorkomen
gaf C. DODGSON in Repertorium für Kunstwissenschaft 23 (1900) bl. 149; voor afbeeldingen zie:
F. DÜLBERG, ‘De houtsneden uit het missaal van Lucas van Leyden’, Bouw- en Sierkunst 4
(1903/4) bl. 160/1.
12

W. 77 = CD. 52; W. 85 = CD. 53; vgl. ook DÜLBERG in Rep. f. Kw. 21 (1898) bl. 40 ).
6) CD. 3, besproken bij R. KAHN, t.a.p., bl. 74. Reeds genoemd door C. FR. V. RÜMOHR, Zur
Geschichte und Theorie der Formschneidekunst, Lpz. 1837, bl. 68.
7) CD. No. 1, besproken bij R. KAHN bl. 75 en bij STEINBART, t.a.p. bl. 19. Eveneens reeds in 1837
door VON RUMOHR gesignaleerd. In de Cronycke ontbreekt onderaan een rand van 28 mm, die
niet van het blok werd afgezaagd, aangezien in de uitgave van het Utrechtsch Missaal bij Henricus
Petri te Antwerpen in 1540 weer gave afdrukken voorkomen. Men moet daarom aannemen, dat
de drukker in 1517 een masker over dat gedeelte van zijn blok heeft gelegd (zie: C. DODGSON,
‘On the book-illustrations of Lucas van Leyden’, Oud-Holland 52 (1935) bl. 38, in tegenstelling
tot diens vroegere opvatting, Rep. f. Kw. 21 (1898) bl. 288/89).
Door NIJHOFF-KRONENBERG wordt een houtsnede met hetzelfde onderwerp, voorkomende in
ongedateerde Leidsche uitgaven (NK. No. 1614/15), vragenderwijs op naam van Lucas van
Leyden gesteld. Deze toeschrijving zouden wij niet gaarne overnemen. Zie voor een afbeelding
NAT. Leiden, Peter Jansz. III, 10.
1) NK. No. 1720. Zie ook M.E. KRONENBERG in Het Boek 13 (1924) bl. 10 en afb. ibid. 14 (1925)
bl. 320. DÜLBERG (t.a.p., bl. 43) en DODGSON (t.a.p., bl. 152, No. 60) kenden slechts de afdruk
uit de Cronycke, waarop reeds in 1837 VON RUMOHR de aandacht had gevestigd. R. KAHN, bl.
99

136 ) wijst er op, dat het portret voorkomt in een ongepagineerde, eenigszins grover gedrukt
aanhangsel, zoodat de houtsnede ook later zou kunnen zijn ontstaan. In dat geval zou dus dit
blok in 1517 voor de Cronycke zijn vervaardigd. Voor de samenhang met andere portretten van
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Karel V zie ibid. bl. 137 ).
Het portret-type (kleeding, pose, accessoires) keert weer in het houtsnede-portret van Philips
den Schoone, in de op 11 Jan. 1517 ws. bij Pieter Jansz. Tyebaut te Amsterdam verschenen
Instructie van den Houe van Hollant (NK. No. 1168, afgeb. NAT., Tyebaut, III, No. 10; E.W. MOES
& C.P. BURGER, De Amsterdamsche boekdrukkers IV, 's-Grav. 1915, bl. 385 en in de Gids voor
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de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, Amst. 1919, Nederlandsche uitgaven 1473-1540.
bl. 28). De prent van Lucas is hier ws. wel het voorbeeld, zoodat het aanhangsel bij de Cura wel
van het jaar 1516 zal wezen.
STEINBART (THIEME-BECKER 25 (1931) bl. 191, kol. 1) vermoedt, dat een schilderij door Mostaert
als voorbeeld diende voor de houtsnede in de Instructie.
DELEN (t.a.p., II bl. 71) zette het portret van Philips den Schoone op naam van Jacob Cornelisz.,
o.i. zonder eenige schijn van aannemelijkheid en ws. uitsluitend, omdat er in andere uitgaven
van Tyebaut houtsneden van dien meester voorkomen.
2) Slechts A. VON. WURZBACH trok in zijn Künstlerlexikon II, 1910, bl. 40 de toeschrijving dezer
houtsneden aan den jeugdigen Lucas in twijfel, met de geestige, maar ongegronde boutade:
‘Es sieht beinahe aus, als wenn er nicht nur der Lukas, sondern auch der Reznieck von Leyden
gewesen wäre’. (Reznicek, wiens naam wel bedoeld zal zijn, was in W's dagen één der bekendste
teekenaars voor geïllustreerde bladen, zooals Simplicissimus, Fliegende Blätter, Jugend e.d.).
1) EVRARD, bl. 214, No. 42; DÜLBERG. bl. 43; DODGSON, bl. 152, No. 57.
2) DÜLBERG, bl. 43; DODGSON, bl. 152, No. 56. In de litteratuur over de illustraties van Lucas van
Leyden speelt deze prent een rol, omdat een uitgeknipt exemplaar van deze houtsnede in het
prentenkabinet te Berlijn de eerste illustratie uit de Cronycke was, die men als werk van den
grooten Leidenaar herkende (J.D. PASSAVANT, Le peintre-graveur III, Lpz. 1862, bl. 10, No. 24;
herh. bij G.K. NAGLER, Monogr. IV (1871) bl. 250, No. 2; E. DUTUIT, Manuel de l'Amateur
d'Estampes, Ec. flam. et holl. t. 2, Paris 1882, bl. 100, No. 24; W. EVRARD [ADR. WITTERT] Lucas
de Leyde et Albert Dürer, Bruxelles 1884, bl. 205, No. 29 en - onnauwkeurig - bij TH. VOLBEHR,
Lucas van Leyden, Verzeichniss seiner Kupferstiche, Radirungen und Holzschnitte, Hamburg
1888, bl. 52, No. 204.
a-b

Dat VON RUMOHR in 1837 ook reeds de Nrs. W. 2 , 12, 15, 30, 49 en 109 als werk van Lucas
van Leyden had herkend, (vgl. 142:6) was blijkbaar weer in het vergeetboek geraakt.
De houtsnede komt ook voor in de Cronicke van Vlaenderen, Antw. Vorsterman 1531 (NK. No.
V

659), fol. 2 met inschrift ‘Die Genealogie’.
In de aanbiedingscatalogus der Firma R.W.P. de Vries van 1911 bevindt zich op bl. 124 een
afb. naar deze houtsnede met 1. boven de bekende signatuur van Lucas. Daar ons geen enkel
soortgelijk origineel onder oogen is gekomen, noch uit de litteratuur bekend is, maar vooral
omdat geen van de houtsneden naar Lucas' ontwerp ooit diens naamteeken draagt, moeten we
wel aannemen, dat dit monogram later met de pen zal zijn bijgeteekend. Bij reproduceering in
lijncliché vallen de verschillen tusschen de inktsoorten weg, zoodat een dergelijke afbeelding
een bedriegelijke schijn van echtheid kan krijgen.
3) VON RUMOHR, bl. 69; EVRARD, bl. 217, No. 45; DÜLBERG, bl. 43; DODGSON, bl. 152, No. 58.
R. KAHN, t.a.p., bl. 78 dateerde deze houtsnede ‘fraglos in die Zeit um 1517’, en roemt in het
bijzonder de ‘feinere Tonigkeit’ waardoor deze houtsnede zich b.v. van de Johannes-figuur op
de eenige jaren vroeger ontstane ‘Beweening’ (W 15) onderscheidt. Nog duidelijker wordt de
ontwikkeling, wanneer men als derde prent hiernaast legt de gravure ‘Johannes’ (B. 166) van
het jaar 1518 (Afb. bij F. DÜLBERG, Lucas van Leyden, Lpz. [1926], Taf. 53).-Op de afb. van W.
49 bij DÜLBERG, ibid. is niet meer te zien, dat de vlag oorspronkelijk een los blokje boven de
figuur is; ws. heeft men deze onregelmatigheid bij het clicheeren weggeretoucheerd.
Voor ev. samenhang met Karel V's kroning zie STEINBART, t.a.p., bl. 128 en vgl. noot 25:13 en
128:1.
Stellig ten onrechte rekent R. KAHN (bl. 133) deze prent tot de hieronder nader te bespreken
groep H (vorsten ten voeten uit; ws. naar Italiaansche voorbeelden). Onjuist is ook de opgave
V

recto

aldaar, dat het portret van Dirk VII op fol. 147 voorkomt; in plaats daarvan leze men 149
welke prent een herhaling is van de Dirk I op fol. 96.

,

4) De prent W. 2a wordt ook beschreven bij DÜLBERG, bl. 42 en bij DODGSON, bl. 147, No. 8. VON
RUMOHR, t.a.p., bl. 68 vestigde het eerst de aandacht op deze houtsnede van Lucas. Volgens
DELEN, II, bl. 46, komt een afdruk van dit blok voor in het door MATHYS [WEYNSEN] VAN DORDRECHT
bewerkte Fasciculus Myrre, en wel in een uitgave bij Vorsterman, Antwerpen 1543.
b

W. 2 (DÜLBERG, bl. 42; DODGSON, No. 11) is een copie naar een gravure van Dürer (B 30) van
omstreeks 1500, welke prent reeds eer in houtsnee-techniek voor een Nederlandsche
boek-illustratie was nagevolgd (n.l. in de Hymni et Sequentiae, Jac. de Breda, Deventer 1516;
NK. No. 1152, afb. NAT. I, 2, waar abusievelijk 1514! Vgl. J. HELD, Dürers Wirkung, bl. 53). In
een door de Amsterdamsche uitgever Doen Pietersz. uitgegeven reeks Sibyllen komt op één
der bladen (NIJHOFF No. 109) een afdruk van dit blok voor, terwijl zich op een ander blad uit
dezelfde reeks (NIJHOFF, No. 105) een copie naar deze prent bevindt (De beschrijving in de
begeleidende tekst op bl. 20 beschouwt ten onrechte beide prenten als origineelen van LUCAS
VAN LEYDEN).
b

Volgens DODGSON komt een afdruk van het origineele blok van W. 2 ook voor in het boekje
Een devote oeffeninge tot een yegeliken choor der Enghelen, te Leiden uitgegeven door Jan
Mathijszoon (werkzaam 1555-1569); vgl. Het Boek 3 (1914) bl. 297.
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1) Drie andere blokken uit deze reeks, waarvan er ons in totaal vijf bekend zijn, komen voor in een
bijbel, welke Vorsterman in 1528 uitgaf. (Vgl. DODGSON, bl. 144, No. 8 = NK. No. 392). De
beschrijving der prenten bij DODGSON, bl. 147/8 aan te vullen met noot 105 op bl. 137 van R.
KAHN
2) Rep. f. Kw. 21 (1898) bl. 288 en ibid. 23 (1900) bl. 144.
3) H.J.A. RUYS, ‘De eerste druk der divisiekroniek en de oudste Hollandsche wereldkaart’, Het
Boek 4 (1915) bl. 161 e.v.
1) Zie M.D. HENKEL in een bespreking van NIJHOIT'S Nederlandsche Houtsneden in het Maandblad
voor beeldende Kunsten 13 (1936) bl. 139 en 140. Onjuist is dus ook de bewering van P. GUSMAN,
e

La gravure sur bois et d'épargne sur métal du XIV au XXe siècle, Paris 1916, bl. 115, dat de
Cronycke met L. gesigneerde houtsneden van Lucas zou bevatten. Voor het geïsoleerde geval
van een afbeelding naar een gesigneerde (?) houtsnede, zie hierboven noot 144:2.
De opvatting dat Lucas zijn houtsneden niet zelf zal hebben uitgevoerd, is de algemeen gangbare.
Onder de moderne schrijvers wijkt slechts N. BEETS van de communis opinio af en wel in zijn in
1940 verschenen monografie over den meester (Palet-reeks, bl. 37); in zijn Lucas de Leyde,
Bruxelles 1913, bl. 61 had deze kunsthistoricus nog de algemeen gangbare opvatting gehuldigd.
2) Het boek waarin we deze houtsneden het eerst aantreffen is de Legende van S. Katherina
vander Seyn (NK. No. 1338), zie M.E. KRONENBERG in Het Boek 14 (1925) bl. 210 en de afb.
ibid. bl. 212. Tegenover de meening van Mej. KRONENBERG en de overeenkomstige opvattingen
102

1)

2)
3)

4)

5)

1)
2)

3)

van DÜLBERG (t.a. p., bl. 43) en Mej. KAHN (t.a. p., bl. 137 ) schreef DELEN op. cit. II, bl. 66
deze houtsneden aan Lucas van Leyden toe.
Bij DELEN t.a. p. vindt men behalve een opsomming der boeken, waarin deze prenten
achtereenvolgens voorkomen, ook enkele copieën naar de reeks opgegeven.
EVBARD, bl. 213, No. 41; DÜLBERG, bl. 43; C. DODGSON, No. 59.
Het Barbara-wonder wordt onder verwijzing naar een dergelijke geschiedenis bij AUGUSTINUS
(De Civitate Dei XXII:8) ook verteld door A. KEMP, Leven der doorluchtige Heeren van Arkel,
Gorinchem 1656, bl. 266.
W. 104 vertoont sterke overeenkomst in stijl met de zoojuist besproken W. 103.
De houtsnede, die op de wijze zooals dat bij Bellaert gebruikelijk was (b.v. Der Sonderen Troest
1484, CAMPBELL, No. 1656), uit een breed midden- en twee smallere zijstukken bestaat, werd
door Mej. KRONENBERG als werk van Lucas van Leyden afgebeeld in Het Boek 13 (1924) bl. 11.
Dat de jongeling ter r. zijde van den vorst Lucas zelf voorstelt lijkt mij niet waarschijnlijk. Het
Z-vormige teeken op den wand onder de linker kraagsteen v.d. middenboog is stellig niet Lucas'
bekende signatuur; wanneer hij die aanbracht geschiedde dit steeds op een meer in het oog
vallende plaats, en gelijk we hierboven (noot 144:2 en 146:1) reeds vermeldden, de houtsneden
naar zijn ontwerpen zijn nimmer van zijn naamteeken voorzien; wèl zijn gravures en etsen.
Het middenstuk van deze houtsnede komt reeds voor in Seversz.' Spiegel van Sassen van 1512
(NK. No. 1934; DELEN II, bl. 66, die de titel niet exact opgeeft, wekt ten onrechte de indruk alsof
alle drie deelen daar voorkomen, foutief is verder diens onderschrift bij afb. XIX, 2). Mej. KAHN
(t.a. p., bl. 77) kende slechts de afdruk mèt de zijstukken in PH. À LEYDIS' De reipublice cura van
1516 (NK. No. 1720), des te opvallender is haar juiste dateering op ca. 1511!
Ook deze houtsnede stelde Mej. KRONENBERG op naam van Lucas (zie afb. Het Boek 13 (1924)
bl. 1). De prent komt voor op de titel van Der byen boeck van 1515 (NK. No. 2009). Vgl. R. KAHN,
t.a. p., bl. 76/77.
Het thema van een vergadering in de open lucht zou ook daarna te Leiden in de ateliers nog de
aandacht trekken, zie b.v. Corn. Engelbrechtsz.' Wonderbare Spijziging en Lucas' Genezing
van den blinde (Afgeb. bij HOOGEWERFF, Ned. Schilderkunst III, 's-Grav. 1938, bl. 193 en 307).
Eenige reserve verdient slechts R. KAHN'S opmerking, dat de verteekening van handen en voeten
zoo ver gaat, dat deze soms ‘ein krüppelhaftes Aussehen’ krijgen. De prent waarop deze
karakteristiek eigenlijk alleen ten volle geldt is W. 103, en daar zijn deze verminkingen geheel
in overeenstemming met de uitgebeelde geschiedenis!
Zur Geschichte und Theorie der Formschneidekunst, bl. 116/17.
W. EVRARD [ADR. WITTERT] schreef de Nrs. W. 45, 58, 105, 49, 64, 61, 80 en 56 aan Lucas van
Leyden toe (= E 43/49). Volgens hem kan men op de afdrukken nog de slecht verwijderde
voorwerpen zien (steenen e.d,), die oorspr. de waarde der kaarten aanduidden (bl. 172 en 221).
Deze schrijver wiens mededeelingen met de grootste reserves dienen te worden aanvaard,
signaleerde verdere afdrukken van dezelfde houtsneden in boeken van den Parijschen uitgever
Marnef (Cicero- en Eutropius-uitgaven). Wij hebben deze bewering (t.a. p., bl. 172) niet kunnen
verifieeren.
Rectificatie verdienen verder op dit punt de mededeelingen bij R. KAHN, t.a. p., bl. 133. Behalve
de door ons genoemde prenten (W. 53, 56, 61 en 80) rekende zij n.l. tot deze groep Lucas'
‘Puppijn’ (W. 49, op fol. 149 herhaald als Dirk VII) en W. 105, het aan Burgkmair's Maximiliaan
ontleende portret van Karel den Stoute (door Mej. KAHN ten onrechte Philipp I genoemd).
Behalve de oudere litteratuur over speelkaarten raadpleegden wij: H.R. D'ALLEMAGNE, Les cartes
à jouer du XIVe au XXe siècle, Paris 1906 en C.P. HARGRAVE, A history of playing cards and a
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1)
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6)
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1)

bibliography of cards and gaming, Boston & N. York 1930. - Met de z.g. Tarocchi van Mantegna,
de beroemdste gegraveerde Italiaansche speelkaarten, hebben deze houtsneden geenerlei
overeenkomst (P. KRISTELLER, Die Tarocchi, Berlin 1910).
Alle drie zijn ook omgeven door een dubbele rand, die in de afdrukken der Cronycke reeds zeer
is afgebrokkeld. De binnenmaten zijn: W. 3 = 57 × 45 mm; W. 87 = 84 × 69 mm; W. 95 = 50 ×
39 mm.
Het prentje komt n.l. met vrijwel gave omlijsting voor in het ongedateerde, eveneens door Seversz.
uitgegeven boekje HENRICUS VAN SANTEN Collacien (NK. 1853), dat hiermede dus een terminus
ante quem gevonden heeft. Met dezelfde verminkingen vindt men deze houtsneden in Seversz.'
ed. van THOMAS A KEMPIS' Navolging Christi van 7 Mei 1519 (NK. No. 2014; afb. in veilingscat.
R.W.P. DE VRIES, 28 Nov. 1905, No. 175).
Een soortgelijke houtsnede van dezelfde afmetingen komt voor in de beide ongedateerde
uitgaven van VAN SANTEN's werk door Henr. Eckert van Homberch (NK. No. 1854/55), welke
tusschen 1498 en 1524 te Antwerpen werkte. Deze drukte het blokje ook af op het titelblad van
twee uitgaven van de Navolgingh van 1517 en 1518 (NK. No. 2013 en No. 989). De Antwerpsche
houtsnede vertoont twee bloemen aan de plant links boven, terwijl rechts beneden de arceering
minder ver doorloopt (Afgeb. in NAT. X, 33, en Oud-Holland 50 (1933) bl. 151). Zij komt verder
nog voor in een Antwerpsche druk van na 31 Oct. 1530 (Devote Oeffeninghe, bij W. Vorsterman
= NK. No. 1612).
Ook het Leidsche blokje is tenslotte bij Vorsterman terecht gekomen; men vindt het in de door
hem in 1541 uitgegeven verkorte bewerking der Divisiekroniek (Afb. in Het Boek 1 (1912) bl.
333).
De Leidsche houtsnede is een copie naar de Antwerpsche, welke op haar beurt een navolging
was van een dergelijke, iets kleinere prent, die voorkomt op de titelpagina van een uitgave van
Thomas a Kempis' Vanden navolghinghen Christi, Antwerpen, Adriaen v. Berghen, 15 Maart
1505 (NK. No. 2010; afb. NAT. X, 40).
De zoojuist genoemde Henr. Eckert van Homberch had 28 Sept. 1505 een soortgelijke uitgave
van hetzelfde werk in het licht gegeven (NK. No. 2011) en het is hier, dat we zijn houtsnede het
eerst ontmoeten. Het kleinere blokje van Adr. van Berghen komt verder nog voor op een anonyme
uitgave van de Navolginghe Christi welke het devies draagt, dat o.a. door hem is gevoerd. (NK.
No. 2012; afb. NAT. Merid. Incon. II, 5).
Voor afb. zie de litt. hierboven noot 122:1.
Zie afb. bij BARE, t.a. p., bl. 100, 109, 115 en vgl. de litt. hierboven in noot 123:4.
Afgeb. bij HOLTROP, Monum. typogr., Pl. 29, 2 en HIND, Woodcut, bl. 560. Het type van Seversz.'
illustratie komt nog het meest overeen met de houtsnede in een Plenarium (Augsburg 1473;
afgebeeld bij HIND, t.a. p., bl. 289). In de Fasciculus-uitgaven treft men dit type (wereldbol in r.
hand; mantel van boven door gesp samen gehouden) slechts aan in de Keulsche uitgave, na
1481 bij Ludwig von Renchen (Zie BAER, t.a. p., bl. XXI, No. 97a).
A.W. BYVANCK, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux, Parijs 1937, Pl. LII, fig. 143
(London. Brit. Mus. Add. ms. 38. 122).
Op een miniatuur in een bijbel van 1468 (K.B., 's-Gravenhage Ms. 78 D 39) vindt men een blad
met de zes scheppingsdagen, waar de Schepper hetzelfde type vertoont. (Afb. bij HOOGEWERFF,
N. Ned. Schilderk. I, bl. 532). Een soortgelijke reeks der zes scheppingsdagen komt als houtsnede
voor in een te Antwerpen uitgegeven bijbel (Martin de Keyser 1530; NK. No. 417), de Schepper,
d.i. Christus als de zichtbare gedaante van het Woord, is hier geheel en al als keizer
gekarakteriseerd. (Afb. bij DELEN II, Pl. IX, 4).
Over den Salvator als iconografisch begrip zie: M.C. NIEUWBARN, Het Roomsche kerkgebouw,
Nijmegen 1908, bl. 78. Vgl. ook H. GRONDIJS, De Iconographie van Schepping en
Godsverschijningen, Amsterdam 1942.
Voor de diverse uitgaven met Jacob Cornelisz.' hoatsnede zie: STEINBART, bl. 74 e.v. Aan de
geschiedenis van het Amsterdamsche mirakel wijdde J.F.M. STERCK eenige geschriften. Zie
diens De Heilige Stede in de geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 1928, waar verdere litt.
Over het prentje in de Cronycke van 1517 spreekt Sterck niet.
De herkomst van de door Seversz. gebruikte houtsnede hebben wij niet kunnen vaststellen.
Houtsneden met dit onderwerp komen vrij vaak voor; zoo bijv. in Een schoone Contemplacie
(NK. No. 602) en in div. uitgaven der Devote Oeffeninghe (NK. No. 1610/11 en Antw. 1577 en
vroeger; exx. in de U.B. te Amsterdam).
DELEN II, bl. 19. Afb. ibid. PI. I en HIND, bl. 584. In deze beide werken ook verdere litteratuur
over de passie van Delbecq-Schreiber.
In Oud-Holland 50 (1933) bl. 154, schreef DELEN over dezen Salvator Mundi ‘in zijn fraaien
eenvoud is ook dit prentje een van de verrukkelijkste van den tijd’. Een lof, waarin wij hem niet
kunnen bijvallen.
Zie voor een bespreking van deze vormen: HIND, Woodcut, bl. 100 en vgl. ibid. de afb. op bl.
110 (1418), bl. 156 (1450-'60), bl. 346 (± 1478). Een zeer duidelijk voorbeeld van deze stijl, die
ook bij miniaturen voorkomt en in de houtsnede niet aan een bepaalde streek gebonden schijnt,
bij L. OLSCHKI, Le livre illustré au XVe siècle, Florence 1926, Pl. LXV, fig. 89. Houtsnede m.
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intocht in Jeruzalem (MUTHER No. 140, SCHREIBER No. 5217) uit PETRUS NIGER, [Contra perfidos
Hebraeos] Der Stern Meschiah, Esslingen, Conradus Fyner 6 Juni 1477 (HAIN No. *11886,
PROCTOR No. 2464).
Een o v e r z i c h t der div. uitgaven, met beschrijving der voorstellingen op de titelbladen gaf
J.T.J. VAN TOL, ‘Nederlandsche drukken van de Historie van Sydrack’, Leuvensche Bijdragen
27 (1935) bl. 11 e.v. Zie ook IDEM, Het Boek Sidrac in de Nederlanden, Amsterdam, 1936 en W.
DE VREESE in het, Tijdschrift v. Ned. Taal en Letterk. (1891) bl. 33. Verwarrend is het onderschrift
onder de afb. bij J. VAN MIERLO (De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot
de Renaissance, 's-Hertogenbosch [1941] Gesch. v.d. Letterkunde der Nederl. Dl. 2, bl. 154)
waar het titelblad der Antwerpsche uitgave van 1540 (Vorsterman; NK. No. 1098) is afgebeeld
als dat der Deventersche incunabel van 1496 (J. v. Breda, CA.No. 982). Op grond van deze
reproductie leze men bij NIJHOFF-KRONENBERG t.a. p. Hier in plaats van Hier.
Ook dit blok van Seversz. blijkt dus tenslotte bij Vorsterman beland te zijn. De reproductie bij
VAN MIERLO vertoont in de stralenkrans om de Drieëenheid gesleten plekken, die de afdruk in
de Cronycke nog niet heeft, maar reeds wel rechts in de omlijsting de breuk die ook in de afdruk
van 1517 voorkomt.
NK. No. 2084. Het werk wordt toegeschreven aan JOH. MOIRS (SULZE) COLONIENSIS. Afb. van
de houtsnede op het titelblad in NAT. Anvers, Adriaen van Berghen, II. 2 en DELEN II, PI. II, 2.
DELEN (t.a. p. bl. 25/26) bespeurt in deze prent invloed van den ‘Meester van Van Doeaborch’
en is gul met zijn lof (‘qualités exceptionnelles’ .... ‘les corps sont admirablement conatruits et
drapés d'une maniere harmonieuse’ .... ‘artiste de talent’).
A.E.H. SWAEN, De valk in de iconographie, Maastricht 1926, geeft enkele andere afbeeldingen
van dezen heilige, waaronder het fraaie, vragenderwijze aan Van Soorel toegeschreven schilderij
in het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn (644 C; Afb. in Cat. 1929, bl. 240). Op een schilderij
in de pastorie te Noordwijk-Binnen werd bij een restauratie de valk overgeschilderd. (Voorloopige
lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst III (1915) bl. 271).
Zie b.v. de houtsnede ‘Het visioen van St. Bernard’, voorkomend in de door Peter van Os te
Zwolle uitgegeven Sermones van dien heilige (1484/85; CA. No. 275; CONWAY XVII, 2). Afgeb.
bij HIND, Woodcut, bl. 585.
Geestelijcke boomgaert der vruchten, (NK. No. 474, waar niet op het vroegere voorkomen in de
Cronycke wordt gewezen). Vgl. voor derg. vormen het artikel Baumkreuz door H. BETHE in:
Reallexikon z. dtschn. Kunstgesch. II (1941) bol. 100 e.v. en H. FEHB, Massenkunst im 16. Jht.,
Bln. 1924, afb. 26/27.
H.J.A. RUYS, ‘De eerste druk der Divisiekroniek en de oudste Hollandsche wereldkaart’, Het
e

Boek (1915) bl. 161. W. NIJHOFF had in zijn Feuilles provisoires (3 Livr., No. 1081) het eerst op
deze passage gewezen, en vond in het Britsch Museum in een bijbel van 1532 een exemplaar
van de tweede staat dezer kaart, die werd gereproduceerd bij een artikel van C.P. BURGER in
Het Boek 1 (1912) bl. 291. In hetzelfde tijdschrift 5 (1916) bl. 33 schreef deze geleerde, wederom
bij een facsimile-reproductie, over de beteekenis der door Mej. Ruys ontdekte eerste staat.
3) In Het Boek 5 (1916) bl. 571), identificeerde BURGER dezen monogrammist C.H. gissenderwijze
met Cornelis Hendricksz. Lettersnider.
1) Het Boek 5 (1916) bl. 59 en 66. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de door Seversz.'
naamgenoot, den Amsterdamschen uitgever Jan Zyvertsz. den kreupele, uitgegeven tweede
staat, zich wederom door rectificaties onderscheidt.
2) Een afb. van de wereldkaart uit Schedel's kroniek bij SCHRAMM, Bilderschmuck der Frühdrucke,
XVII, Taf. 166/7. Voor het verband tusschen de Neurenbergsche kaart en die uit Mela (HAIN No.
1

11019; ESSLING No. 274) zie: Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 9 (1888) bl. 106 ).
3) E.W. MOES en C.P. BURGER, De Amsterd. Boekdrukkers en Uitgevers in de XVIde eeuw III,
Amst. 1909, bl. 242.
4) Resp.: Div. XIX, cap. 10 en Div. XXII, cap. 32.
1) Cronycke 1517, fol. 243verso. ‘Vanden scoffieringe die den grave van Oestervant worde gedaen
o

an des conincs tafel van Vrancrijc ende hoe hy mit sinen vader worde verenicht’. [A 1395].
Hetzelfde verhaal ook bij HEDA ad ann. 1395; JOH. À LEYDIS XXXI, 50 en A. KEMP, Leven der
doorluchtige Heeren van Arkel, Gorinchem 1656, bl. 137. Zie ook: J.W. WOLF, Niederländische
Sagen, Lpz. 1843, bl. 636.
Voor het m o t i e f J. GRIMM, Deutsche Rechtsalterthümer II, Lpz. 1899, bl. 304/05. UHLAND
volgde in zijn ‘Graf Eberhard der Rauschebart’ [van Würtemberg] een sage, die samenhangt
met de slag bij Reutlingen (1377; vgl. J. JACOBSEN, Die Schlacht bei Reutlingen, Lpz. 1882).
S c h e f f e r 's schilderijen (thans in het Museum Boymans; Gat. 1921, Nrs. 715/16), dateeren
resp. uit de jaren 1851 en 53. Vgl. ook de Umrisse zu uhland's Gedichten door Julius Nissle,
de

Stuttgart; 2 dr. [1845].
2) A. HULSHOF, ‘Een middeleeuwsch kroniekje, dat tijdens de Republiek als schoolboek is gebruikt’,
Het Boek 1 (1912) bl. 329 e.v. ‘De onafgebroken belangstelling den geheelen tijd der Republiek
door, van de Protestantsche burgerij voor dit boekje over de Katholieke Middeleeuwen is mij
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een raadsel’ (ibid. bl. 335). Zie ook IDEM, ‘Historiographie der Middeleeuwsche geschiedenis
van Nederland’, Vragen des tijds 39 (1913) dl. 2, bl. 153. (Rede Utrecht 30 Mei 1913). - Een lijst
van de div. uitgaven in het eerstgenoemde artikel bl. 356-70; vgl. ook Navorscher 22 (1872) bl.
21, 171 en 353; ibid. 24 (1874) bl. 101.
Een ander veelgebruikt schoolboek was De Kronijcke van da geschiedenissen in Holland,
Zeeland, Vriesland en van de Bisschoppen van Utrecht, op nieuw oversien en verbetert te
Purmerende bij Pieter Jordaan..... 1546 en in hetzelfde jaar te Leiden bij J. Bouwensz. Zie E.
2

3)
4)

1)
2)

3)

1)

2)

3)

1)

BEZEMER Sr., Nieuws uit oude Boeken , Zeist 1910, bl. 77 e.v.
Een globaal overzicht der XVlIde eeuwsche productie van historische werken bij A.C. KRUSEMAN,
Aanteek. betreffende den Boekhandel VI, Amst. 1893, bl. 228.
Een nauwgezet kunsthistorisch onderzoek van dit gebied ontbreekt. Eenige belangrijke
opmerkingen in de hierboven reeds vaak geciteerde werken van BIEDER (Geschichte der
Germanenforschung, Lpz. 1921) en STEMMERMANN (Die Anfänge der deutschen
Vorgeschichtsforschung, Quakenbrück i. Hann. 1934). Beredeneerde bibliografieën der in
aanmerking komende litteratuur zijn: E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, 3.,
urn einen Nachtrag vermehrte Auflage besorgt von D. GERHARD und P. SATTLER, München en
Berlijn 1936; F. SCHNABEL, Deutsche geschichtliche Quellen und Darstellungen in der Neuzeit,
I, Das Zeitalter der Reformation 1500-1550, Lzp. 1931 en P. JOACHIMSEN, Geschichtsauffassung
und Geschichtschreibung in Deutschland unter dem Einfluss des Humanismus I, Lpz. en Berl.
1910. Zie verder E. GOTTHELF, Das deutsche Altertum in den Anschauungen des 16. u. l7. Jhts.,
Berlijn 1910.
Zie noot 106:7.
Germania von Jacob Wimpfeling übersetzt u. erläutert von E. MARTIN, Straatsb. 1885. De
houtsneden werden besproken in P. KRISTELLER, Die Strassburger Bücherillustration im 15. u.
im Anfange des 16. Jhts., Diss. Lpz. 1888, No. 54.
De houtsneden der Genealogie zijn met een uitvoerige inleiding uitgegeven door S. LASCHITZER
in het Jahrbuch Kaiserhaus 7 (1888). Over de verschillende staten schreef H. ZIMMERMANN in
het Preuss. Jahrbuch 36 (1915) bl. 39 e.v. Ibidem Beiheft bl. 1 e.v. een nauwkeurige catalogus
met opgave der div. copieën en navolgingen. De overige kunsthist. litteratuur bij BURKHARD, t.a.
p. bl. 59, No. 123; voor het historische gedeelte zie: JOACHIMSEN, t.a. p. bl. 199 ev.
Het b o e k , PROCTOR No. 10829 A., waar de auteur ten onrechte CONRADUS wordt genoemd.
(Vgl. DAHLMANN-WAITZ No. 6352 en Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg (bis 1230),
hrsg. v.O. HOLDER-EGGER u.B.v. SIMSON Hannover u. Lpz. 1916). De h o u t s n e d e , waarvan
ook losse exemplaren voorkomen (NAGLER, Monogr. II, bl. 437 No. 4), werd afgebeeld in: A.F.
BUTSCH, Die Bücherornamentik der Renaissance I, Lpz. 1878, Taf. 21, en beschreven door
CAMPBELL DODGSON, t.a. p. II, bl. 190 B No. 2. Zie ook E. EYSSEN, Daniel Hopfer von Kaufbeuren,
Diss. Heidelberg 1904, bl. 45, No. 3.
Voor verband met den Weisskunig zie: Jhrb. Kaiserhaus 6 (1888) bl. 289.
Het b o e k = PROCTOR No. 10826, die den a u t e u r minder juist JORNANDES noemt. Voor de
div. vormen van diens naam (Jordanes of -nis) zie W. MARTENS, Jordanis Gotengeschichte 3.
Aufl. Lpz. 1913, bl. V en C.C. MIEROW, The Gothic History of Jordanes. Princeton 1915, bl. 2.
De p r e n t (B. 63;. M. 146; CD. II bl. 62, No. 16 en bl. 89, No. 54; BURKHARD 103) is afgeb. bij
BURKHARD, Taf. XLIV; A.F. BUTSCH, Die Bücherornamentik der Renaissance I, Lpz. 1878, Taf.
22; H. RUPÉ, ‘Hans Burgkmair the elder as an illustrator of books’, Print Coll. Quarterly 10 (1923)
bl. 190 en M. GEISBERG, Die deutsche Buch-illustration in der 1. Hälfte des XVI. Jhts., München
1930, Taf. 366, Abb. 835. BUTSCH noemt t.a. p. bl. 64 als uitvoerder van Burgkmair's ontwerp
Jost Dienecker (d.i. Joost de Negker); in de latere litteratuur wordt de toeschrijving aan een
bepaalden houtsnijder in het midden gelaten. (Zie: Print Coll. Quarterly 22 (1935) bl. 9 e.v.).
Deze navolging is in de litteratuur niet bekend. De anonyme houtsnijder vereenvoudigde
Burgkmair's compositie door beide vorsten op dezelfde bank af te beelden en deze evenwijdig
met het beeldvlak op te stellen. Blijkbaar voelde hij zich niet opgewassen tegen de moeilijkheid
der ruimteuitbeelding, die in zijn voorbeeld zoo fraai was opgelost; dààr zijn n.l. de twee figuren
elk gezeten op een bank, wier richtingen elkaar onder een rechte hoek snijden.
De prent is a f g e b . bij BUTSCH, t.a. p. I, Taf. 46 en STEMMERMAN, Anfänge Taf. II;
b e s c h r e v e n door H. KOEGLER in: Jhrb. d. preuss. Kstsammlgn. 28 (1907) Beiheft bl. 105
e.v. no. 12 (= A. WOLTMANN, Holbein u. seine Zeit II, Lpz. 1876, bl. 207, No. 7).
Opsommingen van de w e r k e n waarin ze voorkomt bij WOLTMANN, t.a. p.; A. HORAWITZ & K.
HARTFELDER, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Lpz. 1886 en C.FR.V. RUMOHR, Hans Holbein
der Jüngere, Leipzig 1836, bl. 111).
Onjuist is dus STEMMERMANN'S opvatting (t.a. p. bl. 32), dat deze houtsnede voor Rhenanus'
uitgave van Velleius Paterculus van 1520 zou zijn vervaardigd. Het blijft echter een eigenaardig
feit, dat deze eerste afbeelding betreffende Arminnius' overwinning enkele jaren voorafging aan
de ontdekking door Rhenanus (1519) van het eerste, thans weer verloren handschrift van Velleius
Paterculus (Vgl. SCHNABEL, bl. 79).

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

2)

3)
1)
2)
2)
4)
1)

Litteratuur over de V a r u s -s l a g gaven C SCHUCHHARDT, ‘Der Varuszug’, Historische Zeitschrift
149 (1933) M. 1 en G. LEMCKE, Die Varusschlacht, eine Quellenuntersuchung zum Bericht des
Florus, Diss. Hamburg 1936.
Voor het thema der b e l a s t e r i n g v a n A p e l l e s zie: R. FÖRSTER, ‘Verleumdung des
Apelles in der Renaissance’, Jhbr. d. preuss. Kst.-sammign. 8 (1887) bl. 29, 89 e.v.
Voor de ontwikkeling v.h. t i t e l b l a d in Duitschland zie: G. KIESSLING, Die Anfänge des
Titelblattes in der Blütezeit des deutschen Holzschnitts (1470-1530), Lpz. 1930 (= Monographien
des Buchgewerbes H. 14; ook verschenen in Buch und Schrift 3 (1929) bl. 9 e.v.).
Voor een afbeelding zie NAT. Anvers' Hoochstraten, VII. 24 (niet VIII. 29 zooals NK No. 978
opgeeft!). De toeschrijving aan Jan Swart bij DELEN II, bl. 33 en in THIEME-BECKER 32 (1938) bl.
342, 1ste kol., aldaar ook de opgave van het voorbeeld: de prent op de Sermo Martini Lutheri
de, Praeparatione ad Moriendum, Wittenberg 1519.
Voor de polemiek tusschen Geldenhauer en Aurelius vgl. KAMPINGA, Opvattingen, bl. 59 en
XXVI, waar het begin van Geldenhauer's arbeid aan dit onderwerp op ± 1511 wordt gesteld. Zie
verder J. PRINSEN, Gerardus Geldenhauer Noviomagus, 's Grav. 1898, bl. 55.
Voor een ten onrechte als eerste uitbeelding van primitief Germaansch verleden gesignaleerde
houtsnede z.g. uit het jaar 1506 zie hierbeneden noot 159:2.
Opvattinen, bl. 75.
Zie de levensbeschrijving door J. PRINSEN in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
VI (1924) kol. 550 e.v., en P.J. MEERTENS Letterk. leven in Zeeland, Amst. 1943, bl. 30/31'
Het N. Ned. Biogr. Wbk. stelt t.a. p. kol. 551 deze uitgave abusievelijk op 1527.
Zie voor litteratuur over Egenolff het Lexikon des gesamten Buchwesens, I (1935) i.v.
Een opgave van een tiental drukken die het werk van 1530-1611 beleefde, in: J. PRINSEN,
1

Gerardus Geldenhauer Noviomagus, 's-Gravenhage 1898, bl. 103 ).
1) Egenolff heeft van zijn eerste vignet twee houtblokjes gehad, één vrij ruw bewerkt en één (het
hier besprokene) van fijner maaksel. Zie de afb. in: P. HEITZ & K.A. BABACK, Elsässische
Büchermarken, Strassburg 1892, Taf. XXI, waar de verminkte titel: R. GERARDUS, Historia,
Batavica [= Rhapsodus GERARDUS NOVIOMAGUS, Hist. Bat.!].
Het laatstgenoemde drukkersmerk nam E. mee naar Frankfort, waardoor het het eerste van die
stad werd. Zie: P. HEITZ, Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen, Strassburg
verso

1896, Taf. XXVII
, A. MEINER, Das deutsche Signet, Lpz. 1922, bl. 44 en H. RÖTTINGER, Der
Frankfurter Buchholzschnitt 1530-1550, Strsb. 1933, bl. 2.
Een opgave van de werken waarin deze houtsnede, die vroeger ten onrechte aan Hans Sebald
Beham werd toegeschreven voorkomt, gaf L. ROSENTHAL, ‘Hans Sebald Beham's
alttestamentarische Holzschnitte und deren Verwendung zur Bücher-Illustration (1529-1612)’,
Rep. f. Kunstwissenschaft 5 (1882) bl. 382 e.v. Voor deze toeschrijving zie: G. PAULI, H.S.
Beham, ein kritisches Verzeichnis, Strassburg 1901, bl. 457 No. 1401 ‘Hat nichts mit Beham zu
thun’. De aanleidingen tot ROSENTHAL'S toeschrijvingen zijn ws. de volgende:
ste

1 . Beham werkte later, te Frankfort, veel voor Egenolff, die o.a. een beroemd geworden
prentenbijbel van hem uitgaf en hem zijn tweede, bekendere drukkersmerk liet vervaardigen
(Een altaar met een vlammend hart). Zie de afb. in: A.F. BUTSCH, Die Bücherornamentik der
Hochund Spätrenaissance, II. Theil, Lpz. 1881, Taf. 45 A. en vlg.; PAULI, t.a. p. No. 1355 en
HEITZ, Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen, Taf. XXVIII-XXX.
de

2 . In enkele uitgaven van Beham's bijbel (n.l. die van 1533 en 1637) drukte Egenollf tusschen
de prenten van diens hand het oude, toen niet meer gebruikte drukkersmerk af ter illustratie van
Genesis 3:19.
De toeschrijving aan H. Wechtlin, wiens naam H.W. DAVIES (Devices of early printers, Londen
1935, bl. 234 No. 26) voor het hieronder nader te bespreken drukkersmerk van R. Beck opperde,
is voor E's huismerk evenmin zonder bedenking, daar er na 1526 geen werk van dezen meester
bekend is. Vgl. H. RÖTTINGER, Jhrb. Wien, 27 (1907) bl. 51. In zijn hierboven aangehaald boek
van 1933 stelt RÖTTINGER beide vignetten op naam van Hans Weiditz. Veiliger lijkt het ons,
volgens CAMPBELL DODGSON (Cat. Woodcuts II (1911) bl. 185, No 148) alleen de grootste der
twee houtsneden aan deze meester toe te schrijven. - De veronderstelling dat E. zelf als
houtsnijder werkzaam was en o.a. zijn eigen groote Straatsburgsche drukkersmerk zou hebben
gesneden is volkomen onbewezen.
2) Daar Egenolff in 1530 het prentje ook gebruikte op het titelblad van zijn herdruk van KONRAD
PEUTINGER'S Sermones convivales de mirandis Germaniae antiquitatibiis, welk werk voor het
eerst in 1506 bij Joh. Prüss ‘in aedibus Thiergarten’ te Straatsburg ongeïllustreerd was
verschenen, staat het bovendien in de Duitsche historiografie als eerste afbeelding der Germanen
te boek, Zie G. GIRKE, Die Tracht der Germanen, Leipzig 1922, II. Teil (=Mannus Bibliotheek
No. 24) bl. 123, die op voetspoor van BIEDER de uitgaven van 1506 en 1530 verwart en zoodoend
de eerste afbeelding der Germanen naar het jaar 1506 verplaatst.
3) ‘Een XVIde eeuwsche afbeelding der Bataven?’, Het Boek 25 (1938) bl. 205 e.v.
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4) Zie hierboven noot 159:1. De randschriften luiden: ‘SACRIFICIUM DEO COR HUMILIATUM’ (Psal. 50)
en ‘PIETAS AD OMNIA VTILIS EST’ (I. Timoth. 4). Voor het oorspronkelijk zéér paganistische thema
van een brandend heidensch altaar zie F. SAXL, ‘Pagan Sacrifice in the Italian Renaissance’,
Journ. Warb. Inst. 2 (1939) bl. 357.
Wat speciaal het In sudore vultus tui betreft, het werd na Egenolff als spreuk gekozen door Eloi
Gibier te Orleans (1586). Zie P. DELALAIN, Inventaire des marques d' imprimeurs et de libraires
...., Paris 1892, bl. 136/37. Vroegere voorbeelden zijn mij niet bekend.
5) Het is wonderlijk, dat de beeldende kunst zich niet schijnt te hebben bezig gehouden met een
thema, dat in de letterkunde van geheel West-Europa bekend is, en waarvan ook de folklore tal
van latere versies heeft opgeteekend: het verhaal der ongelijke kinderen van Eva, waar sprake
is van een buitengewoon groot kindertal (J. WINZER, Die ungleichen Kinder Evas in der Literatur
des 16. Jhts., Diss. Greifswald 1908).
6) PAULI, No. 272 (2).
7) Afgeb. HEITZ & BARACK, t.a.p., Taf. VIII, 2.
1) Genoemde houtsnede wordt niet, gelijk HEITZ & BARACK, t.a.p., Taf. XIV, 1 vermelden bij NAGLER,
Mon. 1, No. 2017 besproken. Dit slaat op het andere merk (ibid. Taf. XIV, 3) met een Wildeman
als schildhouder.
2) Afgebeeld bij HEITZ & BARACK, t.a.p., Taf. V, 10.
1) Het eerst op drukken van G. Zainer te Augsburg (1477) Zie: DAVIES, Devices of early printers,
bl. 234, No. 26. Verder treft men de Wildeman o.a. op de volgende drukkersmerken aan: 1477
Zainer, Augsburg - 1483 Philippe Pigouchet, Parijs - 1487 M. van der Goes, Antwerpen - 1491
M. Huss, Lyon - 1502 Herman Boemgart, Keulen - 1505 Otgier Nachtegael, Schiedam (NAT. II,
5) - 1508 Mich. Hillen van Hoochstraten, Antwerpen (NAT. VIII, 26) - 1511 Laurens Hayen,
's-Hertogenbosch, ontleend aan het door twee boschlieden gehouden wapen van die stad (NAT.
I, 2, 3, 4) - 1526 Peter Treveris, Londen - 1536 Hubert de Croock, Brugge (NAT. III, 11) - 1536
Gerard van den Hatard, 's-Hertogenbosch (NAT. III, 9; 1538 II, 7).
2) Afgebeeld bij HEITZ & BARACK, t.a.p., Taf. VII, 2.
3) Daartegenover staat echter, dat het vignet op het hierboven (noot 159:2) genoemde, eveneens
in 1530 door Egenolff uitgegeven Germanenboek van K. PEUTINGER weer wèl het bijbelsche
randschrift heeft.
1) Zie voor deze verhouding: H. ZIMMERMANN, ‘Hans Burgkmair des Älteren Holzschnittfolge zur
Genealogie Kaiser Maximilians I.’, Preuss. Jhrb. 36 (1915) bl. 60. Ibidem bl. 61/62 een overzicht
der meeningen over het aandeel resp. van Burgkmair den Oude en den Jonge bij het tot
standkomen der illustraties voor Pappenheim's kroniek.
Een bespreking van alle bekende drukken der Genealogie met opgave der copieën en
navolgingen van elk blad ibidem Beiheft. GEISBERG (Buchillustration 2 (1931) H. 8 en 9) schrijft
de geheele reeks aan Burgkmair den Oude toe, bespreekt nauwkeurig de verhouding tusschen
deze houtsneden en die der Genealogie en geeft 20 afbeeldingen.
2) Breu copieerde 4 figuren uit de reeks, welke hij twee aan twee groepeerde (23 + 29 en 27 + 33),
een rangschikking, die we reeds bij Hopfer (Ninus en Fredericus II) en Burgkmair (Albuvinus en
Athanaricus) tegenkwamen. Breu's houtblok komt het eerst voor in een druk van H. Steiner te
Augsburg (JUSTINUS, Warhafftige Hystorien, 1531 = MUTHER No. 1079) en werd later nog in tal
van andere uitgaven gebruikt (H. RÖTTINGER, ‘Zum Holzschnittwerke Jörg Breus d. Ä.’, Rep. f.
Kunstwiss. 31 1908 bl. 56). Voor afbeeldingen zie: GEISBERG, Buchillustration 2 (1931) Taf.
269/70.
3) Vgl. bl. 88 en 140.
4) Tusschen de uitgaven van 1497 en die van 1518 en 1530 (NK. No. 653 en 654) verscheen er
nog een in 1512 (NK. No. 652, zonder naam, maar ws. eveneens bij J.v.D.).
Zie ook: W. DE VREESE, Bouwstoffen [t.h.] Middelnederl. Woordenboek, 's Grav. 1927, art. 423.
1) De prenten in de C r o n y c k e v a n B r a b a n t van 1530 zijn beschreven bij R. PROCTOR,
J.v. Doesborch, Londen 1894, bl. 78. Voor den Theuerdank zie de facsimilé uitgaven door W.H.
RYLANDS, Londen 1884 (Printed for the Holbein Society) en door S. LASCHITZER in het Jahrbuch
Kaiserhaus 8 (1888); vgl. verder H. RUPÉ, Beiträge zum Werke Hans Burgkmairs des Älteren,
Diss. Freib. i. Br. 1912, bl. 21.
Proctor gaf de volgende copieën naar den Theuerdank aan:
Pr. 82 vrij getrouw naar T. 110
90 vrij getrouw naar 25 [niet No. 12!]
91 vrij getrouw naar 29
92 getrouw à rebours naar 75
93 getrouw à rebours naar 100
94 getrouw à rebours naar 108
hieraan kan nog worden toegevoegd:
Pr. 96 vrij naar 88.
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PROCTOR had geen gelegenheid de uitgave van 1518 (Den Haag, Kon. Bibl.) te vergelijken met
die van 1530. Inderdaad komen gelijk hij vermoedde (bl. 55, No. 15), de copieën naar den
Theuerdank in de ed. van 1518 niet voor.
Van Doesborch's kroniek bevat verder veel heiligenprentjes uit oudere uitgaven; en uit Seversz.'
Cronycke een afdruk van W. 104: (= PROCTOR No. 79).
In tegenstelling met de opgave van BEELAERTS VAN BLOKLAND (Ned. Leeuw 51 (1933) bl. 204),
herhaald in HENKEL'S tekst bij NIJHOFF'S Ned. Houtsneden (bl. 54), bevat Van Doesborch's kroniek
geen fragmenten van de versneden blokken van Jacob Cornelisz.' Graven van Holland (vgl. NK.
No. 3125).
De illustraties van het s u p p l e m e n t zijn van her en der bijeengezochte oude houtblokken.
Een aantal stamde nog uit de oude voorraad van Van den Dorpe (vgl. de houtsnede met een
belegering, afgeb. bij FUNCK, bl. 70/71), waaraan Van Doesborch ook voor de uitgave van 1518
o

reeds enkele afbeeldingen had ontleend (b.v. de kroning, die zoowel bij Pippijn [A 751] als bij
Karel V is afgedrukt. (KRONENBERG, Het Boek 14 (1925) bl. 317).
Vermelding verdient verder de groote houtsnede met een optocht van Turksche krijgslieden (fol.
v

z.ij van het supplement), dienend als Beleg van Weenen (PROCTOR No. 120, afb.: NAT. Jan
van Doesborch, bl. XIII). Gelijk HENKEL opmerkte: ‘gaat deze prent terug op een voorbeeld - als
hij niet zelfs van het oude blok is afgedrukt - van den Straatsburgschen xylograaf, die voor J.
Grüninger heeft gewerkt, .... en is waarschijnlijk afkomstig uit een Caesar-editie, Straatsburg
1507, of van een Livius-uitgave, Mainz, Joh. Schöffer 1505’ (Oud-Holland 55 (1938) bl. 230).
Voor Burgkmair's M a x i m i l i a a n zie hierboven noot 141:4.
Dergelijke aan Burgkmair ontleende ruitergestalten waren ook reeds in de Duitsche boekproductie
bekend. Zie b.v. het titelblad van het pamflet Namen und suma deren vom Adel so auf den
Frenckischen zug versöldt seyndt worden, z. pl. 1523 (FREYTAG, Flugschr. Slg. No. 1546; WELLER
No. 2620; afb. op Katalog No. 658 van Fa. KARL W. HIERSEMANN, Leipzig [1941].
Voor de Nederlanden zie de titelbladen der hierboven noot 153:2 genoemde uittreksels uit de
Divisie-kroniek.
2) NK. No. 659. Zie ook: W. DE VREESE, Bouwstoffen [t.h.] Middelnederl. Woordenboek, 's-Grav.
1927, bl. 297, art. 424. De kroniek bestaat uit twee gedeelten.
AAN SEVERSZ.'‘CRONYCKE’ ONTLEENDE HOUTSNEDEN.

Afdruk van hetzelfde blok:
I fol. 2

= W 34 (bovenrand weg)

I fol. 2v

= W 30 (opschrift: Die Genealogie)

I fol. 2

= W 83

I fol. 45

= W 99 (zonder zwart, dus zooals op fol.
375 der Cronycke; vgl. bl. 133:2).

v

I fol. 56

= W 50

I fol. 67

= W 28

v

v

=W 107

I fol. 84

v

= W 21

I fol. 100

= W 88

Copie:

1 fol. 213 < W 99

I fol. 68

Aan den ‘Theuerdank’ ontleende houtsneden.
Copieën:
v

< T 88 (hetzelfde blok ook in Cron. v.
Brab. = Pr.96)

v

< T 88 (linkerhelft, copie in spiegelbeeld)

v

< T 99

I fol. 14
I fol. 61
I fol. 83

v

I fol. 113

< T109
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I fol. 149

< T 24
< T 4 (linker figuur)

v

I fol. 153
v

v

<T7

I fol. 73 [173 ]

v

v

<T111

I fol. 175

<T110

I fol. 72 [172 ]

< T100 (hetzelfde blok ook in Cron. v.

v

I fol. 285

v

Brab. = Pr. 93; op fol. 295 komt een
fragment voor van dit blok dat dus door
Vorsterman werd stuk gezaagd)
v

~T 5

v

~T 8

II fol. 16
II fol. 42

V r i j e c o p i e ë n naar den ‘THEUERDANK’:
I fol. 93

T 17 (spiegelbeeld?)
v

T?

I fol. 158

v

T ? (vgl. T 5 en T 113)

I fol. 72 [172]

T?

I fol. 191

T?

I fol. 105

Aan Van Doesborch's kroniek ontleende houtblokken:
v

Strijd van Robrecht den
Fries tegen den koning
van Frankrijk (1071)

= Pr. 96

v

Moord op Jan v.
Bourgondie 1419

= Pr. 75

I fol. 285

Huwelijksaanzoek v.d.
Hertog v. Savoye bij
Philips den Schoone om
de hand van diens
zuster Margaretha
(1497/98)

= Pr. 93

II fol. 1

Portret van Karel V

= Pr. 102

II fol. 43

Vrede van Kamerijk
(1529)

= Pr. 116

II fol. 44/46

Beleg van Weenen

= Pr. 120

I fol. 14

I fol. 79

v

v

C o p i e naar Van Doesborch's kroniek:
v

II fol. 52

Kroning van Karel V te
Bologna (1530)

< Pr. 123

Van de talrijke illustraties noemen wij verder alleen nog:
I fol. 3
I fol. 37

De reeks Graven van Vlaanderen, van
welke er twee (Graaf Liederick de Buck
en Vrouw Jehanne, dochter v.d. keizer
v. Constantinopel) nog gecopieerd
werden voor de gravure achter het
titelblad van JEHAN BERTHAUT VAN LOO,
Beschrijvinge der Forestiers ende
Graven van Vlaanderen, 's Grav. 1631
(De houtsnede der gravin doet daar
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dienst als voorbeeld voor Liederick's
gemalin Idonia).
I fol. 3

Een houtsnede met een vrouw in een
reiskoets en andere voorstellingen,
fragment van een ouder blok; stellig van
denzelfden meester als het Beleg van
Weenen, dat in Van Doesborch's kroniek
van Brabant van 1530 voorkomt en op
fol. II 44/46 van Vorsterman's werk is
herhaald. (Vgl. noot

I fol. 5

164:1). Komt ook voor in: Tregement der
ghesontheyt, Brussel, Th. v.d. Noot,
1514 (NK. No. 1453; afb. NAT. II, 3).

I fol. 86

Komt ook voor in: Tscep vol Wonders,
Brussel. Th. v.d. Noot, 1514 (NK. No.
1453; afb. DELEN II, Pl. VI).

v

3) Zie voor deze kwestie uitvoeriger: GOTTHELF, Das dtsche Altertum, bl. 20 e.v.; W. FRENZEN,
‘Germanienbild und Patriotismus im Zeitalter der dtschn Barock’, Dtsche Vierteljahrsschr. f. Lit.
wiss. u. Geistesgesch. 15 (1937) bl. 203, en H. DANNENBAUER, Germanisches Altertum und
deutsche Geschichtswissenschaft, Tübingen 1935, bl. 24, noot bij bl. 7.
Reeds in de Middeleeuwen wordt bij de Joden Duitschland met de naam Aškenaz aangeduid.
Deze interpretatie berust vermoedelijk op drie plaatsen in de Talmud en Midras, waar (ter
verklaring van Gen. 10:3 en 1 Kron. 1:6), Gomer of één van zijn zonen (Aškenaz, Rifath en
Togarma), waarschijnlijk op de klank af, met een Germamia of Germanikia wordt geïdentificeerd.
De term schijnt onder de Duitsche Joden zelf het minst gebruikelijk geweest te zijn. Tegenwoordig
verstaat men onder Aškenazim het deel van de Joden, dat uit Duitschland en Oost-Europa
afkomstig is (b.v. in tegenstelling tot de Spaansch-Portugeesche groep).
Zie: Jewish Encyclop. II [1902-1916], bl. 191/92 s.v. Ashkenaz, artikelen door M. MARGOLIOUTH
en G. DEUTSCH; de aldaar niet nader gespecificeerde plaats bij EUSEBIUS heb ik niet kunnen
terugvinden. (Vriendelijke mededeeling van den Heer B.L. Sanson).
4) G. MILCHSACK, Burkard Waldis, Halle 1881
(= Ergänzungsheft zu: Neudrucke dtscher Litteraturwerke des 16. u. 17. Jhts. No. 30), bl. 37/8.
5) Zie: GOTTHELF, t.a.p. bl. 23 en H. RÖTTINGER, Peter Flettners Holzschnitte, Strssbg. 1916, bl. 3
e.v. Facsimile's der houtsneden bij M. GEISBERG, Die deutsche Buchillustration I (1929) Taf.
33/44.
Over de plaketten schreef K. DOMANIG, ‘Peter Flötner als Plastiker und Medailleur’, Jhrb. Wien
16 (1895) bl. 1 e.v.; aldaar ook een parafrase van Waldis' bijschriften. De verhouding tusschen
de plaketten en de houtsneden is door RÖTTINGER uitsluitend van de kunsthistorische zijde
bekeken, zijn slotsom, dat de reliefs de rij hebben geopend, lijkt ons niet juist. In elk geval dient
men voor deze kwestie van ALTHAMER'S Commentaria Germaniae uit te gaan. De vorsten der
2

reeks zijn: 1 Tuiscon (afb. 52 ), 2 Mannus, 3 Wygewon, 4 Heriwon, 5 Eusterwon, 6 Marsus, 7
1

Gambrinus, 8 Suevus (afb. 50 ), 9 Wandalus, 10 Ariovistus, 11 Arminius, 12 Karel de Groote;
de verdeeling over de genoemde kunstenaars is als volgt:
2

1

P. Flettner (± 1485-1546) Nrs. 1, 8 (afb. 52 en 50 ).
E. Schoen (± 1491-1542). Nrs. 2, 3. 4, 6, 10. Zie voor dezen kunstenaar, die aan Dürer's
Eerepoort voor Maximiliaan had meegeholpen en 3 houtsneden aan den Theuerdank had
geleverd: H. RÖTTINGER, Erhard Schön und Niklas Stör, der Pseudo-Schön, Strsb. 1925.
N. Stoer († 1562/63) Nrs. 5, 7.
V. Solis (1514-1562) Nrs. 9, 12.
H. Brosamer (± 1500-1554) No. 11.
1) Zie voor dit oorspronkelijk Perzische betoon van eerbied, door Alexander den Groote bij de
Grieken ingevoerd en van hen door de Romeinen overgenomen: CABROL, Dict. d'arch. chrét. X,
1 (1931) kol. 1209 s.v. ‘Mains voilées’; vgl.ook J. WILPERT, Die römischen Mosaiken und Malereien
I, Freiburg i. Br. 1916, bl. 114 e.v. en P. BORELLA, ‘Le mani velate nella liturgia e nel l'antica arte
cristiana’, Arte cristiana 29 (1941) bl. 97.
2) No. 2, Mannus door E. Schoen is een copie in spiegelbeeld naar de 17de houtsnede der
Pappenheimsche kroniek (afb. Jhrb. preuss. Knstsmlgn. 36 (1915) bl. 57), vgl. ook noot 166:1
en 166:6. No. 4, Heriwon door E. Schoen is een copie in spiegelbeeld van Burgkmair's David
(B. 66); No. 10, Ariovistus door denzelfde copie in spiegelbeeld naar Burgkmair's Artus (B. 64);
No. 12; Karel de Groote een gelijkzijdige copie naar Burgkmair's Karel den Groote (B. 64).

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

3) Vgl. GOTTHELF, bl. 24/5. Zie voor een afb. STEMMERMANN, Taf. IV. De reeks van 12 houtsneden
is beschreven bij A. ANDRESEN, Der deutsche Peintre-Graveur I (1872) bl. 334, No. 207; onjuist
is de mededeeling van J.E. WESSELY in MEYER'S Algem. Künstler Lex. I (1872) bl. 649, No. 212,
dat de 12 houteneden van 6 blokken zijn afgedrukt.
De prenten werden in 1580 afzonderlijk uitgegeven, en komen ook nog voor in een ed. van 1622.
STEMMERMANN bespreekt bl. 35 andere illustraties, eveneens door Amman, welke in deze ed.
van AVENTINUS zouden voorkomen. Het is ons niet gelukt de genoemde uitgave in handen te
krijgen; ANDRESEN vermeldt evenwel geen andere prenten dan die bij WALDIS, vóór in dit boek.
Voor AVENTINUS-uitgaven vgl. noot 54:3.
4) Vgl. STEMMERMANN, Vorgeschichtsforschung bl. 40 e.v. De beschrijving der prenten bij A.
ANDRESEN, Der Deutsche Peintre-Graveur II, Lpz. 1872, bl. 421; A. volgt niet de editio princeps
maar die van 1600 (Frankfort). Zie voor de div. uitg. hieronder noot 166:3.
De voorstellingen der reeks en hun plaats in de eerste uitgave zijn volgens ANDRESEN'S
3

nummering: 1 Aboriginum Forma (bl. 14; vgl. afb. 52 ), 2 Gallograecus (bl. 24), 3 Rex Francorum
et miles Francus (bl. 50), 4 Icon Paeonis (bl. 142), 5/6 Gallus Alpinus sive Celta (bl. 153), 7/8
Crupellaris Gallus & Gesata Gallus (bl. 154), 9 Eques Gallicus (bl. 155), 10 Tauriscus (bl. 185),
2

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

11 Carnus (bl. 186), 12 Icon Boii veteris (bl. 275), 13 Suevi (bl. 443; vgl. afb. 50 ), 14 Quadus
& Marcomanus (bl. 618; tekstafb. bl. 65), 15 Marcomanus: princeps & Nobilis (bl. 673), 16
Marcomanus: miles & civis (bl. 674), 17/18 Gothus: miles & princeps (bl. 676), 19 Vandalus &
Gepeda (bl. 746), 20 Longobardus & Herulus (bl. 784), 21 Pictus & Herulus (bl. 785).
N.l. 4 copieën en 3 navolgingen, resp. B. 10, 11, 13, 16 en B. 12, 14, 15. Zie: H. ZIMMERMANN,
Jhrb. preuss. Knstsmlgn. 36 (1915) bl. 62, m. 2 afb.; nauwkeuriger: S. LASCHITZER, Jhrb.
Kaiserhaus 7 (1888) bl. 46, met 1 afb. op bl. 45 en hierbeneden noot 166:6.
Vgl. ook: K. SCHWARZ, Augustin Hirschvogel, Berlin 1917, bl. 164/5, en 29 e.v. (in 't bijz. 33),
waar blijkt, dat deze prenten gebruikt zijn als illustraties bij het in 1549 te Weenen verschenen
zeldzame boek Rerum Moscoviticarum Commentarii, van SIGMUND VON HERBERSTAIN, die nog
door Maximiliaan tot ridder was geslagen. In 1551 bezorgde LAZIUS te Basel een herdruk van
dit werk.
Zie voor zijn levensbeschrijving: E. OBERHUMMER u. F.R. VON WIESER, Wolfgang Lazius' Karten
der österreichischen Lande und des Königreiches Ungarn aus den Jahren 1545-1563, Innsbruck
1906 en L. BAGROW, ‘A Ortelii Catalogus Cartographorum’, Petermann's Mitteilungen Erg. Heft
No. 199 (1928) bl. 127 e.v.
Voor zijn verhouding tot Joh. Jac. Fugger, aan wien het boek is opgedragen zie: O. HARTIG, ‘Die
Gründung der Münchener Hofbibliothek’, Abhandlungen der Kgl. bayer. Ak. der Wiss.,
Philos.-philol. Kl. 28. Bd. 3. Abh. bl. 209 en 550.
Zijn beteekenis als geschiedschrijver behandelden: JOACHIMSEN, Geschichtstauffassung, bl.
150; GIRKE, Tracht, bl. 123; GOTTHELF, Altertum, bl. 28; BIEDER, GERMANENFORSCHUNG, bl. 36.
Behalve de e e r s t e uitgave kennen BRUNET, GRAESSE en LIPPERHEIDE een t w e e d e editie,
Basel, Oporinus 1572, welke wij niet in handen hebben kunnen krijgen. OBERHUMMER & WIESER
spreken van een t w e e d e uitgave te Basel van 1574. Een d e r d e druk, welke ANDRESEN in
zijn beschrijving der prenten alleen noemt, verscheen in 1600 te Frankfort a.M.; een v i e r d e ,
die wij evenmin gezien hebben, in 1698 te Antwerpen. Verder schijnt er nog een bewerking van
dit boek door Fischart te bestaan; zie: H. BÖSS, Fischarts Bearbeitung lateinischer Quellen II,
Fischarts Übersetzung von W. Lazius' ‘De gentium migrationibus’, Reichenberg i.B. 1923 (=
Prager deutsche Studien H. 28).
P. MERKER & W. STAMMLER, Reallexikon der deutschen Literatur II, Berlin 1926/28, kol. 597.
T.a.p. bl. 645. De eerste publicatie van runenschrift geschiedde in 1554 door JOH. MAGNUS in
zijn Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus. LAZIUS' citaat overtreft dat van MAGNUS
verre in ouderdom (Vgl. BIEDER, Germanenforschung, bl. 37, STEMMERMANN,
Vorgeschichtsforschung, bl. 43 noemt Magnus niet).
Gelijkwe hierboven 165:2 aanwezen, is deze Mannus gecopieerd naar No. 17 der
Pappenheimsche kroniek, en zelfs die figuur laat zich nog verder terug vervolgen, ze ontleende
n.l. enkele elementen aan twee heroën der Genealogie (L. 5 en 10) zie: Jhrb. preuss. Knstsmlgn.
36 (1915) bl. 62) en vgl. ook noot 166:1.
Volgens zijn inleiding tot de Commentarii Rerum Graecarum (Weenen 1558) heeft LAZIUS 9 afb.
in dit werk zelf geëtst. Verder vermeldt ORTELIUS van een tot dusver niet terug gevonden kaart
van Weenen: ‘Sua manu in aere caelatum’ (BAGROW, t.a.p. bl. 128). Ibidem bl. 129 opmerkingen
over zijn vaardigheid in etskunst; BAGROW vermoedt, dat Hirschvogel Lazius in die kunst heeft
ingewijd.
OBERHUMMER & WIESER, t.a.p. beelden op bl. 15 een schetsje door Lazius af.
Gelijk b.v. bekend is van de illustraties bij LAZIUS' Commentarii Reipubl. Romanae, Basel z.j.
(ANDRESEN II, bl. 423/24). Thieme-Becker XXII (1928) bl. 489 meent ten onrechte, dat ANDRESEN
de houtsneden in dit boek als werk van Lazius beschouwt. Deze vermeldde ze slechts daar er
teekeningen van Lazius aan deze prenten ten grondslag liggen.
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10) Zie bl. 56:8.
1) De prenten zijn: Kelten (A. 5/6; Gallier (A. 9); Tauriscus (A. 10). Vgl. STEMMERMANN,
Vorgeschichtsforschung, bl. 44.
2) Ibidem.
3) Dit verband werd opgemerkt door GIRKE, Die Tracht II, bl. 1241. Vgl. de hierboven in noot 56:1
genoemde litt. De ossenwagen naar MENESTRIER, Tab. III is afgeb. bij WULFF, Taf. XII, 5.
4) Eikones cum brevissimis descriptionibus duodecim primorum primariorumque, quos scire licet,
veteris Germaniae heroum, Straatsburg 1573. Voor Stimmer's houtsneden zie: ANDRESEN III
(1872) bl. 102. De illustraties werden later afgedrukt in Holtzwart's Emblematum Tyrocinia: Sive
picta poesis latinogermanica. Das ist Zierwerck oder Gemälpoesij, Straatsburg 1581. HOLTZWART
kende blijkens zijn voorrede beide uitgaven van WALDIS (GOTTHELF, Das dtsche Altertum, bl.
29). De invloed van Amman's houtsneden blijkt uit de toegevoegde achtergrondtafereeltjes.
5) MS. Univ. Bibl. Gent G. 3520, fol. 23 en fol. 24, beschreven bij VANDER HAEGHEN, Biblioth.
Belgica, i.v. L. de Heere, bl. 86-94 (ibidem, tweede reeks, fiche H. 237, geeft de onjuiste lezing:
Swane!). Op de eerste genoemde miniatuur is de linksche figuur in spiegelbeeld gecopieerd.
Ws. om een betere opstelling te krijgen; gelijk ook bij het samen groepeeren der beide figuren
1

van A. 13 geschiedde (afb. 51 ).
6) A.v.D. WILLIGEN, Geschiedk. Aant. over Haarlemsche Schilders, Haarlem 1866, bl. 189/90:11
Oct. 1651 ‘Mr. Pieter Soutman doende presentatie om seecker boeck met alle de affbeeldinge
van alle de graven van Hollant bij hem geteekent ende doen snijden ende het geschrifte bij
Petrum Scriverium gemaeckt, te vereeren. Is daervoor door den Secretaris doen bedanken ende
de presentatie excuseeren’.
1) De hierboven bl. 53:2 genoemde Nehalennia vondst. Van BOXHORN'S hand verscheen nog in
het jaar der ontdekking: Bediedinge van de afgodinne Nehalennia (1647).
2) De uitvoerigste beschrijving der prenten in WUSSIN'S monografie over Visscher (1865), No.
142-151 en bl. 255 Anm. 5. Zie verder NAGLER, Künstler-Lex. XX (1850) bl. 99, No. 92-102;
WEIGEL, Kunst-Katalog, No. 19618; DUTUIT VI (1885) bl. 523, No. 186-195; WURZBACH, Niederl.
Künstler-Lex. II (1910), i.v. C. Visscher, No. 142-151; MULLER. No. 35; VAN STOLK, No. 36; en
THIEME-BECKER XXXI (1937) bl. 313 met de onjuiste datum 1644.
De reeks bestaat uit: I Titelblad, II en III tweezijdig bedrukte bladen met opdracht en hist.
toelichting (Deze bladen, die vrijwel steeds aan de reeks ontbreken zijn bewaard gebleven bij
het ex. dat Dr. J.C.J. Bierens de Haan aan het Prentenkabinet van Mus. Boymans schonk), IV
Gustaaf Adolf, V Christina, VI Gothus (nr. LAZIUS A 17), VII Wandalus (naar A 19), VIII Suevus
2

(naar A 13; afb. 51 ), IX Herulus (naar A 20), X Gepida (naar A 19), XI Marcomanus (naar A
2

1

14; afb. 53 ), XII Quadus (naar A 14; afb. 53 ).
KRAMM, Levens en Werken der Holl. en Vla. kunstschilders VI (1863) bl. 1546 beschrijft de reeks
met een Hollandsche titel; een dergelijke uitgave is ons niet onder oogen gekomen.
3) Tot dusver beschouwde men LAZIUS' prenten als het directe voorbeeld der muurschilderingen.
Deze zijn evenwel het spiegelbeeld der houtsneden, ze zijn echter gelijkzijdig met de etsen en
volgen ook verder volkomen de kleine afwijkingen, waardoor deze zich van hun voorbeeld
onderscheiden. Zelfs de keuze en de volgorde der zeven figuren houdt zich angstvallig aan de
reeks van 1650. Zie voor afb. dezer muurschilderingen: G. HAMBEBG, ‘Kämpabilderna på Läckö’,
Tidskrift for Konstvetenskap 21 (1937) bl. 9 e.v.
4) Het boekje was de door M. HARWICH en R. VAN LOVEN vermeerderde bewerking van R.
VERSTEGEN, Nederlantsche Antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen lot
het kersten gheloove, deur S. Willebrordus, Antw. 1613, dat in 1631 en 1646 herdrukt was. Dit
werkje, dat in een geschiedenis der Nederlandsche archaeologie een ruimere plaats zou
verdienen, dan wij er hier aan konden afstaan, was op zijn beurt een speciaal op de Nederlanden
en op Nederlandsche toestanden aangepast uittreksel van VERSTEGEN'S hoofdwerk A Restitution
of decayed intelligence in Antiquities concerning the most noble and renowned English nation,
Antw. 1605 (herdrukt 1628, 1634, 1652, 1655, 1673). Voor ons doel verdienen alleen vermelding
de ‘louter fantaisistische beeltenissen’ der oud-Germaansche goden, aan wie de namen der
weekdagen zijn ontleend en die onder de door VERSTEGEN voorgestelde vormen steeds weer
werden afgebeeld (b.v. behalve in de Antiquitates Belgicae (zie vgl. noot) in: S. VAN LEEWEN,
Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum, Leiden 1672, bl. 250/51; A. PARS, Catti aborigines
Batavorum, Leiden 1697; GUEUDEVILLE, Atlas hisiorique, Amst. 1721, I, No. 42; een illustratie
door R. Vinkeles naar J. Buys, Het afgodsbeeld Wodan te Westkappel, door Willebrord, verbrijzeld
o

(A 695) bij J. KOK, Vaderl. Woordenb.34 (1795) bl. 112 (MULLER No. 97; VAN STOLK No. 70) en
een losse prent, beschreven bij MULLER, Historieplaten No. 11. Vgl. ook noot 209:3.
De Antiquitates Belgicae of Nederlandsche Oudtheden werden vaak herdrukt o.a. in 1701, 1715,
1756; voor de in dit verband belangrijke illustraties zie de vlg. noot. Een laatste druk, Gent 1809,
is ongeïllustreerd.
L i t t e r a t u u r : E. ROMBAUTS, Richard Verstegen, een polemist der Contra-Reformatie, Brussel
1933, bl. 176 e.v.; J.T. BODEL NYENHUIS, Topogr. lijst der Nederl. plaatsbeschrijvingen, Amst.
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1862-68, No. 28 met een niet door ROMBAUTS genoemde druk der Nederl. Antiquiteyten van
3

1611; SMIDS, Schatkamer , bl. 120/21; VAN DER AA, Biogr. Wbk. XVI bl. 534, i.v. J.v. Royen.
Voor moderne litt. over de n a m e n d e r w e e k d a g e n zie: Beitr. zur Gesch. d. dtschn. Spr.
6

u. Litt. 61 (1937) bl. 102 ).
Een soortgelijke rariteit als de ‘Batavenkoppen’ vormden twee 12de eeuwsche bronzen beeldjes,
tot in de 19de eeuw in de Mariakerk te Utrecht bewaard, welke den vreemdeling als beelden
der heidensche afgoden Fosta en Weda vertoond werden (L. VAN VUUREN en G.A. EVERS in
Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ (1935) bl. 92 e.v.). Of de door schrs. aangewezen beeldjes (thans
in het Rijksmuseum) inderdaad met de bedoelde ‘afgodsbeelden’ mogen worden geïdentificeerd,
is o.i. niet boven twijfel verheven. De aldaar afgebeelde prenten uit de 17de eeuw naar deze
objecten vertoonen hoegenaamd geen overeenkomst met de Amsterdamsche beeldjes;Cat.
Beeldhouwwerken Rijksmuseum 1915, No. 7; Oudheidk. Jaarb. 13 (1946) bl. 62. Vgl. ook VAN
4

BERGH, Ned Volksoverl., bl. 145 ) en thans G.A. EVERS, Utrechtsche overleveringen, Utr.
1941. bl. 69.
5) De eerste vijf afbeeldingen zijn gelijkzijdige copieën naar Soutman's reeks; de laatste twee zijn
in spiegelbeeld.
De voor ons onderzoek belangrijke illustraties zijn:
DEN

bl. 68 Goth

< Soutman VI

bl. 70 Wandaal

< Soutman VII

bl. 72 Sueef (afb. 51 )

< Soutman VIII

b.l 74 Heruler

< Soutman IX

bl. 75 Gepider

< Soutman X

3

4

bl. 77 Markoman (afb. 53 )
3

bl. 78 Quaade (afb. 53 )

< Soutman XI
< Soutman XII

Verder de w e e k g o d e n Zon (bl. 133), Maan (bl. 135), Tuisco (bl. 137), Wodan (bl. 140), Thor
(bl. 147), Friga (bl. 150), Seater (bl. 153) alle geheel volgens de afb. bij VERSTEGEN (vgl. vorige
noot).
Het titelblad is gesigneerd: ‘I. Goeree del et Fec’. Hoogstwaarschijnlijk moeten ook de overige
illustraties aan hem worden toegeschreven.
Voor twee prenten door A. Schut, die o.a. voorkomen in de uitgave van 1756, zie beneden, noot
206:3.
1) Zie voor een opgave noot 206:2.
2) De prent vindt men in het genoemde werk tegenover bl. 107, de signatuur luidt: Saltzer Fratres
sculp: et excud:.
3) Behalve aan LAZIUS ontleent dit werk 6 copieën aan M.T. ARNKIEL, Aussfürliche Eröffnung, was
es mit der Cimbrischen Völcker eine Bewandtniss gehabt, Hamburg 1702, welks gegraveerd
titelblad ‘Der Uhralten Mitternächtischen Völcker Leben, Thaten und Bekehrung’ in 8 kleine
velden afbeeldingen vertoont van: 1 Cimber; 2 Jüte; 3 Friese; 4 Wende; 5 Sachse; 6 Dithmarsier;
7 Angel-Schwabe; 8 Gothe.
De illustraties in ARNKIEL, die voor ons onderzoek van belang zijn, zijn de volgende:
Andr. = Andresen's lijst v. LAZIUS. ill.; vgl. noot 165:4.
I kol.

43 Costuums van
Edelen (Cimbren) ±
1595. Gesigneerd: ‘Brühl
sc. Lipsiae’.

I kol.

71 Costuums van
burgers en boeren door
denzelfde.

I kol.

1716
Boeren-bruiloftsdrachten.
Gesigneerd ‘G.F. Fritsch
et fil. sculps’.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

II Tab.

II 1 Humblus Judex

2 Dan Filius Humbli

<?

3 Cimber

< Arnkiel 1

4 Sicamber

< Andr. 3

5 Gothus Miles

< Andr. 17

6 Gepeda

< Andr. 19

II Tab.

III 1 Juta

2 Frisus

< Arnkiel 3

3 Suevus

< Andr. 13

4 Anglo Suevus

< Arnkiel 7

5 Antiquus Saxo,
Holsatus

< Arnkiel 5

6 Ditmarsus

<?

II Tab.

IV 1 Celta

2 Longobardus

< Andr. 20

3 Quadus

< Andr. 14

4 Marcomanus

< Andr. 14

II Tab.

XII 1 Dux Teuto Graecus
sub Anthijrio in Graecia

2 Herulus sub Anthijrio
in Vandalia

< Andr. 20

3 Wandalus

< Andr. 19

4 Venedus

< Arnkiel 4

<?

< Arnkiel 2

< Andr. 5

< Andr. 2

4) Zie over FRANCK: DAHLMANN-WAITZ No. 9364; H. KÖRNER, Studien zur geistesgeschichtlichen
Stellung Sebastian Francks, Breslau 1935; GOTTHELF, Das dtsche Altertum, bl. 17; FUETER,
3

Historiographie , bl. 188; STEMMERMANN, Vorgeschichtsforschung, bl. 40; SCHNABEL, Quellen,
bl. 114; F. GUNDOLF, Anfänge dtschr. Geschichtschreibung, Amst. [1938], bl. 47; T.J. GEEST,
‘Seb. Franck en de Nederlandse cultuurgeschiedenis der XVI de eeuw’, Tijdschr. v. Geschiedenis
59 (1946) bl. 371 e.v.
Speciaal voor de i l l u s t r a t i e s : G. PAULI, Hans Sebald Beham, Strssbg. 1901, bl. 487; voor
v e r t a l i n g e n in het Nederlandsch: B. BECKER in: Ned. Arch. v. Kerkgesch. N.S. 21 (1928)
bl. 149-160 en C.P. BURGER in: Het Boek 17 (1928) bl. 216 (rectificatie v.h. vorige art.).
De uitvoerige titel van het Germaniae Chronicon gaven wij reeds hierboven 54:3 waar wij tevens
spraken over de werken van Aventinus, die een soortgelijke populariteit genoten.
1) V. HANTZSCH, ‘Seb. Münsters Leben, Werk, Wissenschaftliche Bedeutung’, Abh. d. phil.-hist.
Klasse d. Klg. sächs. Ges. d. Wiss. 18 (1899) bl. 1 e.v.; SCHNABEL, Quellen, bl. 108; GUNDOLF,
Anfänge, bl. 53.
Tot 1650 verschenen van dit werk 46 uitgaven in 6 talen. Een overzicht der div. uitgaven bij
77

HANTZSCH, bl. 153, ).
2) De illustraties der uitgaven tusschen 1544 en 1550 waren het werk van Conrad Schnitt (F.C.
LONCHAMP, Manuel du bibliophile suisse II, Lausanne 1922, No. 1164). Aan de editie van 1550
werkten mede: de teekenaars Hans Rudolf Manuel Deutsch, David Kandel, Jacob Klausner, K.
Hofreuter, de monogrammist H.S.D. en de houtsnijders Christoph Stimmer en Heinrich Holzmüller.
Vgl. HANTZSCH, t.a.p. bl. 65 e.v.; Archiv. f.d. zeichnenden Künste I (1885) bl. 209/10; CAMPBELL
DODGSON I bl. 247 en J. ZEMP, Die schweizerische Bilderchroniken und ihre
Architektur-Darstellungen, Zürich 1897, bl. 148.
3) Voor de stadsgezichten zie: F. BACHMANN, Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen
Ortsansichten von Schedel bis Merian, Lpz. 1939.
1) ‘...quisque suis & admodum paucis contentus in rure sub dio aut saltem umbrosa sub arbore,
humilive casa cum consorte una vel pluribus, cum dulcibus natis securus & pene ociosus ageret,
congestis agrorum fructibus, pecorumque lacte vesceretur, aquam potaret, vestimentum ex
arborum corticibus latisque foliis primum, deinde ex inconcinnatis animalium pellibus sibi
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consueret, ....’ Ed. Basel 1552, fol. 3. Bij STEMMERMANN, t.a.p. bl. 39 andere voorbeelden van
het groote verschil in opvatting tusschen tekst en illustraties.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

172

VII. Het verleden als primitief tijdvak
A. Het idyllisch-primitieve

Ortelius, Aurei Saeculi Imago, Antwerpen 1596.
De eerste afbeeldingen, die niet, zooals de prenten bij de werken van Franck en
Münster populaire maar onjuiste (en op overbodige wijze onjuiste!) voorstellingen
vertoonden, en die anderzijds ook niet bleven bij de enkele moeizaam
geconstrueerde figuren zooals de Lazius-illustraties, verschenen te Antwerpen in
1596.
Het is een aantrekkelijk werkje, de ‘Aurei Saeculi Imago, sive Germanorum veterum
Vita, Mores, Ritus & Religio’, dat de cartograaf Abraham Ortelius in dat jaar bij Philips
1)
Galle in het licht gaf . Het werd door den humanistischen geleerde opgedragen aan
den jongen zoon van zijn geleerden vriend Jacobus Monavius (Monaw), gelijk een
2)
Latijnsch gedicht in sierlijk-Horatiaansche strofen meedeelt . Blijkens een opgave
op de laatste bladzijde is de tekst een compilatie van hetgeen door ongeveer 35
auteurs wordt medegedeeld aangaande de oude bewoners dezer streken. De 10
kleine hoofdstukken hebben betrekking op: Infantia, Indoles, Vita Familaris, Frugalitas
& Gula, Connubia, Bellandi Mos, Funeralia, Legum Administratio, Religio, Dotes.
Elk hoofdstuk beslaat niet meer dan driekwart bladzijde en wordt toegelicht door
een 7 × 11 cm groot, ovaal prentje, hoogstwaarschijnlijk door Pieter van der Borcht
3)
geëtst .
De illustraties laten zien, hoe de kinderen der Germanen onmiddellijk na de
geboorte op een schild in het water worden ondergedompeld, ‘niet, naar men wel
eens heeft beweerd, om de bastaarden van de echte kinderen te onderscheiden 1

nugae sunt & ab huius gentis genio alienissima -, maar om ze te harden’ (afb. 56 ).
Hetzelfde prentje vertoont verder naakte kindertjes, die zich - teste Tacito - vermaken
met spiegelgevechten met lans en zwaard. Op de volgende afbeeldingen trekt men
2

ter jacht, men zwemt, men roeit in primitieve booten (afb. 55 ), drijft met paarden
of ossen bespannen wagens naar woonsteden, bestaande uit hut of grot, en men
1

zit er onder een rieten afdak of bij een open vuur (afb. 58 ). De kleeding is voor de
mannen een dierenhuid, over één of beide schouders gedragen, voor de vrouwen,
die het bovenlijf onbedekt hebben, een gestreepte lap, die als een rok wordt
omgeslagen doch bij het schrijden een been vrijlaat. De mannen hebben het haar
op het hoofd gebonden; mannen en vrouwen gaan zonder uitzondering barvoets.
In oorlogstijd voorzien de vrouwen de krijgers van spijs en drank, ‘necplagas
1

exsugere pavent’, hetgeen alles ad oculos wordt gedemonstreerd (afb. 57 ).
Interessant is het prentje van een lijkverbranding, waarbij echtgenoote, paard en
2

wapenen mede verbrand worden (afb. 58 ). ‘Feminis lugere honestum est, viris
meminisse’; is het daarom, dat we bij deze plechtigheid vier
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rouwbedrijvende vrouwen zien en niet één man? Op de achtergrond van dit tooneel
1)
verheft zich op een heuvel een trotsche burcht .
Dat Ortelius deze heidensche gebruiken der voorvaderen zonder meer behandelt
en laat afbeelden, getuigt van een ontwikkeling van het wetenschappelijke bewustzijn.
Op grond van Tacitus (27:3-5) had Aventinus wel gesproken van de eenvoud der
Germaansche begrafenissen, maar de door dienzelfden schrijver vermelde zede
der lijkverbranding verzweeg hij. Opgemerkt moet worden, dat de
2)
weduwe-verbranding niet bij Tacitus wordt vermeld .
De wijze van executie blijkt te bestaan uit ophanging of levend begraven in een
met vlechtwerk afgedekte kuil.
2

Wat er alles op de illustratie bij het kapittel Religio wordt afgebeeld (afb. 56 ), laat
zich aan de hand van de tekst op de volgende wijze samenvatten: ‘ze aanbidden
(als men Caesar gelooven wil) slechts machten, die zij zien: de zon, de maan en
het vuur, maar later schijnen ze (naar uit Tacitus blijkt) ook andere goden
aangenomen te hebben, als Mercurius en Hercules; tenslotte voorspellen ze de
toekomst uit de vlucht der vogels en het hinniken der paarden’.
Op het laatste prentje, vertoonende het barnsteen-duiken, wordt de zee bevaren
door 16de-eeuwsche schepen, terwijl, juist als op de talrijke op Bruegel geïnspireerde
prentjes dezer periode, de achtergrond gevormd wordt door burchten en steden,
aan de inhammen van een bochtige kust gelegen.
Het vermijden van anachronismen, op één uitzondering na, zoo goed dooiden
illustrator volgehouden, schijnt hem op het laatste oogenblik te zwaar te zijn gevallen.
Wanneer men zich in Ortelius' overige werk verdiept, ziet men dit boekje als het
ware ontstaan. Hoe vermaard deze geleerde ook als cartograaf is geworden,
krachtens de aard van zijn wetenschappelijke belangstelling moet hij toch eer tot
de historici dan tot de aardrijkskundigen gerekend worden.
Met wis-, natuur-, of sterrenkunde heeft zijn geografie, die hij een ‘oculus historiae’
noemde, weinig of niets te maken. Ortelius was oudheidkundige en verwoed
3)
verzamelaar . Eén der eerste kaarten, die hij uitgaf, de ‘Arx Britannica’ (1568), betrof
de hierboven (bl. 53) genoemde Brittenburg. Zij werd niet zoozeer geschat om haar
aardrijkskundige waarde, dan wel om de opschriften van munten en oude
4)
Romeinsche ruïnes, waarmede zijn afbeelding was opgeluisterd . Zijn publicaties
voorziet hij niet zonder trots van de aanduiding ‘Ex Museo Orteliano’, gelijk hij zijn
5)
met munten, handschriften en andere antiquiteiten gevuld huis noemde . Hij spoort
geleerde vrienden aan, hem elk opschrift te melden, zoo het slechts het inzicht in
de topografie der Oudheid kon verhelderen. Op de eerste uitgave van zijn beroemd
geworden ‘Theatrum Orbis Terrarum’ (1570) volgt in 1573 de reeks afbeeldingen
van munten ‘Deorum Dearumque Capita’. In de eerste Nederlandsche uitgave van
het ‘Theatrum’ (1571) vindt men als tegenhanger tot de kaart van het toen-
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malige Spaansche wereldrijk een historische kaart van het oude Romeinsche
Imperium. Het IIde Additamentum tot het ‘Theatrum’ (1580) bevat een kaart van
‘Frisia Occidentalis’ met in een aparte cartouche ‘Antiquae Frisiae situs sub Augusto
1)
Imperatore, ut fertur’ . In 1592 wordt de verzameling verrijkt met een ‘Flandriae
comitatus descriptio’, waarbij een dergelijk afzonderlijk kaartje ‘Facies huius tractus
2)
sub Guidone Dampetra, Flandriae Comite qui obijt anno M.CCC.IIII.’ . De door hem
bewerkte kaarten, die een historische toestand weergeven, nemen snel in aantal
toe en vormen sedert 1579 een aparte bundel, het ‘Parergon, sive veteris
geographiae aliquot tabulae’, meestal als aanhangsel bij het ‘Theatrum’ voorkomend.
Na het verschijnen van het Vde Additamentum (1595) bevat dit gedeelte tenslotte
een 14tal historische kaarten, waaronder er zelfs één is betreffende de zwerftochten
van Abraham.
De vrij talrijke berichten der klassieke schrijvers hadden het mogelijk gemaakt,
de oude toestand van veel West-Europeesche streken te reconstrueeren. Wanneer
dit echter was gelukt en men over een kaart beschikte, waarop elk der overgeleverde
namen der oude stammen zijn plaats had gekregen, kon het verlangen niet uitblijven,
om aan de geschetste omtrekken als het ware kleur en leven te verleenen.
De normale arbeid van den cartograaf is uiteraard abstraheerend: een bonte
realiteit brengt hij terug tot een overzichtelijk schema. Hier lokte een omgekeerde
werkwijze: hutten te doen herrijzen aan de oevers der getraceerde rivieren en instede
van een met letters geschreven naam de ruige bewoners zélf te zetten in de
bosschen, eens door hen bevolkt.
Het was met Griekenland begonnen; de laatste prent in het IVde Additamentum
(1590) is geen kaart, maar een fantastische voorstelling van het dichterlijke landschap
3)
‘Tempe’ . Vervolgens bleven de eigen streken niet achter; de kaart ‘Belgii veteris
4)
typus’, voor 't eerst in het IIIde Additamentum van het Theatrum verschenen (1584) ,
werd in de uitgave van 1594 vervangen door een afdruk van een nieuwe plaat met
als toevoeging een afbeelding van een barrevoetschen man en vrouw, als typen
van het volk, dat men zich als bewoners van het aldaar in kaart gebrachte gebied
1

had te denken (afb. 54 en 55 ).
De afgebeelde kleederdracht is echter nog niet zóó ‘Germaansch’ als die op de
illustraties van het twee jaar later verschenen ‘Aurei Saeculi Imago’: de man draagt
hier nog een korte geweven broek in stede van een uit dierenhuiden samengesteld
costuum en verder mist hij de typisch Germaansche haardracht.
Zooals de titel reeds uitdrukt, beschouwde Ortelius de door hem beschreven
eerste toestand dezer streken als een gouden eeuw. Hij stond in dit opzicht onder
invloed van de hierboven (bl. 80/81) besproken strooming in de klassieke ethnografie.
Sedert Hesiodus, bij wiens voorstelling Ovidius zich aansloot, was ‘de
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gouden eeuw’ een periode geweest, waarin de honing van de boomen droop, een
soort luilekkerland, met rivieren van melk en honing ....
‘flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant flavaque de viridi stillabant
illice mella’.
Het was een tijd ‘sine legem’, waarin straf noch vrees bestond (‘poena metusque
aberant’).
Ortelius' geschrift was een compilatiewerk en de aan Ovidius herinnerende titel
moest tal van feiten dekken, die aan Tacitus waren ontleend en met de in het eerste
boek der Metamorphosen geschilderde idyllische toestand kwalijk strookten.
‘Hoe kunt ge ons als een ‘Aurei Saeculi Imago’ feiten voorzetten betreffende
1)
wapenhandel, oorlog en misdaad?’, schrijft een zijner geleerde correspondenten .
We kennen Ortelius' antwoord op deze bedenking niet; ongetwijfeld zal hij de in
de titel vervatte aanduiding vager hebben bedoeld, meer in de zin van een idyllisch,
arcadisch cultuurstadium, zonder dat met die opvatting de door Tacitus overgeleverde
feiten in tegenspraak waren.
Dat inderdaad Ortelius' voorstellingen betreffende ons oudste verleden zich uit
zijn opvattingen betreffende Arcadië hebben ontwikkeld, kan blijken uit vergelijking
der reeds genoemde afbeelding van het dal Tempe met de illustraties in de ‘Aurei
1

1

Saeculi Imago’ (afb. 54 en 56 , 58 ).
‘Belgica Tempe’ had Ortelius geschrift kunnen heeten, ware het niet, dat dan
onuitgedrukt zou zijn gebleven, wat nu vooropgesteld werd: dat volgens dezen
oudheidkundige niet in heden of toekomst, maar in het vroegste verleden de ideale
cultuurtoestand van het vaderland gezocht moest worden.
Valt er dus, zoo men dat wil, een zekere inconsequentie tusschen de tekst en de
titel niet te loochenen, bij de hierbovenbedoelde algemeene strekking sluiten de
illustraties zich uitstekend aan.
Men moet zich het ontstaan dezer kleine prentjes denken als een simpele
weergave van het beeld, dat bij lezing van de tekst in de verbeelding van den
kunstenaar werd opgeroepen. De samenhang tusschen tekst en illustratie is ook
zóó direct, dat er op één uitzondering na van eenige invloed van andere kunstwerken,
hetzij stylistisch, hetzij iconografisch, geen sprake schijnt te wezen.

De Jode, Germania, Antwerpen 1593.
Genoemde uitzondering betreft een reminiscens aan het drie jaar te voren,
waarschijnlijk eveneens door P. van der Borcht geëtste titelblad voor Cornelis de
2)
Jode's ‘Germania, Geographicis Tabulis illustrata’ (1593) , waarop men reeds
afbeeldingen vindt van het onderdompelen der pasgeboren kinderen, van het
aanbidden van zon en maan, van een Germaansche maaltijd, van een Germaansche
3)
wagen , welke voorstellingen met de illustraties bij Ortelius' werk groote
verwantschap vertoonen.
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Aan een vriendschappelijke samenwerking tusschen Ortelius en de De Jode's hoeft
men niet te denken. Ortelius heeft de naam van zijn ouderen voorganger, Gerard
1)
de Jode, steeds op in 't oog vallende wijze verzwegen ; de concurrentie der talrijke
uitgaven van Ortelius' ‘Theatrum’, schijnt de bloei en ontwikkeling van De Jode's
minstens even verdienstelijk ‘Speculum’ geheel en al belemmerd te hebben en nog
één jaar vóór de uitgave van zijn ‘Aurei Saeculi Imago’ laat Ortelius niet na, Cornelius,
2)
den zoon, een hak te zetten . Wanneer er dus van eenige invloed sprake mocht
zijn, hebben we die uitsluitend in de persoon van den illustrator te zoeken.
Uit stylistische overwegingen zou de prioriteit van de Ortelius-illustraties stellig
aannemelijker zijn dan de omgekeerde volgorde, waarvoor de twee jaartallen op
de titelbladen schijnen te pleiten. De scènes op het titelblad van De Jode dragen
n.l. geheel en al het karakter van vereenvoudigingen van uitvoeriger composities,
gelijk we ze in Ortelius' boek vinden.
Gissenderwijs zouden wij willen concludeeren, dat Van der Borcht de prentjes
voor de ‘Aurei Saeculi Imago’ vóór 1593 gereed had, vervolgens het titelblad voor
De Jode etste, en dat pas daarna, door een ons onbekende vertraging, Ortelius'
3)
boek in 1596 het licht zag .
Wat ten slotte de invloed van Ortelius' geschrift en de daarbij behoorende
illustraties betreft: nergens hebben wij bij de latere Germanen-afbeeldingen ook
maar een spoor van invloed ontwaard van dit pretentielooze en vrij zeldzaam
voorkomende werkje.

P. Kaerius, Germania inferior, Amsterdam 1617.
De hierboven (bl. 174) reeds besproken historische kaart van Ortelius betreffende
1

de Nederlanden (zie afb. 55 ) werd in het begin van de 17de eeuw gecopieerd door
den graveur P. Kaerius, die haar niet alleen afzonderlijk uitgaf, maar op soortgelijke
wijze als dat waarschijnlijk bij Ortelius geschiedde, ook erdoor zal zijn geïnspireerd
tot het ontwerpen van eenige tafereelen, waarin alles wat men van het leven, de
zeden en de gewoonten der oudste bewoners dezer streken wist, op overzichtelijke
wijze was uitgebeeld. Kaerius nam deze prentjes op in zijn atlas ‘Germania inferior’,
4)
die in 1617 in Amsterdam het licht zag .
Directe invloed van de ‘Aurei Saeculi Imago’ valt in deze onderneming niet waar
te nemen, noch in de etsen van Kaerius, noch in de korte bijschriften, die de
5)
historicus P. Montanus op verzoek van den uitgever vervaardigde .
Het door Montanus ontworpen beeld is in menig opzicht ruwer, barbaarscher,
dan dat van Ortelius' idylle. Dat blijkt reeds, wanneer men de beide prentjes
2

2

betreffende de godsdienst met elkaar vergelijkt (afb. 56 en 57 ). Had Ortelius op
grond van Caesar de aanbidding van zon, maan en vuur laten afbeelden, Montanus
citeert plaatsen uit dien schrijver, Diodorus en Strabo, waar gesproken wordt van
menschen-offers en zijn afbeelding laat op dat
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1)

2)

punt aan duidelijkheid niets te wenschen over . De Druïden , die bij Ortelius al
evenmin worden afgebeeld, ziet men niet alleen op dit prentje, maar ook op een
3)
ander, waar volgens Plinius' beschrijving twee witte stieren geofferd worden .
De ets betreffende de maaltijden en de woningen onderscheidt zich op dezelfde
1

1

wijze van de overeenkomstige illustratie uit Ortelius' tractaat (afb. 58 en 59 ).
Opvallend is de door Montanus zooveel duidelijker aangegeven baard-dracht, die
1

op Ortelius' prent van 1594 (afb. 55 ) duidelijker zichtbaar is, dan op de illustraties
bij de ‘Aurei Saeculi Imago’ van 1596.
Het duidelijkst openbaart zich echter het verschil in opvatting tusschen de beide
2

2

oudheidkundigen in de prenten der lijkplechtigheden (afb. 58 en 59 ). Terwijl Ortelius
de weduwen-verbranding wèl vermeldde, maar in zijn illustratie niet meer gaf dan
een vrij onopvallende aanduiding van het feit, dat behalve het paard ook de weduwe
den man in de dood volgde, liet Montanus op drastische wijze uitbeelden, hoe de
weduwe zich in de vlammen werpt.
Men moet bij deze toenemende uitvoerigheid in het afbeelden van dit vreemde
gebruik ongetwijfeld denken aan invloed van de illustraties der toenmalige
reisjournalen, die soortgelijke zeden van uitheemsche volkeren in beeld brachten.
Zoo had Jan Huygen van Linschoten in zijn ‘Itinerario’ van 1596 medegedeeld:
‘De Bramane doot wesende wort nae haer wet verbrant, ende zijn vrouwe wt
liefde haers mans, verbrant haer levendich met hem’, en de uitgever had het
wenschelijk geacht, zijn landgenooten door een prent van Johannes à Doetechum
4)
deze wreede zede voor oogen te stellen .
Toch is, alles bij elkaar genomen, het beeld, dat ons uit de 5 prentjes in Kaerius'
atlas tegemoet treedt, niet al te ver verwijderd van de idyllische opvatting van Ortelius.
Dat wordt vooral duidelijk, wanneer men deze beide boekjes legt naast het groote
5)
werk van Cluverius, dat in 1616 was verschenen en dat wij hieronder nog uitvoerig
zullen bespreken. Wanneer men zich thans reeds een voorstelling wil maken van
het groote verschil in opvatting, dat er bestaat tusschen Ortelius en Montanus
1

1

1

eenerzijds en Cluverius anderzijds, vergelijke men de afb. 58 en 59 met afb. 62 ,
welke alle drie de Germaansche tafelgewoonten in beeld brengen.
Reeds deze vluchtige vergelijking doet zien, dat uit de illustraties bij Cluverius'
boek een geheel andere geest spreekt en dat zij in tegenstelling met de zoojuist
behandelde reconstructies bovenal de nadruk leggen op het onbeschaafde karakter
6)
dezer primitieve samenleving .
*

* *
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B. Het onbeschaafd-primitieve
Cluverius, De Germania antiqua, Leiden 1616.
Ongetwijfeld de belangrijkste reeks prenten, welke gedurende de hier behandelde
drie eeuwen niet alleen in de Nederlanden, maar in geheel Europa op het gebied
der Germaansche oudheden verschenen, zijn de illustraties bij Cluverius' ‘De
Germania antiqua’ (1616). De beteekenis van deze illustraties ligt niet zoozeer in
hun wetenschappelijke exactheid, dan wel in de groote suggestieve kracht die ze
bleken te bezitten en waardoor ze een invloed konden uitoefenen, welke tot op onze
dagen valt waar te nemen.
Ja, men kan veilig zeggen, dat de nog altijd gangbare populaire opvatting, die
zich de oude Germanen bij voorkeur voorstelt als gehuld in beestenvellen, langs
1

velerlei omwegen tot op deze voorbeelden teruggaat (vgl. afb. 33 ).
Zoowel de ‘Batavier’ onzer schoolboekjes als de Germanen der traditioneele
Wagner-voorstellingen zouden er ongetwijfeld anders hebben uitgezien, wanneer
Lodewijk Elzevier het in 1616 door hem te Leiden uitgegeven dikke boek van den
1)
geleerden Pruis Clüver ongeïllustreerd had laten verschijnen .

De auteur en zijn werk.
‘Philippi Cluverii, Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas
elaboratissimum, tabulis geographicis, et imaginibus, priscum Germanorum cultum
moresque referentibus, exornatum’ luidt de titel van het boek, dat reeds op de
2)
Frankfortsche najaars-messe van 1615 werd aangekondigd .
Thans leek bereikt, wat een eeuw te voren door Aventinus e.a. was nagestreefd:
men kon beschikken over een boek, waarin men wat betreft handel en wandel der
oude bewoners dezer streken uitvoerig werd ingelicht. Wanneer men de omvang
vergelijkt van de vaak slechts enkele octavo bladzijden beslaande geschriftjes uit
het begin van de 16e eeuw en Cluverius' XXXIX + 400 + 203 + 230 + 36 + XVIII
bladzijden tellende foliant, mag men echter niet de gevolgtrekking maken, dat de
Germaansche oudheidkunde zich volgens diezelfde evenredigheid zou hebben
ontwikkeld. Veel, héél veel plaats in Cluverius' boek wordt ingenomen door
voorbeelden, die niet direct op eenige Germaansche stam betrekking hebben.
Zoo wordt b.v. de vermelding van het feit, dat de Germanen pluimen op hun
helmen droegen, aanleiding tot het opsommen van de talrijke plaatsen uit de
klassieke litteratuur, waar ook wordt gesproken van een dergelijk gebruik, de
3)
beroemde scène van Hector's afscheid niet uitgesloten . Als voornaam punt van
vooruitgang kan echter gelden, dat van invloed der apocriefe geschiedschrijvers
zooals Berosus en Trithemius bij Cuverius geen sprake meer is.
Philipp Clüver alias Cluverius werd in 1580 te Danzig geboren als zoon
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van een muntmeester. Hij groeide op aan het Poolsche hof en schijnt nog voor zijn
14de jaar aan het hof te Praag vertoefd te hebben. Daarop voltooide hij zijn
middelbare studies aan het gymnasium te Danzig en we vinden hem d.d. 20 October
1601 als Philippus Cliver (sic) Borussus, 21 jaar oud, ingeschreven in het Album
1)
Studiosorum der Leidsche Universiteit .
Te Leiden vond hij den beroemden Josephus Justus Scaliger, ‘magnus vir, mihi
2)
quondam amicissimus, quem in parentis loco (id amore suo evicit) semper colui’ .
Het was de tijd der thesauri. De gebroeders Stephanus trachtten de woordenschat
van het Latijn en Grieksch te ordenen en te overzien, Lipsius deed hetzelfde op het
gebied der Romeinsche en Grieksche antiquiteiten, Cuiacius en Gothofredus voor
het Romeinsche recht en Scaliger had in zijn ‘De emendatione temporum’ (1583),
waarop in 1606 de ‘Thesaurus temporum’ zou volgen, de ordening van de antieke
chronologie ter hand genomen. Het pendant van deze verbetering van de
tijdrekenkunde der klassieke oudheid zou een herijking wezen van de overgeleverde
3)
klassieke geografische gegevens . De jonge Clüver koos het laatste als zijn
levensdoel en gaf zijn studie in de rechten op. Daar zijn vader deze keuze
beantwoordde met de inhouding van zijn studiegeld, begon nog in hetzelfde jaar
1601 voor den jongen geleerde een zwervend leven vol van avonturen, waarin hij
van Noorwegen tot de Middellandsche zee en van Schotland tot Hongarije geheel
Europa doorkruiste.
4)
Na een kort verblijf te Leiden in 1610 vestigt hij zich in 1615 voorgoed aldaar en
begint de uitgave van zijn ‘Germania antiqua’. Het werk was aan de Staten Generaal
opgedragen, die Cluverius kort daarop tot Geographus Academicus der Leidsche
Universiteit benoemden tegen een salaris van 500 gulden. Over zijn verder leven
kunnen wij hier kort zijn. Op het eind van 1617 begaf hij zich weer op reis; gedurende
een jaar trok hij dwars door Italië en Sicilië, overal zijn uit klassieke schrijvers
verzameld materiaal aan de werkelijkheid toetsend. In Leiden teruggekeerd, gaf hij
in 1619 een ‘Sicilia antiqua’ uit en schreef, reeds doodziek, zijn ‘Italia antiqua’, welk
werk twee jaar na zijn dood (1622) dank zij de zorgen van Daniel Heinsius het licht
zag.
Heinsius was het ook, die den 9den Mei 1623 ‘in auditio Theologico’ te Leiden
een herdenkingsrede hield, waarin hij o.m. over de ‘Germania antiqua’ zeide: zooals
Athene uit het hoofd van Zeus is geboren, zoo schijnt mij deze man ‘met veel
inspanning, studie en zorg ons zijn vaderland te hebben gebaard’ (‘ita mihi vir erecti
animi ac pulchri, maximis laboribus, vigiliis, ac curis, suam nobis peperisse patriam
5)
videtur’) .
Twee namen noemt Cluverius in de voorrede van zijn boek: die van Mercator en
van Ortelius, en hiermede is reeds de geest van zijn werk genoegzaam aangegeven.
Historische aardrijkskunde was ook Cluverius' hartstocht, die
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- gelijk we reeds zagen - den Geographus academicus dreef tot ver buiten het
‘musarum domicilium’, zooals hij zijn standplaats noemde.
Wanneer Petrarca in zijn brieven van den ‘poeta noster’ spreekt, bedoelt hij
Vergilius; als Cluverius ‘auctor noster’ zegt, meent hij Tacitus. Men zou het boek
zelfs met het noodige voorbehoud een uitvoerig Tacitus-commentaar kunnen
noemen. De ‘Germania antiqua’ wordt n.l. voorafgegaan door de text van Tacitus,
en wel afgedrukt in twee kolommen, waarvan de eerste een editio Clüveriana is,
1)
terwijl de tweede de oudere editio Lipsiana bevat . De verdeeling van de stof over
de drie boeken is de volgende: het eerste handelt over de zeden en gewoonten der
Germanen, het tweede over de aardrijkskunde van het oude Germania Cisrhenana,
het derde over die van Germania Transrhenana. De passages, door prenten
toegelicht, zullen we dus uitsluitend in het eerste boek dienen te zoeken. Zij behooren
bij de volgenden capita:
Cap. XVI KLEEDING
De cultu corporum, atque vestitu: item de cubitu.
2)
(Hierbij 12 prenten tusschen blz. 148 en 149)
Cap. XVII VOEDING
De victu, ac modo capiendi cibum: item de conviviis.
(Hierbij 1 prent tusschen blz. 158 en 159)
Cap. XXXV GODSDIENST
De sacerdotum vestitu cultuque, & de sacrorum ritibus.
(Hierbij 1 prent tusschen blz. 306 en 307)
Cap. XLIV BEWAPENING (VOETVOLK)
De variis armorum telorumque generibus.
(Hierbij 7 prenten tusschen blz. 360 en 361)
Cap. XLV BEWAPENING (RUITERIJ)
De vetustissimo more pugnandi ex curru: item de equitatu, & ritu equitandi.
(Hierbij 2 prenten tusschen blz. 364 en 365)
Cap. XLVI VERKIEZING VAN EEN OPPERHOOFD
De decernendo bello, diligendoque exercitus duce, & aliis ordinum ductoribus:
item de ducis in bello auctoritate atque officio.
(Hierbij 1 prent tusschen blz. 366 en 367)
Cap. L LEGERKAMP
De metatione castrorum: de tempore pugnae, & aciei structura.
(Hierbij 1 prent tusschen blz. 384 en 385)
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Cap. LIII LIJKPLECHTIGHEDEN
De funeratione mortuorum.
(Hierbij 1 prent achter blz. 400).
De genoemde illustraties, die wij voor het gemak van een doorloopend volgnummer
hebben voorzien, behandelen: de kleeding (1-12), drinkgelag (13), offerplechtigheid
(14), bewaping (15-23), schildheffing (24), wagenburcht (25) en lijkplechtigheden
(26).
Zij beslaan alle 1 pagina (afm. ± 26 × 16 cm) met uitzondering van de Nos. 13
(drinkgelag), 14 (offerplechtigheid), 25 (wagenburcht) en 26 (lijkplechtigheden), die
twee bladzijden innemen en een formaat hebben van ± 26 × 32 cm.
Van hoe weinig belang deze prenten werden geacht, blijkt wellicht uit het feit, dat
van de geografische kaarten een lijst achter in het boek is opgenomen, terwijl een
1)
dergelijk overzicht voor de prenten ontbreekt . Verder zijn de kaarten alle door hun
graveur Nicolaas Geilkerken gesigneerd, terwijl op geen der prenten eenige
aanduiding betreffende den meester voorkomt. Uit stylistische overwegingen kunnen
de prenten echter in drie duidelijk gescheiden groepen worden verdeeld en wel:
GROEP A

No. 1-2-8-12-13-14-24-25-26. (Hierbij bevinden zich dus alle prenten van dubbel
formaat).
GROEP B

No. 4-5-6-10-11-15-16-17-18-19-20-21-22-23.
GROEP C

No. 3-7-9.
Hier volge thans eerst een uitvoerige beschrijving van elk der prenten, waarbij wij
ons zooveel mogelijk van citaten uit de tekst van Cluverius hebben bediend; immers
de beteekenis der talrijke details zal men slechts op deze wijze kunnen leeren
kennen.

1

Prent 1 (De Germ. ant. bl. 148, No. 1; afb. 63 ).
De eerste afbeelding vertoont een geheel naakten en ongeschoeiden man, vrouw
en kind. De man en het kind dragen stukken hout; de vrouw een pot met vuur. Op
de achtergrond ziet men een blokhuis met rookende schoorsteen. Deze prent wordt
nergens in de tekst genoemd. Hoogstwaarschijnlijk echter is zij als illustratie bedoeld
bij Cap. XIV De habitu corporum Germanorum externo atque interno.
Over de woningen der Germanen citeert Cluverius (I, p. 107, reg. 7) Hero-
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1)

dianus, die wijst op de brandbaarheid van hun huizen : ‘Rari enim apud illos lapides,
aut lateres cocti. sed densas habent silvas; ideoque lignis quum abundent, iis
compositis, compactisque, tabernacula sibi struunt’ (I, p. 107, reg. 11) en hij laat er
op volgen: ‘Hic sane mos etiamnunc in omni Bojohaemo & Thuringico saltu
observatur. ubi informibus rudibusque abietibus, ramos dumtaxat & corticem
circumcisis, integros parietes tabulataque componunt’ (I, p. 107, reg. 11). Het is
duidelijk, dat de teekenaar aan dezelfde soort woningen heeft gedacht.
Uitvoerig behandelt Cluverius ook de kwestie van de rookafvoer. ‘In summo
cacumine habuisse spiraculum, quo fumus exhalaretur, haud equidem dubito;
quandoquidem hac etiam aetate aedificia ejusmodi in Norvagiâ conspexi...’ (I, p.
107, reg. 27); en hij verhaalt verder, hoe hij zoowel in N. Duitschland als bij de
visschershutten langs de Donau in Hongarije een dergelijke opening boven in het
dak heeft gezien. Het gebruik van dakpannen was den Germanen onbekend ‘testatur
noster’ (d.w.z. Tacitus), daarom dekten zij hun daken met stroo, ‘... ut hodiéque in
omni ferè Germaniâ agrestes homines, & nonnulli etiam opidani’ (I, p. 107, reg. 35).

2

Prent 2 (De Germ. ant. bl. 148, No. 2; afb. 63 ).
Het uitgangspunt voor Cluverius' opmerkingen betreffende de kleeding der Germanen
is de bekende plaats bij Tacitus: ‘Tegumen omnibus sagum, fibulâ, aut, si desit,
spinâ consertum. cetera intecti totos dies juxta focum atque ignem agunt.
Locupletissimi veste distinguuntur. Gerunt & ferarum pelles’ (gecit. I, p. 132, reg.
32). De verscheidenheid der opgesomde kleederdracht overweldigt hem eenigszins:
‘Tegumenta heic narrantur varia’. Hij maakt zich derhalve op tot een systematische
behandeling van elk der genoemde soorten en begint bij de door Tacitus in de laatste
plaats vermelde dierenhuiden. ‘...quia pellium tegumentum fuit omnium
antiquissimum, & à Deo rerum omnium conditore ipso primis mortalibus Adamo &
Hevae institutum, posteaque ab omnibus ferè mortalibus usitatum...’ (gecit. I, p.
2)
132, reg. 34) .
‘Een groot verschil bestond er echter tusschen de door God voor het eerste
menschenpaar vervaardigde “tunicae pelliceae” en de door de Germanen gedragen
dierenhuiden; de eerste dienden ter bedekking uit schaamte, de tweede uitsluitend
ter bescherming tegen het ruwe klimaat. Volgens Tacitus waren de Germanen naakt,
en droegen zij hun mantel of de genoemde huiden over schouder en rug geworpen.
Ac ne cui incredibile videatur, tantâ majores nostros egisse barbariâ, uti, pecorum
ritu, pudendis intectis incesserint: eadem fuit ipsis ratio, quae in reliquis per orbem
gentibus; quaeque etiamnum in supradictis partibus durat’ (I, p. 134, reg. 18). Ook
Caesar vermeldt uitvoerig, dat schaamte aan de oudste bewoners dezer streken
3)
onbekend was .
De voorstelling op de hier besproken afbeelding, in de tekst (I, p. 135, reg. 14)
genoemd als voorbeeld van een eenvoudige, onbewerkte dierenhuid, komt geheel
met deze uiteenzettingen overeen. Voor nadere bijzonder-

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

183
heden verwijzen wij naar de besprekingen van prent 16, waar het ‘authentieke’
voorbeeld voor deze dracht is aangewezen; zie voor de lans eveneens bij prent 16,
waar ook de bewapening ter sprake komt.

2

Prent 3 (De Germ. ant. bl. 148, No. 3; afb. 67 ).
Prent 3 dient ter illustratie van twee soorten minder primitieve, doch eveneens uit
dierenvellen vervaardigde kleedingstukken. Hier draagt de man een op kunstmatige
wijze van gekleurde vlekken voorziene dierenhuid; de vrouw een mantel ‘pellibus
1)
belluarum versicoloribus distinctum’ (I, p. 135, reg. 15) .
2)
De man draagt verder zijn cape over een nauwsluitende broek en wambuis , de
vrouw de hare over een tot de knieën afhangend hemd, terwijl beiden met
puntschoenen geschoeid zijn. Niet een verschil in cultuurstadium, maar een verschil
3)
in stand wordt door deze beschaafdere kleeding tot uitdrukking gebracht , het hier
afgebeelde paar wordt geacht de ‘nobiles’ voor te stellen, hetgeen o.m. blijkt uit de
woorden, gewijd aan de haardracht der Germanen, waarvan deze afbeelding een
duidelijk voorbeeld geeft. ‘Nempe principes domi in pace, ut reliqui nobiles atque
ingenui, capillum, in cervicem obliquatum, nodo substringebant. at in bello, quia
iidem erant ordinum ductores, quod infrà patebit, quò prae ceterâ multitudine forent
magis conspicui, hostibusque terribiliores; is solo vertice in altitudinem quamdam
eum religabant. quem moren hodiéque observant Americanae quaedam gentes, &
in oriente apud Indias nonnulli insulani. Exempla ejus exstant figuris, III, VII, & XI.’ (I,
p. 131, reg. 38).
Tenslotte zij hier vermeld, dat deze afbeelding ten onrechte wordt genoemd als
voorbeeld van een ‘rheno Caesarianus’; alles wijst erop, dat daar prent (4) werd
4)
bedoeld .

1

Prent 4 (De Germ. ant. bl. 148, No. 4; afb. 64 ).
Deze prent heeft betrekking op dezelfde lage maatschappelijke stand als de Nrs. 1
en 2. De hier afgebeelde Germaansche man en vrouw komen van de jacht terug;
de man draagt een haas, opgehangen aan zijn ontspannen en geschouderde boog,
de vrouw torst op haar rug een kind en draagt in haar rechterhand eenige pijlen,
geheel rechts van hen loopt een hond. De man draagt het haar in een wrong in de
nek. Ongetwijfeld heeft de illustrator, door ook de vrouw als aan de jacht deelnemend
uit te beelden, een cultuurstadium willen weergeven als dat, waarin volgens Tacitus
de Fenni nog verkeerden: ‘venatus viros panter ac feminas alit’ (gecit. I, p. 105, reg.
36). De Fenni noemt Cluverius ook zelf, wanneer hij (I, p. 361, reg. 38) rept van de
(overigens nergens elders in zijn boek afgebeelde) handbogen der oude Germanen,
‘quibus etiamnum Britannicae utuntur insulae, & exteri orbis populi omnes’ (I, p.
5)
361, reg. 32) .
Hoogst primitief is ook de hier afgebeelde kleederdracht, de door Caesar
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vermelde ‘rheno’, een zoowel door mannen als door vrouwen gedragen, uit
dierenvellen genaaid mouwloos buis, dat blijkens getuigenissen van Caesar,
Sallustius en Isidorus niet verder dan de navel reikte en uitsluitend ten doel had de
regenbuien af te weren. Isidorus noemt deze ‘velamina’ adeo hispida, ut imbres
respuant’ (gecit. I. p. 135, reg. 26) en Cluverius concludeert, dat ze, juist als de te
voren genoemde huiden, met het haar naar buiten gekeerd zullen zijn gedragen.
Wij wezen er reeds op (sub. 3), dat met de gegeven beschrijving (I, p. 135, reg.
55) stellig deze prent zal zijn bedoeld en niet afb. 3.

2

Prent 5 (De Germ. ant. bl. 148, No. 5; afb. 64 ).
Een door Paulus Diaconus als bij de Scritofinni gebruikelijk vermelde dracht wordt
aanleiding tot het geven van een illustratie van de rheno Diaconianus, een eveneens
uit dierenvellen vervaardigd, op een tunica gelijkend kleed, dat in tegenstelling met
de door Caesar beschreven rheno, tot de knieën reikt. Het dier, van welks huid deze
kleederen worden gemaakt, noemt Diaconus ‘non satis absimile cervo’ (gecit. I, p.
135, reg. 33). Cluverius wijst vervolgens op de etymologische samenhang van rheno
en ‘rhene’, het rendier, dat nog in Skandinavië leeft, en dat Diaconus in zijn tijd in
Italië of in Gallië moet hebben gezien.
Zoowel de man als de vrouw dragen op deze prent het haar loshangend.

3

Prent 6 (De German. ant. bl. 148, No. 6; afb. 64 ).
Na de kleedingstukken van huiden vervaardigd (afb. 2-3-4-5), worden op de prenten
6-7-8-9 de geweven mantels behandeld, de beroemde ‘saga’ der Germanen.
Prent 6 vertoont een Germaansch paar, staande voor een uit hoofd- en
bijgebouwen bestaande woning; aan de voeten der vrouw bevinden zich een ram
en een ooi, kennelijk afgebeeld in verband met de geweven (wollen) stoffen,
waarmede het paar gekleed is. De man draagt het haar in een wrong in de nek.
Na citeering van tal van passages, waar van deze kleederdracht sprake is, vat
Cluverius zijn oordeel aldus samen: ‘Tenuia autem illa, versicoloria, crebrisque
laterculis distincta, in eumdem modum, eamdemque formam fuêre contexta, uti
nunc per omnem Europam, nonnullasque alias orbis terrarum parteis, conspiciuntur
vestes stragulae, virgis versicoloribus ac zonis, crebrisque laterculis distinctae;
quibus mensae consternuntur, lectique’ (I, p. 138, reg. 30).
Ook deze kleeren werden niet uit schaamte, doch als bescherming tegen het
klimaat gedragen, zij waren mouwloos, hingen aan de zijde open en zullen ter
bescherming tegen regen van buiten harig zijn geweest, ‘ut nunc sunt Polonorum
KOCY, seu verius ut Anglorum RUGGES’ (I. p. 137, reg. 42). Op deze prent is afgebeeld
het sagum ingenii.
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3

Prent 7 (De German. ant. bl. 148, No. 7; afb. 67 ).
‘Locupletissimi veste distinguntur’ had Tacitus vermeld. Een op dergelijke wijze
uitgedoste oud-Germaansche edele, met zijn ega op de eendenjacht, is het
onderwerp van prent 7. Beiden dragen het ‘sagum nobilis’ over een onderkleeding,
die geheel overeenkomt met die der nobiles op prent 3. Het door den man gedragen
‘sagum nobilis’ is voorzien van een versiering in twee kleuren en als zoodanig van
het op de vorige illustratie afgebeelde, eenvoudiger ‘sagum ingenuorum’
onderscheiden (I, p. 138, reg. 35). Evenals de edelman op prent 3 draagt de man
hier het haar op het hoofd saamgeknoopt.

3

Prent 8 (De German. ant. bl. 148, No. 8; afb. 63 ).
In tegenstelling met de voorstelling op de prenten 3-7 zijn de op prent 8 afgebeelde
Germanen weer ongeschoeid, (zulks echter in overeenstemming met de prenten 1
en 2). De voorstelling is een vrouw met een vrij groot kind aan de borst, zittend op
1)
een berenhuid , naast haar een man, gewapend met een geweldige knots, achter
hen een andere man, geleund overeen uit twijgen gevlochten, borsthooge omheining.
De vrouw en de twee mannen dragen als eenig kleedingstuk een sagum. In verdere
afwijking met de voorstelling op de prenten 6 en 7, waar het sagum schijnt te bestaan
uit een voor en achter afhangende lap, met een rond gat voor het hoofd in het
midden, zien we hier een op de borst door een spina bijeengehouden lap, die niet
veel meer dan rug, schouders en bovenarm bedekt. Op geen der beide vorige
afbeeldingen was duidelijk aangegeven, hoe de illustrator zich de wijze voorstelde,
waarop het sagum bijeengehouden werd. Toch had Tacitus zich hierover
ondubbelzinnig uitgelaten: ‘fibulâ, aut, si desit, spinâ’ (gecit. I, p. 132, reg. 32). Prent
8 nu, is een letterlijke illustratie van deze passage.

4

Prent 9 (De German. ant. bl. 148, No. 9; afb. 67 ).
Behalve huiden en wol werd ook boombast voor kleeding aangewend, niet alleen
door de Germanen, maar ook door Indiërs blijkens Mela, Plinius, Solinus, Strabo
en tal van andere auteurs. ‘MATTEN’ - aldus Cluverius - ‘NOEMEN DE NEDERDUITSCHERS
DERGELIJK VLECHTWERK EN ZIJ GEBRUIKEN ZE OM IN KARREN EN SCHUITEN HET GRAAN
AF TE DEKKEN. BOERENMENSCHEN DRAGEN NU NOG LAARZEN UIT DIT MATERIAAL
GEVLOCHTEN, EN HET ZULLEN OOK BIJ DE GERMANEN HOOFDZAKELIJK DE SLAVEN EN
COLONI ZIJN GEWEEST, DIE DEZE GEVLOCHTEN SAGA DROEGEN, WELKE KLEEDINGSTUKKEN
OVERIGENS IN ALLE OPZICHTEN MET DE WOLLEN SAGA OVEREENKWAMEN’ (I, p. 140, reg.

2). Een afbeelding hiervan geeft prent 9. Als servi of coloni zijn deze man en vrouw
ook gekenmerkt door de bijl en de kruik die ze dragen.
Verder wordt nog naar deze prent verwezen als voorbeeld van het dichte haar
der Germanen ‘haud absimiles equorum jubis’ (I, p. 131, reg. 12).
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Prent 10 (De German. ant. bl. 148, No. 10; afb. 64).
‘Locupletissimi, inquit [Tacitus], veste distinguuntur; non fluitante, sicut Sarmatae
ac Parthi; sed strictâ, & singulos artus exprimente’ (I. p. 140, reg. 13). Deze plaats
heeft Cluverius veel hoofdbreken gekost. Hij begint met Lipsius' oordeel te citeeren,
die meende, dat met deze woorden een treffend juiste beschrijving was gegeven
van de kleederdracht van zijn (d.w.z. Lipsius') eigen dagen, welke - volgens hem zonder twijfel door de Duitsche adel over geheel Europa was verspreid.
Cluverius wendt daartegen in: ‘Profectò haud perinde egregiè, mi Lipsi, expressit
Tacitus vestitum eum, quo tu, vel aetas tua usa est; quoque nunc Germania inferior
utitur’ (I, p. 140, reg. 19). ‘IMMERS, DEZE KLEEREN BEDEKKEN TEGELIJK VERSCHILLENDE
LEDEMATEN, ZOO ZELFS, DAT MEN NIET GEMAKKELIJK ZOU KUNNEN ZEGGEN WAT IEMAND
VOOR EEN GESTALTE HEEFT, TENZIJ HIJ ZIJN KLEEREN UITDOET. DERHALVE MOET DAT
SOORT KLEEREN, DAT NU ZOOWEL DUITSCHERS ALS FRANSCHEN, ENGELSCHEN,
SPANJAARDEN EN ITALIANEN - ZIJ HET OOK MET KLEINE ONDERLINGE VERSCHILLEN GEBRUIKEN (BESTAANDE UIT ‘WAMMES’, BROEK EN HOZEN, ‘thoracem, bracchas, &
tibialia’) NIET VAN GERMANIE, MAAR VAN Gallia Ulterior UIT, ZICH OVER DE REST VAN
EUROPA, D.W.Z. OVER DUITSCHLAND, ENGELAND, SPANJE EN ITALIE HEBBEN VERSPREID.
IMMERS STRABO SCHRIJFT ALDUS OVER DE GALLI BELGI, DIE HIJ TUSSCHEN RIJN EN
LOIRE PLAATST: ZIJ DRAGEN saga, LATEN HUN HAAR GROEIEN EN DRAGEN
RONDOM-UITSTAANDE BROEKEN; ALS tunica DRAGEN ZIJ EEN GESPLETEN MOUWVEST,
DAT TOT DE LENDENEN REIKT. HET IS DUIDELIJK’, aldus Cluverius - ‘DAT DIT INGESNEDEN
MOUWVEST WIJDER IS GEWEEST DAN HET GERMAANSCHE, WAARIN ALLE LEDEMATEN ZICH
AFTEEKENDEN’ (I, p, 140, reg. 19).
Een voorbeeld van deze wijde kleeding geeft prent 10. ‘DIO ZEGT VAN DE
PANNONIERS, EEN ILLYRISCHE VOLKSSTAM, DAT ZIJ ZOO HEETEN, quòd tunicas manicatas
è vestimentis more patrio in pannos, quos vocant, conscindant atque consuant’ (I,
p. 140, reg. 40). ‘OF DE KLEEREN VAN DE GALLISCHE BELGEN JUIST ZOO WAREN OF
EENIGSZINS ANDERS ZOU IK NIET DURVEN ZEGGEN’.
Tot dusver Cluverius. Het is wonderlijk te zien, dat hij de in zijn dagen als chic
1)
gevoelde landsknechten-dracht met ‘plunder-hozen’ en doorsneden wambuis in
direct verband brengt met de door Strabo voor de Belgi beschreven kleeding, en
dat hij zich daarbij beroept op de etymologie, die de naam der Pannoniers uit pannus
(lap) verklaarde. Voor de wijde broeken, door zooveel schrijvers als dracht o.a. der
2)
Sarmaten, Geten en Bataven vermeld, wijst hij verder op de kleederdracht der
Perzen, op die der Turken, Chineezen en Abessiniërs zijner dagen, ja zelfs op die
der schippers, ‘omnium fere gentium’. Merkwaardig is ook zijn conclusie. ‘DAAR TE
ALLEN TIJDE EN BIJ WELHAAST ALLE VOLKEREN DEZE KLEEDERDRACHT VOORKOMT,
MOETEN WE ONGETWIJFELD AANNEMEN, DAT REEDS BIJ DE BOUW VAN BABEL, DE EERSTE
MENSCHEN NA DE ZONDVLOED DEZE KLEEREN HEBBEN GEBRUIKT EN DAT ZIJ VERVOLGENS
BIJ DE VERSTROOIING DER VOLKEREN OVER VERSCHILLENDE, VER UITEENGELEGEN LANDEN
ZIJN VERSPREID, GELIJK ZOOVEEL ZAKEN, WAARVAN WIJ ELDERS IN DIT WERK MELDING
MAKEN. ZOO ALLEEN OOK, KAN MEN VERKLAREN, DAT DE BOEREN UIT HOLLAND, BREMEN,
LUXEMBURG EN DE VER DAARVAN VERWIJDERDE UIT POLEN, LITAUEN EN KURLAND
DEZELFDE SOORT KLEEREN DRAGEN’ (I, p. reg. 47).

1

Prent 11 (De German. ant. bl. 148, No. 11; afb. 65 ).
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In tegenstelling met de op de vorige prent afgebeelde wijde kleederdracht der
Galliers, die zich volgens Cluverius tot op zijn dagen had gehandhaafd en, zij het
ook met afwijkingen, tot de algemeene Europeesche dracht was geworden, vertoont
afb. 11 het nauw om het lichaam sluitende Overrijnsche costuum, waarvan Nicetas
zei, dat het niet als geknipt, maar als geweven paste (‘non modo adsutum, sed etiam
attextum videri’; gecit. I, p. 143, reg. 13). Een beschrijving, die inderdaad kwalijk
paste op de kleederdracht van Lipsius' dagen. - ‘At verò est hodiéque agrestibus in
Franciâ Transrhenanâ, Sveviâque hominibus vestitus, quamproximè ad Taciti,
Sidonii, Nicetaeque descriptionem accedens; corpori tam strictè adaptatus, uti
adsutus planè videatur: maximè in inferiori corporis parte: ubi non modò nates quam
disertissimè exprimuntur; sed etiam, quae pudoris verecundiaeque causâ abscondere
decebat, ipsa obscoena quam manifestissimè ostenduntur. Qui sanè cultus
foedissimus, atque abhorrendus, nil nisi improbam libidinem nuptis juxta atque
innuptis irritans, à barbaro illo majorum nostrorum more promanavit: apud quos
nudum, pecorum ritu, incedere, tergo tantùm, atque humeris, lacertisque primoribus
tectis, & promiscuè in fluminibus viros cum feminis perlui, nullus planè fuit pudor.
Nostrum saeculum jam longè cultius, eundem quasi per summam religionem,
antiquitatisque venerationem mordicus retinere, satis mirari nequeo’. (I, p. 143, reg.
17).
Als eenig verschil tusschen de oude en nieuwe kleederdracht noemt Cluverius
het feit, dat zijn tijdgenooten slechts handen en gelaat onbedekt hadden, terwijl men
zich de oude Germanen, zoowel mannen als vrouwen, met bloote armen en beenen
had te denken; gelijk ook de prenten 3, 7 en 11 toonen.
Sidonius vermeldt, dat deze kleeren bont gekleurd waren, ‘zooals nu nog die der
Zwitsers’ laat Cluverius er op volgen en hij wijst er op, dat oude schilderijen, die
men door geheel Duitschland kan vinden, aantoonen, dat nog in de vorige eeuw de
hier beschreven dracht voor krijgslieden hoogst gebruikelijk was (‘maxime familiarem’;
I, p. 143, reg. 53). Een bewijs te meer voor onze opmerking, dat in de 17de eeuw
1)
het oude gemakkelijk voor het ‘héél oude’ wordt gesubstitueerd .
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Prent 12 (De German. ant. bl. 148, No. 12; afb. 63 ).
‘Cetera intecti totos dies juxta focum atque ignem agunt’, ook deze uitlating van
Tacitus verdiende een afzonderlijke illustratie. Men ziet op de prent 12 een vrouw
met een kind aan haar borst, zittend bij een vuur, terwijl op de achtergrond een
vrouw op een berenhuid ligt te slapen. Op de achtergrond ontwaart men verder een
man, die zich de neus dicht houdt. Dit laatste, het geijkte gebaar, dat sedert de
middeleeuwen op elke opwekking van Lazarus voorkwam als aanduiding van het
feit, dat diens lichaam reeds in staat van ontbinding verkeerde, wordt hier aangewend
ter illustratie van de ‘verbazende vuiligheid’ (‘mirae immunditiae’) en de ‘voortdurende
rommel’ (‘perpetuae sordes’), die blijkens Tacitus, Sidonius en Apollinaris in de
hutten der Germanen heerschten, ondanks hun dagelijksche baden. Wij wezen er
reeds op (bij prent 8), dat de eveneens door Tacitus medegedeelde bijzonderheid,
dat elke moeder haar eigen kind voedt, ook op deze prent wordt uitgebeeld.
Aangaande de op een berenhuid slapende vrouw valt het volgende uit Cluverius'
betoog te releveeren: ‘ZE SLAPEN OP DE GROND, OF - GELIJK OOK HERCULES GEWOON
WAS - OP EEN DIERENHUID. DAAROM NOEMT MEN NOG HEDEN DOMME EN LUIE MENSCHEN
‘BÄRENHAÜTER’; ‘.... quasi dicas ursinarum pellium incubitores. namque BÄR ursum,
HAUT pellum significat’. (I, p. 147, reg. 20).
Onze geleerde schrijver besluit zijn hoofdstuk over de levenswijze der Germanen
als volgt: ‘ALLES WAT IK TOT DUSVER HEB GESCHREVEN TREFT MEN EVENZOO AAN BIJ
ALLE OUDSTE VOLKEN EN BIJ ALLE STERVELINGEN OVER DE GEHEELE AARDBOL, GELIJK
ZOOWEL UIT DE GEBRUIKEN VAN DE HUIDIGE IN HET VERRE OOSTEN, ZUIDEN OF WESTEN.
WONENDE ALS UIT DIE VAN VELE OUDE VOLKEN KAN WORDEN OPGEMAAKT’ (I, p. 147,
reg. 24).

1

Prent 13 (De German. ant. bl. 158/59; afb. 62 ).
Niet minder dan tien foliobladzijden worden ingenomen door het hoofdstuk XVII ‘De
victu, ac modo capiendi cibum: item de conviviis’ en een daarbij behoorende dubbele
prent geeft tot in de kleinste bijzonderheden een samenvatting van het betoogde
(‘Imaginem hujusmodi consessus, quo clarius intelligeretur, adponendam judicavimus’
(I, p. 157, reg. 39).
‘HET VOEDSEL DER OUDE GERMANEN BESTOND (NAAR CAESAR ONS MEEDEELT)
HOOFDZAKELIJK UIT VLEESCH EN MELK, STRABO VERMELDT HETZELFDE VAN DE KELTEN,
HERODOTUS VAN DE SCYTHEN, EN ZELFS BIJ HOMERUS VINDEN WIJ DIT GEBRUIK WEER
TERUG, WAARUIT GEMAKKELIJK KAN WORDEN OPGEMAAKT, DAT DE EERSTE
MENSCHEN-VAN-NA-DEN-ZONDVLOED DEZE GEWOONTE OP ÉÉNZELFDE OOGENBLIK VAN
AZIE NAAR GRIEKENLAND, FRANKRIJK EN ANDERE LANDEN MOETEN HEBBEN
OVERGEBRACHT. TACITUS LEERT ONS, DAT DE GERMANEN HUN DRANK UIT GERST OF
KOREN BEREIDDEN EN DAAR OOK DIT GEBRUIK ZOOWEL IN AETHIOPIE, ALS IN AEGYPTE,
SPANJE,
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BRITANNIE EN GERMANIE VOORKOMT, MOET MEN REEDS IN HET OUDE BABYLON BIER
HEBBEN GEKEND; AL IS HET WAAR, DAT PAS NOACH DE EERSTE WIJN HEEFT GEMAAKT.
HET WOORD BIER SCHIJNT TROUWENS TEN NAUWSTE SAMEN TE HANGEN MET DE
HEBREEUWSCHE WORTEL BAR, ‘quae frugem seu frumentum significat’. TACITUS LEERT
ONS, DAT BIJ DE GERMAANSCHE MAALTIJDEN ELK DER AANWEZIGEN ZIJN EIGEN TAFEL
HAD, STRABO VERMELDT, DAT DE GALLIERS OP KUSSENS OP DE GROND ZATEN, HOOG
KUNNEN DIE TAFELS DUS NIET GEWEEST ZIJN. ‘Hoc, inquam, Germanorum moribus
quàm maximè conveniebat; ut qui corpora etiam ferarum pellibus velabant: quod
suprà ostensum est’ (I, p. 155, reg. 3). OOK HET GEBRUIK VAN AFZONDERLIJKE
TAFELTJES KOMT OVER DE HEELE WERELD VOOR: BIJ DE KELTEN, BIJ DE GRIEKEN, BIJ
DE INDIËRS; DIT IS DUS STELLIG EVENEENS EEN GEWOONTE, DOOR NOACH AAN ZIJN
ZOONS GELEERD EN VERVOLGENS DOOR ONZE KELTEN MEEGEBRACHT. DE PLAATS, WAAR
MEN AT, WAS ONGETWIJFELD VLAK BIJ HET VUUR. BORDEN WAREN ONBEKEND ‘... leonum
verò ritu ambabus manibus membra integra attollentes, morsu dilaniant’ (I, p. 156,
reg. 2). HET VAATWERK WAS VAN AARDEWERK, DE BEKERS VAN LEEM OF HOUT; OP RIJKE
GASTMALEN GEBRUIKTEN DE GERMANEN HORENS VAN OEROSSEN, SOMS MET ZILVER
1)
AFGEZET . BIJ DE GELAGEN BEDIENDEN DE KINDEREN, JONGENS OF MEISJES, MAAR GEEN
VOLWASSENEN. GELIJK BOVEN IS UITEENGEZET, LIEPEN DE KINDEREN ONGEKLEED; DE
TAFELTJES WERDEN BELADEN MET SPIJZEN OPGEDRAGEN. DE GASTEN ZATEN IN EEN
HALVE KRING VOLGENS RANGORDE VAN HUN STAND, VERDIENSTE OF RIJKDOM, EN
DAARTEGENOVER HUN Hastati IN EEN OVEREENKOMSTIGE HALVE KRING, MAAR MET
ZOOVEEL TUSSCHENRUIMTE, DAT MEN TUSSCHEN DE TWEE UITEINDEN DE SPIJZEN KON
OPDRAGEN; ACHTER ELKEN GAST STOND ZIJN scutatus, DIE HEM VAN DRANK VOORZAG.
DAT DE scutati MET HUN MEESTERS ATEN, GELIJK DE hastati, IS ONJUIST. MEN BLEEF
OOK TIJDENS DE MAALTIJD MET HET ZWAARD GEWAPEND. HET GEBRUIK, DAT MEESTERS
EN BEDIENDEN SAMEN ETEN, ZIJ HET OOK AAN EEN AFZONDERLIJKE TAFEL, HETWELK NOG
HEDEN TEN DAGE NIET ALLEEN OP HET PLATTELAND, MAAR ZELFS AAN HET HOF IN ZWANG
IS, DATEERT ONGETWIJFELD UIT DIE OUDE TIJDEN. VROUWEN WOONDEN DIE GELAGEN
NIET BIJ" (I, p. 149-158).
Totzoover Cluverius' tekst; hieraan ware nog te voegen, dat op de afbeelding de
woning, waar de maaltijd plaats vindt, een blokhuis is van de soort als voorkomt op
prent 1. In afwijking met het meegedeelde staan er wel borden op de driepootige
tafeltjes en worden de spijzen op borden opgedragen.

Prent 14 (De German. ant. bl. 306/07; vgl. afb. 60).
Zeventien hoofdstukken, tezamen 131 bladzijden innemend, en o.a. handelend over
de deugden en ondeugden der Germanen, het huwelijk, hun godsdienst en afgoden
gaan wij hier stilzwijgend voorbij, omdat zij niet van een
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illustratie zijn voorzien. Pas hoofdstuk XXXV, ‘De sacerdotum vestitu cultuque & de
sacrorum ritibus’ werd weer de eer van een prent (wederom een dubbele) waardig
gekeurd.
Men ziet een oud-Germaansche offerplechtigheid, waarbij een priester, door
eenige mannen omgeven, op het punt staat een stier te offeren, terwijl twee mannen
*)
en twee vrouwen geknield en vol aanbidding toezien.
Wederom is ieder detail der voorstelling in de tekst terug te vinden en wederom
is die tekst zelf een mozaïek van citaten. Wat betreft de plaats waar geofferd werd:
‘nempe fuisse apud Germanos lucorum penetralia, densissimis sepibus cincta. In
his igitur ara haud dubiè excitabatur, ut apud alias genteis, ex viridi gramine, sive
cespitibus’ (I, p. 293, reg. 1).
Om te bewijzen dat de Germanen, juist als de Kelten, priesters kenden, beroept
Cluverius zich op Strabo, die meedeelt, dat ‘naturâ et vitae institutis gentes hae
similes, et cognatae sunt inter se’. EEN GERMAANSCH PRIESTER DUS, ZAL ONGETWIJFELD
EEN WIT KLEED HEBBEN GEDRAGEN, DEZE KLEUR VINDT MEN IMMERS VOOR DAT DOEL
BIJ TAL VAN VOLKEN(volgen bewijzen) EN DIT GEBRUIK WERD ‘ab ipso aeterno Deo
primo mortalium Adamo cum reliquis sacrorum ritibus tradita...’ (I, p. 291, reg. 27
en 34). ‘DAT BIJ EEN OFFERPLECHTIGHEID EEN ALTAAR, BENEVENS INSTRUMENTEN OM
HET OFFERDIER TE DOODEN EN OPEN TE SNIJDEN, ALSMEDE VAATWERK OM HET AF TE
WASSCHEN VAN NOODE ZIJN, LEEREN DE BESCHRIJVINGEN BETREFFENDE DE
GODSDIENSTEN VAN TAL VAN VOLKEREN. DE PRIESTER EN OOK ZIJ, DIE HEM BIJSTONDEN,
WAREN BEKRANST (I, p. 293, reg. 41).
Wat nu het hier in beeld gebrachte oogenblik betreft: ‘Sacerdos igitur, victimam
immolaturus, vinum, sive, ubi hoc in interioribus Germaniae partibus deerat, alium
quempiam liquorem, inter media animalis cornua fundebat. mox manu laevd in fronte
animalis setas adprehendens, eademque libamina adfundens flammis; deum, sive
deos, quibus victimam immolabat, precabatur’. Volgen een citaat uit Virgilius (Aeneis
lib. IV ‘Ipsa tenens dextrâ pateram pulcherrima Dido’ etc), en verwijzingen o.a. naar
Levit. I: 4 en XVI: 21 (I, p. 295, reg. 4).

2

Prent 15 (De German. ant. bl. 360, No. 1; afb. 65 ).
De prenten 15-23 moeten een indruk geven van de bewapening der Germanen; de
nummers 16-21 van die van het voetvolk, No. 22 en No .23 van die der ruiters.
Het eerste, wat op prent 15 opvalt, zijn de geweldige, manshooge schilden, de
voor de Galliërs en Germanen zoo kenmerkende ‘scuta longa’, het geheele lichaam
beschermend. De voorste man draagt een schild van boombast, ‘DAT NIET VLAK IS,
MAAR GEBOGEN, ut natura arboribus circumdede-

*)

Dat op afb. 60 niet de illustratie uit Cluverius, maar het spiegelbeeldige voorbeeld werd
gereproduceerd, doet in dit verband weinig ter zake. De verhouding dezer beide prenten komt
nader ter sprake op blz. 202.
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rat’ (I, p- 347, reg. 15), de tweede is voorzien van een uit teenen gevlochten schild,
een soort, ‘DAT OVER DE GEHEELE WERELD IN GEBRUIK IS GEWEEST’. Dat deze
Germanen-op-oorlogspad naakt en zonder hoofdbedekking worden afgebeeld,
geschiedt op grond van getuigenissen van Polybius, Tacitus en Dio (I, p. 338, reg.
49), ‘AL SPREEKT HET VANZELF, DAT DIT ALLEEN VOOR ZÉÉR PRIMITIEVE OMSTANDIGHEDEN
EN VOOR DE ALLERLAAGSTE KLASSEN ZAL HEBBEN GEGOLDEN’. Hetzelfde geldt voor de
primitieve en even wijd-verbreide bewapening dezer krijgers (I, p. 359, reg. 42); de
achterste draagt een gepunte stok (sudis), de voorste een knots, welk wapen
Cluverius zich op grond van tal van citaten als een werptuig voorstelt. ‘DAT DIT EEN
ZEER OUD, EN WELLICHT ZELFS HET ALLEROUDSTE WAPEN IS GEWEEST, BLIJKT HIERUIT,
DAT DE KLASSIEKE OUDHEID AAN HERCULES, bellatorum primo, bellorumque deo,
UITSLUITEND DIT WAPEN TOEKENDE’ (I, p. 360, reg. 11).
Na de opsomming van een reeks volkeren der Oudheid, bij wie deze bewapening
verder wordt vermeld, besluit Cluverius met de mededeeling, dat de knots tot op
zijn dagen algemeen in gebruik was bij de boeren in Polen, Hongarije en Bohemen,
en het klinkt in zijn mond als een reisherinnering, als hij besluit: ‘nec magis quidquam
viatores expavescunt, quam rusticorum in Poloniâ KIY, & in Hungariâ FEJESBOT, seu
PÁLTZA, in Bojohaemo PALICE; id est, clavam (I, p. 361, reg. 1).

1

Prent 16 (De German. ant. bl. 360, No. 2; afb. 33 ).
Juist zoo als de kleeding der Germanen diende ter beschutting tegen
weersomstandigheden en niet zoozeer als omhulling, waren ook de door hen in de
strijd gedragen dierenvellen meer bedoeld als bescherming tegen slagen en stooten
dan als een eigenlijke kleederdracht.
Wederom somt Cluverius tal van volkeren op, wier krijgers zich op deze wijze
huiden van wilde dieren over de schouders werpen en daarbij vaak tot afschrikking
van hun tegenstanders het hoofd met de kop bedekken: de Bebrycii, de Tirynthii,
de Arcadiërs, de Thebanen en de Afrikanen, om slechts deze te noemen (I, p. 341,
reg. 23).
Maar het oudste voorbeeld, dat onze geleerde schrijver vermag te noemen, is
wederom Hercules ‘eximius ille & antiquissimus apud poëtas bellator. HOE MEN ZICH
DIEN HEEFT VOOR TE STELLEN BLIJKT DUIDELIJK UIT DE BESCHRIJVING, DIE SILIUS (LIB.
II) GEEFT VAN TERO, EEN PRIESTER VAN HERCULES TE SAGUNTUM EN EVENEENS UIT DE
OUDE STEEN, DIE PETRUS APIANUS TUSSCHEN DE DOOR HEM VERZAMELDE ANTIEKE
INSCRIPTIES HEEFT AFGEBEELD’ (I, p. 341, reg. 54).
Men hoeft de door Cluverius bedoelde illustratie in Apianus en Amantius'
‘Inscriptiones sacrosanctae vetustatis’ (1534) slechts met zijn prent 16 te vergelijken
om te zien, dat hij de houtsnede waarop hij zich beroept, stellig ook den graveur zal
2-3

1

hebben voorgelegd (afb. 32 en 33 ). De leeuwenhuid is wel is waar in die van
een beer veranderd, de stand van den Germaanschen
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krijger is minder heroïsch, en de teekenaar gaf hem baard en knevel, maar zelfs in
het profiel van den Germaan is de invloed van het klassieke voorbeeld nog te
1)
bespeuren .
Ziehier dus het allereerste begin van die lange reeks afbeeldingen, waarop onze
voorvaders gehuld in dierenvellen en gewapend met een knots worden voorgesteld.
Een prentje in een boek betreffende Romeinsche antiquiteiten was het, dat het
uiteindelijke voorbeeld zou worden voor de ‘Batavieren’ onzer schoolboekjes! (vgl.
2

afb. 33 ).
Na de voor ons onderzoek zoo bovenmate belangrijke constateering naar
aanleiding van deze prent, willen wij thans zoo beknopt mogelijk de feiten vermelden,
die voor een juist begrip der zeven volgende afbeeldingen onontbeerlijk zijn, zonder
dat wij ons daarbij begeven in detailkwesties betreffende de juistheid der door
Cluverius medegedeelde bijzonderheden aangaande de bewapening der oude
Germanen.

3

Prent 17 (De German. ant. bl. 360, No. 3; afb. 65 ).
De uitrusting der krijgers op prent 17 is een variant op de zoojuist besprokene. De
voorste Germaan is wederom gewapend met een knots, de achterste met een
‘framea’ of ‘pfriem’ en draagt bovendien een zwaard. Beiden zijn bedekt met een
dierenhuid, de voorste met die van een bok, de achterste met die van een rendier;
de horens dezer dieren verleenen hun het bekende schrikaanjagende uiterlijk.

4

Prent 18 (De German. ant. bl. 360, No. 4; afb. 65 ).
Ook op deze afbeelding dragen de krijgers de schrikaanjagende oorlogsdracht,
ditmaal bestaande uit de huid van een bok en een ram. Zij vertegenwoordigen een
hoogere stand, gelijk o.a. blijkt uit hun vlakke schilden, bont beschilderd en van
wapenteekens voorzien. Dit laatste gebruik, waarvan Cluverius het begin in het
oude Aegypte meent te kunnen aanwijzen, bespreekt hij verder in verband met de
adel zijner dagen, waarvan met name in Duitschland de rechten tot het voeren van
een wapenteeken zoo streng in acht genomen worden, dat ‘... etiam nunc in
Germaniâ nostrâ, si quis plebejus, vel opidanus, nobilitatis insigne usurpare conetur;
cuivis nobili homini id, quocumque in loco pictum fictumve conspiciat, deturbare ac
confringere, pedibusque conculcare impunè liceat’ (I, p. 344, reg. 52). Het gebruik
der Germaansche vorsten om in oorlogstijd het haar op de schedel op te binden,
‘quo prae ceterâ multitudine forent magis conspicui, hostibusque terribiliores’, treft
Cluverius evenzoo in de beschrijvingen der zeden van Amerikaansche stammen
aan (I, p. 131, reg. 41), ook de wapenteekens zijn daar evenzoo in zwang. Deze
overeenkomsten geven hem te denken en er openen zich wijde perspectieven:
‘Haud absurda sanè & satis commoda transitio ab Aegyptiis ad Graecos, & ab his
ad Romanos, at à Romanis porrò ad Celtas quomodò, quâ occasione, & quando?...
Sed de Celtis uti taceam; unde Americani populi
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ejusmodi hodiéque utuntur galeis? à Romanis? á Graecis? an à primis habuêre
1)
Aegyptiis? Certe hoc saltem haud temere dixeris’ (I, p. 340, reg. 53) .
‘HOEWEL VOLGENS TACITUS BIJ DE GERMANEN HET GEBRUIK VAN ZWAARDEN
SCHAARSCH WAS EN DEZE WAPENS DERHALVE WEL UITSLUITEND DOOR EDELEN EN
VORSTEN ZULLEN ZIJN GEDRAGEN, SPREKEN ANDERE SCHRIJVERS HERHAALDELIJK OVER
HET BREEDE TWEESNIJDENDE ZWAARD, DE spatha DER GERMANEN, WELK WOORD WEL
VAN KELTISCHE AFKOMST ZAL ZIJN EN EER MET ONS ‘SPADE’ DAN MET HET LATIJNSCHE

spatiosa IN VERBAND GEBRACHT ZAL MOETEN WORDEN’ (I, p. 348, reg. 40).
Uitvoerig bewijst Cluverius verder, dat deze zwaarden zonder punt zijn geweest
en dat zij in leeren scheeden zijn bewaard. Volgens Diodorus hingen deze scheeden
rechts en Cluverius vraagt zich af, hoe men deze zeer lange rechts-hangende
zwaarden met de rechterhand zal hebben kunnen trekken; immers de linkerhand
werd belemmerd door het eveneens zeer lange schild (I, p. 349, reg. 51).
‘DAARTEGENOVER STAAT, DAT DE GALLIERS EN OOK ZELFS DE ROMEINEN,
NAAR WIJ WETEN, HET ZWAARD RECHTS DROEGEN. MAAR OP OUDE
AFBEELDINGEN, DIE NAAR MEN ZEGT DE OUDE PICTEN VOORSTELLEN, WELKE
EENS HET NOORDEN VAN BRITANNIE BEWOONDEN, ZIET MEN HET ZWAARD
2)
LINKS HANGEN . WAARUIT WEL MOET WORDEN AFGELEID, DAT DEZE GEWOONTE
EEN WIJZIGING HEEFT ONDERGAAN’ (I, p. 350, reg. 25).
‘DE WIJZE WAAROP HET ZWAARD WORDT OMGEHANGEN, IS TWEEËRLEI, TEN
EERSTE OM EEN DER SCHOUDERS, TEN TWEEDE OM DE HEUP. REEDS UIT
HOMERUS KAN BLIJKEN, DAT DE EERSTE MANIER BIJ ALLE VOLKEREN DE
3)
OUDSTE WAS’ (I, p. 350, reg. 29).
Volgens Tacitus was het ronde schild in gebruik bij de Gothones, de Rugii en Lemovii,
die zich door hun kortere zwaarden van de overige Germanen onderscheidden
(gecit. I, p. 347, reg. 19). Het is uit de tekst niet duidelijk, of de twee Germaansche
krijgslieden op deze afbeelding die twee verschillende typen moeten voorstellen.

1

Prent 19 (De German. ant. bl. 360, No. 5; afb. 66 ).
Vrijwel alle onderdeelen van de op deze afbeelding voorgestelde bewapening of de
kleederdracht zijn ons uit een of meer vorige prenten bekend, de omgeworpen
dierenhuid, het lange vlakke schild, het om een schouder gedragen zwaard en de
wijde broek. Wij zullen den lezer de bijzonderheden besparen over de verschillende
soorten van lansen en werpspiesen, welker opsomming bij Cluverius tal van
foliobladzijden beslaat. Vermeld zij alleen, dat het blad van de ‘hasta’ van den
voorsten krijger voorzien is van halvemaan-vormige uitsteeksels, ‘GELIJK MEN ZE
NOG HEDEN TEN DAGE AAN ONZE PARTISANEN ZIET’ (I, p. 352, reg. 7).
Opmerking verdient nog de alleen op deze afbeelding voorkomende everkop,
een oud-Germaansche dracht, die tot in de metalen helmen uit de tijd der
4)
volksverhuizing haar invloed deed gelden .
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2

Prent 20 (De German. ant. bl. 360, No. 6; afb. 66 ).
Prent 20 vertoont de gedaante der leeren helmen in de vorm van beestenkoppen,
waarmede (alweer te beginnen met de Aegyptenaren) de aanzienlijken van alle
volkeren zich tooiden. Deze helmen voorzag men eerst van paardestaarten, later
1)
van vogel veeren , ‘simul in ornatum sui, simul in tenor em hostium’ (I, p. 343, reg.
30).
Over de schildteekens als insignia der voornaamsten spraken we hierboven reeds
(Prent 18).
Als dracht der aanzienlijken noemt Cluverius ook het pantser (waarover
hierbeneden bij prent 21 meer) en de met metalen knopjes versierde degenkoppel
(dit laatste in tegenstelling met de eenvoudige leeren riem, door het ‘plebs inferior’
gedragen).
Wat de verdere bewapening betreft: de linksche krijger draagt een speer, waarvan
de punt overeenkomst vertoont met de door Cluverius als ‘pugiones flammatos’ ter
vergelijking genoemde Indische krissen, het wapen van den rechtschen vergelijkt
hij met. de hellebaard zijner dagen, welk woord hij met securis palatina latiniseert
(HALLE quidpe est Atrium palatii,... & BARD, securis (I, p. 357, reg. 34).

3

Prent 21 (De German. ant. bl. 360, No. 7; afb. 66 ).
‘TACITUS SCHRIJFT IN ZIJN GERMANIA, DAT DE VORSTEN EN VOORNAAMSTEN
DER GERMANEN ZONDER HELM DE STRIJD INGINGEN. Saepe, inquit, in ipso
solo vertice religant capillum principes, & ornatiorem habent’ (I, p. 340,
reg. 11).
Een voorbeeld hiervan geeft prent 21 en Cluverius laat zich de
gelegenheid niet ontgaan te wijzen op het feit, dat dit gebruik ook bij de
‘Americanis, Floridam incolentibus’ in zwang is.
Uit tal van andere bijzonderheden kan blijken, dat prent 21 bedoeld is als
voorbeeld van de vorsten of voornaamsten. Het getuigenis van Tacitus,
dat bij de Germanen borstharnassen weinig voorkwamen, moet volgens
Cluverius zoo worden opgevat, dat deze dracht gebruikt zal zijn door de
‘locupletioribus, nobilibus, ac principibus, seu ordinum ductoribus; qui a
reliquâ plebe veste distinguebantur stricta, & singulos artus exprimente’
(I, p. 339, reg. 17). DEZE BORSTHARNASSEN ZIJN - GELIJK VARRO ONS LEERT
- EERST VAN LEER GEWEEST, LATER WAREN ZE UIT KLEINE METALEN RINGETJES
GE- VLOCHTEN, JUIST ZOOALS ONZE AFBEELDING VERTOONT’.
Ook het lange schild kenmerkt op deze prent den drager als een der
aanzienlijken, immers: HUN WAPENTEEKENS BESTONDEN NIET ALLEEN UIT
MOTIEVEN AAN DE DIERENWERELD ONTLEEND, MAAR OOK UIT GEOMETRISCHE
FIGUREN, ALS DAAR ZIJN: BALKEN, RUITEN EN ‘WECKEN’ OF rhombos (I, 347,
reg. 44).
Tenslotte nog ziet men op deze prent de z.g. lange lansen, die volgens
Tacitus bij de Germanen weinig voorkwamen, en die derhalve door
Cluverius eveneens als een specialiteit van de adel werden beschouwd
(I, p. 352, reg. 28).
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Prent 22 (De German. ant. bl. 364, No. 1; afb. 66 ).
Het XLVste hoofdstuk wijdde Cluverius aan: ‘De vetustissimo more pugnandi ex
curru: item de equitatu, & ritu equitandi’. Jammer genoeg heeft de genoemde oude
wijze om op wagens te vechten geen illustratie uitgelokt, de twee bij dit hoofdstuk
behoorende prenten geven slechts een beeld van strijdbare ruiters, van lage en van
hoogere rang (resp. prent 22 en 23).
Livius schrijft (lib. XXII) ‘Galli super umbilicum erant nudi’ (I, p. 339, reg. 29) en
Cluverius concludeert: ‘Ergo tandum bracchati’ en beroept zich op de in dit verband
1)
steeds geciteerde regels van Lucanus (I, p. 339, reg. 31) .
Dat de ruiters dezelfde lange schilden gebruiken als het voetvolk blijkt volgens
Cluverius uit Tacitus' woorden: ‘Eques quidem scuto frameâque contentus est:
pedites et missilia spargunt’ (I, p. 348, reg. 22) en op de hier besproken afbeeldingen
ziet men dan ook de ruiters met deze onwaarschijnlijk lange schilden gewapend.

1

Prent 23 (De German. ant. bl. 364, No. 2; afb. 67 ).
Door hun wapenteekens, hun pantserhemd, hun koppelriem, hun lange lansen en
hun vleugelhelmen onderscheiden zich de ruiters op deze afbeelding als
‘aanzienlijken’ van die op de vorige.
Wat het laatstgenoemde kleedingstuk betreft, Girke heeft, bij de bespreking van
deze prent verontwaardigd uitgeroepen, dat de Germanen dergelijke helmen nimmer
hebben gekend. Het ligt niet op onze weg de juistheid van deze bewering na te
2)
gaan .
Wat ons belang inboezemt is het feit, dat tot op de dagen van Wagner men deze
vleugelhelm, die hier voor het eerst in oud-Germaansche samenhang wordt
geïntroduceerd en afgebeeld, als een kenmerkend attribuut van den Germaanschen
held is blijven beschouwen.

2

Prent 24 (De German. ant. bl. 367; afb. 76 ).
‘De decernendo bello, diligendoque exercitus duce’ is de titel van het 46ste hoofdstuk,
waarbij deze prent behoort. Het is - voorzoover ons bekend - de eerste afbeelding
van de door Tacitus in het 4e boek zijner ‘Historia’ beschreven plechtige verkiezing
3)
van Brinio tot aanvoerder der Caninefaten . Cluverius legt er de nadruk op, dat
Tacitus' woorden ‘more gentis’ niet slechts betrekking moesten hebben op de stam
der Bataven of die der Caninefaten, maar op de Germaansche stam in het algemeen,
en hij laat een reeks bewijsplaatsen volgen, die het voorkomen van de ‘Elevatio’ in
latere tijd bewijzen.
Bijzonderheden over de plechtigheid zelf vermeldt Cluverius niet en de illustrator
kon over geen andere aanwijzing beschikken, dan de hier medegedeelde woorden
van Tacitus: ‘impositusque scuto, more gentis, & sustinentium humeris vibratus,
dux diligitur’ (I, p. 366, reg. 44).
Het is merkwaardig, dat Cluverius tegen zijn gewoonte in, nergens speciaal naar
deze prent verwijst; noch in het hierboven genoemde hoofdstuk,
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noch in het voorafgegane 39ste ‘De rebuspublicis democraticis sine principatu’,
waar eveneens van Brinio sprake is (I, p. 320, reg. 42).
In deze samenhang zij erop gewezen, dat de beroemde samenzwering van
Claudius Civilis in dit boek geen uitbeelding scheen te verdienen. De door Claudius
Civilis aangerichte maaltijd ‘in sacro Batavorum nemore’ bespreekt Cluverius zeer
in het kort (I, p. 381, reg. 2), zonder dat men in zijn betoog iets bespeurt van de
patriotische uitroepen of de politieke toespelingen, die, gelijk wij zullen zien, in zijn
dagen naar aanleiding van dit bijzondere feit zoo gebruikelijk waren. De
oud-vaderlandsche klank der namen van Brinio en van Civilis vermocht Cluverius
niet te verlokken tot bespiegelingen, die buiten de strikt-wetenschappelijke opzet
van zijn boek vallen, en wanneer hij de plechtigheid van de eedsaflegging beschrijft,
blijkt die voor hem nog niets te hebben van het heroïsch-monumentale, waardoor
1)
b.v. Rembrandt's visie op deze gebeurtenis wordt gekenmerkt . ‘MEN ZAL DE EED
OM BEURTEN HEBBEN AFGELEGD’ Zegt hij nuchter, ‘EERST DE SCHAREN VAN ELKE GOUW
EN VERVOLGENS ONDERLING DE AANVOERDERS OF HERTOGEN VAN ELKE GOUW’ (ibid.
reg. 6). Daarna gaat hij tot een volgend onderwerp over.

Prent 25 (De German. ant. bl. 384/85; afb. 61).
‘NADAT DE AANVOERDERS ELKAAR DE EED VAN TROUW HADDEN AFGELEGD,
STELDEN ZIJ HUN LEGERS IN SLAGORDE OP’.
‘Acies componebatur per cuneos, teste Tacito’, WAT EEN cuneus IS LEERT
ONS O.A. VEGETIUS, DIE IN HET 19E CAPUT VAN ZIJN DERDE BOEK SCHRIJFT:
‘Cuneus dicitur multitudo peditum, quae junctâ acie primo angustior,
deinde latior procedit, et adversariorum ordines rumpit; quia à pluribus in
unum locum tela mittuntur’ (I, p. 381, reg. 12).
De hierboven geciteerde passage van Tacitus moet volgens Cluverius zoo worden
opgevat, dat een slagorde uit meer dan één ‘wig’ bestond, elk aangevoerd door zijn
eigen ‘rector, seu princeps’ (I, p. 382, reg. 24).
De bewering van Caesar, dat de wapenteekens vóór de cunei uit werden gedragen,
lijkt Cluverius niet aannemelijk. ‘Longe probabilius est, in principiis singulorum
cuneorum fuisse signa locata. unde nee nimiùm hostium primae aciei propinqua,
nec nimiùm remota’ (I, 383, reg. 35).
‘GELIJK HET VOETVOLK IN cunei, ZOO WERDEN DE RUITERS IN turmae
OPGESTELD, WAARTUSSCHEN UITGELEZEN VOETVOLK WERD GEPLAATST’.
HET ALDUS IN cunei EN turmae OPGESTELDE LEGER WERD ‘ne qua spes in
fugâ relinqueretur’, IN DE RUG GEDEKT DOOR EEN ‘GEWELDIG GROOT AANTAL
WAGENS’ (ingens carrorum numerus, I, 383, reg. 44), WAAROP DE VROUWEN
PLAATS NAMEN. ‘...quae in proelium proficiscenteis milites passis crinibus
flentes implorabant, ne se in servitutem Romanis traderent’ (I, p. 383,
reg. 47).
Caesar vermeldt deze gewoonte in zijn beschrijving van de veldslag tegen
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Ariovistus en de hier besproken prent vertoont, gelijk alle hierboven beschreven
bijzonderheden, ook de aldus opgestelde Germaansche vrouwen. Dat de illustrator
ze bovendien van wapens voorzag, geschiedde o.a. op grond van een door Cluverius
(I, p. 384, reg. 9) geciteerde beschrijving door Orosius (lib. V, cap. XVI) van een
gevecht der Romeinen tegen de Kimbren; en Cluverius besluit dit hoofdstuk met de
citeering der uitvoerige beschrijving, die Nicetas Choniates geeft van een
wagenburcht der Scythen, welke even moeilijk was in te nemen als een ommuurde
stad.
De op de voorgrond geplaatste legeraanvoerder met zijn nauwsluitende kleeding,
zijn pantserhemd, zijn vleugelhelm, zijn van een wapenteeken voorzien schild, zijn
zwaard en zijn met plaatjes versierde koppelriem, voert alle tot dusver behandelde
2

3

1

insignia van een vorst. (Vergelijk b.v. prent 3, 21 en 23 = afb. 67 , 66 en 67 ).

2

Prent 26 (De German. ant. bl. 400; afb. 62 ).
De laatste prent geeft een beeld van de lijkplechtigheden der Germanen: aan de
voet van de brandstapel worden lijkspelen gehouden door ruiterij en voetvolk, terwijl
links op de voorgrond een weduwe vrijwillig de dood ingaat.
‘VOLGENS TACITUS WERDEN TEZAMEN MET DEN DOODEN KRIJGER DIENS
WAPENEN EN DIENS PAARD VERBRAND. DAT HET PAARD TEVOREN WAS
AFGEMAAKT BLIJKT UIT CAESAR. BLIJKENS GETUIGENIS VAN PROCOPIUS (IN
GOTHICORUM LIB. II) WAS DE HOOGTE VAN DE BRANDSTAPEL AANZIENLIJK’.
De op de prent in beeld gebrachte wijze, waarop deze in brand wordt gestoken volgt
op de voet het door Cluverius aldus weergegeven Grieksche citaat: ‘Ipsi verò
multorum lignorum strue in altitudinem ingentem congestd, homineque in summo
ejus fastigio posito, statim omnia ligna incendebant, ab infima parte initio’ (I, p. 395,
reg. 28).
‘VEEL VAN DEZE GEBRUIKEN TREFT MEN WEDEROM OVER DE GEHEELE WERELD AAN,
EN OOK SCHIJNT DE GEWOONTE DAT DE WEDUWEN TEZAMEN MET HAAR MAN WORDEN
VERBRAND TOT DE OUDSTE VAN ALLE VOLKEREN TE HEBBEN BEHOORD. WE WETEN HET
VAN DE KELTEN EN IN ONZE DAGEN GESCHIEDT HET NOG BIJ DE INDIERS EN DE
1)

AMERIKANEN’ (I, p. 396, reg. 20) . Procopius vermeldt (t.a.p.) dat bij de Germaansche
Heruli (I, p. 396, reg. 52) de vrouw den man in de dood volgde, zij het ook, dat zij
haar einde niet door verbranding zocht. Een citaat uit dezen auteur blijkt de
onmiddellijke handleiding voor den illustrator te zijn geweest: ‘Herulo autem viro
defuncto, necesse erat uxorem, quae virtutis existimationem consequi, gloriamque
apud posteros relinquere vellet, laqueo apud viri sepulcrum, non longè post, vitam
finire’ (I, p. 397, reg. 17).
Dat voor dit onderdeel een dergelijke autoriteit werd gekozen geschiedde volgens
Cluverius, omdat de ‘auctor noster’ wel toespelingen maakt op een vrijwillige dood
der weduwen, doch over de wijze waarop deze plaats vond, zich niet verder uitlaat.
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Dat op onze afbeelding een vrouw de aan een tak geknoopte weduwe een hand
reikt om haar bij de doodelijke sprong bij te staan is alweer uiterst precies en
wetenschappelijk gefundeerd! Het geschiedde naar aanleiding van wat Herodotus
(lib. III) van de achter-Indische volksstam der Padaeërs weet mede te deelen, n.l.
dat dit ritueele dooden, het zij uit rouw of in geval van ziekte, bij vrouwen door
vrouwen, bij mannen door mannen plaats vindt (gecit. I. p. 397, reg. 45).
Voor het feit, dat er bij Germanen inderdaad lijkspelen zijn gehouden, kan Cluverius
geen beter bewijs aanvoeren, dan het door Apianus gedane relaas van de uitvaart
van Viriatus, een aanvoerder der Hispaniërs: ‘Itaque Viriati funus, quàm
magnificentissime exornatum, in altissimo rogo crema- verunt. caesisque multis
hostiis, turn pedites, turn equites per turmas in orbem armati decurrentes, barbarico
ritu eum celebrabant’ (I, p. 398, reg. 19).
‘IK BEN ER ABSOLUUT VAN OVERTUIGD, DAT BIJ DE GERMANEN NAAR AANLEIDING VAN
DE BEGRAFENIS VAN EDELE OF BEROEMDE MANNEN HETZELFDE OF IETS DERGELIJKS
HEEFT PLAATSGEVONDEN. IMMERS DIT GEBRUIK WAS EERTIJDS BIJ ALLE VOLKEREN OVER
DE GEHEELE WERELD IN ZWANG EN WORDT ZELFS NU NOG IN DE

ORIENT BIJ SOMMIGE

STAMMEN NAGELEEFD’.

(I, p. 398, reg. 22). Cluverius noemt daarop tal van voorbeelden en besluit
met zijn telkens weer in zulke gevallen ten beste gegeven redeneering:
‘WELKE OVEREENSTEMMING BIJ ZOO VERSCHILLENDE EN ZOO VER VAN ELKAAR VERWIJDERDE STAMMEN NIET LICHT ZOU BESTAAN, INDIEN ZIJ NIET WARE
TOE TE SCHRIJVEN AAN ÉÉN EN DEZELFDE OORSPRONG; TE WETEN UIT AZIË,
EN GELEGEN IN DE VERSPREIDING DER VOLKEREN VAN DE STAD BA- BYLON
UIT’ (I, p. 398, reg. 51).

Samenvatting.
Wat is nu de opvallendste trek van Cluverius' betoogtrant? Stellig deze, dat volgens
zijn meening alles wat men over eenig primitief volk te weten kon komen, een bijdrage
vormde tot de kennis der eveneens primitieve Germanen. Steeds weer wijst hij erop,
dat de zeden en de levensomstandigheden der oude Germanen, gelijk ze ons door
de klassieke schrijvers worden medegedeeld, overeenkomen met de ‘antiquissimi
omnium gentium morum’, die men in zijn dagen bij de inboorlingen van Azië, Afrika
1)
en Amerika nog grootendeels evenzoo aantrof .
Twee veronderstellingen wettigden een dergelijke gelijkstelling:
1e) onderging hij - onbewust - de invloed van zijn klassieke bericht gevers, voor
wie inderdaad de tegenstelling beschaafd tegenover primitief gold.
2e) aanvaardde hij zonder voorbehoud het bijbelverhaal van de Babylonische
spraakverwarring en de daarop gevolgde verspreiding van het menschdom
over de wereld.
Door deze dubbele afhankelijkheid van bijbelsche en klassieke tradities
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mag Cluverius als een typische vertegenwoordiger van onze 17de-eeuwsche cultuur
1)
worden beschouwd .
Door de voorliefde, waarmede Cluverius juist die feiten naar voren bracht, die hij
ook elders geboekstaafd vond, werd zijn schildering als het ware de grootste
gemeene deeler van de talrijke berichten over vele primitieve volkeren; de illustraties
nu vertoonen geheel hetzelfde karakter.
Voor het geval van den Germaan, naar het evenbeeld van den Fuggerschen
Hercules geschapen, had Cluverius zelf met veel wetenschappelijk vertoon de weg
gebaand. Zijn talrijke vergelijkingen met contemporaine exotische volkeren zullen
door zijn illustratoren wel als even zoovele vinger- wijzingen zijn opgevat. Maar men
‘kon nog dichter bij huis blijven, veel van wat men in het naburige Noorwegen,
Finland, Bohemen of Hongarije kon waarnemen, leek immers een directe voortzetting
van de door Tacitus, Caesar of Strabo geboekstaafde feiten. We hebben hierboven
bij de bespreking der prenten 1, 12 en 13 reeds gezien, dat het op de illustraties als
Germaansche woning afgebeelde type geheel van de blokhuizen dier streken is
afgezien.
Het historische stond bij dit alles wel in naam in het middelpunt, maar speelde in
2)
feite slechts een zeer bijkomstige rol .
Slechts twee gevallen zijn ons bekend, waarbij in deze illustraties de invloed van
een zuiver historisch detail aan valt te wijzen; en in beide gevallen betreft het een
anachronistische toepassing!
Dat men voor de eng bij het lichaam aansluitende kleeding der Germanen de
ouderwetsche dracht der toenmalige Zwitsers als voorbeeld koos, geschiedde op
grond van de opvatting, die we hierboven o.a. bij Van Mander hebben gesignaleerd.
En een dergelijk geval van het ouderwetsche, dat het zéér-oude moet aanduiden,
is het ook, wanneer op de illustraties de uit vellen vervaardigde schoenen der
Germanen de vorm krijgen der 15de-eeuwsche spitse snavelschoenen.

De illustraties als kunstwerken.
Beschouwen wij thans de persoonlijkheid der drie illustratoren. De hierboven (op
bl. 181) als groep A samengevatte negen prenten beschouwen wij als het werk van
Simon Frisius, den vaardigen etser en calligraaf, waarbij wij in het midden laten of
hij alle negen prenten wel geheel en al eigenhandig heeft vervaardigd.
Simon Wynouts Frisius (± 1582-1628), wiens fantastisch-heroïsche illustraties bij
Winsemius' Friesche kroniek wij hierboven reeds bespraken (bl. 116), neemt onder
de kunstenaars van het eerste kwart der 17de eeuw een zeer bijzondere plaats in.
Koopman en grand-seigneur in Den Haag, beoefende hij naast de calligrafie de
toen nog niet algemeen verbreide etskunst met een élan en een ondernemingslust,
die zoo vaak het privilege van
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den amateur schijnen te zijn. Niemand minder dan de Franschman Abraham Bosse
noemt hem als den eerste dergenen, aan wie de ets-techniek haar volmaking heeft
te danken. Terwijl hij tot voor kort voornamelijk als een reproduceerend kunstenaar
werd beschouwd, zijn er thans van hem zooveel zelfstandige werken aan het licht
gekomen, dat men hem terecht een onzer eerste illustratoren heeft genoemd. Aan
de reeds aanzienlijke reeks zijner oorspronkelijke boekillustraties voegen wij hier
thans de negen etsen toe, door hem voor Cluverius' ‘Germania antiqua’ ontworpen.
Frisius is een geboren illustrator. Naar aanleiding van een enkel woord ontwerpt
hij een afbeelding, die een zóó hooge graad van waarachtigheid en aannemelijkheid
bezit, dat de beschouwer haar zonder voorbehoud met de uitgebeelde gebeurtenis
vereenzelvigt.
De grandioze opzet van de prent der wagenburcht met de geestige details van
enkele in de arena verspreid opgestelde figuurtjes en het rhythmische van de elk
achter hun manshooge schild opgestelde voetknechten (afb. 61), het liefelijke van
een open plek in het bosch (afb. 60) of het starre van een paardenkadaver boven
2

op de imponeerend hooge brandstapel (afb. 62 ), het zijn evenzoovele
bijzonderheden, die den beschouwer voor goed bijblijven.
Maar niet alleen op zichzelf beschouwd, ook in verband met de tekst heeft Frisius
de juiste toon aangeslagen. Evenals zijn auteur blijkt hij een verteller, die tot in
details uitvoerig en exact is. Volkomen in overeenstemming met de tekst vindt men
in zijn illustraties een primitieve eenvoud, die nimmer vrij is van primitieve ruwheid.
Zoodoende neemt men zoowel van de prenten als van de tekst steeds met
belangstelling kennis, zonder dat een gevoel van heimwee naar die vervlogen dagen
1)
ooit wordt gewekt .
Van der Borcht's prentjes bij Ortelius' ‘Aurei Saeculi Imago’ waren in dit opzicht
heel wat romantischer!
Na aldus het algemeene karakter van Frisius' Cluverius-illustraties te hebben
aangeduid, willen wij ons thans wat nader verdiepen in zijn stylistische
eigenaardigheden.
Voorop zij gesteld, dat over de historische samenhang van zijn stijl het laatste
woord nog niet kan worden gezegd. Invloed van De Gheyn lijkt onmiskenbaar, terwijl
daarnaast tevens aan meesters als Jan van de Velde, Herman Breckerveld en C.
van Wieringen moet worden gedacht.
Wij willen ons hier tot het werk zelf bepalen.
Frisius' stijl wortelt in de calligrafie. Heuvelrijen, rookpluimen, flakkerend vuur of
neerstroomend water zijn de motieven, waarop hij gretig aanvalt en die onder zijn
hand worden tot garven van gelijkgerichte, soms evenwijdige, dan weer elkaar
omstrengelende lijnen. Die speelsche lijn is zijn eenige Leitmotiv. De takken der
boomen winden zich volgens deze norm en deze consequente speelschheid maakt
zelfs bij de menschelijke figuur geen halt. De contouren van armen, beenen, dijen
en kuiten worden bij hem tot grillige lijnen, die met de anatomische werkelijkheid
nog slechts in een zeer
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los verband staan. Als voorbeelden noemen wij de menschelijke figuren op de
3

prenten 8 en 14 (afb. 63 en 60). Eén keer, in de prent van het drinkgelag, doorbreekt
hij zelfs het kader, liever dan dat hij de manieristische knobbel aan deelleboog van
1)

1

een zijner figuren achterwege zou laten ! (afb. 62 zie pijltje).
Een zeer belangrijke rol speelt verder bij Frisius de verdeeling van licht en donker.
Zwaar gebeten partijen grenzen aan het smetteloos witte papier en op welk een
meesterlijke wijze hij deze alternatie van wit en zwart weet toe te passen, blijkt b.v.
2

uit het contrast der beide rechterhanden der Germanen op prent 2 (afb. 63 ), die
ook verder geheel en al uit deze wisseling schijnt te zijn opgebouwd.
De tweede groep (B) is stellig het werk van Nicolaas van Geilenkercken, van wiens
2)
hand ook de in het werk voorkomende landkaarten zijn . Het etsen van landkaarten
was Van Geilenkercken's specialiteit en waarschijnlijk heeft hij daarom wèl de
kaarten, maar niet de overige afbeeldingen gesigneerd. Dat de door ons
saamgegroepeerde veertien etsen evenwel zonder twijfel als zijn werk moeten
worden beschouwd, bewijst een vergelijking met de gesigneerde afbeeldingen van
oude Friesche kleederdrachten, welke hij voor de eveneens in 1616 bij denzelfden
3)
uitgever verschenen ‘Rerum Frisicarum Historia’ van Ubbo Emmius vervaardigde .
Evenals Frisius is hij een etser, maar zijn werk is van beduidend geringer allooi.
Zijn prenten zijn ‘plaatjes’, meer niet. Aan de artistieke mogelijkheden der etstechniek
gaat hij ten eenenmale voorbij, terwijl kwesties van compositie of schaduwverdeeling
voor hem al evenmin schijnen te bestaan.
Over de andere illustraties kunnen wij nog korter zijn.
Den graveur, wiens werk we hierboven (bl. 181) als groep C aanduidden, zal men
waarschijnlijk in de omgeving van H. Hondius in 's Gravenhage moeten zoeken.
Zijn werk is correct, maar met weinig afwisseling.
Let men op de verhouding tusschen het werk dezer drie illustratoren en de tekst,
dan vallen er over de prenten nog de volgende opmerkingen te maken. Frisius beeldt
op zijn illustraties 1-2-8-12 de oude Germanen blootsvoets af; op zijn afbeelding
van het drinkgelag (13) draagt men daarentegen de van vellen vervaardigde
schoenen van hetzelfde model als op de prenten 3-7-9-11, naar welke afbeeldingen
ook de tekst van het boek verwijst (I, p. 144, reg. 5). Heeft men dus, nadat Frisius
aan het werk was gegaan, nog een tweeden, resp. een derden kunstenaar bij de
arbeid betrokken en den eerstgenoemden terwijl hij nog bezig was, op de grootere
1

exactheid van de andere voorstellingen opmerkzaam gemaakt? (vgl. afb. 63 en 62
2-3

1

met 67 en 65 ).
Er is nog een ander feit, dat voor een dusdanige gang van zaken schijnt te pleiten.
Als voorbeeld van de door Caesar beschreven rheno noemt Cluverius de derde
prent van zijn boek, terwijl ongetwijfeld de vierde wordt bedoeld. Heeft men wellicht
2

de tegenwoordige prent 3 (die der Nobiles; afb. 67 ) inge-
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1-2

voegd omdat de opeenvolging van 1-2 (Frisius; afb. 63

) en 4 (Van Geilenkercken;

1

afb. 64 ) een àl te woest en onbeschaafd beeld zou opleveren?
Hoe dit zij, het zijn niet de fraai uitgedoste Nobiles geweest, die den beschouwers
van het boek het meest zijn bijgebleven. De primitieve, met dierenvellen omhangen
Germanen hebben, in de gedaante waaronder ze hier door Frisius en Van
Geilenkercken voor het eerst werden voorgesteld, het aanzien bepaald van het
Germanen-type, dat zich gedurende bijkans drie eeuwen onaangetast zou
handhaven.

Frisius' prent ‘Der Ouden Duytschen Offerhande’.
Tenslotte is er nog een ingewikkeld probleem verbonden aan deze illustraties.
Burchard beschrijft in zijn voorloopige oeuvre-catalogus van Frisius een prent,
berustend in het prentenkabinet te Dresden en voorstellende een offerplechtigheid
1)
der oude Germanen (zie afb. 60). De prent draagt het adres van Fred. de Widt,
een Amsterdamsche uitgeversnaam, die door drie opeenvolgende generaties
tusschen de jaren 1648 en 1712 werd gevoerd. Burchard vermoedde reeds, dat dit
adres in de plaats zou zijn gekomen van een ander, en in 1931 publiceerde J.G.
van Gelder bijzonderheden betreffende een vroegere staat (te Dusseldorf) met het
2)
adres van A. van Waesberghe .
Van Gelder wees op overeenkomsten tusschen deze ets en de door hem op
1612/13 gedateerde en aan Buytewech toegeschreven gravure naar Rubens,
voorstellende Kaïn en Abel; hij concludeerde verder op grond van deze
overeenkomsten gissenderwijs tot een leerlingschap van Buytewech bij Frisius.
Wanneer de jaartallen 1612/13 voor Buytewech's prent juist zijn, gaat deze
3)
redeneering onmogelijk op .
Deze aangelegenheid zou geheel en al buiten het hier gekozen bestek vallen,
ware het niet, dat slechts een bestudeering van de desbetreffende teksten en een
kennis der tot op dat oogenblik verschenen litteratuur aangaande de
oud-Germaansche zeden en gewoonten tot een oplossing van deze kunsthistorische
puzzle konden leiden.
De bedoelde prent van Frisius is n.l. behoudens kleine verschillen het volmaakte
spiegelbeeld van de hierboven onder N. 14 behandelde illustratie. De daarop
uitgebeelde bijzonderheden hangen zoo nauw met Cluverius' tekst samen, dat aan
een ontstaan in ander verband niet valt te denken, te meer daar Cluverius voor het
4)
eerst samenvatte, wat vóór dien nergens zoo bijeengezet was .
In 1615 keert Cluverius van een zijner groote zwerftochten binnen Leiden terug.
Op 20 Januari 1616 schrijft Grotius in een brief aan Jo. Is. Pontanus zijn oordeel
5)
over het nieuwe werk . In het najaar van 1615 moet dus deze prent zijn ontstaan.
Hiermee zijn echter nog niet alle moeilijkheden verklaard. Integendeel, tal van
nieuwe vragen doen zich op.
Wat is het origineel; de boekillustratie? Hoe is dan de betere kwaliteit
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van de kopie te verklaren? Is de losse prent de oorspronkelijke? Waarom werd ze
dan onmiddellijk na haar ontstaan gecopieerd? Dat de plaat geen goede afdruk
mogelijk maakte of zelfs tijdens het drukken zou zijn beschadigd blijkt evenmin
mogelijk, gezien de onberispelijke afdruk die Frederik de Widt er nog bijna een eeuw
later van kon maken.
Zoo kan men nog tal van vragen opwerpen, ze zullen zich alle bewegen om het
volgende probleem; waarom werd de boekillustratie in spiegelbeeld gecopieerd en
waarom zijn er van de losse prent zoo weinig exemplaren over? Het antwoord op
deze twee vragen geeft een nauwkeurige vergelijking met de tekst.
‘De priester vat de haren van het offerdier met zijn l i n k e r hand’, had Cluverius
gedoceerd en vervolgens had hij een versregel aangehaald, waarin Vergilius
1)
beschrijft hoe de schoone Dido de plengschaal in haar r e c h t e r hand hield . Kon
men deze feiten door den illustrator laten omdraaien? We kennen het antwoord! De
prent, hoe goed overigens, werd afgekeurd en Cluverius' boek verscheen met een
copie in spiegelbeeld, die Frisius waarschijnlijk een leerling zal hebben doen
2)
vervaardigen .
Men hoeft slechts weinig van Frisius' persoonlijkheid te weten, om te vermoeden,
dat hij het trek voor trek na-etsen van een reeds gereed gekomen prent niet als zijn
werk zal hebben beschouwd. Wij weten, dat hij leerlingen hield en hij zal derhalve
3)
wel een hunner aan dit karwei hebben gezet . Bij nauwkeurige vergelijking blijkt
dan ook de in Cluverius' boek afgedrukte prent minder fijn te zijn uitgevoerd. Men
vergelijke b.v. op beide prenten de ruggen der helpers van den offerpriester; op de
boekillustratie mist men ten eenenmale de fijne puntjes, die Frisius voor het
weergeven van het inkarnaat steeds zoo graag toepaste. Wij kunnen hier niet
uitvoerig alle verschillen tusschen origineel en copie aantoonen, alleen willen wij er
nog op wijzen, dat zich in de verschillende wijzen, waarop de boomslag is behandeld,
o.i. een generatie-verschil openbaart.
Verder kan uit dit voorbeeld - wanneer men ons vermoeden wil volgen - duidelijk
blijken, hoe nauwkeurig men in 17de-eeuwsche ateliers leerde copieeren. Het is
een omstandigheid, die tot voorzichtigheid maant. Zelfs de voor Frisius zoo
karakteristieke verteekeningen der ledematen blijkt de copiist te hebben gevolgd;
een aanwijzing, dat men deze stijleigenaardigheden niet aan artistiek onvermogen
van den ontwerper mag toeschrijven.

Invloed der illustraties van Cluverius' boek.
Hier volge thans een beknopte opsomming der ons onder oogen gekomen copieën
en min of meer vrije navolgingen van de illustraties bij Cluverius' boek. Uitdrukkelijk
zij erop gewezen, dat bij het opstellen van deze lijst niet naar volledigheid is
4)
gestreefd . Ons doel was slechts, om door het geven van enkele voorbeelden aan
te toonen, dat de in 1616 gepubliceerde prenten gedurende de 17de en 18de eeuw
herhaaldelijk tot uitgangspunt voor andere
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dergelijke illustraties werden gekozen en ook in haar onvolledigheid kan deze
voorbeeldenreeks als bewijs voor die bewering dienen.
1) Reeds op het titelblad van Bertius, ‘Commentariorum rerum Germanicarum libri
tres’, in 1620 bij Joh. Janssonius te Amsterdam verschenen, ziet men tegenover
een edelman uit de dagen van den illustrator een Germaansche krijger met lang
schild, geheel zooals de prenten in Cluverius het hadden geleerd.
2) De Duitsche prentkunstenaar Mattheus Merian gaf bij het in 1638 door hem
1)
uitgegeven geschiedwerk ‘Neuwe Archontologia Cosmica’ van J.L. Gottfried , ter
illustratie der zeden en gewoonten der Germanen op één vel (tusschen fol. 58 en
59) een viertal verkleinde copieën, die met de prenten uit Cluverius ten nauwste
samenhangen. ‘Mores et ritus veterum Germanorum’ is de titel van het geheel; die
der vier afzonderlijke afdeelingen luiden:
(1) ‘Der Alten Teütschen Opfer und Gottes-dienst’ (Copie in spiegelbeeld van prent
14 bij Cluverius.)
(2) ‘Ihre Wapen und Ritterspiel’ (Copie naar Cluverius' prent No. 26 met belangrijke
2)
afwijkingen) .
(3) ‘Ihre Mahlzeiten und Gastereijen’ (Copie in spiegelbeeld van Cluverius No. 13).
(4) ‘Ihre Hausshalten und Wohnungen’ (Combinatie van een copie naar Cluverius
3)
No. 1 en een copie in spiegelbeeld naar Cluverius No. 12) .
3) In het Cabinet des Estampes te Parijs bevindt zich een losse, aan de achterzijde
4)
onbedrukte prent , die blijkens het opschrift ‘Funeratio mortuorum, ad Lib. I cap.
53’ als boekillustratie heeft gediend en waarvan de maten (128 × 168 mm)
nauwkeurig overeenkomen met die van elk der 4 afdeelingen van de bovengenoemde
prent van Merian. Zij vertoont - vergeleken met Cluverius' prent No. 26 - alle
afwijkingen die ook Merian's illustratie heeft, maar staat toch weer dichter bij het
oer-voorbeeld. Zoo is hier b.v. nog wèl de oorspronkelijke groep der zich
verhangende vrouw links op de voorgrond bewaard gebleven. Merian heeft dus
gewerkt naar déze boekillustratie, die derhalve tusschen 1616 en 1638 moet zijn
ontstaan en aangezien hij bij zijn wijzigingen onderdeelen kon ontleenen aan andere
prenten uit dezelfde reeks, mag veilig worden aangenomen, dat er tusschen de
genoemde jaren een geïllustreerd werk is verschenen, waarin als illustraties op zijn
minst copieën naar de Nos. 1, 12, 13, 14, 16, 19 en 26 van Cluverius' oorspronkelijke
uitgave waren opgenomen.
Ook over de aard van dat werk kan een gissing worden gewaagd: immers de
aanduiding Lib. I Cap. 53 stemt volkomen overeen met het nummer van het
hoofdstuk, waarin bij Cluverius de lijkplechtigheden worden behandeld. Aangenomen
kan dus worden, dat de hierbesproken prent bestemd was voor een
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herdruk (resp. getrouwe navolging) van Cluverius' boek en gezien de afmetingen
der illustratie zou deze uitgave onder de octavo deelen gezocht moeten worden.
We beschikken nog over een andere aanwijzing voor het bestaan van een dergelijk
werk. Een latere afdruk van de zoojuist behandelde prent, waarin van het opschrift
slechts de eerste helft (Funeratio mortuorum) behouden is gebleven, treft men n.l.
aan in het commentaar op Tacitus, dat de Wittembergsche geleerde G.C. Kirchmaier
1)
in 1664 voor eigen rekening in het licht gaf .
Het boekje is verlucht met 6 uitslaande prenten, elk van de reeds genoemde maat
(128 × 168 mm), welke de navolgende onderwerpen illustreeren: slagorden,
dischgewoonten, elevatio, woning, offerplechtigheid, lijkspelen. M.a.w. deze prenten
zijn copieën naar de 4 etsen van groot formaat uit Cluverius, benevens de prent
met de elevatio en de combinatie van de afbeeldingen W. 1 en 12, die we ook reeds
2)
bij Merian ontmoetten . Het merkwaardige is, dat deze reeks in haar afwijkingen
van de prenten bij Cluverius zoo groote overeenkomst vertoont met de
3)
desbetreffende copieën door Merian, dat ze stellig van elkaar afhankelijk zijn . Het
vraagstuk van de prioriteit is echter met de gegevens die ons thans ter beschikking
staan niet op te lossen. Daartoe zou men eerst het werk moeten kennen, waarvoor
de hierboven beschreven prent uit het Parijsche prentenkabinet werd vervaardigd
en van welks verdere illustraties Kirchmaier zich in 1664 nogmaals bediende.
4) Tot de vrijere navolgingen behooren de illustraties bij J. Picardt, ‘Korte
4)
Beschrijvinge’ van 1660 . Opmerkelijk is, dat in deze prenten slechts de
allerprimitiefste van Cluverius' afbeeldingen worden nagevolgd, en dat b.v. broeken
5)
op deze illustraties niet voorkomen evenmin als in de tekst van dit werk . Vermelding
verdient verder de vergissing van den illustrator, die niet meer begrijpend op welke
wijze de als mantel dienende dierenhuiden door de om elkaar geknoopte voorpooten
bijeengehouden werden, het voorstelt alsof de door hem afgebeelde Drentsche
reuzen losse hertepooten als een soort amuletten op hun borst hadden hangen
1

(afb. 69 ).
5) In het jaar 1684 zag een geïllustreerde uitgave van Hooft's Tacitus-vertalingen
6)
het licht , waarin ter illustratie van de ‘Germania’ twee prenten voorkomen, door J.
Mulder vrij nauwkeurig uit Cluverius gecopieerd. Het zijn de afbeeldingen betreffende
7)
de maaltijden en de offerplechtigheden .
6) Voor een der houtsnee-illustraties van Olav Rudbeck's ‘Atlanticae’ (1698) werd
3

het bovenlijf van den achtersten krijgsman op onze afb. 65 in omgekeerde zin en
8)
met toevoeging van een ruige baard gecopieerd .
7) De prent van de offerplechtigheid werd in dezelfde zin als de boekillu-
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stratie in Cluverius, maar op beduidend grootere schaal, in 1705 gecopieerd door
C. Huyberts en opgedragen aan Thomas Wentworth, Earl of Strafford, in dat jaar
1)
gezant van Koningin Anna bij de vredesonderhandelingen te Utrecht .
8) Zeer vrije navolgingen van de illustraties bij Cluverius zijn verder enkele prentjes
in de reeds hierboven genoemde ‘Antiquitates Germanicae’ van J. van Royen (1714),
4

2)

waar de dischplechtigheden en de ‘lijkplichten’ worden uitgebeeld (afb. 71 ). In de
afwijkingen bespeurt men de nieuwe tijd: het vaatwerk heeft een classicistischer
vorm gekregen en de staande hoofdfiguur werd met een lendedoek gedrapeerd. In
sommige uitgaven der hierboven eveneens reeds ter sprake gebrachte ‘Antiquitates
Belgicae’ (1700) van denzelfden uitgever treft men van de hand van A. Schut een
prentje aan betreffende de ‘Slagordens der Germaanen’, een vrij onbeholpen
3)

1

navolging van Frisius' prent van hetzelfde onderwerp (No. 25) (afb. 70 ).
Schut heeft zijn illustratie nog uitgebreid met twee jofferen, die aan de voet van
een toren staan, van welks hoog balkon een klein Veleda het krijgsrumoer schijnt
4)
gade te slaan .
Eveneens van Schut is een soms ingevoegde prent ‘Kerkplegtigheden der
2

Germaanen’ (afb. 70 ). De vormen waaronder Schut de door deze Germanen in
diepe deemoed aanbeden goden voorstelt, zijn door hem tot in de kleinste
onderdeelen ontleend aan de afgodsbeelden van Zon en Maan, zooals die voor het
5)
eerst in Verstegen's reeks van weekgoden waren afgebeeld . In dit opzicht vormt
deze illustratie een tegenstelling met de offerplechtigheid op de achtergrond van
3

den ‘Sueef’ uit de ‘Antiquitates Belgicae’ van 1700 (afb. 51 ), die - voor zoover viel
na te gaan - niet bij een bestaande traditie aansluit.
9) Nog onbeduidender is de toepassing, die enkele van de illustraties bij Cluverius
vonden op het titelblad bij de in 1725 te Frankfort a/d Oder uitgegeven ‘Germania’
met commentaar door J.C. Dithmar. De graveur C.P. Busch combineerde voor de
acht compartimenten van het reeds zeer bescheiden frontispice de nummers 1, 12,
13, 19, 21, 24, 25 en 26 geheel of gedeeltelijk en zag zelfs kans, zichzelf binnen dit
6)

1

bestek twee maal te herhalen (afb. 68 ).
10) Het volgende geval van navolging bewijst de uitgebreidheid der invloedssfeer
van Cluverius' werk. Een Engelsche prent, waarschijnlijk uit de 18de eeuw, verdeeld
7)
in 11 compartimenten, bevat kleine copieën naar evenzooveel etsen uit Cluverius ,
wiens naam in het onderschrift als autoriteit wordt genoemd. Het is ons niet gelukt,
vast te stellen of deze prent, ons slechts door een exemplaar uit het Parijsche
8)
Prentenkabinet bekend , voor een wetenschappelijk werk bestemd was; de vrij
uitgebreide verklarende op-

6)

J.C. DITHMAR, De Situ, Moribus et Populis Germaniae Libellus, Francofurti ad Viadrum 1725.
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en onderschriften zouden dit eer doen betwijfelen en de veronderstelling wettigen,
2

dat de prent bestemd was om los in de handel te worden gebracht (afb. 68 ).
11) Nog in Chodowiecki's prent van 1782, bedoeld als illustratie bij Klopstock's
1)
‘Hermannsschlacht’, valt invloed der Cluverius-illustraties te bespeuren .
12) Ons laatste voorbeeld, het prentje met een voorstelling van de ‘Lykplegtigheden
der Batavieren’, door Reinier Vinkeles naar ontwerp van den auteur vervaardigd
voor het in 1790 verschenen derde deel van E.M. Engelberts' ‘Aloude staat en
4

geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden’ (afb. 72 ), is een gewijzigde copie
naar de desbetreffende prent bij Cluverius (afb. 62). De veranderingen die Engelberts
aanbracht, en die hij evenzoovele verbeteringen zal hebben geacht, bestaan
hoofdzakelijk hierin, dat hij alles heeft weggelaten, wat als wreed of ruw zijn lezers
of lezeressen zou kunnen kwetsen. Bij hem geen huishooge brandstapel met verstard
paardenkadaver, noch een weduwe, op het punt zich te verhangen. Verder zijn de
barbaarsche lijkspelen weggelaten en gedeeltelijk vervangen door het straks te
offeren paard, gedeeltelijk door de weeklagende vrouwen op de achtergrond. De
vrij slappe manier van etsen van Vinkeles is geheel en al in overeenstemming met
deze zachtaardige opvatting. Toch is diens argeloos prentje zeker niet het zwakste
uit de rij der onder invloed van de illustraties bij Cluverius ontstane uitbeeldingen
van het oud-Germaansche verleden.
Wanneer we de bewerkingen van het gehalte als de hier onder No. 9 en 10
geciteerde voorbeelden nog hebben opgenomen, geschiedde het uitsluitend om
aan te toonen, dat de illustraties van Cluverius, welk werk in handen der geleerden
bleef, telkens weer opnieuw aanleiding konden geven tot prenten die, hoe gebrekkig
ook, het uiterlijk der Germanen weergaven op een wijze zooals dat in het begin van
de 17de eeuw door Frisius, Van Geilenkercken en hun helpers voor het eerste was
geschied.
Het merkwaardige bij dit geheele proces ligt in het feit, dat vrijwel steeds de
voorstellingen betreffende de primitiefste cultuurtoestanden door latere schrijvers
en illustratoren als de meest typische naar voren werden gebracht. Terwijl b.v.
Cluverius wel degelijk spreekt over de vaardigheid in weven, hout- en
metaalbewerking (I cap. 18), en terwijl er in het boek ook prenten waren, waarop
de Germanen met geweven stoffen werden afgebeeld, zijn het vooral de in
beestenvellen gehulde, verwilderde Herculessen geweest, welke bij de lezers van
het boek de diepste indruk hebben achtergelaten.

Opvattingen over de oud-Germaansche godsdienst.
Dat we het door Cluverius ontworpen beeld als onbeschaafd-primitief
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tegenover de reconstructies van Ortelius en Montanus konden zetten, geschiedde
vooral op grond van de door Cluverius beschreven kleederdrachten en
dischgewoonten. Op het gebied der godsdienstplechtigheden zijn de illustraties bij
Cluverius eer idyllisch te noemen; zoo vindt men b.v. daarin niets wat aan
menschenoffers herinnert, al wordt deze zede in het boek wel degelijk ter sprake
1)
gebracht . Cluverius' Christelijke inslag, die we hierboven reeds eenige malen
waarnamen, is, zooals te verwachten was, juist op het punt der godsdienstige
gebruiken het duidelijkst aan den dag getreden. Eén der hoofdstukken uit zijn boek,
waarvan de meeste invloed is uitgegaan, is dat, waarin hij als zijn opvatting verdedigt,
dat de Germanen, hoewel heidenen, toch in hun aanbidding van het licht, lucht en
2)
vuur een notie der Goddelijke Drieëenheid hebben gehad . Nog in de litteratuur
rond Vondel's ‘Onderwijs van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit’ (1659)
3)
komen de door Cluverius voor het eerst opgestelde argumenten in het geding .
Overigens had ook hier weer de ethnologie aan de oudheidkunde de weg gewezen.
Reeds in 1517 kon men in een aan Vespucci toegeschreven boek betreffende de
nieuwe wereld lezen, dat de Indianen één God aanbidden, den Schepper aller
4)
dingen, ‘van wien zij zeggen dat hij Een en Drie is’ .
Cluverius' ideeën van een Christendom ‘avant la lettre’ hadden in de illustratie
door Frisius betreffende een offerplechtigheid (afb. 60) nog geen duidelijke vorm
gekregen. In het hierboven (bl. 206) reeds genoemde prentje door A. S(chut) is
echter het accent reeds verlegd van een heidensche offerplechtigheid naar een
2

heidensche aanbidding (vgl. afb. 60 en 70 ).
1

Een illustratie door J.E. Grave (± 1785; afb. 72 ), uit een ons onbekend gebleven
werk, noemen wij als laatste uitlooper van deze richting, die reeds begint bij Hooft's
beschrijving van een Germaansche godsdienstplechtigheid in ‘een levendighe kerck
5)
van ongekorven hout’ (Baeto, vs. 458) .
Hierbij dient evenwel te worden vermeld, dat Hooft in hetzelfde stuk elke gedachte
aan het offeren van dieren - laat staan dus van menschen! - uitdrukkelijk verwierp:
‘De goedighe godin des vujrs heeft geen behaeghen
In 't reutlen van het bloedt der dieren neergeslaeghen,
Door het moorddaedigh woen van scherpe bijl oft knijf....
Maar s'is van aerd, als liefd, waer bij sij wordt geleecken:
Die alles wat 'er is, in goedheidt, overtreft’.
(Baeto, vs. 495)

Het zou moeilijk vallen, in de beeldende kunst der 17de eeuw een parallel voor deze
opvatting aan te wijzen. Niet vóór de tweede helft der 18de eeuw spreekt uit de
afbeeldingen betreffende de Germaansche oudheid een dergelijke humane geest.
De voornaamste reden zal wel wezen, dat de beeldende kunst om de volle dracht
der abstracte ideeën uit te drukken, toch altijd weer de hulp van allegorieën behoeft
en allegorische illustraties strooken nu een-
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maal slecht met de zeggingswijze van een wetenschappelijk-archaeologische
verhandeling.
Natuurlijk vormt in dit proces ook de algemeene tijdgeest een voorname factor,
maar het is toch opmerkelijk, dat pas uit een prent bij een l i t t e r a i r e behandeling
van oud-Germaansche stof, het door R. Vinkeles gegraveerde titelblad bij F. van
Steenwijk's epos ‘Klaudius Civilis, in zestien zangen’ (1774), een nieuwe opvatting
3

spreekt (afb. 72 ).
Al het ruwe is thans verdwenen, het primitieve is weer idyllisch geworden. Maar
deze 18de-eeuwsche idylle heeft niets meer gemeen met de primitieve vormen van
onbeschaafdere culturen. Claudius Civilis, temidden der Natuur, gelauwerd door
het Dankbare Vaderland en verwellekoomd door de Overvloed des Velds, dient
thans als puikstaal van den waren Vaderlander.
Dat ook in Van der Meer's prent bij Le Francq van Berkhey's epos ‘Claudius Civilis’
2

van 1764 de Hollandsche maagd verschijnt (afb. 48 ), schijnt het bovenstaande nog
te bevestigen.
Wat tenslotte de ‘Nederlandsche Maagd’ betreft, de oorsprong van deze
allegorische figuur is nauwkeurig op te geven, zij is van huis uit een Pallas Athene
1)
en werd voor het eerst afgebeeld op een Hollandsche munt van 1680 .

E. Schedius, De diis Germanis, Amsterdam 1648.
Groot is de tegenstelling tusschen de door Aventinus en Cluverius in zwang
gebrachte ideeën omtrent een Germaansche godsdienst, die het dogma der H.
Drieëenheid (zij het onder symbolische vormen) kende, en de opvatting, die spreekt
uit het titelblad van het boekje van Elias Schedius over de Germaansche goden,
dat in 1648 in Amsterdam het licht zag en waarop de koppensnellerij hoogtij schijnt
2

te vieren (afb. 69 ). Wij behoeven ons hier niet verder in te laten met de schepping
van dezen 21-jarigen geleerde, wiens werk thans hoogstens nog als curiosum de
2)
aandacht verdient . Het anonieme titelblad met zijn lugubere voorstelling van een
priester met kelk en offermes, alsmede een priesteres, die de trom met
doodsbeenderen roert, is aardig geetst. Deze prent, die nog in 1728 voor een
3)
Duitsche herdruk van het boekje werd gecopieerd , heeft voorzoover ons bekend
verder geen invloed op de voorstellingen van andere kunstenaars uitgeoefend. De
weinige ons bekende Nederlandsche uitbeeldingen van een dergelijke wreede
4)
eeredienst zijn: een prent in Picardt's ‘Korte Beschrijvinge’ van 1660 en de illustratie
5)

3

in de ‘Antiquitates Germanicae’ van 1714 (afb. 69 ).

Eindnoten:
1) M. FUNCK, Le livre belge à gravures, Paris et Bruxelles 1925, bl. 374; A.J.J. DELEN, Histoire de
la gravure II, bl. 95.; J. DENUCÉ, Oud-Nederlandsche Kaartmakers II, Antw. 1913, bl. 82 e.v. Het
werkje werd blijkens het drukkersmerk op de laatste bladzijde, voor Galle op de Plantijnsche
persen gedrukt.
STEMMERMANN, t.a.p., bl. 42 noemt abusievelijk 1546 als jaar van uitgave.
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2) Jacob Monavius uit Breslau (1546-1603) voerde o.a. met Justus Lipsius een polemiek over diens
Tacitus-commentaar. Zie over hem Biogr. nat. de Belgique t. 16 (1901) col. 291 en 317; Allgem.
dtsche Biogr., in voce; DENUCÉ, t.a.p., bl. 81; E. BRANDMAIR, Bibliographische Untersuchungen
über Entst. und Entw. des Ortelianischen Kartenwerkes, Diss. München, 1914, bl. 11.
3) DENUCÉ t.a.p. spreekt van ‘kopergravuren’ DELEN neemt de toeschrijving aan P.v.d. Borcht als
vanzelfsprekend aan. Hoewel de approbatio spreekt van de ‘artificiosae figurae insignissimi
sculptoris Philippi Gallaei’, pleit juist het feit, dat de prentjes geëtst zijn, voor het auteurschap
van P.v.d. Borcht, met wiens overige werk ze verder geheel overeenstemmen. Voor overeenkomst
met het ws. eveneens door V.d.B. geëtste titelblad bij CORNELIS DE JODE'S Germania geographicis
Tabulis illustrata (1593), zie beneden bl. 176.
1) F. GOTTHELF, Das deutsche Altertum, bl. 11/12 en H. DANNENBAUER, Germanisches Altertum
und deutsche Geschichtswissenschaft, Tübingen 1935, bl. 25 noot bij bl. 10.
Een in die tijd voor dit punt vaak geraadpleegd werk L.G. GYROLDUS, De sepulchris et vario
sepeliendi ritu libellus (Basel 1539) kent voor de Germanen de weduweverbranding nog evenmin
4

t.a.p. bl. 65. Zie voor dit gebruik J. GRIMM, Deutsche Rechtsalterthümer ; I, Lpz. 1899, bl. 622.
Aventinus was het ook, die tegen de uitdrukkelijke verklaring van Caesar in, aan de ‘Duitschers’
evengoed Druïden toeschreef als aan de Galliers en bij hem naderden deze Druïden zeer dicht
tot de latere Christelijke priesters.
Bij latere schrijvers (zie beneden bl. 208) werd tenslotte de band met het Christendom nog meer
versterkt, doordat men in de Germaansche godsdienst soortgelijke sporen der Drieëenheid
aanwees.
Voor weduwenverbranding in Indië, zie noot 177:4.
2) GOTTHELF, bl. 13; KAMPINGA, bl. 85. Vgl. ook het hfdst. ‘Schriftsteller des Altertums über die
Druiden’ in J. POKORNY, ‘Der Ursprung des Druidentums’, Mitt. d. Anthropol. Ges. Wien 38 (1908)
bl. 34 e.v.
3) Zie over hem: Biographie nationale de Belgique 16 (1901) col. 291 e.v.
4) De volledige titel luidt: Ruinarum Arcis Britannicae apud Batavos Typus, de kaart werd later
overgenomen in de uitg. van 1581 van GUICCIARDINI'S Descrittione di tutti i Paesi Bassi.
Vgl. L. BAGROW, A. Ortelii Catalogus Cartographorum (= Ergänzungsheft zu Petermanns
Mitteilungen No. 199 (1928) en No. 210 (1930) bl. 13 No. 5; DENUCÉ, t.a.p., bl. 4 e.v.; BRANDMAIR,
t.a.p., bl. 152. 5 Zijn constcamer ‘In den Lauwerboom’, die in 1594 door aartshertog Ernst en in
1595 door den infant Albertus werd bezocht, is ws. voorgesteld op een schilderij door Fr. Franken
(thans te Weenen, Hofmuseum; zie afb. 7 in J. DENUCÉ, De Antwerpsche Konstkamers, Amst.
1932 bl. 145). Van hoe goede kwaliteit zijn kunstschatten waren bewijst zijn album met prenten
van Dürer welke in 1878 tenslotte in het Rijksmuseum belandde (F. LUGT, Les marques de
collections, Amst. 1921, No. 2903).
Zie ook de kaart Frisia Occidentalis, met afb. v.d. habitus antiquus en modernus door N. van
Geylkercken in U. EMMIUS, Rerum Frisicarum historia, Lugd. Bat. 1616 (vgl. Oud-Holland 18
(1900) bl. 61).
5)
1) BAGROW No. 118.
2) BAGROW No. 189.
3) BAGROW No. 185. - Het Vde Additamentum (1595) besloot met een dergelijke voorstelling, getiteld
Daphne, de voorstad van Antiochië, om haar landelijk karakter vaak met Tempe vergeleken
(BAGROW No. 212).
4) BAGRBOW Nrs. 154 en 154a; MULLER No. 25. Het is op deze kaart, dat de hierboven (bl. 71; afb.
2

1)

2)

3)
1)

26 ) reeds besproken cartouche met de vier opeenvolgende schrifttypen voorkomt, welke
schepping dus wel geheel en al in de lijn van Ortelius' occupaties valt!
J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii et virorum eruditorum ad eumdem epistulae, Cantabrigae 1887,
No. 292, § 4 en No. 294, § 6 en 7. Zie hierboven bl. 82:3.
De diepere reden is wel deze, dat zoo gauw zich in de geest der toenmalige geleerden een
opvatting (i.c. het idyllische karakter van het vaderlandsche verleden) afteekende, er direct een
compleet klassiek beeld gereed stond, dat zich daarvoor substitueerde (i.c. de klassieke
overleveringen aangaande een ‘aurea aetas’).
Het werk is het tweede deel van een in hetzelfde jaar uitgegeven Speculum Orbis Terrarum, en
de geheele onderneming op haar beurt een tweede, herziene druk van het in 1578 door Cornelis'
vader Gerard de Jode uitgegeven gelijknamige werk. DENUCÉ, die (t.a.p., I, bl. 183) wél opgeeft,
dat het algemeene titelblad der beide uitgaven hetzelfde bleef, verzuimt mede te deelen, dat
het tweede deel van Cornelis' uitgave voorzien is van een nieuw frontispice. Zie voor een afb.
van het titelblad bij het tweede, aan Germanië gewijde deel der uitgave van 1578: DENUCÉ, t.a.p.,
bl. 181. Een afb. van het titelblad van 1593 bij A.J.J. Delen, Histoire de la Gravure dans les
anciens Pays-Bas, 2me partie, le XVIe siècle, les Graveurs-illustrateurs. Paris 1934, Pl. XXIV.
Voor deze wagen zie noot 56:1; voor de op deze prent ook voorkomende strijdhamer: noot 63:6.
DELEN, T.A.P., bl. 95.
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2) Zie: DENUCÉ, t.a.p., I, bl. 168, 170, 199; en E. BRANDMAIR, t.a.p., bl. 8.
3) Het tijdstip van verschijnen der Aurei Saeculi Imago staat vast. Het boekje kwam 5 Sept. 1596
te Aken bij Ortelius' vriend Joannes Vivianus binnen, juist op het oogenblik, dat deze hem een
brief zat te schrijven (Vgl. de hierboven noot 175:1 genoemde Nrs. bij HESSELS).
4) Germania inferior, XVII Provinciarum tabulae geographicae cum luculentis singularum
descriptionibus additis a Petro Montano, Amst. 1617. De prenten zijn:
[1] Sacrificium cum de rebus magnis futuris consultabant (afb. 57 2).
[2] Sacrificandi mos alius (offeren van twee stieren)
[3] Mos defodiendi mortuos (afb. 59 2)
[4] Cenandi et domiciliorum forma (afb. 59 1)
[5] Amictus armorumque delineatio.
5) Zie voor MONTANUS: N. Ned. Biogr. Wbk. X (1937) kol. 645/46.
1) Een overzicht der diverse plaatsen bij klassieke auteurs over dit gebruik bij E. MOGK, ‘Die
Menschenopfer der Germanen’, Abh. der phil. Klasse der kgl. sächs. Gesell. der Wiss. 27 (1909)
bl. 601 e.v. en IDEM, ‘Ein Nachwort zu den Menschenopfer der Germanen’, Arch. für Religionswiss.
15 (1912) bl. 422 e.v.
Teekeningen uit het jaar 1639 door Crispijn de Passe met voorstellingen van Germaansche
menschenoffers het Prentenkabinet te Kopenhagen (Tu. 121, No 2, 3 en 4).
2) Voor de door AVENTINUS in omloop gebrachte opvatting, dat de Germanen evenals de Galliers
Druïden kenden, zie noot 173:1.
3) PLINIUS, Hist. Nat. XVI, 249.
4) JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN, Itinerario, Voyage ofte Schipvaert, Amst. 1596, bl. 58/9.
Vgl. ook: A. ROGERIUS, De Open-deure tot het verborgen heydendom, Leiden 1651, in het bijz.
bl. 95.
5) MONTANUS noemt CLUVERIUS niet onder de door hem gebruikte bronnen.
6) Voor het belangrijke verschil in opvattingen op het gebied der godsdienst-plechtigheden, op
welk punt CLUVERIUS' visie juist veel meer het Christendom nadert, zie bl. 207/8.
1) ‘Klüwers Buch wird samt seinen Abbildungen vorbildlich für die folgenden Jahrhunderte’ G.
GIRKE, Die Tracht II, bl. 124. Zie ook: GOTTHELF, Das dtsche Altertum, bl. 39: ‘Das Verdienst,
zuerst in wissenschaftlicher Weise ein Bild von dem alten Deutschland und seinen Bewohnern
entworfen zu haben, gebührt dem grossen holländischen Gelehrten Philippus Cluverius’ en TH.
BIEDLER, Geschichte der Germanenforschung, Lpz. 1921, bl. 50: ‘Von den vielen blattgroszen
Abbildungen, die den Kulturzustand der Germanen zur Zeit des Tacitus vor Augen führen sollen,
sagt aber [K] MÜLLENHOFF [Deutsche Altertumskunde] Bd. 4 [Berlin 1870], S. 569 dass durch
sie die gewöhnliche Vorstellung von der Tracht und dem Anssehen der Germanen festgestellt
ist, und er will damit zweifellos ausdrucken, dasz die Forschungen bis auf ihm an der Auffassung
Clüvers nichts auszusetzen hatten.’
2

Voor moderne kritiek op de door Cluverius gevestigde traditie zie b.v afb. 33 , ontleend aan: J.
LECHLER, 5000 Jahre Deutschland, Lpz. 1936, bl. 157, Afb. 480.
2) COPINGER No. 957; WILLEMS No. 108; BERGHMAN No. 1450; RAHIR No. 85. Het titelblad is afgeb.
bij G. NECKEL, Kultur der alten Germanen Potsdam 1934, bl. 22. Afb. 24.
Een tweede druk (COPINGER No. 958; WILLEMS No. 345; BERGHMAN No. 1451) verscheen in
1631 bij denzelfden uitgever met dezelfde prenten plus een portret van den schrijver, ws. door
W. Jz. Delff (FRANKEN, bl. 84, vgl. echter VAN SOMEREN No. 1118 en WURZB. i.v. B. Dolendo No.
16).
Een derde druk, zonder de prenten, verscheen in 1663 te Wolfenbüttel.
Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat in de Cat. der Frankfortsche en Leipzigsche najaarsmesse
van 1616 onder PHILIPPS CLÜRER [sic] werd aangekondigd een Alt Teutschland, darinn der
Teutschen Ursprung, alte Sitten, Gebräuche, und Art zu leben, ausführlich beschrieben werden,
bey Ludwig Elzevier’. Zie: Cat. Universalis omnium librorum.... nundinis francofurtensibus et
lipsiensibus autumnales de Anno 1616, fol. H. 3 rect. onder: Libri Futuris Nundinis prodituri, en
(eveneens Clürer!) in: Cat. Universalis pro nundinis francofurtensibus autumnalibus de Anno
v

1616. Fft. 1616, fol. E. 3 . Deze Duitsche uitgave, die nog evenzoo wordt vermeld bij P.
BOLDUANUS, Bibliotheca Historica, Lpz. 1620, bl. 204, maar niet voorkomt in Elzevier's
fondscatalogus van 1628 (facs. ed. E. KELCHNER, Paris 1880), is ws. nooit verschenen. Wij
hebben, noch in Nederl. bibliotheken, noch in die te Londen, Parijs of ook in de Duitsche centrale
catalogus een exemplaar ervan kunnen aantreffen.
3) Germ. ant. I, bl. 343.
1) Oud-Holland 27 (1909) bl. 231 vlg. en J. PARTSCH, Philipp Clüver, der Begründer der historischen
Länderkunde Wien 1891, (= Geogr. Abh. hrsg. v. A. PENCK, Bd. V, H. 2).
2) Germ. Ant. II, bl. 39, reg. 50.
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3) Voor een overzicht van diverse Thesauri zie STARK, Gesch. d. Arch., bl. 129 - De Thesaurus
geographicus van ZACH. LELIO (1493) verbeterend, had ORTELIUS in 1578 en 1596 een lijst
gepubliceerd der antieke aardrijkskundige namen met hun moderne equivalenten.
4) Als resultaat van dat verblijf was in 1611 bij Elzevier te Leiden zijn eerste wetenschappelijke
werk verschenen; Commentarius de tribus Rheni alveis (WILLEMS No. 64); het boek is
ongeïllustreerd. - Het werd nog in 1611 ook uitgegeven, vereenigd met het eveneens bij Elzevier
verschenen Batavia illustrata van SCRIVERIUS (WILLEMS No. 57), onder de titel Antiquitates
Germaniae provinciarum unitarum inferioris (WILLEMS No. 68).
Een vertaling door P. FLUD À GHILDE verscheen in 2 deelen te 's-Gravenhage in 1709 onder de
titel Batavische Oudheden. Een tweede druk vermeerderd met een inleiding door J. L[OVE] te
Amsterdam in 1719 (J.T. BODEL NIJENHUIS, Topogr. lijst der Nederl. plaatsbeschr. No. 91). Het
titelblad bij deze uitgaven is door I. Schijnvoet.
Voor soortgelijke werkjes vgl. noot 168:4; 206:2.
5) DANIEL HEINSIUS, In obitum clarissimi viri Philippi Cluveri, geographi celeberrimi Oratio, Lugd.
Bat. 1623.
1) Zie voor LIPSIUS' Tacitus-uitgave: Musée belge 15 (1911) bl. 285.
2) Wij citeeren hier steeds volgens de eerste uitgave van 1616; de tweede van 1631 wijkt n.l. in
pagineering daarvan af. De prenten dragen in de druk van 1616 als onderschrift aanduidingen
als: Lib. 1, Pag. 360, figura VII. In de tweede uitgave is deze regel uit de plaat weggeslepen
behoudens het woord figura, waarachter een doorloopende nummering van 1 tot 26 in Arabische
cijfers werd geplaatst. De herkomst van losse prenten kan dus volgens deze aanwijzing eenvoudig
worden vastgesteld.
1) Ook in de hierboven 179:1 aangehaalde monografie van PARTSCH worden de prenten met geen
enkel woord vermeld. De hierboven 178:1 genoemde latere studies en STEMMERMANN, Die
Anfänge der deutschen Vorgeschichtsforschung, bl. 45, noemen de prenten wel, maar in deze
archaeologische studies blijven de kunsthistorische kwesties geheel en al buiten beschouwing.
Zoo worden daar o.a. geen prenten afgebeeld uit de hieronder (bl. 199) nader aan te duiden
groep A, die aesthetisch gesproken de overige verre in belang overtreft.
De Germania Antiqua ontbreekt verder in de catalogus van de beroemde Freiherr von
Lipperheide'sche Kostümbibliothek. (Berlin 1896-1901).
1) De door Cluverius aan Grieksche schrijvers ontleende passages hebben wij steeds geciteerd
in de Latijnsche parafrase, die hij er als regel op laat volgen.
2) Bedoeld wordt Gen. 3:21 ‘Fecit Iehova Deus Adamo & uxori ejus tunicas pelliceas; quibus vestivit
eos’.
3) Cluverius laat niet na, ook exotische parallelgevallen te vermelden:
‘Ceterum barbaras genteis in Asiae extremis, versus ortum brumalem, item in maxima Africae
parte, & omni Americâ, etiamnunc nudas agere, vulgo notum est’. (I, bl. 133, reg. 39). Vgl.
hierboven bl. 92.
1) ‘Tingendi pelleis scientiam atque artem eos habuisse, colligere licet ex eo, quod & feminarum
amictus lineos purpura variasse ait auctor noster....’ (I, bl. 134, reg. 54).
2) Deze kleeding wordt hieronder bij prent(11) nader besproken.
3) KAMPINGA'S opmerking (Opvattingen, bl. 200) dat Cluverius binnen zijn werk verschillende
beschavingsperioden onderscheidt is niet geheel en al juist. De verschillen duiden veeleer op
een stands-, dan op een tijdsonderscheid.
4) Germ. ant. I, bl. 135, reg. 55.
5) Reeds te voren (I, p. 105, reg. 32) had hij als zijn meening te kennen gegeven, dat de door
Tacitus beschreven primitieve levensomstandigheden der Fenni ‘antiquissimus omnium mortalium
habitandi mos fuit’. In het door Tacitus geschetste beeld ontbreken ook de huiden als kleedingstuk
niet.
1) Ongetwijfeld een toespeling op het Taciteïsche: ‘Sua quemque mater uberibus alit; nec ancillis,
ac nutricibus delegantur. (gecit. I, p. 186, reg. 31). Zie ook hierbeneden bij prent 12.
1) Zie voor deze kleeding hieronder bij prent (11) en vgl. noot 60:4.
Deze luxueuse dracht, die naar men aangeeft in 1553 in het kamp van keurvorst Maurits van
2

Saksen voor Maagdenburg zou zijn ontstaan (RÖTTINGER, Breustudien, bl. 88 ), vond al spoedig
heftige bestrijding. In HIRTH'S Kulturgesch. Bilderbuch II, 1016 vindt men een typische afbeelding,
ontleend aan A. MUSCULUS, Vom Hosen Teuffel, Frankf. a.d. O. 1556.
2) Een vaak in dit verband geciteerde plaats, is de volgende regel uit LUCANUS:

‘....et qui te laxis imitantur, Sarmata, bracis/Vangiones, Batavique truces
quos aere recurvo/stridentes acuere tubae’ (Pharsalia, 430 e.v.).
1) Zie bl. 61. Een dergelijke vergelijking had reeds HADRIANUS JUNIUS gemaakt. ‘Ille [TACITUS]
Germanos non fluitante veste, sed stricta artusque singulos prope exprimente & quasi corpori
assuta, dicit fuisse usos, qualem & Francis dat Sidonius oculatus testis. Simile vestimenti genus
maiores nostros adamasse è picturis vetustioribus paulò discimus, quale nunc in consuetudinem
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redit, vt solet ea insania in orbem redire, constantiore in hoc Germanorum more qui antiquam
obtinet, nec temerè habitum mutat’ (Batavia, Lugd. Bat. 1588 bl. 223).
1) Drinkbekers worden bij TACITUS niet vermeld (SCHUMACHER, Germanendarstellungen 1935, bl.
66); wel bij CAESAR, Bell. Gall. VI, 28 en PLINIUS XI, 37 (vgl. Mannus 5, bl. 274).
1) 1 Het b e e l d j e dat volgens FURTWÄNGLER Italiaansch werk zou zijn, wordt behandeld bij F.
OHLENSCHLAGER, Römische Ueberreste in Bayern, Heft 3, München 1910, bl. 265. Reeds J.N.F.
33

RAISER, Der Ober-Donau Kreis, t. III Augsburg 1832, bl. 72 ) moest opgeven, dat het
spoorloos verdwenen was. O. HARTIG, ‘Die Kunsttätigkeit in München unter Wilhelm IV. und
Albrecht V. 1520-1579’, Münchner Jahrbuch N.F. 10 (1933) bl. 213 vermoedt, dat het in 1729
bij een brand der Prunkräume der Residenz verloren is gegaan. Zie ook: S. REINACH, Rép. de
la statuaire grècque et romaine, t. II Paris 1897, bl. 203 No. 7 en K. BURSIAN, ‘Die
Antikensammlung Raimund Fuggers’, Sitz. Ber. der phil.-hist. Classed. Ak. d. Wiss. München,
1874 I, bl. 140.
PANOFSKY vermoedt dat het voorbeeld door Fugger ‘aus seiner Bildermappe zur Reproduktion
zur Verfügung’ werd gesteld. ‘Wenn also die bei Apian wiedergegebene Statue unter den
italienischen Altertümern erscheint, so geschieht das wohl nicht deshalb, weil es sich dabei um
ein aus Italien importiertes Stück handelt, sondern weil sie sich damals wirklich in Italien befand:
einen “Fuggerschen Herkules” dürfte es niemals gegeben haben’ (‘Dürers Stellung zur Antike’,
Jhrb. f. Kunstgesch. 1921/22, bl. 51 noot 29). - Voor een opgave der diverse u i t g a v e n v a n
A p i a n u s ' w e r k : F. VAN ORTROY, ‘Bibliographie de l'oeuvre de Pierre Apian’, Le Bibliographe
moderne 5 (1901) bl. 321 No. 109. De h o u t s n e d e is waarschijnlijk het werk van Michaël
Ostendorfer, zie: C. DODGSON, Cat. of Early German Woodcuts, II, London 1911, bl. 244, No. 5
en H. RÖTTINGER, Beiträge zur Geschichte des sächsischen Holzschnittes, Strassburg 1921, bl.
22.
1) De hier als wapenteeken afgebeelde haan is een directe illustratie bij: QUINTILIANUS, lib. IV. cap.
II: ‘Imago galli, in scuto Mariano Cimbrico picta’ (gecit. Germ. ant. I, p. 347, reg. 36). Andere
wapenteekens op de prenten (20) en (23).
2) Ws. denkt CLUVERIUS aan de gravure door Theodore de Bry, waarover wij hierboven bl. 85 reeds
VON

2

spraken (afb. 36 ).
3) De eerste wijze is afgebeeld op de prenten 17-18-19, waar ook in alle andere opzichten de
kleederdracht en de bewapening een primitieve is. Voor andere, beschaafdere en voornamere
wijze zie beneden bij prent 20.
4) G. NECKEL, Die altnordische Literatur, Lpz. u. Bln. 1923, bl. 34.
1) CLUVERIUS' bewijsplaatsen zijn de volgende: HERODOTUS vermeldt het gebruik van veeren op
de helmen bij de Lycii; VERGILIUS naar aanleiding van Turnus' wapenrusting; POLYBIUS van de
Romeinsche soldaten; DIODORUS en SILIUS van de Celtiberiërs; wat tenslotte de Germanen
betreft: PLUTARCHUS kent aan de Cimbren p e n n a t a s c r i s t a s toe. (Germ. ant. I, p. 344,
reg. 36).
1) Zie hierboven 186:2.
2) In de Etruscische kunst zijn ze welbekend. Zie b.v. G.Q. GIGLIOLI, L'arte Etrusca, Milano 1935.
Pl. 305.
3) TAC., Hist. IV: 15. Vgl. J. GRIMM, Deutsche Rechtsalterthümer4 I, Lpz. 1899, bl. 323 e.v.
1) ‘Abgewandt von den Streitfragen über die Staatsform des Reiches, ohne politische Tendenz,
stellte der gelehrte Antiquar und Geograph Philip Klüwer dem altdeutschen Staat die Analyse
der aristotelischen Verfassungskategorien. Er tand in ihm Monarchien und Demokratien. Die
den Germanen eigentümlische Form aber war ihm die Libertas atque ex ea nota democratia’
(E. HÖLZLE, Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor Montesquieu, München & Berlin 1925
(= Beiheft 5 der Historischen Zeitschrift).
I, p. 381, reg. 3 noemt hij AMMIANUS MARCELLINUS als bron voor de eed-aflegging.
De zwaard-eed noemt CLUVERIUS in het geheel niet; vgl. hieronder noot 232:3.
1) Zie bl. 173:2 en 177:4.
1) Dit soort vergelijkingen met exotische volkeren was geenszins een uitvinding van CLUVERIUS
(Zie: G. ATKINSON, Les nouveaux horizons de la renaissance française, Paris 1935, bl. 140).
Het is merkwaardig op te merken, dat de trekken, die voor CLUVERIUS en zijn tijdgenooten
bewijzen waren van de universaliteit - en derhalve voor de geloofwaardigheid - van TACITUS'
schildering, thans als even zoovele zwakke plekken worden beschouwd. In 1920 bewees n.l.
NORDEN, dat in de Germania sprake is van een ‘Typenübertragung inhaltlicher Art’, waardoor
bijzonderheden door den eenen waarnemer over een bepaald volk, medegedeeld door een
ander op een ander volk werden overgebracht (E. NORDEN, Die germanische Urgeschichte in
Tacitus ‘Germania’, 3. Abdruck mit Ergänzungen Lpz. 1923). Zie verder noot 81:7.
1) CLUVERIUS wordt niet behandeld door K. BURDACH, ‘Die nationale Aneignung der Bibel und die
Anfänge der germanischen Philologie’, Festschrift f. Eugen Mogk, Halle 1924; evenmin door E.
SCHMIDT, Deutsche Volkskunde im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, Berlin 1904,
terwijl het boek toch overigens tal van volkskundige bijzonderheden bevat, vgl. PARTSCH Philipp
Clüver, bl. 27.
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2) Zoo komen b.v. fibulae in CLUVERIUS' boek niet voor. Het zou tot JOH. SMETIUS' Oppidum
Batavorum (1645) duren, voordat een afbeelding daarvan zou verschijnen.
1) Zoowel aan de heroïsche als aan de idyllische styleering gaat CLUVERIUS voorbij. Vgl. hierboven
bl. 119. Onjuist is dan ook KAMPINGA'S opmerking (Opvattingen, bl. 84) dat CLUVERIUS' schildering
getuigt van een ‘romantisch terugverlangen naar een gouden eeuw’.
1) Dat hier niet aan onvermogen mag worden gedacht, zal beneden worden aangetoond (bl. 203).
2) Zie over hem: M.E. VAN DEK MEULEN, Oud-Holland 18 (1900) bl. 45 e.v.
3) Deze illustraties gaan terug op teekeningen in het z.g. Mannigaboek. Zie: Jahrbuch Emden X,
2 (1893) bl. 35; XVII (1907) bl. 241. Dr. J.C.J. Bierens de Haan te Amsterdam maakte mij
opmerkzaam op prenten door den overigens onbekenden graveur Otto van Wicht, welke zich
in zijn verzameling bevinden, zij moeten ongetwijfeld met deze in verband worden gebracht.
1) L. BURCHARD, Die holländischen Radierer vor Rembrandt, Berlin 1917, bl. 136, No. 22.
2) J.G. VAN GELDER, ‘De etsen van Willem Buytewech’, Oud-Holland 48 (1931) bl. 52. Sedert dien
vonden wij van de door BURCHARD beschreven staat (Fred. de Widt exc) een tweede exemplaar
in het Brit. Mus. te Londen, terwijl zich in Hamburg een tweede ex. van de staat met het adres
van Van Waesberghe schijnt te bevinden (een foto naar dit exemplaar berust in het vroeger te
Hamburg gevestigde Warburg Institute thans te Londen).
Van Gelder zocht de uitgever van Waesberghe in Rotterdam en veronderstelde een verblijf van
Frisius in die stad. Een Rotterdamsche uitgever van die naam is slechts J. van Waesberghe
(werkzaam 1589-1626). Men moet echter naar het ons voorkomt A. Waesberghe lezen. Tusschen
1632 en 1644 (of '39: de jaartallen bij WALLER bl. 353 en 491 zijn niet gelijkluidend!), was deze
uitgever te Amsterdam werkzaam. Onder de door hem uitgegeven prenten bevinden er zich juist
vele, die in eerste staat in het Haagsche filiaal van den Amsterdamschen uitgever Broer Jansz.
zijn verschenen en wel betreft het hier juist werken van etsers als Buytenwech, Swanenburg,
Wttenbrouck, Breckerveld. Op de genoemde prenten nu is het woord ‘Escudit’ achter Broer
Jansz.' naam steeds geschreven met de typische E, die men ook op Frisius' prent achter
‘Waesberghe’ en zelfs nog achter ‘De Wildt’ waarneemt (vgl. afb. 60 en in Oud-Holland 57 (1940)
bl. 131 afb. 11). Het zou ons derhalve niets verwonderen, wanneer er van deze prent van den
Haagschen Frisius nog eens een nóg vroegere staat met het adres van den Haagschen Broer
Jansz. aan het licht kwam.
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat A.M. LEDEBOER, Alfabetische lijst der boekdrukkers,
boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, Utr. 1876, bl. 187 nog een uitgever A.v.
Waesberghe (1656-1701) vermeldt, welke niet meer bij WALLER voorkomt. Verder geeft WALLER
1614 als einddatum van Broer Jansz.' werkzaamheid in de hofstad. Toch komt diens Haagsche
adres nog voor op het titelblad van Buytewech's landschappen naar Wttewael, die VAN GELDER
niet vòòr 1616 dateert (t.a.p., bl. 67 No, 21-30).
3) Als tweede voorbeeld noemde VAN GELDER het titelblad van HOOFT'S Emblemata Amatoria van
1611. Zonder in het algemeen de evidente punten van overeenkomst tusschen Frisius' en
Buytewech's stijl te willen ontkennen, teekenen we hierbij aan, dat het ons onjuist voorkomt met
VAN GELDER, BURCHARD en A.G.C. DE VRIES (De Ned. Emblemata, Amst. 1899, bl. XXXII No. 48)
dit titelblad aan Frisius toe te schrijven. In de Gazette des Beaux-Arts 1883 II, bl. 249 werd de
prent als werk van Crispijn van de Passe gereproduceerd; in de Albertina (Hofbibl. Bd. 88, bl.
155 No. 57) heet ze Egbert van Panderen. O.i. verdient een toeschrijving aan Pieter Serwouters
de voorkeur.
4) Geïllustreerde TACITUS-uitgaven waren er tot 1616 in W. Europa niet verschenen; ook kan niet
gedacht worden aan de bekende beschrijving van een offerplechtigheid der Druïden bij PLINIUS
Hist. Nat. XVI; 249) aangezien daar nadrukkelijk van twee offerdieren sprake is. (vgl. hierboven
bl. 177:3).
5) De brief werd afgedrukt in: A. ALCIATUS, Tractatus contra vita monasticam, 1708, bl. 132.- Den
11den Februari 1616 doen de St. Gen. 275 Gld. uitbetalen aan ‘Loys Elsevyer over leverantie
van 22 boucken, geintituleert Antiquitates Germanie Cluverii’ (zie: Oud-Holland 42 (1925) bl.
160).
1) Zie hierboven bl. 190.
2) Beide prenten der ‘Ouden Duytschen offerande’ zijn dus in 1616 ontstaan en wanneer men voor
de Kaïn en Abel-ets aan de naam van Buytewech en de datum 1612/13 vasthoudt, zal men de
overeenkomst dus hoogstens als een beïnvloeding in omgekeerde richting kunnen opvatten.
De Kaïn en Abel naar na 1616 verplaatsen gaat onmogelijk, wanneer men ziet wat Buytewech
in die tijd reeds vermocht. De verdere conclusies waartoe de hier behandelde feiten kunnen
leiden, vallen buiten dit bestek. Zie: H. VAN DE WAAL, ‘Buytewech en Frisius’, Oud-Holland 57
1940) bl. 123 e.v.
3) Vergelijk: BURCHARD, Die holl. Radierer, bl. 32, ‘Auch scheint er bei gröszeren Arbeiten Gehilfen
herangezogen zu haben; denn in den grossen Serienwerken hat oft nur das Titelblatt einigen
künstlerischen Wert, die übrigen Blätter sind offensichtlich eilfertige Ware und, wie gesagt,
vermutlich gar nicht immer von des Meisters eigener Hand’.
4) Vlgs. GIRKE (Tracht der Germ. II, bl. 125) bevat het in 1689/90 verschenen werk van DANIEL
CASPAR VON LOHENSTEIN, Grossmüthiger Feldherr Arminius oder Hermann illustraties, die invloed
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der prenten bij CLUVERIUS verraden. STEMMERMANN, Anfänge dtschn Vorgeschichtsforschung,
bl. 55/56 noemt de prenten het werk van Sandrart en beeldt het titelblad af (Taf. X; ook afgeb.
bij GIRKE, Taf. 67). Ik heb dit werk niet in handen kunnen krijgen.
Evenmin ken ik F.E.C. MEREAU, Taschenbuch der teutschen Vorzeit, Nürnberg 1794, dat zes
aan Cluverius ontleende titelprentjes moet bevatten (Aldus: H. KIRCHNER, Das Germanische
Altertum in der deutschen Geschichtsschreibung des 18. Jhts., Berlin 1938 = Hist. Studien H.
333, bl. 110, noot 19, volgens de ‘Anzeige duroh Gräter in dessen Zeitschrift Bragur, IV, 2, 153
ff.’ [T.a.p. wordt echter niet over de prentjes gesproken!].
Onjuist is GIRKE'S mededeeling (t.a.p. II, bl. 124), dat in CLUVERIUS een afbeelding zou voorkomen
van een munt met de kop van Arminius. Een dergelijke illustratie vindt men wel op het titelblad
van P. BERTIUS, Commentariorum Rerum Germanicarum Libri tres, Amst. 1620 en in: E.C.
WASSERBACH, Dissertatio de Statua illustri Harminii, liberatoris Germaniae, vulgo Hiermensul,
Lemgoviae [= Lippe] 1698 (vgl. afb. 19:2 en bl. 56 en 166:10).
1) De volledige titel luidt: Neuwe Archontologia Cosmica, das ist Beschreibung aller
Kayserthumben... der gantzen Welt.... durch Johann Ludwig Gottfried ... mit den vornehmsten
in Kupffer gestochenen Landt-Taffeln und Stätten gezieret, und verlegt von Matthaeo Merian,
Franckfurt am Mayn in Wolffgang Hoffaus Buchdruckerey 1638 (Univ. Bibl. Utr., Geogr. et Itin.
tol. 19). Een tweede uitgave in het Latijn verscheen in 1649 eveneens bij Merian (Kon. Bibl. 62
B 2). Hierin komt de bedoelde prent voor tusschen fol. 66 en 67.
De naam van den schrijver J.L. GOTTFRIED werd tot voor kort ten onrechte beschouwd als het
pseudoniem van J. PH. ABELIN (vgl. M. SONDHEIM in Het Boek 24 (1936/37) bl. 356). De titel
‘Neuwe Archontologia’ kreeg het werk, omdat het een vertaling is van PIERRE D'AVITY DE
MONTMARTIN'S Estats et Empires du Monde, Paris 1621, dat vaak werd herdrukt maar waarvan
ons geen geïllustreerde uitgaven bekend zijn, de prenten werden ook blijkens de voorrede aan
het Duitsche werk nieuw toegevoegd.
2) Zoo is de linker groep der ter dood gebrachte weduwe vervangen door enkele krijgers, geheel
of gedeeltelijk ontleend aan de prenten bij CLUVERIUS No. 19 en 16.
3) Dit omkeeren van één der beide copieën geschiedde ongetwijfeld om de twee groepen ter linker
en rechterzijde der middenas naar elkaar toe te kunnen rangschikken. Op de achtergrond zijn
ter vulling der compositie twee personen toegevoegd; de rook, die op CLUVERIUS' prent No. 1
opstijgt uit de door de vrouw gedragen vuurpot is weggelaten.
4) Signatuur: Ob. 62a.
1) In C.C. Tacitum De. German. Liber Commentarius, Wittebergae 1664.
2)
[1] teg. bl. 98
Typus aciei per Cuneos
< W. 25

Structae.
[2] teg. bl. 146

Typus capiendi cibi et
convivandi.

< W. 13

[3] teg. bl. 222

Ritus in deligendo duce
Excercitus.

< W. 24

[4] teg. bl. 244

Habitationes et domicilia
priscorum Germanorum.

< W. 1 (spiegelb.) + W.
12.

[5] teg. bl. 294

Luci Sacri et Sacrorum
ritus apud veteres
Germanos.

< W. 14 (spiegelb.)

[6] teg. bl. 318

Funeratio mortuorum.

< W. 26

3) Kenmerkende afwijkingen met CLUVERIUS, die zoowel bij GOTTFRIED als KIRCHMAIER voorkomen:
GOTTF. [1] en KIRCHM. [5] Twee vogels in de lucht; tweede en vierde laag van het zodenaltaar
met verticale streep.
GOTTF. [2] en KIRCHM. [6] Opgespieste paardenkop op de achtergrond recht afgesneden;
wapenrusting aan de brandstapel mét speer.
GOTTF. [3]. en KIRCHM. [2] Vier speeren op de achtergrond nagenoeg evenwijdig; geen
kippenklauwen uitstekend boven de hand van den zittenden man rechts op de voorgrond.
GOTTF. [4] en KIRCHM. [4] Koe toegevoegd achter den man op W. 1; heester toegevoegd op de
achtergrond van W. 12.
4) Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteiten der Provintien en Landen
gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe t' samen vergadert, en aen 't licht
gebracht, door J. PICARDT, Amsterdam 1660 (vgl. MULLER, Historieplaten, No. 45). Zie voor een
afbeelding naar een illustratie met een menschen-offer: E.D. BAUMANN, De dokter en de
geneeskunde, Amst. 1915, bl. 7.
5) GIRKE, t.a.p., II, bl. 125.
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6) C. Cornelius Tacitus Jaarboeken...., Amsterdam 1684 (P. LEENDERTZ, Bibliographie der werken
van P.C. Hooft, 's Grav. 1931, No. 138). WALLER stelt het begin van Joseph Mulder's
werkzaamheid in Amsterdam op 1686 een datum, die in verband met deze illustraties
waarschijnlijk vervroegd dient te worden. Het werk bevat verder van Mulder's hand ter illustratie
der Historiën zes copieën naar VAENIUS' Batavorum cum Romanis bellum (1612; zie beneden
bl. 210:3), de Jaarboeken zijn verlucht met portretten der Romeinsche keizers door A. Vaillandt.
to

7)

8)

1)

2)

De prenten komen ook voor in de 4 ed. van 1684 en de fol. ed. van 1704 (resp. LEENDERTZ
No. 139 en 140).
Onze nummers 13 en 26. Men vindt de copieën resp. tusschen de blz. 494/5 en 496/7 der
genoemde uitgave. De maten zijn 211 × 317 mm. d.w.z. nagenoeg even breed, maar iets minder
hoog dan het voorbeeld. De prenten zijn genummerd 7 en 8 en dragen de volgende opschriften:
‘De Maaltyden en Gasteryen der Germaanen’, ‘De lijkbranding, begraafenis en uytvaart der
Germaanen’ (MULLER, Historieplaten, No. 38, zie ook Dl. IV, bl. 14 No. 38).
OLAV RUDBECK, Aflanticae seu Manheimii pars tertia, Upsala 1698, III, bl. 531.
Geen invloed van de illustraties bij CLUVERIUS vertoonen de houtsneden in de beide voorafgegane
werken over Sksandinaafsche oudheden: OLAUS WORM, Fasti Danici, Kopenh. 1626 en de
Danicorum Monumentorum libri sex, Kopenh. 1633, welke beide verschenen met dezelfde
titelprent door Simon van de Passe.
MULLER, Historieplaten No. 48. De afmetingen zijn 321 × 401 mm d.w.z. de binnenrand van de
prent, zonder de 4 om hooge, wijdloopige Latijnsche opdracht. Het opschrift luidt: ‘Germanorum
vetus Sacrificandi Ritus’ (een ex. bevindt zich in het R. Prentenkab. te Amsterdam).
Deze Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden bevatten o.a. HOOFT'S vertaling van
TACITUS' Germania en GROTIUS' Verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republiek (P.
LEENDERTZ, Bibliographie der werken van P.C. Hooft, 's Grav. 1931, No. 142). Een tweede druk
verscheen in 1728 te Amsterdam bij Gerrit Bos.
De voor ons onderzoek belangrijke illustraties zijn:
(Andr. = Andresen's lijst v. Lazhis-ill.; vgl. noot 165:4).
bl. 6

Aboriginer, en wijze van
der volkeren optocht

< Andr. 1

4

(afb. 52 )
bl. 28

Druïde, of
Menschen-offer in de

< vgl. noot 209:4

3

Bosschen (afb. 69 )
bl. 60

Huwlyksgoet aan de
Bruid gebragt

bl. 85

Gastvrijheid der oude
Germaanen

< Cluv. W. 13 (afb. 62 ,
linkerhelft)

bl. 91

Marcoman, en
saamensweering op
nachtbanketten

< Andr. 16

bl. 96

Dam ere Tairlingspel
onder de Germaanen

< Andr. 21

bl. 103

't Verkoopen der
Slaaven en hunne
dienstbaarheid

< Andr. 15

bl. 110

Lijkplichten der
Germaanen

< Cluv. W. 26 (afb. 62 ).

bl. 117

Overtogt der volken in
Germanie

< Andr. 15

bl. 120

Bojer, nevens 't
aanbrengen van
krijgsroof

< Andr. 16

bl. 124

Ubiër, met een
Ryngezicht

< Andr. 6

bl. 128

Rollo, Koning der
Noormannen

< Andr. 18

1

2
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bl. 142

Sicamber, nevens de
leegerschikking

bl. 144

Der Franken Koning,
rydende naar de
Raadsvergaadering (afb.

< Andr. 3

2

71 )
bl. 154

Cimber, nevens de
maapenschilden der
Germaanen

bl. 160

De Rechtspleegingen in
de leegerplaats van
Varus

bl. 170

Sueef, nevens de
beproeving der kinderen
in den Rijn

< Andr. 13

bl. 175

Longobard, nevens het
plechtig hairkorten

< Andr. 20

bl. 177

Picten, en hunne landing

< Andr. 21

bl. 185

Veldslag der
Hermunduuren en
Katten

< Andr. 5

bl. 192

Hungaar, nevens de
Berggraverijen

< Andr. 4

bl. 195

Tartaar te paarde

< Andr. 9

< Andr. 12

3) T.a.p., bl. 119. De prent is grooter dan het boek (136 × 158 mm) en is ws. oorspronkelijk voor
een ander doel vervaardigd.
4) Zie voor deze bij TACITUS en STATIUS genoemde zieneres, die ook voorkomt in de Leenwendalers
(VONDEL, ed. W.B. V, bl. 269): W. CAPELLE, Das alte Germanien, die Nachrichten der griechischen
und römischen Schriftsteller, Jena 1929, bl. 177, 179, 195 ff.
5) Vgl. noot 168:4. Men vindt de prent, die even groot is als de vorige, tegenover bl. 114. Een
derde, eveneens A.S. gesigneerde prent ‘Huishouding der Germaanen’ ken ik slechts als los
ex. in de Verz. Van Stolk te Rotterdam (aanwinst; niet in de tot heden verschenen deelen van
de catalogus) en in het Prentenkabinet te Amsterdam (Port. 333). De voorstelling is een copie
4

naar No. 12 der Cluverius-illustraties (afb. 63 ). In Amsterdam bevinden zich ook losse
exemplaren van de ‘Slagordens’ en de ‘Kerkplegtigheden’.
7) Onze nrs. 15 tot en met 25, m,a.w. alle prenten die betrekking hebben op de bewapening en
het krijgsbedrijf.
8) Paris, Est. Signatuur: Ob. 62a; 290 × 193 mm.
1) De prent is beschreven bij W. ENGELMANN, Daniel Chodowiecki's sämtliche Kupferstiche Berlin
1926, No. 436. Ze was bestemd voor het in 1785 door A. KLEIN uitgegeven Leben und Bildnisse
der grosen Deutschen. Voor een afb. zie: P. LANDAU, Chodowiecki's Illustrationen zu den
deutschen Klassikern, Berlin 1914, No. 16.
1) Lib. I, cap. XXIX. Cluverius ging in dit opzicht voort op de door Aventinus ingeslagen weg. Vgl.
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2)
3)
4)

5)
1)

bl. 177:1 en KAMPINGA, bl. 85; STEMMERMANN, bl.45 ); DANNENBAUER, Germ. Altert. bl. 25/26;
W. FRENZEN, ‘Germanienbild und Patriotismus im Zeitalter des dtschn Barock’, Dtsche
Vierteljahrsschr. f. Lit. Wiss. u. Geistesgesch. 15 (1937) bl. 205; H. KIRCHNER, Das germ. Altertum
in der dtschn Geschichtsschreibg. d. 18. Jhrt. Bln. 1938 (= Hist. Stud. Bd. 333).
Lib. I, bl. 250 en 299-305.
Zie VONDEL (ed. VAN LENNEP-UNGER) Dl. 1657-1660, bl. 199 en KAMPINGA, Opvattingen, bl. 85.
[A. VESPUCCI?], Le nouveau monde, Paris 1517, bl. 124, geciteerd bij: G. ATKINSON, Les nouveaux
horizons de la renaissance française, Paris 1935, bl. 89. Ibidem en bl. 238 andere voorbeelden,
waaronder A. ORTELIUS, Theâtre de l'Univers, Antw. 1572, fol. 48 betreffende de Japanners.
J.E. TER GOUW, ‘De kerk van ongekorven hout’, Noord en Zuid IV (1881) bl. 273-78.
In Dec. 1680 werd in de Staten van Holland besloten tot het vervaardigen van een serie munten
met op de keerzijde de volgende voorstelling: Pallas Athene, voerend in haar rechterhand een
speer, welke rust op de aarde en van boven getooid is met een hoed. Bij de speer de spreuk:
hanc tuemur. Naast de godin bevindt zich een kolom, ‘koomende tot omtrent de hand van de
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2)
3)

4)
5)

voorsz. Pallas’, op deze kolom ligt een gesloten boek, waarop zij de hand laat rusten. Bij dit
gedeelte staat de spreuk: hac nitimur.
Deze voorstelling lokte onmiddellijk kritiek uit, omdat men vond, dat het gesloten boek onmogelijk
kon gelden als de aanduiding van de Bijbel, die hier voor iedereen open lag. Daar men ook
verder de combinatie van een Pallas Athene met een bijbel zonderling vond, werd deze gestalte
al spoedig tot een ‘Nederlandsche Maagd’, als wier kenmerkendste attribuut niet het dubieuze
boek, maar de speer met de vrijheidshoed gold.
Vgl. P.J. VERMEULEN, ‘Over de Hollandsche Maagd en de Bijbel op onze oude munt’, Kronijk
van het Hist. Genootschap te Utrecht 21 (1865) bl. 167 e.v.).
Zie het artikel door J. BOLTE in de Alg. dtsche Biogr. 30 (1890) i.v. waar o.a. sprake is van S.'
‘haarsträubende Etymologien’.
Halle 1728. De prent draagt de signatuur: ‘Bruhl sc. Lips.’
Deze uitgave bevat verder illustraties der afgoden Irmensula, Radagasius, Flins, Siwa, Crodo,
Triglas, Prono en Svantovitus, die sedert de div. uitgaven der Saksische kroniek (b.v. ed. Mainz
1492) in Duitschland steeds weer werden afgebeeld en waarvan alleen de eerste Germaansch
is. De meeste der overige zijn slavisch (vgl. J. MÁCHAL, Slavic Mythology, Boston 1918).
Voor Irmensul zie: H. WESCHE, ‘Gesch. d. dtschn. Heidentums’, Beitr. z. Gesch. d. dtschn. Spr.
u. Lit. 61 (1937) bl. 78 en J. DE VRIES, Altgermanische Religionsgeschichte I, Bln. & Lpz. 1935,
bl. 239 e.v.
Voor de z.g. in Augsburg vereerde en o.a. in MEISTERLIN'S kroniek (vgl. noot 55:3) afgebeelde
godin Cisa zie: R. KOHL, ‘Die Augsburger Cisa - eine germanische Göttin?’. Archiv f. Religionswiss.
33 (1936).
In deze herdruk vindt men verder eenige afbeeldingen van afgoden, die direct of indirect
samenhangen met de illustraties bij R. VERSTEGEN, Nederlantsche Antiquiteyten, Antw. 1613
(vgl. noot 168:4).
Vgl. noot 205:4.
Zie voor dit boekje bl. 206:2. De bron der hier besproken illustratie wordt door den bewerker
aldus opgegeven: ‘Niet onvoeglyk dient de gestalte en kleeding deezer Druïde, hier vertoont,
getrokken uit Britannia Illustrata, van AYLET SAMMES, die hem nam uit de Janus Anglicus van
SELDENUS, 1 lib. 32 pag. welke ook by MERULA, Cosmograph. 2 part. 3 lib. beneffens deeze
woorden, is uitgebreid: Daar waaren in Voitland zes steene beelden by de kerkdeur aan de
wandt geplaatst, beneeden de pynboomryke Wichtelberg, zeeven voeten hoog. Hy gelooft ze
Druiden te zijn: zy waaren blootbeens, gedekt met eene Griekse gekovelde mantel, een tasch
op zy, Diogenes stok in de eene en een boek in d'ander hand: zyn baard hing tot over de
schaamelheid, met lange kneevels, straf van weezen, met dikke winkbraauwen’ (bl. 29/30).
Het niet vaak uitgebeelde onderwerp Menschenoffers door Druïden komt nog voor in een reeks
anonieme 18de eeuwsche prentjes in het prentenkabinet te Parijs (Q b. 3); vgl. ook noot 205:4.
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VIII. Het verleden als heroïsch tijdvak
A. De reeksen van Vaenius en Tempesta (1612)
IN 1612 deed de Haagsche magistraat 32 pond en 8 schellingen uitbetalen aan Mr.
Pieter van Veen ‘uyt zaeck van twaelff exemplaren van zeker bouck geïntituleert
Batavorum cum Romanis Bellum etc. bij hem aen de Magistraet van Sgravenhage
1)
gedaen leveren’ .
Deze betaling gold een prentwerk met 36 illustraties naar ontwerp van Mr. Pieter's
2)
broeder Otto van Veen geëtst door den Italiaan Antonio Tempesta . Het verheerlijkte
de opstand van de Batavieren onder Claudius Civilis; de prenten waren voorzien
van onderschriften in het Latijn en het Nederlandsen, toegelicht door passages uit
Tacitus' Historiën, welke tegenover de afbeeldingen als even zoovele bewijsplaatsen
waren afgedrukt.
Zelden zal in eenig land de heroïsche uitbeelding van het verleden meer
beantwoord hebben aan de openbare smaak en aan de stemming van de dag. Het
oude verhaal van Burgerhard's rebellie, dat sedert het begin van de opstand tegen
Spanje aan kleurrijkheid had gewonnen, was door het tot stand komen van een
verbond, waarbij de staat der opstandelingen als mogendheid werd erkend, met
een profetisch aureool omgeven.
Het is waar, dat Vaenius' werk zich aandient als een zuiverarchaeologische
aangelegenheid, maar hoe nauwkeuriger aan de tekst van Tacitus werd
vastgehouden, des te wonderlijker en overtuigender was immers de parallel!
Dit prentwerk, waarvan een gedeelte in 1684 voor de uitgave van Hooft's
3)
4)
Tacitus-vertaling werd gecopieerd , en dat nog in de 18de eeuw werd herdrukt ,
was niet de eenige wijze, waarop de geleerde, in Antwerpen vertoevende schilder
Otto Vaenius trachtte munt te slaan uit de heerschende belangstelling voor 's lands
oudste historie.
Enkele maanden na de aanbieding aan de Haagsche magistraat volgde een grootere
5)
transactie, wederom geleid door 's schilders broeder Mr. Pieter . Den 12den Januari
1613 ‘werden gecommitteert een uyt Gelderlandt, Hollandt ende Zeelandt, omme
met eenen hem de kunste van schilderie verstaende naerder te visiteren die stucken
schilderien, alhier gepresenteert bij den advocaet Veen, die zijnen broeder heeft
gemaeckt....’. Den 24sten daaraan volgend verklaren deze gecommitteerden, ‘dat
d' voorz. advocaat Veen gelast is, die nyet minder te laten als voor twee ende twintich
6)
hondert gulden’ . Twee dagen later (26 Januari 1613) werden de schilderijen voor
de gevraagde som aangekocht, om te strekken ‘tot een Ciraet van hare HO.MO.
7)
8)
Camere van Vergaderinge’ . Dat zij - zooals men wel heeft vermoed - aan
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Prins Maurits ten geschenke zijn gegeven, is onjuist. Den 24sten November 1699
werden zij aan den Koning-Stadhouder geschonken, door wien zij op het Loo werden
1)
geplaatst . Den 26sten Juli 1713 werden ze op de veiling van diens nalatenschap
te Amsterdam door de Staten Generaal ten tweede male aangekocht; thans voor
2)
een bedrag van ƒ 1500 . In 1808 volgde de overbrenging naar het ‘Koninklijk Museum
van Holland’, door Koning Lodewijk Napoleon in diens paleis op de Dam, het
voormalige raadhuis, ingericht. Tot 1815, het jaar waarin de door Lodewijk Napoleon
bijeengebrachte kern van het latere Rijksmuseum naar het Trippenhuis werd
overgebracht, bevonden Van Veen's schilderijen zich dus onder één dak met de
schilderingen op de galerij van het Amsterdamsche stadhuis, die wij hieronder nog
herhaaldelijk met de scheppingen van hem en Tempesta zullen vergelijken. Thans
3)
worden zij bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam .
Welke is de verhouding tusschen Van Veen's reeks van 12 schilderijen en de 36
etsen van den Italiaan? Heeft Vaenius, aangemoedigd door het succes van zijn
boekwerk, de voornaamste prenten op paneel herhaald, of is de prentreeks als een
uitbreiding van de geschilderde cyclus te beschouwen? En wat het prentwerk zelf
betreft, wat was het aandeel van elk der kunstenaars?
Aangezien er tot dusver geen schetsen van Van Veen voor het hier besproken
werk zijn opgedoken, moet een onderzoek naar het aandeel van elk der betrokken
meesters zijn toevlucht nemen tot een inwendige stijlkritiek, tot een beschouwing
van het karakter van hun beider werk en tot een onderlinge vergelijking der beide
reeksen.
Vooraf ga een overzicht van de levensloop der twee kunstenaars.

Otto Vaenius.
Otto van Veen werd omstreeks 1560 uit aanzienlijke ouders te Leiden geboren. Na
een leertijd in Rome en een verblijf aan de hoven te Weenen, München en Keulen
vestigde hij, die katholiek was gebleven, zich voor goed in de Zuidelijke Nederlanden;
eerst in Brussel, aan Parma's hof, na diens dood te Antwerpen. Zijn album amicorum
bevat de namen van de geleerde geesten van zijn tijd en zijn eigen geschriften
4)
bewijzen, dat hij zich met hen op één terrein bewoog . ‘Otto Venius noster’ schrijft
5)
Justus Lipsius in 1592 over hem aan Philips van Winghe te Rome . Van Veen,
tegenwoordig in de eerste plaats bekend als leermeester van Rubens, was een dier
typische Renaissance-kunstenaars, die pen en penseel, ‘penna’ en ‘pennello’, met
gelijk gemak hanteerden. In Maart 1598, het jaar, waarin Rubens het meesterschap
verwierf, schrijft Abraham Ortelius een opdracht in Vaenius' Album Amicorum, waarin
hij Van Veen vergelijkt bij Apelles' leermeester Pamphilus. Dat dit geschiedde op
grond van de roem van zijn discipel Rubens is niet waarschijnlijk; het tijdstip is
daarvoor wel wat vroeg. Naar Ortelius zelf aangeeft,
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was Van Veen als gene Griek niet alleen ‘primus in pictura’ maar ook ‘omnibus
litteris eruditus’. Isaac Bullart noemde hem in zijn ‘Academie des Sciences et des
Arts’: ‘l'un des plus sçavants Escrivains, & tout ensemble l'un des plus sçavants
1)
Peintres de (son) siecle’ , en deelt mede, dat van zijn werken nog steeds nieuwe
drukken verschijnen. Kortom, Vaenius behoorde tot dat ras van geleerde,
archaeologie bedrijvende schilders, dat men in de 16de eeuw gelijkelijk in Noorden Zuid-Nederland aantreft, maar dat naarmate de tijd voortschreed in het Noorden
uitsterft, terwijl in het Zuiden Vaenius' leerling Rubens de belangrijkste
2)
vertegenwoordiger ervan werd .

Antonio Tempesta.
Antonio Tempesta (gest. 1630) was achtereenvolgens leerling van den Hollander
Jan van der Straet, die zich in Italië Giovanni della Strada noemde (vgl. bl. 106), en
van Santi di Tito.
Het probleem van zijn ontwikkeling ter zijde latend, kan men zeggen, dat in 't
algemeen zijn stijl opvalt door overslanke, slordig geconstrueerde figuurtjes, die in
grooten getale over het beschikbare vlak zijn verdeeld in een vrijwel steeds zinvolle
en boeiende opstelling. Hij was - gelijk A. Warburg het uitdrukt - één van de
‘italienische Tanzmeistern für monumentales Benehmen und gebärdensprachliche
3)
Eleganz’ .
Zien wij goed, dan is de beteekenis van Tempesta's kunst vooral deze geweest, dat
hij, die stellig niet meer dan een tweede-rangs artist genoemd mag worden, de
verschillende elementen, die in voorafgegane perioden door de uiteenloopendste
figuren en stroomingen waren voorbereid, wist te combineeren tot een eigen stijl,
die wonderwel paste bij wat hij als zijn speciale opgave schijnt te hebben beschouwd:
het zoo levendig mogelijk weergeven van heldhaftige of aangrijpende gebeurtenissen
uit heden of verleden.
Tempesta gebruikt alle middelen, die een illustratieve uitbeelding bevorderen: de
bizarre houdingen der strijdrossen vertolken de hartstocht van het gevecht en de
als repoussoir gebruikte voorgrondfiguren brengen een directe verbinding tot stand
3_4

tusschen den beschouwer en het eigenlijke gebeuren op de achtergrond (afb. 87 ).
Let men op deze ‘directheid’, die hij ook niet-actueele onderwerpen wist te
verleenen, en voegt men bij dit alles nog de voor die dagen buitengewoon groote
productie-snelheid, die dank zij het door hem en zijn atelier gebezigde procédé (een
vrij oppervlakkig gebeten ets) kon worden bereikt, dan krijgt men ongeveer een
beeld van zijn - men zou kunnen zeggen - journalistieke werkzaamheid, en begrijpt
4)
men, hoe zijn invloed zich zoo snel over geheel West-Europa kon verbreiden .
Elders hebben wij uiteengezet, hoe deze invloed zich ook op de Nederlandsche
5)
kunstenaars deed gelden .
Otto van Veen had zich dus geenszins de hulp van een willekeurigen medewerker
verzekerd, en een onzelfstandige medewerker was deze al evenmin.
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Verhouding tusschen schilderijen en prenten.
De vraag rijst, in hoeverre Vaenius' boek Tempesta's invloed vertoont. Kan deze
Italiaan, die zijn composities letterlijk uit de mouw moet hebben geschud, en die
1)
met een oeuvre van ruim 1500 nummers quantitatief als een der grootsten moet
gelden, zich ertoe hebben bepaald, Vaenius' teekeningen dociel na te etsen?
Men behoeft de stijl en de compositie van Vaenius' schilderij met de onthoofding
1

van Julius Paulus (afb. 73 ) slechts te vergelijken met de desbetreffende ets (afb.
2

73 ), om te zien, dat de Italiaan aan de voorstelling evenveel zal hebben toegevoegd,
als ze van den Hollander had meegekregen. Wat de eerste zal hebben behouden,
zullen behalve het globale schema vooral realia als kleeding en bewapening zijn
geweest. In elk geval ziet men Tempesta de kleedij der Batavieren, die wij thans
Bourgondisch noemen, nauwkeurig overnemen. Belangrijker zijn echter voor ons
doel de verschillen. Allereerst het verschil in opvatting van de ruimte: de voor de
schilderijen zoo kenmerkende oversnijdingen worden in de prenten opvallend
vermeden; een tweede niet minder belangrijk punt is de drastischere wijze, waarop
de eigenlijke gebeurtenis is afgebeeld. Dat we in dit laatste een essentieel kenmerk
van Tempesta's kunst mogen zien, kan blijken uit een vergelijking van de twee
slot-scènes dezer reeksen.
Vergeleken bij het desbetreffende schilderij vertoont de ets, voorstellende de
onderhandelingen op de afgebroken brug over de Nabalia, een martialer geest, die
zich niet alleen in de drommen krijgsvolk en hun krijgshaftiger uitrusting, maar
1

2

bovenal in de compositie zelf openbaart (afb. 47 en 47 ). De van onderen geziene
brug en de daardoor zooveel beter getoonde gaping, de rotsblokken en het
stroomende water, het werkt alles mede tot een grimmiger geheel, zoo geheel
tegengesteld aan de werking van de ons in het schilderij gegunde blik op de rivier
met haar uiterwaarden en fraaie steden aan haar oevers. M.a.w. in de prent zijn de
compositie-elementen van het heroïsche gegeven op vooruitstrevender wijze
2)
toegepast dan in het schilderij .
Let men op het verdere werk van Vaenius, waarin de uitbeelding van gevechten
geen rol speelt, dan wordt het waarschijnlijk, dat voor hem de romantische maaltijd
der Batavieren het uitgangspunt der geheele reeks is geweest.
Het is n.l. opvallend, dat in de reeks van twaalf schilderijen tweemaal een maaltijd
in een bosch voorkomt. Terwijl echter het eene schilderij zonder eenige twijfel de
1

‘Samenzwering in het Schakerbosch’ voorstelt (afb. 74 ), is het geenszins duidelijk,
waarom het andere, met de voorstelling van een gezelschap banketeerende dames
3

en heeren, in deze reeks thuishoort (afb. 74 ).
Het prentwerk waarin, gelijk we reeds vermeldden, de desbetreffende passages
uit Tacitus tegenover de illustraties zijn afgedrukt, kan in dezen geen licht
3)
verschaffen, want daar komt een dergelijke episode niet voor .
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Reeds De Saint-Simon heeft in de hierboven genoemde herdruk (1770) deze
moeilijkheid opgemerkt en getracht, er een verklaring voor te vinden, door aan te
nemen, dat een of twee dezer schilderijen later aan de reeks zouden zijn toegevoegd.
Deze verklaring kan ons niet bevredigen. In de eerste plaats spreekt de
bovenvermelde post in de betaalboeken duidelijk van 12 schilderijen en bovendien
valt er een duidelijke samenhang te bespeuren tusschen de compositie van het
2 en 3

laatstgenoemde schilderij en de prent met de Samenzwering (74
).
Bij nauwkeurige vergelijking krijgt men de indruk, dat de prent chronologisch
tusschen de beide schilderijen haar plaats moet vinden en de gevolgtrekking moet
wel wezen, dat niet het tweede, maar het eerstgenoemde schilderij, waarop de
gebeurtenis zooveel duidelijker is weergegeven, later aan de reeks zal zijn
toegevoegd.
Ter verklaring van deze moeilijkheden zouden wij willen wijzen op een in die dagen
geliefd onderwerp der schilderkunst: het ietwat erotisch getinte Venetiaansche
tuinfeest. Een genre, waarbinnen men nu eens een episode uit het leven van den
1)
verloren Zoon, dan weer uit dat van Maria Magdalena kon uitbeelden , en dat men
ook wel, door gebruikmaking van allegorische namen, geheel terugvoerde naar zijn
eigenlijke oorsprong: de middeleeuwsche ‘cours’ en ‘débats d'amour’; naar de sfeer
2)
van de Provençaalsche minnehoven en de Roman de la Rose .
4

Zoo deed nog Pourbus het in zijn minnefeest in de Wallace Collection (afb. 74 ),
en met deze en dergelijke stukken moet Vaenius' kleurig historieschilderij ongetwijfeld
3)
op één lijn worden gesteld . Zelfs meenen wij te mogen aannemen, dat in Vaenius'
reeks het schilderij met het tuinfeest het uitgangspunt voor de geheele onderneming
is geweest. Immers, men zal dit paneel nooit als een later toevoegsel, los van de
historische reeks kunnen beschouwen, daartegen verzet zich weer de invloed, die
er van op Tempesta's prent is uitgegaan. Bovendien, waarom zou Van Veen later
aan de reeks een schilderij hebben toegevoegd, dat met Tacitus' tekst op geenerlei
wijze samenhangt?
De aannemelijkste verklaring is wellicht deze, dat Vaenius, het bekende idyllische
genre van het tuinfeest schilderend, door de gebeurtenissen van de dag op de
gedachte is gekomen, het schilderij als uitgangspunt te nemen voor een historische
reeks met actueele strekking. Er zal een wisselwerking hebben bestaan tusschen
de zwierige, maar tegelijkertijd ouderwetsche dracht der toenmalige landsknechten,
4)
zoo gebruikelijk in deze idyllische kunstsoorten , en de opvatting, dat deze
ouderwetsche kleedij, die men ook van oude afbeeldingen kende, als het costuum
der ‘Batavieren’ moest worden beschouwd.
Eén blik in Vaenius' boek is voldoende om vast te stellen, dat zijn voor-
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stellingen betreffende de kleederdracht der Batavieren zich geheel aansluiten bij
de opvattingen der geleerden uit zijn dagen. Zijn uitbeelding van de scène, waar de
Germaansche vrouwen achter het leger de afloop van de strijd afwachten, om bij
de nederlaag van hun mannen oudergewoonte de hand aan hun kinderen en zichzelf
1

te slaan (afb. 78 ), bewijst, dat Vaenius voor de kleeding dezer Bataven zijn
voorbeelden evenzeer in de Bourgondische tijd had gezocht, als Grotius het voor
de wetten had gedaan! De geleerdheid van den schilder zal er den tijdgenoot stellig
borg voor zijn geweest, dat men hier voor de ‘Batavieren’ even vaste grond onder
de voeten had als bij zijn zoo nauwkeurig aan antieke sculpturen, munten en reliëfs
1)
ontleende uitbeeldingen der Romeinsche soldaten .
***

b. De decoratie van het Amsterdamsche stadhuis (1655-1697)
Bij de inwijding van het nieuwe stadhuis te Amsterdam, den 29sten Juli 1655, was
2)
het gebouw zoowel in- als uitwendig nog verre van voltooid . Ter aanvulling van
het ontbrekende moest waarschijnlijk, de dichterlijke beschrijving dienen, die Vondel
3)
op verzoek van Burgemeesteren kort te voren had vervaardigd . Hoe de dichter
zoo volkomen op de hoogte van de nog niet uitgevoerde plannen kon wezen, blijkt
uit een regel van zijn gedicht; de stads- bouwmeester Daniel Stalpaert, die sedert
de aanvang de bouw had geleid, maakte met hem een rondgang en gaf hem de
4)
noodige toelichtingen . Vondel's gedicht kon hierdoor een belangrijk document
worden voor de bouwgeschiedenis van het stadhuis. Immers het gunt ons een blik
in de plannen, zooals die reeds in 1655 bestonden en in de volgende jaren
5)
successievelijk zouden worden uitgevoerd .

De opdrachten tusschen 1655 en 1659.
Men begon de vertrekken op de eerste verdieping te versieren met schoor- steenen plafondstukken. De beeldhouwer Artus Quellinus de Oude, de ‘Nederlandsche
6)
Fidias’ , aan wien de uitvoering van het beeldhouwwerk was toevertrouwd, schijnt
- tenminste aanvankelijk - ook op de vergeving der schilderopdrachten invloed te
hebben uitgeoefend. De twee eerste opdrachten gingen althans aan Nicolaas de
7)
Helt, alias Stocade , die te Lyon Quellinus' contubernaal was geweest en aan
8)
Erasmus II, Quellinus' broeder . Voor de Justitiekamer, aan de noordzijde van pui
9)
en vierschaar gelegen, vervaardigde Stocade drie allegorische plafondstukken en
in de ten Noorden aan het vorige vertrek grenzende raadkamer, later als ‘Mozeszaal’
bekend, schilderde Erasmus Quellinus in fresco-techniek in 1656 een plafondstuk,
10)
eveneens met allegorische inhoud . Nog vóór 1657 ontstond ook diens
plafondschildering in de schepenzaal, aan de achterzijde van het ge-
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1)

bouw . Voor het op de Zuidelijke hoek aan de voorzijde gelegen vertrek der
thesauriers-ordinaris schilderde wederom De Helt Stocade in 1656 een toepasselijk
schoorsteenstuk, voorstellende Jozef's vooruitziend beleid, welk onderwerp blijkens
2)
de ‘Inwijdinge’ tot de plannen behoorde . Flinck, Bol en Lievens, die allen met de
zoojuist genoemde kunstenaars vriendschappelijke betrekkingen onderhielden,
voerden in hetzelfde jaar 1656 een volgend punt van het programma uit: de
verheerlijking van ‘der Burgemeesteren deugd’ door middel van drie voorbeelden
van waardigheid, eenvoud en onverschrokkenheid, betoond door Romeinsche
3)
consuls . Consul vertaalde men in de 17de eeuw met burgemeester.
Voor de burgemeesterskamer, ten Zuiden aan vierschaar en pui grenzend,
schilderde Lievens een schoorsteenstuk met de geschiedenis van den consul Quintus
4)
Fabius Maximus , die in zijn kamp te Suessa zijn vader Quintus Fabius Maximus
5)
Cunctator beveelt van zijn paard te stijgen . De ten Zuiden wederom aan de
burgemeesterskamer grenzende ruimte, het burgemeestersvertrek, waar de
oudburgemeesters vergaderden, bevatte twee schoorsteenmantels; voor de Zuidelijke
schilderde Govert Flinck het voorbeeld van onkreukbare eenvoud van Manius Curius
6)
Dentatus, die een maaltijd van rapen boven 's vijands goud verkoos , voor de andere
beeldde Ferdinand Bol de onverschrokkenheid uit, door Cajus Fabritius Luscinus
7)
in Pyrrhus' legerkamp betoond .
Het is zeer waarschijnlijk, dat de Amsterdamsche heeren, alvorens een opdracht
te geven, zich een in klein formaat geschilderde schets lieten voorleggen; er zijn
althans van diverse der in het raadhuis aangebrachte schoorsteenstukken
geschilderde ontwerpen van kleiner afmeting over, die wegens hun afwijkingen
8)
bezwaarlijk als copieën kunnen worden beschouwd . Ook schijnt men meer dan
eens verschillende kunstenaars te hebben uitgenoodigd om in wedstrijd een
ontwerpteekening voor het te vergeven onderwerp te maken. Zoo kennen wij van
Bol behalve een schets voor de door Flinck behandelde thema's ‘Manius Curius
9)
10)
Dentatus’ en ‘Salomo's Gebed om Wijsheid’ , twee teekeningen van omstreeks
1655 met het onderwerp ‘Mozes en Jethro’, waarvoor in 1658 Jan van Bronkhorst
11)
de definitieve opdracht zou krijgen . Of zouden de schilders, die uit de ‘Inwijdinge’
konden weten, welke onderwerpen behandeld zouden worden, ook wel op eigen
gelegenheid en op hoop van zegen schetsen hebben gemaakt?

Diverse ontwerpen van Rembrandt.
Er was er één, Rembrandt, die - wanneer niet alle aanwijzingen bedriegen - in deze
jaren herhaaldelijk moeite heeft gedaan om evenals de anderen beslag te leggen
op één of meer opdrachten. Het waren allerminst vlug op papier geworpen schetsen.
Hoogstwaarschijnlijk vervaardigde Rembrandt reeds tusschen de jaren 1655 en
1659 niet minder dan vijf complete schilderijen
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(waarvan vier op ware grootte), welke om redenen, die ons ontgaan, niet op het
stadhuis zijn gekomen, en althans niet meer aanwezig zijn.
Wij beginnen met het onzekerste geval, het schilderij ‘de Cijnspenning’. In de
‘Inwijdinge’ deelt Vondel mede, dat op een niet nader door hem aangegeven plaats
1)
deze parabel zou worden uitgebeeld . In hetzelfde jaar 1655 ontstaat in beperkt
formaat (63 × 84 cm) een schilderij met hetzelfde onderwerp. Dit werk, dat vroeger
2)
algemeen als een eigenhandige Rembrandt bekend stond , moet volgens latere
3)
opvattingen eer aan den jongen Gerbrand van den Eeckhout worden toegeschreven .
Het blijft echter hoogst waarschijnlijk, dat deze leerling van Rembrandt een ontwerp
van zijn leermeester tot uitgangspunt koos. Door Rembrandt was het thema te voren
4)
behandeld in een schilderij van 1629 en een ets van omstreeks 1634 , zoodat de
veronderstelling voor de hand ligt, dat hij met het oog op de stadhuis-decoratie het
onderwerp weer opvatte.
Dit verband met de opdrachten voor het stadhuis wordt nog waarschijnlijker,
wanneer men ziet, dat hetzij Van den Eeckhout, hetzij Rembrandt, in de
architectuurvormen aansluiting zocht bij de classicistische elementen der
stadhuis-architectuur (pilaster, kroonlijst, tongewelf); zelfs een onderdeel als de met
5)
renaissance-ornamenten bewerkte bank schijnt deze functie te hebben . Dit punt
van het programma bleef evenwel onuitgevoerd. Daar we niet weten, voor welke
kamer dit onderwerp geschikt was geacht, is het moeilijk na te gaan, hoe men zich
6)
de uitvoering zal hebben gedacht . In elk geval zal het hoofdaccent zijn gevallen
op de verplichting van den onderdaan om zijn schatting aan de gestelde wereldlijke
macht te voldoen. Uit de gegeven oplossing sprak deze strekking allerminst, en het
dient gezegd, dat het moeilijk zou zijn, in een schilderij deze beteekenis naar voren
te brengen, zonder het eigenlijke onderwerp: Christus' prediking, geheel en al los
te laten.
Wellicht is men later ook tot dit inzicht gekomen en bleef het plan om die redenen
onuitgevoerd.
Het tweede geval van Rembrandt's werkzaamheid voor het stadhuis heeft wederom indien de veronderstellingen juist zijn - een verder stadium bereikt. In
hetzelfde jaar 1655 schilderde deze n.l. een groot doek (179 × 197 cm) met de
7)

1

geschiedenis van Quintus Fabius Maximus (afb. 88 ), hetzelfde onderwerp, dat
Lievens het volgend jaar als schoorsteenstuk voor de burgemeesterskamer zou
behandelen. Men heeft wel eens verondersteld, dat een verplaatsing van de
schoorsteen en de daaruit voortgevloeide formaatverandering van het te beschilderen
vlak de reden zou zijn geweest, waarom Rembrandt's doek - indien het voor dit doel
8)
werd geschilderd - ten slotte geen dienst heeft kunnen doen . De uit de eisch tot
wijziging gevolgde moeilijkheden zouden er dan toe geleid hebben, dat men tenslotte
aan Lievens een nieuwe opdracht heeft gegeven.
Het derde geval van een schilderij van Rembrandt, dat naar onderwerp en formaat
zeer wel met de decoratie van het nieuwe raadhuis kan samenhangen,
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1)

betreft diens ‘Mozes, de tafelen der wet toonend’ van 1659 (thans te Berlijn) .
Volgens een zeer aannemelijke hypothese van Heppner zou het schilderij, zooals
we het thans kennen, een fragment zijn van een grooter, dat bestemd was voor de
Schepenzaal, doch om redenen, die ons wederom ontgaan, niet blijvend werd
aanvaard en omstreeks 1662 vervangen werd door het doek van Bol, dat zich thans
2)
nog ter plaatse bevindt .
Verder meenen wij, dat de beide geschilderde studies ‘Mars in wapenrusting’
(1655) en ‘Athena of Bellona in wapenrusting’, welke in deze zelfde periode
ontstonden, ten nauwste samenhangen met de vraagstukken van de decoratie van
3)
het stadhuis gelijk Rembrandt die opvatte . Ze schijnen een voortzetting te zijn van
het romantisch-heroïsche genre, waarop de meester in zijn ‘Eendracht van het land’
van 1641 reeds eenmaal zijn krachten had beproefd (zie bl. 63), en dat thans in
verband met de te vergeven opdrachten zich weer bij hem aandiende.
Geheel in deze sfeer past ook de omstreeks 1655 ontstane teekening, die terug
gaat op Rafaël's ‘Ontmoeting van Leo I met Attila’, waarover hier beneden in verband
4)
met Rembrandt's Claudius Civilis nader zal worden gesproken .
Tenslotte is er in een veilingcatalogus van 1825 nog een beschrijving van een
schets die men met het ook door Bol en Ovens bestudeerde onderwerp ‘de Slag
5)
bij Xanten’ in verband heeft gebracht .
Wanneer men al deze factoren beschouwt, wordt het wel zeer aannemelijk, dat
Rembrandt in de voor hem in financieel opzicht zoo moeilijke jaren tusschen 1655
en 1659 zich meer dan eens grondig heeft verdiept in de problemen betreffende de
decoratie van het stadhuis. Hij was, gelijk we nog zullen zien, de eenige kunstenaar,
die zich rekenschap gaf van de oplossingen, die de decoratiekunst in Italië voor
soortgelijke vraagstukken had gevonden. Maar terwijl hij zocht, schetste en ontwierp,
ontgingen hem de meeste opdrachten en mochten zijn minder consciëntieuze, doch
stellig ook gemakkelijker plooibare kunstbroeders het eene doek na het andere aan
Hunne Edelachtbaren afleveren.

Overige opdrachten.
Zoo zag Thomas de Keyser, de schilder-beeldhouwer, die verschillende der heeren
had geportretteerd, in 1657 zijn ‘Odysseus en Nausikaa’ in de de- solate-boedelkamer
6)
geplaatst . Dat het den burgemeesters niet in de eerste plaats om beroemde
schilders te doen was, kon blijken uit hun opdracht aan Willem Strycker, alias
Brassemary, die in 1657 een voor de assurantiekamer uiterst zinvol onderwerp
7)
behandelde n.l. ‘Theseus geeft aan Ariadne het kluwen terug’ .
Belangrijker aangelegenheid dan deze opdracht was de betaling op 12 Juli van
hetzelfde jaar van ƒ 2500.- aan Govert Flinck voor een door hem te

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

219
schilderen ‘Salomo's gebed om wijsheid’, bestemd voor de noordelijkste der twee
1)
schoorsteenen in de raadkamer .
Ter versiering van de Zuidelijke schoorsteen in hetzelfde vertrek gaf men den
27sten April 1658 opdracht aan Jan van Bronkhorst, om tegen een honoreering van
ƒ 1800.- de geschiedenis van Mozes en Jethro uit te beelden. Hoewel het doek
blijkens de signatuur in 1659 gereed is gekomen, schijnen zich onmiddellijk na de
aflevering moeilijkheden te hebben voorgedaan. Bronkhorst moest althans het een
en ander aan zijn schilderij veranderen en kreeg tenslotte den 14den Januari 1660
2)
slechts ƒ 1000.- uitbetaald .
Als laatste der tusschen 1655 en 1658 uitgevoerde werken noemen wij Cornelis
Holsteyn's ‘Lycurgus, zijn neef tot zoon aannemend’, dat in de weeskamer werd
3)
geplaatst .
Overziet men deze reeks schilderijen, dan blijkt, dat Burgemeesteren bij het
verleenen der opdrachten te werk gingen volgens een vast plan, waarbij eerst de
plafond- en vervolgens de schoorsteenstukken voor de kamers der diverse colleges
werden besteld.

De Bataafsche opstand als punt van het programma.
Naast de klassieke en de bijbelsche voorbeelden, waaruit men voor de
schoorsteenstukken uitsluitend had geput, was ook aan het oud-vaderlandsche
exempel van begin af aan een ruime plaats toegedacht.
Vondel noemt in zijn ‘Inwijdinge’ (vs. 1121 en vlgg.) de opstand van Burgerhart
als onderwerp der decoratieve schilderingen op ‘de galerij’, de breede gang, die op
de eerste verdieping tot de kamers der diverse colleges toegang gaf. Hoeveel
schilderijen aan dit onderwerp zouden worden gewijd, vermeldt de dichter hier niet;
ook zijn beschrijving der uit te vceren tafereelen is nog vrij vaag. Hij noemt slechts
de volgende punten: bestrijding der Romeinen, overwinning en
vredesonderhandelingen en besluit aldus:
‘De Tyber leert de maght des Rijns beneden kennen,
Omhelst dien bontgenoot, waerop de Faem haer pennen
Ontvouwt met eenen klanck, daer 't aerdrijck van gewaeght....
Aldus eert Tacitus dit bloet, ter deught geschapen’.

Het is het oude exempel van de geduchte strijd met zijn roemrijke afloop, dat hier
nogmaals wordt geformuleerd.
Een andere plaats uit het werk van Vondel doet vermoeden, dat burgemeester
Cornelis de Graeff een voornaam ijveraar voor dit laatstgenoemde punt van het
programma der stadhuisdecoraties is geweest. In zijn ‘Parnasloof’, de voorrede voor
zijn aan De Graeff opgedragen berijmde vertaling van den completen Vergilius
(1660), trekt de dichter de parallel tusschen de opstand tegen Spanje onder de
Oranje's en die tegen Rome onder Civilis.
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‘Als gy uw grootvaêrs tijt by d'oude tijt gelijckt....
Dan schickt uw wackre geest stadts Kapitool en boogen
Te kleeden met een ry zeeghaftige oorelogen,
Geschildert naer de kunst, van vore tot het endt,
1)
Daer Rome ons Bataviers voor bondtgenooten kent’ .

Was de beschrijving in de ‘Inwijdinge’ van 1655 weinig meer dan een globale
aanduiding, thans, vijf jaar later, kan de dichter in zijn betoog twee tafereelen
inlasschen uit de roemruchte strijd. Hij herinnert aan het oogenblik:
‘Toen onder Burgerhart, uit konings bloet gesproten,
Van Cezars heir getreên, in boschloof wiert besloten
2)
Den hals te vryen van 't Latynsch metaelen juk;....’

en noemt verder het verzet van ‘Bruin een duinman’, alias Brinio, den Caninefaat.
Vanwaar deze grootere uitvoerigheid, opvallend indien men in aanmerking neemt,
dat een gedetailleerde opsomming der schilderijen eer in de ‘Inwijdinge’ dan in deze
voorrede tot een Vergilius' vertaling op haar plaats zou zijn geweest?

De opdracht aan Flinck.
De verklaring is deze, dat Vondel in 1660 kon herinneren aan wat De Graeff en hij
kort geleden met eigen oogen hadden aanschouwd.
Toen n.l. in Augustus 1659 bezoek verwacht werd van de personages, die zich
aan het hof te Rijswijk bevonden ter gelegenheid van het huwelijk van Frederik
Hendrik's derde dochter met den vorst van Anhalt, gaven burgemeesters aan Govert
Flinck de opdracht, om binnen enkele dagen een voorloopige uitvoering te geven
aan de decoratie van de galerij, een punt van het programma, dat na het uitvoeren
der schoorsteenstukken aan de beurt kon komen.
Het was geenszins toevallig of willekeurig, dat, terwijl er nog zoo veel van de
plannen onuitgevoerd waren, burgemeesters zich haastten om door hun voorloopige
opdracht aan Flinck den vorstelijken gasten althans een indruk te verschaffen van
hun projecten voor de beschildering der galerij. Want daar, op het voor ieder
toegankelijke en drukst bezochte gedeelte van het stadhuis, wilden zij een monument
stichten ter herinnering aan de roemrijke vrijheidsoorlog tegen Spanje, onder Oranje's
leiding aangegaan. Het oude verhaal van de opstand onder Civilis-Burgerhart leek
hun voor dat doel de waardigste vorm.
Over dit onderwerp zegt Fokkens in zijn ‘Beschrijvinge van Amstelredam’ (1662):
‘zo hebben dan de Batavieren (een treffelijk voorbeeldt der hedendaagse Hollanderen
zijnde) met gewelt der Wapenen haar vryheydt bevochten, even als nu in onze tijd
3)
onder 't Beleyd der Nassousche wapenen...’ .
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In een door hem vervaardigd gedicht, dat hij aan het slot van zijn beschrijving
bijvoegt, heet het onder meer:
‘Hier was CIVILIS nu een voorbeeldt van NASSOUW....’
en
‘In KLAUDIUS, BRINIO, ziet men de namen melden
Van WILLEM, en MAURITS, en FREDRIK, NASSOUWS Helden.
Zoo rees uyt d'eerste gront der vrye Batavier
Het Hollandts Staats-gebouw, met Princelijken zwier’.

Dezelfde strekking spreekt verder uit de hieronder nader te bespreken vierregelige
bijschriften, die Vondel hetzij in deze tijd, hetzij later, voor twee tafereelen dezer
reeks vervaardigde.
Waarschijnlijk was ook de keuze van den kunstenaar niet willekeurig. Onder de
gasten van 1659 bevond zich behalve Amalia van Solms, de keurvorst van
Brandenburg en zijn gemalin, ook Johan Maurits, diens kunstzinnige stadhouder in
Kleefsland. Bij beiden vorsten stond de uit Kleef geboortige schilder bijzonder in de
gunst, gelijk Houbraken weet mede te deelen. Verder verkeerde Flinck (wederom
volgens Houbraken) op een zóó goeden voet met de gebroeders De Graeff, dat
1)
Andries hem vaak opzocht . Flinck was dus uitverkoren om de decoratie der galerij
- althans voorloopig - uit te voeren.
Het merkwaardige bij deze keuze is, dat Bol waarschijnlijk vóór dien reeds eenige
schetsen voor dit onderwerp had vervaardigd. Zoo bevindt zich achter op een
ontwerpteekening van Bol voor het tenslotte door Flinck in 1658 uitgevoerde ‘Gebed
van Salomo’ een schets - met overigens ononwarbare voorstelling - voor de versiering
van een half-cirkelvormig vlak (Graphische Sammlung te München). In dezelfde
verzameling is ook een uitgewerkte teekening voor de scène, waar Claudius Civilis
vóór de slag bij Xanten afscheid neemt van vrouwen en kinderen, die hij op een
2)

2

heuvel heeft doen post vatten om het verloop van de strijd gade te slaan (afb. 78 ).
Bovendien is er van Bol een geschilderde schets van de vredesonderhandelingen
3

op de afgebroken brug (afb. 47 ) en tenslotte nog wordt in een veilingcatalogus van
1814 melding gemaakt van ‘vier historieele Ordonnantien, zijnde de origineele
teekeningen voor de schilderijen in de hoekstukken op de zaal van het voormalig
3)
Raadhuis dezer Stad, zeer fraai met zwart krijt door F. Bol’ . Waarschijnlijk werd
de rustige gang van deze opdrachten gestoord door de spoed, die in verband met
het hooge bezoek van Augustus 1659 geboden was.
Dat de Heeren met Bol's werk niet tevreden zouden zijn geweest, is een voor de
4)
hand liggende veronderstelling, die echter niet aannemelijk moet worden geacht .
5)
Bol genoot evenzeer het aanzien der Heeren als Flinck en kreeg ook later nog
6)
belangrijke opdrachten .
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Bovendien was bij de voorbereidselen voor de plechtige ontvangst aan Bol een
andere taak toebedeeld. Hij voerde - waarschijnlijk met de knechts van Flinck - de
decoraties uit van de ‘vertooningen ende defroyementen’, die naar ontwerp van Jan
1)
Vos ‘de Cheurvorstinne van Brandenburgh (werden) aengedaen’ . Hoe dit zij, de
uitvoering van het plan der Batavieren-schilderijen werd aan Flinck opgedragen.
2)

Uit een gedicht van Vondel van het jaar 1659 blijkt, dat de door Flinck in der haast
vervaardigde schetsen vier in getal waren, en dat zij de volgende scènes weergaven:
1. Samenzwering in het Schakerbosch.
2. Brinio op het schild verheven.
3. Overval op het Romeinsche legerkamp.
4. Vrede tusschen de Bataven en Romeinen.
In tegenstelling met de tot dusver gangbare opvatting, dat deze vier schetsen
door Flinck op ware grootte in vier boogvelden der galerij zouden zijn uitgevoerd,
meenen wij uit de beschikbare gegevens te moeten afleiden, dat hier eer sprake is
van een viertal geschilderde schetsen van beperkte afmetingen, gelijk we ze in de
geschiedenis der voor de Amsterdamsche magistraat uitgevoerde opdrachten reeds
3)
eenige keeren zijn tegen gekomen .
Het is n.l. opmerkelijk, dat Vondel in zijn beschrijving van de schetsen spreekt als
4)
vervaardigd ‘met verwen, in het velt van luttel doeck’ , een aanduiding, die allerminst
doet denken aan werken van ± 5,50 × 5,40 m. Ook past een kleiner formaat beter
bij de korte werktijd, temeer daar Flinck, gelijk we zagen, het werk waarschijnlijk
alleen moest verrichten. Ten slotte wijst in dezelfde richting een vermelding van
twee kleine schetsen door Flinck, elk ongeveer een vierkante meter groot, op een
5)
veiling in 1742 .
Flinck's schetsen, daargelaten op welke schaal zij waren uitgevoerd, vielen zoozeer
in de smaak, dat burgemeesteren nog den 28sten November van het jaar 1659 met
hem een contract sloten, waarbij hij aannam ‘te schilderen 12 stukken tot de galerij
6)
van 't stadthuijs, ieder jaar 2, tot ƒ 1000 't stuck’ .
Het in deze overeenkomst genoemde getal van twaalf schilderijen was vereischt,
omdat er behalve de acht van boven door een halve cirkel begrensde velden, welke
twee aan twee in de vier hoeken der galerij gelegen waren, nog vier
maansikkelvormige vakken te versieren waren boven de boogvormige ingangen ter
Oost- en Westzijde van de burgerzaal.
In de eerstgenoemde acht velden zouden scènes uit de opstand der Batavieren
worden uitgebeeld, in de vier andere ‘de vier Helden die roemwaarde zaken ter
voordeel van hun Vaderland uitgevoert hebben; als onder de Hebreen David en
7)
Simson, en onder de Romeinen M. Curtius en Horatius Cocles’ . Men ziet, dat ook
hier de traditioneele trits werd gevolgd.
Den 2den Februari 1660 stierf Flinck. Wederom zijn we in het ongewisse, want
wij weten niet, wat hij van zijn opdracht reeds had begonnen of voltooid.
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Onzes inziens bestonden er bij Flinck's dood vier geschilderde schetsen van beperkt
formaat en het nagenoeg voltooide doek van het eerste tafereel der reeks: de
‘Samenzwering in het Schakerbosch’. Wij achten het namelijk waarschijnlijk, dat bij
de op hem rustende verplichting om jaarlijks twee reusachtige doeken af te leveren,
de schilder onmiddellijk met het uitwerken van de eerste scène, de ‘Maaltijd in het
1)
Schakerbosch’, is begonnen en dat dit doek in de twee maanden, die er na het tot
stand komen van de overeenkomst verloopen waren, reeds een eind weegs
gevorderd was.
Aanvaardt men deze onderstelling, dan klopt ook Von Zezen's mededeeling, dat
Flinck kort na het opzetten van het later door Ovens voltooide doek stierf, beter met
de werkelijkheid dan wanneer men aanneemt, dat deze schets op ware grootte
2)
reeds van Augustus 1659 dateerde .

Von Zesen's mededeelingen.
Wij dienen nog een oogenblik aandacht te besteden aan de mededeeling in Von
3)
Zesen's ‘Beschreibung der Stadt Amsterdam’, (1664) . Niet alleen, omdat deze
schrijver over Flinck's opdracht bijzonderheden vertelt, die niet van elders bekend
zijn, maar ook omdat zijn verslag der gebeurtenissen in enkele opzichten verwarrend
is en slechts met de grootste voorzichtigheid gebruikt kan worden.
De bronnen van zijn inlichtingen waren stellig goed: hij was met Vondel bevriend
en het is geen gewaagde veronderstelling, dat hij de bijzonderheden omtrent Flinck
uit de mond van zijn landgenoot Ovens heeft vernomen.
Toch blijkt uit zijn beschrijving, dat de gang van zaken hem niet geheel en al
duidelijk voor oogen stond. Zoo zou volgens hem Flinck het tafereel der
‘Samenzwering’ op ware grootte als lijmverfschilderij met houtskool en waterverf
binnen twee dagen hebben ontworpen, ‘damit es dem Fürsten von Uranien, dessen
heldenmühtige Voreltern des Ziviels und Brünions nachfolger zu unseren zeiten
gewesen, bei seiner dazumal instehenden einhohlung, zur ergetzung dienen möchte’.
Met den ‘vorst van Oranje’ kan Von Zesen geen ander bedoelen dan den in 1659
negen-jarigen zoon van Willem II, den lateren Koning-Stadhouder. Deze behoorde
evenwel in 1659 niet tot de gasten. Met zijn moeder, Maria van Engeland, bezocht
4)
hij de stad den 15den Juni 1660 , en werd toen even feestelijk ontvangen als zijn
grootmoeder, tantes en verdere familie het vorige jaar. Dit bezoek had echter vier
maanden na Flinck's dood plaats en diens werk kan dus onmogelijk voor deze
gelegenheid zijn ontstaan.
Daarentegen zijn twee vierregelige gedichten van Vondel, die Von Zesen meedeelt,
en die ons van elders zijn overgeleverd, waarschijnlijk wel ter eere van den jongen
Prins vervaardigd. Daarop wijst reeds hun strekking. Zij leggen n.l. nog meer dan
het gedicht van het vorige jaar de nadruk op de paralleliteit tusschen de daden van
5)
Civilis en Brinio ter eene, en die van Willem van Oranje ter andere zijde .
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Deze gedichten, die op de ‘Samenzwering’ en de ‘Schildheffing van Brinio’ betrekking
hebben, waren volgens Von Zesen op de lijsten der lijmverf-schilderijen aangebracht.
Dat Flinck voor zijn dood ook een ‘Schildheffing van Brinio’ op ware grootte had
uitgevoerd, vermeldt hij echter nergens. Wel noemt hij het in 1661 gereed gekomen
doek van Lievens met dat onderwerp; en het zou toch op zijn weg hebben gelegen
mede te deelen, dat dit schilderij een doek van Flinck verving. Ook over de twee
andere tafereelen, die Flinck blijkens Vondel's gedicht van 1659 heeft uitgevoerd,
spreekt Von Zesen met geen woord; op dit punt is zijn relaas dus onvolledig.
De aannemelijkste verklaring voor deze tegenstrijdigheden is wellicht deze, dat
Von Zesen niet alleen de beide vorstenbezoeken heeft verward, maar ook wat hem
werd medegedeeld betreffende het eenige uitgevoerde doek, in verband heeft
gebracht met de twee hem bekende gedichten van Vondel.

Onze reconstructie van de gang van zaken.
Onze uiteenzettingen samenvattend komen wij tot de volgende reconstructie:
In Augustus 1659 schildert Flinck in verband met het bezoek van den Vorst van
Anhalt e.a. in enkele dagen vier kleine schilderijen met tafereelen uit de opstand
der Bataven, welke door Vondel worden bezongen.
28 November 1659 volgt een contract voor 8 schilderijen. Flinck begint de eerste
scène op ware grootte uit te werken.
2 Februari 1660 verrast hem hierbij de dood.
15 Juni 1660 bezoekt Maria van Engeland met den jongen Willem van Oranje
Amsterdam. Vondel vervaardigt twee vierregelige gedichten bij de eerste twee
tafereelen van Flinck. Wat ons heden nog van Flinck's ontwerpen voor de Opstand
der Bataven is overgeleverd zijn slechts twee teekeningen, waarvan het zelfs niet
is uit te maken, of zij als allereerste ontwerpen in Augustus 1659 ontstonden, dan
wel beschouwd moeten worden als studies in verband met het in November tot
stand gekomen contract. De ééne is een ontwerp voor de ‘Samenzwering’, de andere
1)

1

voor de ‘Schildheffing’ (afb. 81 en 76 ).

Opdrachten aan Rembrandt, Lievens en Jordaens.
Na Flinck's dood werd de vrijgekomen opdracht niet in haar geheel aan één confrater
vergeven. Men wendde zich thans telkens met de opdracht voor één schilderij tot
één kunstenaar. Hoogstwaarschijnlijk werd Rembrandt als eerste uitverkoren om
2)
de eerste scène der reeks, de nachtelijke samenzwering, te schilderen . De opdracht
zelf is ons niet bekend, maar ook van talrijke andere transacties betreffende de
stadhuisbouw zijn geenerlei documenten tot ons gekomen, waarschijnlijk omdat de
Heeren voortdurend op hun hoede moesten zijn voor de kritiek, die van kerkelijke
3)
zijde op hun te buitensporige uitgaven werd uitgeoefend .
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Wat nu de datum van ontstaan van Rembrandt's doek betreft, Schmidt acht het
geenszins onwaarschijnlijk, dat bij het bezoek van den jongen Prins van Oranje den
15den Juni 1660 het werk reeds ter plaatse aanwezig was. Hoe dit zij, het hing er
voor den 21 sten Juli 1662, de datum waarop Fokkens de opdracht dateerde van
zijn ‘Beschrijving van Amsterdam’, in welk boek Rembrandt's werk als ter galerij
1)
aanwezig wordt vermeld .
Den 13den Januari 1661 noteert de klerk van Thesorieren, dat zijn last-hebbers
hem mededeeling hebben gedaan van een overeenkomst, gesloten tusschen
Burgemeesteren en Lievens en Jordaens die ‘ieder een stuck schilderije sullen
maken van Claudius Civilis in de ovalen op de galderije voor de somme van ƒ 1200.ieder, sonder iet meer tot een vereeringhe ofte uyt wat hoofde het soude moghen
2)
zijn, te pretendeeren’ .
De notitie geschiedde hoogstwaarschijnlijk in verband met een op handen zijnde
betaling. Onder één der eerste posten van datzelfde jaar vinden we n.l. ‘Aen Jan
Lievensz schilder bet. twaelffhondert gl. voor het stuck van Brinio in het ovael op
3)
de galderije volgens accord van 13 Jan. laetslede ........ ƒ 1200.-’ en het is moeilijk
1

aan te nemen, dat het schilderij zoo vlug voltooid zou zijn (afb. 77 ). Waarschijnlijk
heeft men op de bekende manier den schilder eerst een kleine geschilderde schets
4)
laten overleggen en werd de getroffen overeenkomst pas aan Thesorieren bekend
5)
gemaakt, toen de betaling voor het definitieve werk diende plaats te vinden .
Jordaens ontving anderhalf jaar later (13 Juni 1662) te Antwerpen door bemiddeling
van Andries de Graeff betaling voor drie schilderijen ‘bij hem ten behoeve deser
stede gemaect op 't stadhuys in de nissen op de groote galerije, waervan twee
6)
stucken ieder voor ƒ 1200.- ende het derde voor ƒ 600.- in prijse bedongen’ .
Vermoedelijk viel het eerste door hem afgeleverde werk zoozeer in de smaak, dat
men hem andere opdrachten heeft verstrekt. De verhouding tusschen den
Antwerpenaar en het stadsbestuur wordt gekenmerkt door een groot eerbetoon van
de zijde der Amsterdamsche heeren. Zoo lieten zij ondanks hun uitdrukkelijke
bepaling van het vorige jaar reeds den 28sten April 1662, wederom door bemiddeling
van Andries de Graeff, den schilder een vereering geworden, bestaande uit een
gouden penning ‘geslagen over de vrede met Spagne, die in 't vertrek van de thesorie
7)
gelegen heeft’ . En nog eenmaal zou er voor den Antwerpenaar een uitzondering
worden gemaakt. Den 27sten November 1664 had men besloten ‘in de eerste vijf
aenstaende jaren, te beginnen met het jaar 1665, geene schilderijen op eenige
plaetsen van het gansche stadthuys aen te besteden, om te schilderen ofte
geschildert te doen koopen, maer van alle die kosten voor den voorsegden tijt de
8)
stadt te excuseren’ .
Veertien dagen na dien (12 December 1664) werd echter bepaald: ‘de plaets in
de gallerij van 't stadthuys alreede gereedt gemaekt, om met een
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schilderij beset te worden, is goetgevonden te doen vullen met een schilderij van
Jordaens tot accomplissement van de historie van Davidt en Goliat, alreede bij hem
begonnen, terwijl de voorsegde meester van die jaren is, dat nae expiratie van vijf
jaren hij apparentelijck onbequaem sal sijn, iets meer in de kunst te kunnen doen,
1)
blijvende verder in volle vigeur de resolutie, op 't selve subject genomen’ .
De door Jordaens behandelde onderwerpen waren behalve de zoojuist genoemde
‘David en Goliath’, die in de Noord-Oostelijke doorgang van de burgerzaal werd
geplaatst, het pendant daarvan ‘Simson en de Filistijnen’ (in de Zuid-Oostelijke
doorgang) en de voorlaatste en laatste scène uit de reeks der Batavieren: ‘Overval
2)

1-2

bij nacht’ en ‘Vredesluiting’ (naast elkaar in de N.O. hoek van de galerij) (afb. 87

).

Moeilijkheden met Rembrandt.
Zoo waren sedert Juni 1662 dezelfde vier scènes uit de opstand der Batavieren,
welke in 1659 door Flinck provisoir - en naar wij meenden te moeten concludeeren
- op beperkte schaal waren uitgevoerd, door de definitieve schilderijen op ware
grootte vervangen.
Inmiddels waren echter omstreeks deze tijd moeilijkheden gerezen met Rembrandt,
moeilijkheden, waarvan de bijzonderheden ons wederom ontgaan, maar die er toe
leidden, dat de schilder het doek terug nam.
Er bestaat n.l. een contract, dat 28 Augustus 1662 tusschen den in steeds grooter
geldzorgen verkeerenden schilder en Lodewijk van Ludick werd gesloten en dat
3)
naar alle waarschijnlijkheid op Rembrandt's ‘Civilis’ betrekking heeft . Van Ludick,
zoo heet het daar, zal ¼ krijgen van alles wat Rembrandt ‘sal comen te profiteeren
over 't stuck schilderije op 't Stadhuys gelevert ende dat voor sooveel als hij van
4)
Rhijn daer van te pretendeeren heeft als hier verder noch off profiteren mach bij
5)
verschildering , ofte anders beneficeren, hoe 't mach vallen’.

Flinck's doek door Ovens voltooid.
Het is kwalijk gevallen! Waarschijnlijk omdat de schilder voor het verschilderen een
vergoeding bedong, terwijl wij uit het contract met Lievens en Jordaens weten, dat
de Heeren niet gaarne zagen, dat de schilders iets ‘,uyt wat hoofde het soude
6)
moghen zijn’, boven de bedongen som pretendeerden . De zaken zijn slepend
gebleven tot de laatste helft van September 1662. Toen verwachtten Burgemeesters
n.l. wederom hoog bezoek, ditmaal van Maximiliaan Hendrik van Beieren, den
7)
jeugdigen Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen .
In hun verlegenheid, om de leege plek op het raadhuis gevuld te krijgen, wendden
zij zich tot Ovens, met de opdracht om in de plaats van Rembrandt's schilderij het
8)
oude doek van Flinck ‘op te maken tot een volcome ordonnantie’ .
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Onze veronderstelling, dat dit doek van Flinck reeds vrij ver gevorderd was, blijkt
geheel in overeenstemming met het buitengewoon geringe bedrag van ƒ 48.-, dat
1)
Ovens den 2den Januari 1663 voor zijn werk ontving . Waaruit zijn werkzaamheden
hebben bestaan, kunnen wij afleiden uit het relaas bij Filips von Zesen, die
mededeelt, dat Ovens het stuk binnen vier dagen voltooide en aan Flinck's compositie
nog tien of twaalf figuren toevoegde (afb. 82).
Uit overgeleverde teekeningen blijkt, dat Ovens, hetzij vóór of na het uitvoeren
van deze hulp-oplossing, nog een eigen ‘Samenzwering’ aan de Heeren heeft
2)
voorgelegd en dat hij ook moeite heeft gedaan, een opdracht te bemachtigen voor
3)
de ‘Slag bij Xanten’ , op welk onderwerp gelijk we zagen ook Bol en wellicht ook
4)

1

Rembrandt hun krachten beproefden (afb. 83 en 80).
De eenige opdracht evenwel, die Ovens nog voor het Stadhuis gewerd, was die
5)
voor een allegorisch schoorsteenstuk in de schepenkamer .
Wij vinden n.l. geen reden om met Noach aan te nemen, dat Ovens op gelijke
wijze als dat met de ‘Maaltijd’ was geschied, ook twee andere doeken van Flinck
zou hebben ‘opgemaakt’ ter vervanging van twee der drie door Jordaens in 1662
6)
afgeleverde schilderijen .

Samenvatting.
Van de Batavieren-reeks, die gedacht was als vulling der acht hoogvelden, waren
dus vóór het jaar 1663 vier schilderijen gereed gekomen, te weten:
in de Z.O. hoek
het 1ste tafereel, ‘Samenzwering in het Schakerbosch’ door Flinck en Ovens
(afb. 82).
1

het 2de tafereel, ‘Brinio op het schild verheven’ door Lievens (afb. 77 ).
in de N.O. hoek
het 7de tafereel, ‘Nachtelijke overval op het Romeinsche kamp’ door Jordaens
1

(afb. 87 ).
7)

2

het 8ste tafereel, ‘Vrede tusschen Cerealis en Civilis’ door Jordaens (afb.87 ).
Voor het derde tafereel, ‘Civilis voor de slag bij Xanten’, kennen we slechts
ontwerpen door Bol, Ovens en wellicht Rembrandt. Uitgevoerd werd deze scène
nooit.

Fresco's van Le Grand.
Wel werd op de daarvoor bestemde plaats in 1697 door een overigens onbekenden
Antwerpschen schilder Le Grand in frescotechniek een decoratie-schildering
aangebracht met het onderwerp: ‘Het oprichten der zegeteekens, door de Batavieren
op de Romeinen veroverd’. Dezelfde meester, die de naam van kunstenaar
nauwelijks verdient, schilderde in het daaraan grenzende
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vierde vak het tafereel der ‘Onderhandelingen op de afgebroken brug over de
1

Nabalia’ (afb. 48 ). Dit was min of meer hetzelfde onderwerp als Jordaens in het
2

achtste vak had uitgebeeld (afb. 87 ). Men was dus van het oorspronkelijke
programma afgeweken. Inderdaad had Le Grand aan de burgemeesters een geheel
nieuw plan voorgelegd, waarin hij voorstelde alle acht boogvelden met fresco's te
vullen. De vier in 1663 voltooide doeken, die zich in deplorabele toestand bevonden,
zouden daarmee komen te vervallen. Den 11 den October 1697 deelden
Burgemeesters aan de Raad mede, dat de schilderijen, geplaatst in sommige der
acht nissen van het gewelf der groote galerij meerendeels waren vergaan ten gevolge
1)
van de vochtigheid der muren . De door Le Grand voorgelegde plannen werden
goedgekeurd en zijn belooning vastgesteld op ƒ 1000.- per schilderij. Verder dan
het beschilderen der twee leege vakken No. 3 en 4 is dit werk evenwel nooit
gekomen. De in 1713 verschenen ‘Wegwijzer door Amsterdam’ noteert bij deze
werken ‘onlangs door eenen le Grand op de Italiaansche wijze in fresco of natte
2)
kalk geschildert; doch hebben bij de kunstkenners geen roem’ . Vermoedelijk heeft
men dus de opdracht aan Le Grand ingetrokken.
Deze episode is in zooverre belangrijk als ze ons leert, dat reeds op het eind van
de 17de eeuw de vier historie-schilderijen op de galerij zwaar van het vocht geleden
hadden. Nog geen eeuw later, in 1770 klaagt De Saint Simon er wederom over, dat
men de composities beter kan leeren kennen uit de beschrijvingen bij Wagenaar
dan ter plaatse, ‘parce que plusieurs sont totalement supprimés et d'autres
3)
presqu'effacés’ . De tegenwoordige toestand rechtvaardigt een dergelijke beschrijving
niet. Wel hebben verschillende werken, b.v. de twee door Jordaens, veel van hun
oorspronkelijke karakter ingeboet. De veronderstelling ligt dus voor de hand, dat
men de doeken éénmaal, wellicht zelfs meermalen heeft gerestaureerd en
4)
overschilderd .

Theorieën van Noach.
Dit gebrek aan kwaliteit verleidde Noach tot de verregaande conclusie, dat de twee
door Jordaens afgeleverde schilderijen uit de Batavieren-reeks evenals Rembrandt's
‘Maaltijd’ ter overschildering zouden zijn opgezonden en nimmer zouden zijn
teruggekeerd.
Volgens Noach zouden genoemde werken vervolgens op dezelfde wijze als de
‘Maaltijd’ vervangen zijn door de oorspronkelijke doeken van Flinck, overschilderd
door Ovens. Verder zou Ovens op de genoemde twee doeken van Flinck ‘à la
Jordaens’ hebben gewerkt, en zou Amsterdam ‘drie werken van Flinck bezitten, die
5)
wel nimmer zichtbaar zullen worden’ . Deze hypothesen zijn ons in geen enkel
opzicht verantwoord gebleken. Teneinde echter de gang van ons betoog niet te
zeer te onderbreken, hebben wij onze argumenten dienaangaande een plaats
tusschen de noten gegeven.
Wij zouden overigens bij deze kwestie niet lang hebben stilgestaan, ware het niet,
dat Noach dit ‘verdwijnen’ der Jordaensen als argument gebruikt
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bij een betoog, waarin hij het verdwijnen van Rembrandt's ‘Maaltijd’ uitsluitend
toeschrijft aan een verandering van de gewelfvorm der galerij gedurende de bouw.
Burgemeesters zouden - aldus de theorie van Noach - met Rembrandt's werk
volkomen tevreden zijn geweest, en slechts een na de aflevering gevolgde
vormverandering van het vlak, waarvoor het doek bestemd was, zou tot afsnijding
hebben genoopt, welke verminking Rembrandt òf in het geheel niet, òf slechts tegen
extra betaling zou hebben willen uitvoeren. Een tegenstelling tusschen de geest
van de opdracht en Rembrandt's oplossing zou dus nimmer hebben bestaan, en
Rembrandt's werk zou volgens het oordeel der tijdgenooten in Van Campen's paleis
geheel en al op zijn plaats zijn geweest.
Men ziet, de conclusie is belangrijk genoeg om de bewijsvoering met de noodige
nauwlettendheid gade te slaan. Jammer genoeg verdraagt de wijze, waarop Noach
zijn materiaal hanteert, de toets der kritiek niet. Terwijl wij voor onze weerlegging
van Noach's reconstructies den belangstellenden lezer naar het noten-deel verwijzen,
laten wij hier als onze meening volgen, dat wel degelijk een verschil in opvatting
1)
voor het fiasco aansprakelijk gesteld moet worden . Deze stelling dienen we thans
nader te bewijzen.

Het prentwerk van Vaenius-Tempesta als voorbeeld voor de
Amsterdamsche opdrachten.
Ten einde een onbevangen inzicht te krijgen in de kwestie der weigering van
Rembrandt's ‘Claudius Civilis’, willen wij ons thans verdiepen in de vraag, wat dan
wel de maatstaf der Amsterdamsche heeren mag zijn geweest. Wat leidde hen bij
het beoordeelen der ontwerpen? Wat had hen geleid bij de keuze van de ‘Civilis’-stof?
Het waren niet de vertooningen op den Dam van 1648, waarvan Gerard Brandt ons
2)
het programma meedeelt ; daarin immers kwam de nachtelijke samenzwering in
het geheel niet voor, terwijl anderzijds een plaats was ingeruimd aan de geschiedenis
van ‘helt Bato’, dien men in het programma der stadhuisdecoraties tevergeefs zal
zoeken.
Daarentegen zijn de eerste vier door Flinck behandelde scènes der
Batavieren-cyclus terug te vinden in Vaenius' ‘Batavorum cum Romanis Bellum’.
Verwonderen kan dit niet, wanneer men let op de geschiktheid van de daar gegeven
voorstelling dier gebeurtenissen voor het gestelde doel: de verheerlijking van de
eigen zoo juist beëindigde opstand, en wanneer men tevens rekening houdt met
het ontbreken van andere dergelijke publicaties. Stellig moet men bovendien de
autoriteit in aanmerking nemen, die Vaenius als geleerde nog op het eind der 17de
eeuw genoot.
Vondel memoreert in zijn gedicht bij het gegraveerde portret, dat na Flinck's dood
3)
verscheen , dat de schilder werd weggerukt tijdens het volvoeren van zijn opdracht
om het stadhuis te bekleeden met historiën, ‘gelijckze Tacitus van outs heeft
uitgedrukt’. Moet men hieruit opmaken, dat Flinck zijn Tacitus las zooals b.v.
Rembrandt zijn bijbel? Geenszins, het wa-
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ren de door Vaenius uitgezochte passages uit Tacitus' tekst, die men ter linkerzijde
van Tempesta's prenten kon vinden!
Ook de Heeren opdrachtgevers hebben meer naar de prentjes dan naar de tekst
gekeken. In het algemeen kan men opmerken, dat voor de burgemeesters het
verschil tusschen een aanvaard en een afgewezen ontwerp voornamelijk hierin zal
hebben gelegen, dat de door hen verkozen oplossing meer overeenkwam met ‘het
boek’ van den geleerden Vaenius. Duidelijk valt dit b.v. waar te nemen bij vergelijking
1

van Flinck's teekening voor de ‘Schildheffing’ (afb. 76 ) met het definitieve schilderij
1

van Lievens (afb. 77 ). Lievens' afwijkingen van het ontwerp van Flinck bewijzen
juist zijn grootere afhankelijkheid van het onmiddellijke voorbeeld: de prent van
3

Vaenius-Tempesta (afb. 77 ). Men zie b.v. op de voorgrond de figuur met de trommel.
De links op de achtergrond van de prent voorkomende groep trompetters bij een
vlag keert mutatis mutandis in elk der uitbeeldingen weer, met uitzondering van
Flinck's ontwerp, dat inderdaad de bij dit onderwerp passende geestdrift niet zeer
duidelijk tot uitdrukking weet te brengen; men vergelijke ook de houdingen der
1)
diverse Brinio-figuurtjes .
Ook Ovens' ontwerp voor de ‘Slag bij Xanten’ (afb. 79) en Bol's geschilderde
3

ontwerp voor de ‘Vredesluiting’ (afb. 47 ) bewijzen, dat het boek van
Vaenius-Tempesta het uitgangspunt was voor de schilders, die zich met deze
2)
opgaven bezighielden . Een soortgelijke verhouding bestaat er verder tusschen
2

Tempesta's prent der samenzwering (afb. 83 ), Flinck's schets (afb. 81) en het
definitieve door Ovens overschilderde doek (afb. 82). Deze laatste vergelijking kan
ten overvloede bewijzen, dat van de toen in Den Haag bewaarde schilderijtjes door
Vaenius geenerlei invloed op de Amsterdamsche onderneming is uitgegaan (afb.
1-3

74 ).
Dat het prentenwerk van Vaenius-Tempesta een rol speelde bij de plannen der
raadhuis-decoratie vindt tenslotte verder een indirect getuigenis in Vondel's
opmerking in de voorrede van zijn ‘Batavische Gebroeders’ van 1663. ‘Toenick den
opstand tegens de Romainen, en de doorluchtige daeden der Batavieren in de
kunstige printen van Tempeest bespiegelde, en, onder andere afbeeldingen, den
Romainschen stadhouder op den stoel zagh zitten, daer Julius Paulus in zijn bloedt
2

geverft lagh (afb. 73 ), en mijn lust vast verlangde dat die historiën, door last der
Burgemeesteren treflijck geschildert, de galery van ons Kapitool, op eene ry, moghten
bekleeden; ontvonckte my een yver om levendigh te ververschen den treurhandel
3)
der Gebroederen....’ . Hieruit te lezen, dat Vondel deze plannen zou hebben
opgesteld, gelijk in de internationale kunsthistorie de gebruikelijke opvatting is
4)
geworden, gaat stellig te ver . Gelijk we zagen, kan Cornelis de Graeff speciaal op
dit punt als de auctor intellectualis worden beschouwd. Het feit, dat Vondel's
opmerking voorkomt in zijn aan De Graeff gerichte ‘Parnas Loof’, maakt het
waarschijnlijk, dat de dichter het prentwerk heeft leeren kennen ten huize van dezen
maecenas en verzamelaar in de dagen, dat hij in de plannen voor de stadhuisbouw
5)
werd ingewijd .
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Rembrandt's opvatting van zijn taak; invloed van Rafaël.
En Rembrandt? Heeft hij ook het boek van Vaenius-Tempesta gekend? Het is in
hooge mate onwaarschijnlijk, dat het hem onbekend zou zijn gebleven. We weten
1)
dat hij prenten van Tempesta bezat , en men heeft in zijn werk invloed van diens
2)
jachttafereelen kunnen aantoonen .
Wij zouden in dit verband willen wijzen op de invloed, die er van Tempesta's hoog
3)
ommuurde en bekanteelde vestingen kan zijn uitgegaan op de dreigende bouwsels
op de achtergrond van Rembrandt's ‘Eendracht van het Land’ en diens ‘Quintus
Fabius Maximus’ (afb. 88), welk laatste stuk dateert uit de tijd, waarin de opdrachten
4)
betreffende de Batavieren-cyclus reeds in het vooruitzicht stonden .
Hoe dit zij, voor Rembrandt was het onderwerp van de nachtelijke samenzwering
iets totaal anders dan voor al zijn voorgangers, de geleerden incluis.
Het probleem van een groep tafelende personen was sedert Leonardo en Tintoretto
in de decoratieve schilderkunst een der groote opgaven geworden, ongeveer zooals
het ruiterstandbeeld in de beeldhouwkunst of de mis in de muziek. Rembrandt wist
dat; hij kende (zij het niet uit eigen aanschouwing) wat de grootsten der grooten in
5)
dit opzicht hadden gepresteerd . In zijn ijver hen te evenaren worstelde hij met
problemen, waarvan zijn opdrachtgevers zelfs het bestaan niet vermoedden.
Hierboven (bl. 217) wezen wij er reeds op, dat Rembrandt in zijn ontwerp voor
de ‘Cijnspenning’ rekening hield met de architectuur van het Amsterdamsche
stadhuis. In verhoogde mate geldt dit voor zijn ‘Civilis’. De onlangs door Oppé
gepubliceerde teekening naar Rafaël's ‘Ontmoeting van Leo I met Attila’ bevat in
6)
dit opzicht belangrijke aanwijzingen . Dat Rembrandt telkens weer Rafaël's
7)
composities bestudeerde, werd reeds herhaaldelijk aangetoond . Voor het
onderhavige geval - Oppé verzuimt het op te merken - kan Rembrandt gebruik
hebben gemaakt van de prenten door François Collignon (1609-1657) of door
8)
Samuel Bernard (1615?-1687), die van deze muurschildering bestonden .
De schets van Rembrandt bewijst, dat de meester, alvorens zelfstandig zijn opgave
uit te werken, zich er rekenschap van wenschte te geven, hoe Rafaël de decoratieve
vulling van een door een halve cirkel begrensd vlak had verwezenlijkt. De teekening,
die aan alle zijden is afgesneden, vertoont aan de bovenhoeken twee gebogen
zijden, die moeilijk tot een zuivere halve cirkel kunnen worden aangevuld. Dit zou
wijzen op een vroegere datum van ontstaan, hetgeen wederom met de teekenstijl
9)
in overeenstemming zou zijn . De teekening kan n.l. bezwaarlijk op 1661 gesteld
worden, wel op 1653/55.
Het is interessant te zien, hoe Rembrandt de geheele compositie in elkaar schuift
en alle lange, hooge vormen drukt.
Nu wij eenmaal weten, dat Rembrandt voor zijn Civilis-studies prenten naar Rafaël
heeft gebezigd, kan ons ook de herkomst van een ander onderdeel op één zijner
schetsen duidelijk worden. Wij achten het n.l. zeer waar-
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schijnlijk, dat Rembrandt's oplossing om een ronde baldakijn boven de disch aan
1

te brengen (teekening H.d.G. 411; afb. 86 ) een vrije toepassing is van Rafaël's
1)
koepels op de ‘Verdrijving van Heliodorus uit de tempel’ . De bedoeling is in beide
gevallen dezelfde: vergrooting der dieptewerking, en het zou een voor Rembrandt
zeer kenmerkende wijze van overnemen zijn geweest, dat hij Rafaël's koepels, die
het licht doorlaten, omzette in een overhuivende baldakijn, die het licht reflecteert.
Het artistieke probleem, dat Rembrandt zich bij het vervaardigen van deze
schetsen stelde, betrof de verhouding van de figuur tot de ruimte. Alle proeven, die
men hem ziet nemen, betreffen de vraag, of de ruimte, zelfs in decoratieve
schilderingen van zeer groot formaat, haar primaire beteekenis kon blijven behouden,
dan wel of in de plaats daarvan aan de figuur als drager van de actie de voornaamste
rol moest worden toegekend. ‘Nahsicht’ of ‘Fernsicht’ noemt de Duitsche
2)
kunstgeschiedenis het probleem (afb. 85 en 86).
Rembrandt heeft op dit punt geweifeld en ernstig gezocht naar een oplossing,
die hem voor het gegeven geval het meeste verantwoord scheen. In dit licht worden
ook de veranderingen, die hij in zijn schets naar Rafaël's compositie toepaste,
verklaarbaar. Let men op de zoo juist aangeduide probleemstelling van ‘Nahsicht’
of ‘Fernsicht’, dan begrijpt men, waarom Rembrandt al nateekenend de verhoudingen
van de figuren ten opzichte van het vlak wijzigde.
Hoeveel der toen in Holland levende kunstenaars zullen bij dergelijke vraagstukken
hebben stilgestaan?

Rembrandt's belangstelling voor het onderwerp.
Maar daarnaast - het is in hooge mate merkwaardig voor zijn kunstenaarschap verdiepte hij zich eveneens meer dan een der anderen in de eischen van het
onderwerp. Zoo stelt hij zich b.v. de vraag, hoe de gemeenschappelijke eed, die
volgens Tacitus ‘barbaro ritu’ werd afgelegd, gezworen zal zijn, en hij geeft als
3)
oplossing de door geen der andere schilders uitgebeelde zwaard-eed .
Wij willen niet nalaten, in dit verband te wijzen op een zijde van Rembrandt's
kunstenaarschap, die niet altijd voldoende in het licht wordt gesteld: zijn
wetenschappelijke aanleg. Rembrandt was een studieuze geest. Hij citeerde,
paraphraseerde en emendeerde op zijn gebied met een volharding, een feitenkennis
en een stoutmoedigheid, die in methodisch opzicht slechts met de werkwijze der
groote 17de-eeuwsche philologen vergeleken kan worden.
Zijn studiezin beperkte zich zelfs niet uitsluitend tot zijn eigen terrein. Tegenover
de voorstelling van een Rembrandt, die als kunstenaar-bij-de-gratie-Gods slechts
uit zijn aesthetische inspiraties put, kan men het niet genoeg herhalen, dat de
gipsafgietsels naar Romeinsche keizerbustes, die des kunstenaars ‘Kunst-caemer’
sierden, tusschen de overige kunstschatten door in chronologische volgorde waren
4)
opgesteld .
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Op dezelfde nauwgezette wijze neemt hij de uitbeelding van het Civilis-verhaal ter
hand. Want wanneer men van één der kunstenaars zou willen getuigen, dat ze
Tacitus' tekst hebben gelezen, zou de naam genoemd moeten worden van den
vereenzaamden Rembrandt, wiens jarenlange omgang met de Bijbel hem geleerd
had, wat het zeggen wil, een tekst in zich op te nemen. Zoowel Vaenius en Tempesta
als later Flinck en Ovens waren voorbijgegaan aan een door Tacitus vermelde en
door Vaenius in zijn voorrede herhaalde bijzonderheid, die Rembrandt onmiddellijk
als uitgangspunt voor zijn Civilis-uitbeelding aangreep: diens eenoogigheid. Of moet
men het aldus formuleeren, dat al de zoojuist genoemde kunstenaars begrepen
hadden, wat men wel en wat men niet uitbeeldt? Dat zij gevoel hadden betoond
voor het ‘decorum’ van het onderwerp, en dat zij overeenkomstig de eisch der
‘welvoegendheid’ den held der Vrije Nederlanden en het prototype der Oranjes
1)
hadden uitgebeeld, niet zooals hij was geweest, maar zooals hij ‘had kunnen zijn’?
Wanneer men weet, dat reeds in de 17de eeuw de meening had post gevat, dat
2)
het historiestuk niet Rembrandt's. sterkste zijde was , wint de laatste veronderstelling
aan waarschijnlijkheid. Maar de ironie van het noodlot wordt er niet minder door:
Rembrandt's groote ambitie als schilder bestond erin, door het historiestuk uit te
1-2

blinken (vgl. afb. 84

).

Redenen der weigering.
Elders heeft schrijver dezes in den breede aangetoond, hoe diep de tegenstelling
was tusschen het schoonheidsgevoel van Rembrandt en dat van de hem omringende
3)
samenleving . Aan alles wat het groeiende, bloeiende Amsterdam aan nieuws en
stralends had te bieden, ging de kunstenaar zeer bewust met afgewende oogen
voorbij. Wanneer het oude stadhuis afbrandt, haast hij zich, de aanblik der ruïnes
in een teekening vast te leggen; Van Campen's wereldwonder laat hem onverschillig
4)
en hij heeft er zelfs nimmer een krabbel van gemaakt . Zijn voorliefde voor het
schamele, het ruige en vervallene, het lompe en zware noemden wij eens zijn
‘alchimistentrots, die met verwerping van wat schoon schijnt, zelf maken wil wat
5)
schoon is’ . Hoe weinig was de Renaissancistische helden-cultus in
overeenstemming te brengen met dit kunstenaars-credo!
Waarlijk, het fiasco van Rembrandt's ‘Civilis’ behoeft tot zijn verklaring geen
intrigeerenden Vondel. En al moge Six' verklaring, dat de overschildering van het
tafelkleed een aanleiding tot de verwijdering kan zijn geweest, wellicht eenigermate
met de gang van zaken overeenkomen, de kern der kwestie wordt ook hierdoor niet
6)
geraakt .
Wij doen goed, ons in het algemeen te hoeden voor overdreven-romantische
7)
trekken in onze Rembrandt-voorstelling . In de geschiedenis der opdrachten voor
het Amsterdamsche stadhuis laten evenwel de thans bekende feiten zelfs de
larmoyantste fantasie ver achter zich. Terwijl De Roever in 1891 nog kon spreken
8)
van een toevallig, zij het betreurenswaardig incident , weten we
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thans beter. Vijf of zes maal bereidt de meester zich voor op de decoratie van een
interieur, dat hem als gebouw geen belangstelling kon inboezemen. Wanneer hij
dan tenslotte een opdracht krijgt voor een thema, dat hem om meer dan een reden
na aan het hart moest liggen, onderwerpt hij zich aan de eischen van zijn opgave
met meer nauwgezetheid en artistiek verantwoordelijkheidsgevoel dan wie ook
onder zijn kunstbroeders .... maar de kracht van zijn persoonlijkheid maakt het
resultaat van zijn arbeid onaanvaardbaar.
Want ook dit zij uitdrukkelijk vastgesteld: de burgemeesters kònden Rembrandt's
oplossing niet aanvaarden. Hun gebrek aan smaak te verwijten, zou even
onhistorisch zijn, als Rembrandt zijn isolement na te houden.
De bespreking van Rembrandt's Claudius Civilis is tot dusver vrijwel zonder
uitzondering gevoerd in de vorm van een requisitoir, waarbij men hetzij personen,
hetzij begrippen of stroomingen aansprakelijk stelde voor het verminken van wat
ongetwijfeld een van Hollands diepste en doorwrochtste kunstwerken is. De gevallen,
waarin men het odium op bepaalde personen meende te kunnen afwentelen,
1)
bespraken wij reeds . De ideologische tegenstellingen, die men achter dit proces
waarnam, verdienen in hoogere mate onze belangstelling.

Het ‘litteraire’ en het uitheemsche.
Daar is ‘het litteraire’, waaraan men verweet, dat het als vijand van elk waarachtig
artistiek gevoel in zijn aandacht voor wat men smalend ‘het onderwerp’ noemde,
de zuivere waardeering van het kunstwerk had belemmerd.
Ook deze houding der moderne critici is onhistorisch. Het is onhistorisch te
veronderstellen, dat onze huidige, ‘losse’ instelling tegenover het kunstwerk,
waardoor inderdaad een zuiverder waardeering der strikt-artistieke kwaliteiten
mogelijk werd, het deel had kunnen zijn van de tijdgenooten van Rembrandt.
Wanneer wij de maatschappelijke kanten van zijn opdracht als iets bijkomstigs
voelen, en ons niet dan met moeite een denkbeeld kunnen vormen van het primaire
belang, dat daarin voor de opdrachtgevers was gelegen, moet het geconstateerde
‘noodelooze’ surplus bij de anderen ons tot voorzichtigheid manen; wellicht verraadt
zich op deze wijze een gemis bij onszelf.
Onhistorisch is deze moderne minachting voor ‘het onderwerp’ vooral ook daarom,
omdat zij, gelijk we hierboven reeds zagen (bl. 38), door de kunstenaars dier dagen
geenszins werd gedeeld.
Het was geen tactische manoeuvre der leeken, die zoodoende het hun minder
vertrouwde terrein der technische uitvoering wilden mijden. De litteratoren schrijven
in theoretische verhandelingen over hun eigen vak al evenmin over de stylistische
2)
waarde van rhythme, dictie, woordenkeus, zinsbouw of enjambement . Het
onderwerp, ‘il concetto’, en al de eischen die met een ‘welvoegelijke’ behandeling
daarvan gepaard gingen, ziedaar het punt waarover theoretische beschouwing
mogelijk was. Dat de 17de-eeuwsche kunst-
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theorie de beeldende en de litteraire kunsten zoo in elkaars nabijheid waarnam,
geschiedde niet, omdat men de een in het keurs van de ander drong, maar omdat
men beide beschouwde van een standpunt, dat gelijkelijk verwijderd was van de
1)
speciale technische eigenaardigheden van beide kunstsoorten .
Een andere, in verband met Rembrandt's ‘Claudius Civilis’ vaak opgemerkte
tegenstelling is die van het nationale tegenover het uitheemsche. Bij een bespreking
van deze kwestie heeft men telkens weer de zich in het Amsterdamsche stadhuis
en zijn decoraties openbarende smaak voorgesteld als ‘het uitheemsche, dat de
eigen kunst verdrong’. De vraag is, of deze formuleering in haar simplificeering der
feiten niet evenveel onjuistheid als juistheid bergt.
Het is ongetwijfeld juist, de stijl van het stadhuis uitheemsch te noemen, inzoover
deze bewust antikiseerend en italianiseerend was. Onjuist lijkt het ons, hieraan niet
toe te voegen, dat men in het toenmalige Italië, laat staan in de klassieke wereld,
tevergeefs het voorbeeld van Van Campen's schepping zal zoeken.
En wat de decoraties betreft, het is waar, dat ‘het nationale’ er inderdaad niet aan
het woord is gekomen en dat de poovere resultaten in schrille tegenstelling zijn met
de gelijktijdige bloei der Hollandsche schilderkunst. Maar alvorens verwijten te
richten tot hen, die deze vaderlandsche kunst geen gelegenheid gaven zich uit te
spreken, is het raadzaam zich af te vragen, of deze waarlijk in staat zou zijn geweest
onder de gegeven omstandigheden het woord te voeren.
De miskenning van de beteekenis van het onderwerp voor het 17de-eeuwsche
kunstbesef en een overprikkeldheid ten opzichte van de eer der Hollandsche
schilderschool verleidden Neumann tot een uitval, die wij hier willen citeeren als
samenvattend voorbeeld van de toon, waarop men heeft gemeend deze
aangelegenheid te kunnen behandelen. Naar aanleiding van Vondel's regels:
‘De schilderkunst zocht stof by Grooten, niet by kleinen,
Uit Godts gewyde blaên, en d'outheit der Romainen’,...

merkt Neumann op:
‘Der hollandische Dichter Vondel, Rembrandts Zeitgenosse, hat in den berühmten
Alexandrinern, mit denen er 1655 die Einweihung des neuen Rathauses von
Amsterdam feierte im Hochmut des antikisch gebildeten Humanisten der
holländischen Malerei mit dem unverschämten Satz den Fehdehandschuh
hingeworfen: die Malerei suche ihren Stoff bei Grossen, nicht bei Kleinen. Indem er
im Begriff ist, die Werke der Plastik und Malerei zu schildern, die dem Rathaus
aussen wie innen als künstlerischer Schmuck dienen sollen, wagt es dieser Vertreter
der holländischen “Bildung” alles was die holländische Malerei für Zeit und Ewigkeit
gross gemacht hat, vom Stand-
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punkt seiner akademischen Renaissancelehre aus in Bausch und Bogen zu
1)
verurteilen’ .
Men kan het met Neumann eens zijn, dat ‘die Entdeckung des Kleinen’ en ‘die
Entdeckung des Grossen im Kleinen’ den ‘Ruhmestitel der holländischen Malerei
bildet’, en zich desniettemin tot een oogenblik van rustiger bezinning gedrongen
voelen.
Laten we eens een oogenblik veronderstellen, dat Vondel inderdaad die werken,
waar het ‘groote in het kleine ontdekt was’, als norm voor de hier te vervaardigen
decoratieve wandschilderingen zou hebben gesteld. Het is niet moeilijk, zich voor
te stellen welk een gerechtvaardigde afkeuring juist Neumann, de schrijver van een
studie over ‘Rembrandt als Monumentalmaler’, hiertegen zou hebben geuit!
Of Vondel het juiste gevoel voor deze kant van Holland's glorie heeft bezeten is
een andere vraag; zeker is, dat het gemis ervan hem nergens minder kon schaden
dan hier.
Tenslotte valt nog de opmerking te maken, dat Neumann's vertaling allerminst
de zin van het vers van Vondel weergeeft! Dat bevat n.l. geenszins een veroordeeling
van ‘alles wat de Hollandsche schilderkunst voor tijd en eeuwigheid’ had groot
gemaakt, maar alleen de opmerking of - zoo men wil - de opwekking, om de stof
voor de schilderijen te ontleenen aan belangrijke geschiedenissen uit de bijbel of
de klassieke oudheid.
En zelfs deze opwekking tot het kiezen van waardige onderwerpen was geen
uitvinding van den goeden Vondel. Poussin had het Ronsard nagezegd: ‘Tu auras
2)
en premier lieu les conceptions hautes, grandes, belles, et non trainantes à la terre’ ,
en reeds Scaliger had in zijn kunsttheorie aan de beide zusterkunsten dezelfde
verheven eisch gesteld.
De neiging, om wat in het gansche toenmalige Europa gangbaar en geldig was,
toe te spitsen tot een typische uiting van Hollandsche kruideniersgeest, is een weinig
3)
bevredigende oplossing voor de moeilijkheden, die in deze kwesties zijn gelegen .

Het isolement der Hollandsche kunst.
Elders vindt Neumann de rust tot een objectievere kenschetsing van de toestand:
‘Von der Gesamtausmalung des Stadthauses bleibt trotz grosser aufgewendeter
Geldmittel der Eindruck, dass die holländische Kunst die Prüfung in monumentaler
4)
Historie, vor die sie gestellt war, nicht bestanden hat’ .
De reden tot dit falen lag in de uitzonderlijke positie van de Hollandsche
17de-eeuwsche schilderkunst. Neumann zelf noemt het een feit, dat men zich niet
vaak genoeg voor oogen kan houden: ‘Die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts
taucht für ein halbes Jahrhundert wunderhaft aus dem Meer der europaischen
Renaissancekunst auf, um spurlos zu verschwinden. Inmitten des hollandischen
Humanismus der Bildung und Gelehrsamkeit, ge-
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genüber einer klassizistischen Architektur, die die nationale Ueberlieferung
verleugnete, ging diese Malerei stolz unabhängig, frei und mächtig, doch wie ein
1)
Traum vorüber’ .
Het nationale element der schilderkunst, dat wat Holland's naam nog altijd glans
verleent, lag geheel afzijdig van de internationale stroomingen. De weinige keeren,
dat de Hollandsche kunstenaars trachtten volgens de Europeesche opvattingen te
werken, werden tot evenzoovele mislukkingen. Het blijkt dan, dat het hun ontbreekt
aan fantasie en aan gevoel voor monumentaliteit. In plaats van waardigheid geven
zij stijfheid, en hun fijn gevoel voor kleurverhoudingen blijkt in het groote formaat
geen stand te kunnen houden.

Rembrandt's afzonderlijke positie.
Deelt Rembrandt nu in dit onvermogen, zooals hij voorgaat in de nationale roem?
Geenszins. De situatie is gecompliceerder. Terwijl hij in de ‘Entdeckung des Grossen
im Kleinen’ geen der Hollanders iets toegaf, was Rembrandt tevens op de punten,
waar de krachten van zijn confraters te kort schoten, volkomen voor zijn taak
berekend. Hij was op de hoogte van de internationale kunstontwikkeling en kende
het essentieele der groote oplossingen vóór hem; zijn fantasie was ongebreideld
en men kan zich geen formaat denken, waarvoor zijn schildersdrift zou hebben halt
gemaakt. Rembrandt's falen moet niet aan negatieve, maar aan positieve
eigenschappen worden toegeschreven. De afzijdigheid der Hollandsche schilderkunst
geldt niet voor hem; zijn isolement is niet nationaal, maar individueel.
Wij wezen reeds op de onvereenigbare tegenstelling tusschen Rembrandt's drang
tot ‘Entheroisierung’, die een der diepste bronnen is van zijn kunstenaarschap, en
de heroïseering der Renaissance.
Een ander punt, waardoor juist Rembrandt voor ons als een der grootsten onder
de grooten geldt, is het tijdelooze, onhistorische, magische en poëtische van zijn
kunst. Alles eigenschappen, die - volgens de opvatting der Renaissance onvereenigbaar waren met monumentale kunst. Onthutst door de aanblik van zijn
conspireerende schippers en turfdragers, konden zijn tijdgenooten geen oog meer
hebben, voor de sacrale wijding van dit eedverbond.
Rembrandt's gave om een onderwerp als dat van Civilis' nachtelijk drinkgelag om
te zetten in het sprookjesachtige, magische verhaal, dat zelfs bij het bewaarde
fragment ons ademloos geboeid houdt, werd hemzelf tot vloek. Want - gelijk Hamann
opmerkte - juist dat ‘tijdelooze, onhistorische, magische en poëtische maken, dat
zijn Civilis ondanks de geweldige werking, die ervan uitgaat, als monumentale kunst
2)
niet geslaagd kan worden genoemd’ .
Wij vestigden hier de aandacht op deze uitspraak van Hamann niet in de eerste
plaats, omdat het een der weinige gevallen is, dat een modern kunsthistoricus nog
anders dan uitsluitend prijzend over den ‘Claudius Civilis’
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oordeelt, maar vooral omdat Hamann, in afwijking van andere onderzoekers, niet
‘het kunstwerk’, maar het probleem der monumentale kunst in het middelpunt van
zijn belangstelling plaatst.
Slechts een dergelijke wijze van beschouwen veroorlooft bij zoo ingewikkelde
vraagstukken als die betreffende Rembrandt's ‘Samenzwering in het Schakerbosch’
een rechtvaardig oordeel.
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Claudius Civilis, waarvan het manuscript mij door de directie van het Warburg Institute met de
grootste bereidwilligheid ter beschikking werd gesteld.
Voor invloed van Tintoretto op Tempesta zie hierboven noot 106:3.
4) Zijn invloed werd tot dusver uitsluitend bestudeerd in verband met R e m b r a n d t (Vgl. N.
BEETS, ‘Herscheppingen’, Feestbundel Bredius, Amsterdam 1915, bl. 1 vlgg.; J.L.A.A. M. VAN
RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie, Rotterdam 1932, blz. 3 noot 2, 118 e.v., 159 e.v.) en
met de M e t a m o r p h o s e n - i l l u s t r a t i e s (zie: M.D. HENKEL, ‘Illustrierte Ausgaben von
Ovids Metamorphosen im XV., XVI., und XVII. Jahrhundert’, Vorträge Bibliothek Warburg
1926-1927, bl. 100 vigg.).
Van zijn samenwerking met N. en Z. Nederl. kunstenaars zou een reeks typische voorbeelden
te noemen zijn.
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5) ‘Tempesta en de Historie-Schilderingen op het Amsterdamsche Raadhuis’, Oud-Holland 56
(1939) bl. 53 e.v.
1) THIEME-BECKER, 32 (1938) bl. 516.
2) Een grisaille op doek (110 x 93 cm), vrij naar deze prent, kwam voor in de veiling van 10-VI-1942
o

te 's-Grav. (N 7, toegeschr. aan A. Bloemaert).
3) De schilderijen in het Rijksmuseum zijn alle aan de achterzijde voorzien van een verklarende
beschrijving in Latijn en Nederlandsch met uitzondering van dit eene, waarmee men blijkbaar
geen raad heeft geweten. Het wordt in de catalogus ‘De Avondmaaltijd’ genoemd en op de derde
plaats van achteren in de reeks gerangschikt, O.i. zou het beter als allereerste of allerlaatste
kunnen worden beschouwd, als een schildering van de idyllische toestand, hetzij vóór of na de
opstand, als een vredige pro- of epiloog.
Bij MOES & VAN BIEMA bl. 24 is sprake van elf schilderijen (brief van Temminck van 17-VI-1799)
de uitgevers wijden hieraan geen aandacht en spreken op bl. 173/4 en 216 van twaalf
schilderijtjes, vgl. ook ibidem, bl. 38.
1) Twee verwante thema's, die ons hier verder niet behoeven te interesseeren zijn: de manieristische
Godenmaaltijd en de vooral in de tapijtkunst voorkomende banketten bij jachtpartijen. Zie voor
het eerste b.v. Hendrik van Balen's Godenmaaltijd te Angers, afgebeeld in Jahrb. Wien 33 (1916)
bl.331, Taf. 25 en Rottenhammer's schilderij te Petersburg, (ibidem, bl. 347, Taf. 34). Het genre
verloor later zijn mythologisch karakter (zie: PLIETZSCH, ‘Esaias van de Velde's Gesellschaft auf
der Terrasse’, Amtliche Berichte aus den preuss. Kunstsammlungen 40 (1919) kol. 137 e.v.),
niet zijn zinnelijke aard, getuige Jan Lys' Tuinfeest, Berlijn (afgeb. Bollettino d' Arte Ser. II. Anno
I (1921) bl. 25). Zie voor dit thema: K. STEINBART, Johan Liss, Bln. 1940 bl. 45, ‘Der Liebesgarten’.

2)

3)

4)

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Voor de tweede soort zie b.v. de afb. 116 in: H. SCHMITZ, Bildteppiche, Berlin [1919], bl. 226 (uit
B. van Orley's bekende reeks der Jachten van Maximiliaan) of de reeks Fructus Belli (afgeb.
Jahrb. Wien 22 (1901) bl. 202/203 en 4 (1886) bl. 322/323; zie ook H. GÖBEL, Wandteppiche,
Lpz. 1923, I, 1. bl. 170 e.v.).
‘Gartengesellschaft’ was ook een in die dagen gebruikelijke titel voor verzamelingen anecdoten
en novellen, die gedacht waren als conversatiestof en die in lasciviteit de geschilderde tuinpartijen
nog verre overtreffen. Zie b.v. JAKOB FREY'S Gartengesellschaft van 1556 en het gelijknamige
werk van MONTANUS (tusschen 1559 en 1566 verschenen), beide heruitgegeven door JOH.
BOLTE.
Het is opmerkelijk, dat Pourbus' uitbeelding zich alleen door de opgeschilderde allegorische
namen van een gezelschap willekeurige dames en heeren onderscheidt. De werkelijkheidszin
was op dit tijdstip blijkbaar zoo groot, dat zelfs de allegorie er de invloed van onderging; of, om
het algemeener te formuleeren: de vormontwikkeling was zoover voortgeschreden, dat ze met
de iconografische tradities van het onderwerp geen rekening meer kon honden.
Nog in de tuinfeesten uit de Haarlemsche kring rondom Hals valt de voor dit genre zoo
karakteristieke voorliefde voor dit kostuum te constateeren; zie: Jahrbuch preuss.
Kunstsammlungen 23 (1902) bl. l07.
Zoo koos Vaenius als uitgangspunt voor het medaillon op het titelblad, waar men de
personificaties Roma en Batavia elkaar de hand ziet reiken terwijl de stroomgoden Tiberis, Mosa
en Rhenus toezien, waarschijnlijk het reeds vóór Hadrianus in zwang zijnde penningtype, waarvan
men een afbeelding aantreft bij J.M.C. TOYNBEE, The Hadrianic School, Cambridge 1934, Plate
IX, No. 9. Voor de personificaties der provincies zie ibidem bl. 5 e.v.
Een kort overzicht der bouwgeschiedenis bij F. VERMEULEN, Handboek tot de Geschied. der
Nederl. Bouwkunde III, 's-Grav. z.j., bl. 227 e.v.
Inwydinge van 't Stadhuis t' Amsterdam 1655. Zie de uitgave door M.E. KRONENBERG van een
inleiding en aanteekeningen voorzien (Deventer 1913).
‘Toen Stalpaert mij de kunst aldus liet zien en hooren’ Inwijdinge, vs. 1169. (Vgl. P.T.A. SWILLENS,
‘Vondel en Jacob van Campen’, Vondel Kroniek, 10 (1939) bl. 174).
Minder bekend is, dat ook JAN VOS in hetzelfde jaar een Inwijding van het Stadhuis t' Amsterdam
uitgaf, die nog hetzelfde jaar werd herdrukt (J.A. WORP, Jan Vos, Gron. 1879, bl. 119) en verder
voorkomt in de div. uitgaven van zijn werken (1658, bl. 197; 1662, I bl. 333; 1726, I bl. 149).
Vos blijkt minder goed met de plannen op de hoogte te zijn, hij noemt slechts de toen voltooide
gedeelten: benedenverdieping, de ingelegde vloer van de burgerzaal en de beeldhouwwerken
op de galerij. Van de schilderstukken beschrijft hij, zonder de naam van den kunstenaar te
noemen, vrij uitvoerig De Helt Stocade's plafondschilderingen van 1655 (zie beneden noot
215:9), in vager bewoordingen het schoorsteenstuk dat dezelfde kunstenaar in het volgend jaar
voor het vertrek der Thesauriers-ordinaris zou afleveren (zie noot 216:2) en zeer oppervlakkig
een stuk voor de weeskamer. (Zie voor het definitieve stuk van Cornelis Holsteyn, beneden noot
219:3).
Zoo noemt VONDEL Artus in een gedicht bij een thans verloren portret van den beeldhouwer
door diens vriend Stocade. (VONDEL, uitg. W.B. VIII, bl. 600).
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7) Zie over hem: E.W. MOES, ‘Nicolaes van Helt Stocade’, Amsterdamsch Jaarboekje 1902, bl. 69.
en L. Demonts in Rev. de l'art 1935 II, bl 69. De Helt Stocade, die voordien hofschilder van
Lodewijk XIII was geweest en die in 1649 een opdracht had gekregen voor de versiering van
het jachtslot der Oranjes te Dieren, woonde sedert 1652 te Amsterdam, waar hij in 1654 met
Van der Helst en anderen het St. Lukasgilde oprichtte.
8) SCHNEIDER in het hieronder (noot 215:10) te noemen artikel vermeldt Erasmus II als broeder
van Artus d.O. In de aan de familie Q. gewijde artikelen in THIEME-BECKER 27 (1933) heerscht
op dit punt groote verwarring.
9) 1655 gedateerd; de beschrijving van WAGENAAR gecit. in Amsterdamsch Jaarboekje 1902, bl.
83; aldaar mist men de uitvoerige beschrijving uit Vos' Inwijding. Afgeb. C.T.J.L. RIEBER, Het
Koninklijk Paleis te Amsterdam, Leiden 1899, Pl. 26 en 28.
10) H. SCHNEIDER, ‘Erasmus Quellinus te Amsterdam’, Oud-Holland 42 (1925) bl. 54; Afgeb. bij
RIEBER, t.a.p., PI. 26.
1) Deze schilderingen zijn sterk overschilderd. ‘Wat er thans nog van te zien is, putti met allegorische
attributen, laat niet eens meer vermoeden, dat zij in hun uitvinding terug moeten gaan op Erasmus
Quellinus’ (SCHNEIDER, t.a.p., bl. 56).
2) Inwijdinge vs. 1146 e.v. Het schilderij, waarvoor den schilder ƒ 600 werd uitbetaald (P. SCHELTEMA,
Aemstel's Oudheid, VI (1872) bl. 38; de mededeeling dienaangaande in THIEME-BECKER, 16
(1923) bl. 360 is onjuist), is afgeb. bij G. VAN ARKEL & A.W. WEISSMAN, Noord-Hollandsche
Oudheden VII; Amsterdam 1905, bl. 25. Het werd bezongen door JAN VOS (Dichtkunst, Amst.
1658, bl. 315) en genoemd in diens Inwijding. Voor een aan VONDEL toegeschreven gedicht,
dat door Lodewijk Napoleon van de lijst werd verwijderd zie KRONENBERG, t.a.p., bl. 108 en
VONDEL, W.B. uitg. VIII, bl. 215.
K. LILIENFELD heeft de gissing geopperd (Monatsh. f. Kw. 4 (1911) bl. 511), dat twee 1655
gedateerde schilderijen Jozef zijn droomen vertellend en Jozef ontvangt zijn ouders resp. van
De Helt Stocade en Salomon de Bray, eveneens voor het stadhuis bestemd zouden zijn
(Afbeeldingen der beide werken in; O. GRANBERG, Inventaire général des trésors d'art en Suède
I, Stockholm 1911. Pl. 44 en 50).
3) Inwijdinge vs. 1134; de schilderijen werden door VONDEL ook bezongen in drie vierregelige
gedichten, nog in het jaar 1656 als piano uitgegeven (VONDEL, W.B. uitg. VIII, bl. 216) verder
door JAN VOS in een reeks eveneens vierregelige bijschriften Op Verscheide Schilderijen in de
voornaamste Kamers van 't Stadthuis t' Amsterdam (Dichtkunst van Jan Vos, Amst. 1658. bl.
315) en door P. RIXTEL (Mengelrijmen, Haarlem 1669, bl. 52/3).
Dit soort onderwerpen waren in dit verband niets nieuws, zoo had VONDEL in zijn ‘Roskam’ van
1630 met een toespeling op Manlius (sic) Curius Dentatus, den door hem vereerden burgemeester
Cornelis Pietersz. Hooft vergeleken bij de consuls van 't oude Rome (VONDEL, W.B. uitg. III, bl.
301, vs. 22).
Het is eigenaardig, dat zoowel VONDEL en VOS in de jaren na 1655 als RIXTEL en alle latere
beschrijvingen van het Stadhuis de foutieve vorm van Markus Curius Dentatus gebruiken (i.pl.v.
Manius C.D.).
Zie voor de hier besproken schilderijen: H. SCHNEIDERs, ‘G. Flinck en J. Ovens in het Stadhuis
te Amsterdam’, Oud-Holland 42 (1925) bl. 215 e.v. en IDEM, ‘Ferdinand Bol als Monumentalmaler
im Amsterdamer Stadthaus’, Jhrb. preuss. Kunstsammlungen 47 (1936) bl. 73 e.v.
4) H. SCHNEIDER, Jan Lievens, Haarlem 1932, bl. 116, No. 102. Afgeb. bij VAN ARKEL & WEISSMAN,
t.a.p., bl. 24 en F. SCHMIDT-DEGENER, Rembrandt und der holländische Barock, Lpz. 1928, Taf.
10. De honoreering bedroeg ƒ 1250 (P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid VI (1872) bl. 38). Voor
de bron van dit verhaal zie volgende noot en beneden noot 217:7.
5) In het door T. DOMSELAER in 1665 uitgegeven verzamelwerk Beschrijvinge van Amsterdam
noemt IS. COMMELIN op bl. 40 van het door hem geschreven vierde boek den zoon: Suessa.
Deze fout, die ontstaan is door verkeerde lezing van VAL. MAX II, 2, 4: ‘a senatu legatus ad filium
Suessam [Pometiam] missus’, zette zich voort tot in HOFSTEDE DE GROOT'S, Beschreibendes
und kritisches Verzeichnis VI, 1915, bl. 122, No. 224. HOUBRAKEN (Schouburgh I, 1753, bl. 298)
maakte van Suessa een Suesso, en werd daarin nagevolgd door J.v. DIJK, Beschrijving over de
schilderijen op het stadhuis (1758, bl. 105; evenzoo in de herdruk van 1790, bl. 105) en door
JAN FOKKE, Beschrijving van het Stadhuis (1808, bl. 81).
6) H. SCHNEIDER, ‘Ferdinand Bol als Monumentalmaler im Amsterdamer Stadhaus’, Jhrb. preuss.
Kunstsamml. 47 (1926) bl. 73. Afgeb.: ibid. bl. 76 en bij VAN ARKEL & WEISSMAN t.a.p., bl. 26.
Het stuk is 1656 gedateerd. Flinck ontving ƒ 1500 voor dit doek (P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid
VI (1872) bl. 38; niet ƒ 2500 gelijk HOFSTEDE DE GROOT in THIEME-BECKER 12 (1916) bl. 97, 2de
kolom) meedeelt. Het werd behalve door VONDEL bezongen door JAN VOS (Dichtkunst, Amst.
1658, bl. 315) en P. RIXTEL (Mengelrijmen, Haarlem 1669, bl. 53).
Het onderwerp is ontleend aan VAL. MAX. IV: 3, 5; PLUT. Cat. m. 2 of CIC., Cat. m. XVI:55.
7) Zie: H. SCHNEIDER als in de vorige noot. Afb. ibidem bl. 75 en bij VAN ARKEL & WEISSMAN, t.a.p.,
bl. 27. Bol ontving voor dit doek ƒ 1500 (P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid, VI (1872) bl. 38).
Het werd behalve door VONDEL bezongen door JAN VOS (Dichtkunst, Amst. 1658, bl. 315).
Het onderwerp is ontleend aan VAL. MAX. II: 7, 15 of PLUT. Pyrrh. XX:26.
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8) Vgl. Jhrb. preuss. Kunstsammlungen 47 (1926) bl. 77/8; wellicht een der beide daargenoemde
schilderijen als ‘een van Pirrus en Fabritius’ in Bol's nalatenschap (Oud-Holland 28 (1910) bl.
234, No. 15). Zie ook hierbeneden noot 219:1 voor een dergelijke, in het bezit van den schilder
gebleven, geschilderde schets voor Flinck's Salomo's gebed om mijsheid.
Zie voor dit gebruik verder: DE GELDER, Barth. v.d. Helst, bl. 46/47; E. VAN DE VELDE, Vondel en
de plastische kunsten, Gent 1930, bl. 29/30 en hierbeneden noot 236:3.
9) Albertina, Weenen; afgeb. Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 77. W.R. VALENTINER heeft
opgemerkt, dat Bol gebruik maakte van een teekening door Rembrandt van omstreeks 1630
(Rembrandt, des Meisters Handzeichnungen II, Stuttgart [1934], bl. 402 ad No. 583).
10) Graphische Sammlung, München. Afgeb. Jhbr. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 78. Voor het
definitieve schilderij van Flinck zie beneden noot 219:1.
11) Beide in de Graphische Sammlung, München. Afb. in Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl.
80/81. Een der schetsen bevindt zich achter op een ontwerpteekening voor Bol's Fabritius. Voor
Bronkhorst's schilderij, dat door HOUBRAKEN nog abusievelijk aan Bol werd toegeschreven, zie
bl. 219:2.
1) ‘En elders hoe men Gode en Cezar tol betaelt, ...’ Inwijdinge, vs. 1156.
2) HdG. No. 118; afgeb.: A. BREDIUS, Rembrandt, Schilderijen, Utr. z.j. No. 586. Een met het
schilderij samenhangende. teekening (HdG. No. 296) afgebeeld bij W.R. VALENTINER, Rembrandt,
des Meisters Handzeichnungen I, Stuttg. o.J., No. 400.
3) Vriendelijke mededeeling van Dr. H. SCHNEIDER, die zeide te weten, dat ook G. FALCK deze
opvatting met hem deelt. Men vergelijke verder Van den Eeckhout's Christus en de overspelige
vrouw in het Rijksmuseum te Amsterdam (afb. bij MARTIN, Holl. Schilderk. II, bl. 130).
4) Schilderij (HdG. No. 117) Londen, Verz. Lady Beit, afgeb. BREDIUS No. 536.
Prent (B. No. 68. H. No. 124) afgeb.: H.W. SINGER, Rembrandt, des Meisters Radierungen Stuttg.
1906, bl. 192.
5) Ook in Rembrandt's ontwerpen voor de Maaltijd van Claudius Civilis wordt men getroffen door
dit rekening houden met de omringende architectuur.
6) Waarom dit onderwerp, gelijk Mej. KRONENBERG veronderstelde, op de justitiekamer toepasselijk
zou zijn, ontgaat ons. (M.E. KRONENBERG, J. van Vondels Inwijdinge van 't Stadthuis t' Amsterdam,
Deventer 1913, bl. 109).
7) HdG. No. 224; afgeb.: BREDIUS. t.a.p., No. 477. De datum op dit schilderij werd vroeger algemeen
als 1653 gelezen; BREDIUS aarzelt tusschen '53 of '55; BENESCH heeft het werk op '55 gesteld
(THIEME-BECKER, XXIX (1935) bl. 266, kol. 1 en IDEM, Rembrandt, Werk und Forschung, Wien
1935, bl. 52) en meent: ‘Im Graugold und Rauchsilber des Qu. F. Maximus sagen Opal- und
Blautöne die Farben des Civilis voraus’ (t.a.p., bl. 53).
Een geteekende schets bevindt zich in het Prentenkabinet te Berlijn. (VALENTINER, t.a.p., II No.
582).
Het onderwerp wordt verhaald bij LIVIUS XXIV 44, 9 en VAL. MAXIMUS II;2, 4. SCHMIDT DEGENER
bewees, dat niet gelijk VETH meende (Onze Kunst 10 (1906) bl. 87) LIVIUS de bron is, maar dat
Rembrandt VAL. MAXIMUS op de voet volgt (‘A propos du prétendu Scipion de Rembrandt’,
Chronique des arts, 1906, bl. 290). Volkomen ten onrechte beweert evenwel W.R. VALENTINER
(Rembrandt, des Meisters Handzeichnungen II, Stuttg. [1934], bl. 402 ad No. 582), dat de
passage waarin LIVIUS dit verhaal doet niet overgeleverd zou zijn. Ten overvloede zij er hier op
gewezen, dat ook de beide andere onderwerpen ter verheerlijking van ‘der Burgemeesteren
deugd’ bij VAL. MAXIMUS voorkomen en dat de hierboven (noot 216:5) gesignaleerde fout, die
den zoon Suesso noemt, slechts op grond van de tekst bij VAL. MAX. kan zijn ontstaan; bij LIVIUS
heet de stad: Suessula.
8) Samenhang met het stadhuis vermoedde BODE het eerst; het schilderij heette vroeger Scipio.
Op de Rembrandt-tentoonstelling te Leiden in 1906 was het onder die naam geëxposeerd. C.G.
't HOOFT stelde de nieuwe naam voor, naar analogie van Lievens' werk; 'T HOOFT vond ook de
bijbehoorende teekening te Berlijn (H.'s vondsten werden medegedeeld door J. VETH in zijn
verslag van de tentoonstelling, Onze Kunst 10 (1906 bl. 87; een artikel van 't H. gelijk HOFST.
DE GROOT, Beschr. u. krit. Verzeichnis VI, bl. 122 opgeeft, bestaat niet).
Voor de verandering van de schoorsteenmantel in de burgemeesterskamer zie: A.W. WEISSMAN,
‘De schoorsteenen van het Amsterdamsch Stadhuis’, Ond-Holland 25 (1907) bl. 81.
1) HdG. No. 25; afgeb.: BREDIUS, t.a.p., No. 527.
2) A. HEPPNER, ‘M o s e s z e i g t d i e G e s e t z e s t a f e l n bei Rembrandt und Bol’, Oud-Holland
52 (1935) bl. 241. Een afb. van Bol's schilderij t.a.p. bl. 244, aldaar bl. 245 ook een afb. van een
ontwerpteekening (Prentenkabinet, Amsterdam). Een vergelijkende foto der beide werken op
dezelfde schaal ibid, bl. 247.
Het schilderij werd bezongen door VONDEL (W.B. uitg. VIII, bl. 757); ook dit onderwerp wordt in
de Inwijdinge vermeld (vs. 1155).
3) HdG. No. 208 en 210; afgeb.: BREDIUS, t.a.p., No. 480 en 479.
4) Zie noot 231:6.
5) In de veiling Baron De Beehr en Gerrit Johan van Leeuwen, Amsterdam 14 Nov. 1825 (LUGT
No. 10988) als No. 84 ‘Eene Historieele Voorstelling, waarin een krijgsoverste te paard, eene
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vrouw ligt voor hem geknield ter aarde, voorts een groot aantal figuren; schetsachtig doch
meesterlijk van behandeling en van een zeer schoon effect’ (= HdG. No. 226a). Op de samenhang
3

6)

7)

1)

2)

wees het eerst H. SCHNEIDER, Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 83 ) slot.
Mr. Van der Haagen wees mij erop, dat het meer voor de hand ligt hier aan een Oordeel van
Trajanus te denken (zie voor dit onderwerp 262:3).
Zie: J.O. KRONIG, ‘Thomas Hendriksz. de Keyser’, Onze Kunst 16 (1909) bl. 77 e.v. Het schilderij,
dat vroeger aan een Theodorus de Keyser werd toegeschreven en als Ariadne op Naxos bekend
stond (Oud-Holland 25 (1907) bl. 75), werd behalve op bl. 125 van KRONIG'S artikel afgebeeld
bij VAN ARKEL & WEISSMAN, t.a.p., VII, bl. 36. Vgl. ook R. OLDENBOURG, Thomas de Keysers
Tätigkeit als Maler, Lpz. 1911, bl. 71, No. 16.
Blijkens vs. 1143 van de Inwijdinge had men hier eerst de Redding van Odysssus door Kalypso
willen uitbeelden.
Afgeb. in A. BREDIUS, Künstler-Inventare IV, 's-Grav. 1917. bl. 1256/7 en bij VAN ARKEL &
WEISSMAN, t.a.p., VII bl. 37, - Blijkens VONDEL'S Inwijdinge vs. 1142 had men hier eerst Medea
Jason tegen de draak beveiligend willen uitbeelden.
Voor zijn Manius Curius Dentatus had hij 1500 Gld. ontvangen. Dat de betaling voor de Salomo
(waaromtrent P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid I, Amsterdam 1855, bl. 134) een voorschot
was, meenen wij te mogen opmaken uit de datum 1658, die het doek draagt. In dat jaar ook
schilderde Michiel Coomans de (nu verdwenen) vier versregels van Vondel op de lijst (VONDEL,
W.B. uitg. VIII, bl. 694). Het onderwerp wordt genoemd in vs. 1153 e.v. van VONDEL'S Inwijdinge
en het definitieve schilderij werd verder bezongen door JAN VOS (Gedichten, Amst. 1662, bl.
527). Voor een afb. zie: Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 79.
Ook van dit werk is een repliek op kleine schaal bekend, welke door Flinck aan het bestuur van
zijn geboortestad Kleef ten geschenke werd aangeboden, dat hem bij schrijven van 29-VIII-1659
daarvoor bedankte (C. HOFSTEDE DE GROOT, Arnold Houbraken und seine ‘Groote Schouburgh’,
's-Grav. 1893, bl. 122).
Afgeb.: VAN ARKEL & WEISSMAN, t.a.p., VII. bl. 41 en Oud-Holland 52 (1935) bl. 246.
Voor de transacties met den schilder, door M.E. KRONENBERG, t.a.p., bl. 108 niet geheel juist
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3)

1)
2)
3)
1)

2)
3)

weergegeven zie: P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid II, bl. 76; III, bl. 115 ) en IV, bl. 84.
M. FOKKENS drukte in zijn Beschrijvinge van Amstelredam (1662) een door hem op dit schilderij
vervaardigd gedicht af (t.a.p., bl. 143). Het onderwerp werd als punt van het programma genoemd
in vs. 1151 van VONDEL'S Inwijdinge.
Afgeb. VAN ARKEL & WEISSMAN, t.a.p., VII, bl. 39. VONDEL vermeldt in zijn Inwijdinge (vs. 1139)
ook dit aan PLUTARCHUS' Leven van Lycurgus ontleende onderwerp. Het schilderij werd bezongen
door JAN VOS, (Dichtkunst, 1658, bl. 316) waarmede het jaar 1658 als terminus ante quem
gegeven is.
Parnasloof vs. 96, 105 e.v. (VONDEL, W.B. uitg. VI, bl. 89).
Parnasloof, vs. 97 e.v.
T.a.p., bl. 166.
A. HOUBRAKEN, De Groote Schouburgh II, 's-Grav. 1753, bl. 22, zie ook Oud-Holland 9 (1891)
bl. 300. SIX heeft erop gewezen, dat te rekenen van het jaar 1656 het tij voor Flinck om schijnt
te zijn, en dat het niet noodig is aan protectie door Van Campen te denken (Jaarboek der Kon.
Vla. Alt. v. Wetenschappen 1925/26, bl. 236); hierbij kan worden aangeteekend, dat Flinck reeds
in 1654 Amalia van Solms had geschilderd (Thans in het Rijksmuseum, Amsterdam).
Afgeb.: Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 84.
Veiling Van Dyl, 10-I-1814; Kunstboek U, Nr. 15; in een veiling van 22-III-1813, Kunstboek B,
Nr. 22 waren dit nog vijf teekeningen (SCHNEIDER, Jhrb. preuss. Kunstsamml. 47 (1926) bl. 84).
SCHNEIDER stelt t.a.p. deze pogingen van Bol gelijktijdig met die van Ovens om na Flinck's dood
(2-II-1660) een of meer opdrachten te bemachtigen (Zie hier beneden noot 227:3).
2

Het is eigenaardig, dat Bol's teekening voor de Slag bij Xanten (afb. 78 ) van boven niet is
afgerond, evenmin als een der ontwerpteekeningen van Rembrandt voor de Samenzwering
2

(HdG. 412; afb. 86 ). Wellicht moet men hieruit concludeeren dat deze twee ontwerpen reeds
ontstonden vóórdat de vorm van de galerij geheel en al vaststond.
4) Men denke behalve aan de juist genoemde, geen van alle door hem uitgevoerde werken, aan
Bol's ontwerpen voor de Manius Curius Dentatus, Salomo's Gebed om Wijsheid (beide uitgevoerd
door Flinck) en de Mozes en Jethro (uitgevoerd door Bronkhorst).
5) HOUBRAKEN verhaalt dat hij ‘dikwils des avonds moede van schilderen’ Cornelis de Graeff
ongenood ging bezoeken. Gelijk wij zagen, moet juist Cornelis als de auctor intellectualis van
de plannen der Batavieren-schilderijen worden beschouwd.
6) Zoo b.v. in 1661 of voorjaar 1662 voor de nieuwe raadkamer der Admiraliteit twee
schoorsteenstukken met soortgelijke onderwerpen als die voor het stadhuis n.l. Het strenge
krijghsrecht van Titus Manlius Torquatus (afgeb.: Oud-Holland, 46 (1929) bl. 137) en Het uitdeelen
der prijzen des zeestrijts van koning Æneas. De beide werken, die zich thans in de Utrechtsche
Universiteit bevinden, werden bezongen door VONDEL in twee gedichten die in 1662 of 1663 als
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plano verschenen (UNGER Nr. 763; VONDEL, W.B. uitg. IX, bl. 400. Zoowel Bol's als Vondel's
werken werden t.a.p. ca. 11/2 jaar te vroeg gedateerd, zie; E.F. KOSSMANN in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 11 Nov. 1937, Avondblad D. bl. 2).
De namen der schilderijen worden behalve bij VONDEL genoemd door HOUBRAKEN (vgl.: C.
HOFSTEDE DE GROOT, Houbraken, 'sGrav. 1893, bl. 122) en WAGENAAR (Amsterdam in zijne
opkomst VII, Amst. 1765, bl. 266).
SCHELTEMA vermoedde (Aemstel's Oudheid III, Amst. 1859, bl. 107) dat het tweede stuk
voorstelde: C. Duilius Nepos na zijn overwinning op de Karthagers te Rome terugkeerend, welke
ongemotiveerde gissing door RIEGL in zijn beredeneerde catalogus der Nederlandsche schilderijen
te Brunswijk werd herhaald. (H. RIEGL, Die niederländischen Schulen im herzogl. Museum zu
Braunschweig, Berlin 1882, bl. 263). In genoemd museum bevindt zich n.l. een kleine geschilderde
schets van dezelfde soort als de hierboven noot 216:8 genoemde.
Een teekening van Rembrandt van omstreeks 1660-'65, met een schets voor de geschiedenis
van Manlius Torquatus vertoont frappante overeenkomsten met Bol's werk; de beteekenis van
deze verwantschap is nog niet nagegaan. (Zie: W.R. VALENTINER, Rembrandt des Meisters
Handzeichnungen II, Stuttg. [1934] bl. 402, afd. N0. 581).
Voor andere uitbeeldingen door Rembrandt van hetzelfde onderwerp zie: de teekeningen van
± 1635, ± 1638, ± 1640 ± 1655 (VALENTINER, t.a.p. II, No. 577-580). Vgl. echter de bedenkingen
4

van SCHMIDT-DEGENER (Oud-Holland 58 (1941) bl. 106 ) volgens wien slechts één dezer
teekeningen dit onderwerp behandelt, en zie voor dit gegeven noot 261:8.
1) Jan Vos kreeg ƒ 150; Bol ƒ 200; de ‘kneghts van Flincq’ ƒ 75. Vondel ontving ƒ 100 ws. voor zijn
in de volgende noot nader te noemen gedicht op Flinck's historieschilderijen. Zie voor de tekst
dezer betalingen, die 3-XII-1659 plaats vonden: P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid III, Amst.
6

1859, bl. 115 ) en (met een in kleinigheden afwijkende transcriptie) A.W. KROON, Het
1

2)

3)

4)
5)

Amsterdamsch stadhuis, Amst. 1867, bl. 86 ).
Voor de door Vos uitgegeven b e s c h r i j v i n g dezer vertooningen zie: MULLER, Pamfletten,
No. 4728; voor a f b e e l d i n g e n : MULLER, Historieplaten, No. 2144 + Suppl. en VAN STOLK,
No. 2266. Vgl. verder R.W.P. DE VRIES, De blijde inkomsten van vorstelijke personen in
Amsterdam, Amst. 1879, bl. 12.
Als plano uitgegeven (UNGER No. 586). Op de Historischilderijen ter eere van de Keurvorstinne,
den Vorst van Anhalt, en alle Nassausche Heeren en Vrouwen op het Stadthuis geschildert door
G. Flinck (VONDEL, W.B. uitg. VIII, bl. 723).
Amalia van Solms vereerde den dichter een gouden penning met de beeltenis van Frederik
Hendrik, welk gebaar deze prompt beantwoordde met een gedicht, waarin hij de herinnering
aan het vorstelijke bezoek vastlegt: ‘Hoe blonck ons Kapitool van binnen, / Doorscheenen van
een schooner zon...’ (VONDEL, W.B. uitg. VIII, bl. 725). De dichter JAN VOS werd op dezelfde
wijze beloond (zijn dankdicht in de uitgave van zijn werken van 1662, I bl. 271).
Zie hierboven Flinck's Salomo (noot 219:1); Bol's Fabritius (noot 216:8); Bol's Æneas (noot
221:6) en Bol's Vredehandeling (noot 221:3), als ook de hieronder genoemde schets voor
Lievens' Brinio (noot 225:4).
Op de Historischilderijen, vs. 16.
Zie art. FlincK door C. HOFSTEDE DE GROOT in THIEME-BECKER, 12 (1916) bl. 97, 2de kolom
1

onderaan. Volgens H. SCHNEIDER, Oud-Holland 42 (1925) bl. 216 ), waren de onderwerpen
dezer schetsen: ‘Daar de Batavieren slag leeveren’ en ‘Daar de Batavieren een verbond maakten
tegen de Romeynen’.
6) P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid II, Amsterdam 1856, bl. 143 12). Ibidem, bl. 138, is abusievelijk
sprake van ‘de groote burgerzaal’.
In verband met onze veronderstelling betreffende het formaat der schetsen zij opgemerkt, dat
in het contract niet gerept wordt van reeds bestaande ontwerpen op ware grootte, welke de
schilder al dan niet zou mogen (of moeten) gebruiken.
7) HOUBRAKEN, t.a.p., II, bl. 25.
1) HOUBRAKEN zegt het (t.a.p., II, 23) met zoovele woorden: ‘hiertoe maakte hij reeds met veel lust
en ijver de modellen’.
2) HOFSTEDE DE GROOT beschouwde de hierboven noot 222:5 genoemde twee kleine schetsen,
die in 1742 op een veiling voorkwamen, als de laatste werken, die Flinck voor zijn dood uitvoerde,
spreekt met geen woord over het later door Ovens voltooide doek op ware grootte met de
voorstelling der Samenzwering en stelt verder Ovens' werk op één lijn met de schilderijen van
Rembrandt, Jordaens en Lievens.
Daarentegen veronderstelde DE ROEVER, die slechts Flinck's doek op ware grootte kende, en
met het bestaan der kleine schetsen niet op de hoogte was, dat Flinck in de periode tusschen
het sluiten van het contract en zijn dood, niets meer aan de opdracht zou hebben gedaan
(Oud-Holland 9 (1891) bl. 301).
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Geen dezer beiden houdt rekening met alle ten dienste staande feiten. Daarentegen is ook de
opvallend lage honoreering van Ovens geheel en al in overeenstemming met de door ons
voorgestelde reconstructie. (Zie voor deze laatste kwestie noot 227:1).
3) Blijkens de voorrede werd het manuscript van dit werk den Isten Augustus 1663 afgesloten.
4) Ook voor deze feesten stelde JAN VOS het programma op; zie: MULLER, Pamfletten, No. 4848.
Over de felle kritiek, die hij hierover had te verduren spreekt J.A. WORP, Jan Vos, Amst. 1879,
bl. 27 (men leze daar echter 1660 in plaats van 1659!) Vgl. ook: DE VRIES, Blijde Inkomsten, bl.
12 e.v.
Een ander pamfletje, met houtsneden der ‘stacy-wagens’ is in de Bibl. Thysiana te Leiden (Cat.
Pamfl. No. 3144). Als datum geeft het titelblad van dit boekje 17 Juny 1660.
Voor afbeeldingen zie: MULLER, Historieplaten, No. 2170; VAN STOLK No. 2285.
Voor twee gedichten door VONDEL naar aanleiding van dit bezoek vervaardigd, zie: W.B. uitg.
IX, bl. 254-58.
DE ROEVER stichtte verwarring door te spreken van een bezoek van de ‘Weduwe van Frederik
2

5)

1)
2)
3)

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Hendrik met haar zoontje’ (Oud-Holland (1891) bl.300 ). Onjuist is verder diens mededeeling,
dat Ovens voor dèze feesten Flinck's doek moest voltooien (zie beneden noot 226:7); dezelfde
fout bij KRONENBERG, t.a.p., bl. 105.
FILIPS VON ZESEN, Beschreibung der Stadt Amsterdam, Amst. 1664, bl.263; voor het eerst
medegedeeld door N. DE ROEVER, Oud-Holland 9 (1891) bl. 300 en 301; zie VONDEL, W.B. uitg.,
VIII, bl. 758. Gelijk we reeds vermeldden, was VON ZESEN met VONDEL zeer bevriend, zoodat
er geen twijfel behoeft te bestaan, omtrent de authenticiteit van deze gedichten, wier invloed op
de hierboven geciteerde verzen van FOKKENS bovendien klaarblijkelijk is. Men vergelijke FOKKENS'
beide slotregels met Vondel's ‘So wiert Nassau het hooft ten trots der Spaansche standers: uit
welke duingront rees het vrije Staats-gebouw.’
Verwarrend is DE ROEVER'S mededeeling (t.a.p. bl. 301), dat Comans deze verzen op de lijsten
had geschilderd. De door DE R. beoogde betaling geschiedde in 1658 en gold dus onmogelijk
deze gedichten van 1659 of 1660 (zie hierboven noot 219;1 en vergelijk voor de bedoelde
betaling: A.W. KROON, Het, Amsterdamsche stadhuis, Amst. 1867, bl. 75).
Het blijft merkwaardig, dat VONDEL in 1660 slechts bij twee werken bijschriften heeft geleverd,
tegenover de vier door hem genoemde tafereelen van het vorige jaar. Wellicht waren de twee
laatste tafereelen niet meer op het stadhuis aanwezig. Een aanwijzing in deze richting levert
mogelijk ook het feit, dat de in de veiling van 1742 voorkomende schetsen (zie noot 222:5) juist
de twee zijn, waarvoor VONDEL gèèn bijschriften vervaardigde. Vroeg of laat schijnt de reeks
van vier dus gescheiden te zijn.
Deze teekeningen werden het eerst gepubliceerd door H. SCHNEIDER, Oud-Holland 42 (1925)
bl. 218/19.
H. SCHMIDT, Jürgen Ovens, Kiel [1922], bl.86.
Zie: A.W. KROON, Het Amsterdamsche stadhuis, Amst. 1867, bl. 43 en 124.
WEISSMAN giste (Oud-Holland 25 (1907) bl. 81) dat Saskia's neef Hendrik Uylenburgh, aan wien
in 1656 ƒ 630 werd uitbetaald voor het schoonmaken en uithalen van de stadsschilderijen, den
schilder de opdracht kan hebben bezorgd. Volgens SIX (Onze Kunst 33 (1918) bl. 157) had R.
dit te danken aan Cornelis Witsen; terwijl volgens DE ROEVER (Oud-Holland 2 (1884) bl. 90) R's
Civilis juist door toedoen van dezen burgemeester uit het raadhuis werd verwijderd!
M. FOKKEN'S, Beschrijvinge van Amstelredam, Amst. 1662, bl. 162, ‘.... ende dit wordt vertoont
in de eerste schilderij geschildert door Rembrandt’. Dezelfde passage ook in de tweede druk
van 1663 (bl. 162).
Medegedeeld bij: P. SCHELTEMA, Aemstel's Oudheid I, Amst. 1855, bl. 134; Oud-Holland 24
(1906) bl. 179 en A. BREDIUS, Künstler-Inventare, 's-Grav. 1915, bl. 200 in telkens afwijkende
transcripties. De verhooging van de honoreering der groote doeken tot ƒ 1200 in stede van de ƒ
1000 die door Flinck waren bedongen leidde niet tot een vermeerdering van het totaal der
uitgaven; gelijk we zullen zien werden de 4 kleinere doeken thans met de helft van de
oorspronkelijke som betaald (6 x ƒ 1200 + 4 X ƒ 600 = ƒ 12.000).
Zie voor dit schilderij dat 1661 gedateerd is: H. SCHNEIDER, Jan Lievens, Haarlem 1932, bl. 115,
Nr. 99. FOKKENS, t.a.p., bl. 162 vermeldt ook dit schilderij, zonder evenwel de naam van den
schilder te noemen; daarentegen noemt VON ZESEN, t.a.p., bl. 263 Lievens' naam.
Er bestaat n.l. ook van dit schilderij een dergelijk ontwerp (in het Hist. Museum te Amsterdam).
Zie voor een afbeelding: H. SCHNEIDER, Jan Lievens, Haarlem 1932, Afb. 35.
De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook, dat het hier een voorschot betrof, maar dat zou allicht
uitdrukkelijk zijn vastgelegd. Jordaens leverde zijn werk later af en ontving ook zijn betaling later.
Medegedeeld op de hierboven (noot 225:2) genoemde plaatsen.
SCHELTEMA, t.a.p. Schmidt-Degener's veronderstelling, dat deze vereering zou zijn gedaan in
verband met Jordaens' lage eischen kan niet juist wezen; gelijk hierboven (noot 225:2) is
aangetoond, had men met Jordaens (en Lievens) het gebruikelijke bedrag geaccordeerd.
SCHELTEMA, t.a.p., bl. 158.
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1) SCHELTEMA, t.a.p., I, 1855, bl. 158. - Onjuist is dus ROOSES' bewering, dat de toeschrijving van
dit stuk aan Jordaens ‘op een onnauwkeurige overlevering’ berust (M. ROOSES, Jordaens' Leven
en Werk, Amst. 1906, bl. 209). Betreffende dit doek een post in de betaalboeken d.d. 2 Maart
1666: ‘aen Jaques Jordaens door Kamerling voor 't stuck schilderij van David en Goliath 700 gl.
en over onkosten van vracht, arbeidsloon, etc. 31 gl.’ (Medegedeeld door A. NOACH, De Gids
101 (1937) IV, bl. 225).
2) JAN VOS (Alle de Gedichten II, Amst. 1671, bl. 178) bezingt drie der schilderijen van Jordaens
in het Amsterdamsche raadhuis en wel: De Overval, De Vredestichting en Simson verslaat de
Filistijnen (Vgl. ook VAN DIJK, bl. 73, 77, 78). Deze gedichten zijn dus van vóór Maart 1666, de
datum waarop het vierde doek (‘David en Goliath’) werd betaald. Schmidt-Degener vermeldt
abusievelijk, dat door Jordaens d r i e der Lunetten ‘met Romeinen en Bataven volgepropt’
werden (‘Rembrandt en Vondel’, De Gids 1919 I, bl. 261). Minder juist is ook de opmerking
aldaar dat Jan Vos ze in plaats van Vondel bezong; gelijk we zagen vervaardigde zoowel Vos
als Vondel voor de meeste der schilderijen op het stadhuis berijmde bijschriften. Voor Jordaens'
kunst zweeg Vondel. Naar Schmidt-Degener aannam, in verband met het actieve optreden van
den protestanten Jordaens in de godsdiensttwisten.
3) C. HOFSTEDE DE GROOT, Die Urkunden über Rembrandt, 's-Grav. 1906, bl. 300. GAUFFIN bestreed
de opvatting van COPPIER als zou in dit contract sprake zijn van het veranderen van een werk
van Flinck door Rembrandt (Gazette des beaux Arts, 71 (1929) II, bl. 139).
4) Het volle bedrag was hem dus op die datum nog niet uitbetaald. Hiermede schijnt SCHMIDT'S
bovenvermelde hypothese, dat het werk reeds den 15den Juni 1660 ter plaatse aanwezig was,
in tegenspraak (zie noot 224:2 en bl. 225 bovenaan).
5) Rembrandt was dus geenszins ongenegen zijn werk door overschilderen meer aan de eischen
van zijn opdrachtgevers te doen beantwoorden.
6) De verdere lotgevallen van het doek zijn nog altijd niet volledig bekend. Op het eind van de 18de
eeuw duikt het in Stockholm op, zonder dat men het onderwerp herkent (vgl. een schilderij door
E. Martin, ‘Koning Gustaaf III bezoekt de Academie te Stockholm in 1782’, thans in Nat. Museum
aldaar, afgeb. in Reallexikon I, kol. 251/2). De identificatie met het door FOKKENS beschreven
werk geschiedde door DE ROEVER (Oud-Holland 10 (1892) bl. 137), nadat deze een jaar te voren
reeds op de passage bij FOKKENS had gewezen (ibid., 9 (1891) bl. 297). Zie voor dit werk, een
der meest besproken uit Rembrandts oeuvre: C. NEUMANN, Aus der Werkstatt Rembrandts,
Heidelberg 1918; de litteratuur over dit onderwerp werd onlangs samengevat door O. BENESCH,
Rembrandt, Werk und Forschung, Wien 1935, bl. 65/66.
7) Op de samenhang tusschen dit bezoek en de opdracht van Ovens wees het eerst H. SCHMIDT,
Jürgen Ovens, Kiel 1922, bl. 88. Aanleiding tot het leggen van dit verband was VONDEL'S gedicht
Ter blijde Maeltyt (W.B. uitg. IX, bl. 666), waarin de regels 42-56 een directe toespeling op de
opstand onder Burgerhart bevatten. Voor de belooning van ƒ 30 die de dichter van de stad ontving
zie: Oud-Holland 24 (1906) bl. 181.
8) H. SCHNEIDER, ‘G. Flinck en J. Ovens in het Stadhuis te Amsterdam’, Oud-Holland 42 (1925) bl.
215 e.v.
Volgens de veronderstelling van SIX was het Uylenburgh, die Ovens zijn opdracht bezorgde (‘La
famosa accademia di Eulenborg’, Jaarboek der Kon. Ak. v. Wetenschappen, 1925/26, bl. 237).
O.i. zullen Burgemeesters ook zonder Uylenburgh's tusschenkomst Ovens den juisten man
hebben geacht om het door Flinck achtergelaten werk te voltooien. Ovens had twee jaar als
inwonend leerling bij Flinck gewerkt en was hem na diens dood als het ware opgevolgd in diens
fraaie, met kunstschatten gevulde woning aan de Lauriergracht (Zie: SCHMIDT, t.a.p., bl. 30 en
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Oud-Holland 9 (1891) bl. 301 ).
1) Men vergelijke dit bedrag b.v. met de sommen die aan de andere schilders waren uitbetaald en
met de honoreering voor Ovens' hieronder (noot 227:5) te noemen schoorsteenstuk. Reeds
HAVARD had opgemerkt: ‘Certes il fallait que le tableau fût singulièrement avancé et qu'il y restât
bien peu de chose à faire, pour qu'un peintre du mérite d'Ovens se contentât d'un si maigre
salaire’. (H. HAVARD, L'art et les artistes hollandais II, Paris 1880, bl. 143). Zie ook: SCHMIDT,
t.a.p., bl. 86. De twijfel van C. NEUMANN (Aus der Werkstatt Rembrandts, Heidelberg 1918 bl.
1

2)
3)
4)
5)

6)

46 ) of deze betaling wel op dit schilderij betrekking kon hebben werd door SCHMIDT weerlegd.
H. KAUFFMANN, ‘Eine Ovenszeichnung zur Verschwörung der Bataver’, Berliner Museen 51
(1930) bl.14.
Afb. bij SCHNEIDER, Oud-Holland 42 (1925) bl. 220, 221 en tegenover bl. 222.
Zie hierboven noot 22:3 en noot 218:5.
Gedateerd 1662, zie: H. SCHMIDT, Jürgen Ovens, Kiel z.j., bl. 160 Nr. 139, afb. 23. Ovens ontving
voor het schilderij ƒ 252 (A.W. KROON, Het Amsterdamsche Stadhuis, Amst. 1867, bl. 81). SCHMIDT
wijst t.a.p. bl. 161 op DE ROEVER'S onjuiste wijze van citeeren in deze aangelegenheid
(Oud-Holland 9 (1891) bl. 302).
A. NOACH, ‘De Opstand der Batavieren’, De Gids, 101 (1937) IV, bl. 216 e.v.; en IDEM, ‘De
Maaltijdt in het Schakerbosch en de Versiering van het Stadhuis’, Oud-Holland 56 (1939) bl.
145 e.v.
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7) Men heeft er - voor zoover ons bekend - nog nimmer op gewezen, dat in het in 1671 uitgegeven
tweede deel van Alle de gedichten door JAN VOS een gedicht voorkomt Op het Vreedeverbondt
der Romeinen en Batavieren, door N. Helt Stokade geschildert (bl 179; niet meer opgenomen
in de uitgave van 1726). Daar het eerste deel van Vos' werken in 1662 verscheen, zal het
schilderij van Stocade wel na 1662 en voor 1671 zijn ontstaan.
Waar Vos dit werk heeft gezien, blijkt niet uit zijn gedicht. De mogelijkheid, dat Helt Stocade
voor de een of andere patriciër een dergelijk schilderij heeft vervaardigd, bestaat natuurlijk
evenzeer; ook voor Bol's Vredemaking zou hieraan moeten worden gedacht. Zoo weten we b.v.
dat Romeyn de Hooghe op het lusthuis van den Heer Matheus van den Broek, op Dubbeldam,
buiten Dordrecht, in een groot zijvertrek tegen de groote muur op doek de Samenzwering in het
Schakerbosch had afgebeeld, terwijl de andere vakken van hetzelfde vertrek met ‘vertooningen
van diergelijken aart’ gevuld waren. (A. HOUBRAKEN, De groote Schouburgh III, 's-Grav. 1753,
bl. 257). Deze schilderijen zijn thans niet meer bekend. Men kan zich een indruk vormen van
de wijze waarop De Hooghe dit onderwerp zal hebben behandeld, op grond van de ets, die hij
vervaardigde als illustratie voor EMANUEL VAN DER HOEVEN, Hollands aeloude vrijheid, buyten
het Stadhouderschap, Amst. 1706 (I fol. 24).
1) A.W. KROON, Het Amsterdamsche Stadhuis Amst. 1867, bl. 103.
2) De naam van den schilder, die in het bij KROON, t.a.p., medegedeelde raadsbesluit niet genoemd
wordt, vonden wij in dit werk het eerst vermeld. Van hier zette de overlevering zich voort via de
beschrijvingen van VAN DIJK, WAGENAAR, A.F. MARCI'S Beschreibung des Rath-Hauses der Stadt
Amsterdam (1766; een vertaling van de Wegwijzer van 1713) en FOKKE. Ander werk van dezen
meester is niet bekend. HOUBRAKEN noemt Nicolaas als zijn voornaam en weet verder slechts
mede te deelen, dat hij in 1674 te Rome vertoefde en dat zijn bentnaam ‘'t Vermaak’ luidde
(GROOTE SCHOUWBURGH III (1753) bl. 102; vgl. ook ibidem II, 349 sub 9).
Latere uitbeeldingen van de Maaltijd van Civilis zijn minder talrijk, dan men wellicht zou
vermoeden. Ik noem nog de prent, waarschijnlijk door I. Schijnvoet, voorkomend in de hierboven
noot 179:4 genoemde Batavische Oudheden door J. L[OVE] van 1709, voorstellend een borstbeeld
van Civilis, rustend op een piedestal met een tafereel van de nachtelijke maaltijd, het geheel
met het onderschrift ‘Claudius Civilis Batavorum Dux’.
3) In het hierboven in noot 210:4 genoemde werk.
4) J. FOKKE, Beschrijving van het vermaarde Stadhuis van Amsterdam, Amsterdam 1808, bl. 77
spreekt van restauraties aan de werken van Le Grand.
5) Oud-Holland, t.a.p., bl. 152.
1) Tegen de opvatting, dat de op naam van Jordaens staande doeken door Ovens overschilderde
werken van Flinck zouden zijn, verzet zich de s t i j l k r i t i e k . We kunnen ons van Flinck's
werkwijze voor de Batavieren-schilderijen een denkbeeld vormen sedert na KAUFFMANN'S vondst
1

van Ovens' ontwerp voor de Maaltijd (afb. 83 ), de twee door SCHNEIDER reeds gissenderwijs
op naam van Flinck gestelde ontwerpteekeningen te Hamburg met stelligheid aan Flinck kunnen
a)
worden toegeschreven .
In tegenstelling met Ovens' wijze van componeeren, waarbij de onderste strook van het vlak ter
vermeerdering van de dieptewerking vrijblijft, stelde Flinck de hoofdpersonen onmiddellijk op de
onderste rand van de te vullen ruimte. Zooals begrijpelijk is, kon Ovens bij zijn voltooiïng van
Flinck's doek geen ingrijpende veranderingen in de compositie aanbrengen. Het door hem
1

‘opgemaakte’ werk van Flinck (afb. 83 ) vertoont dan ook in dit opzicht dezelfde kenmerken als
diens teekeningen.
Bij beschouwing van den David en Goliath, het eenige werk van Jordaens, dat ook NOACH als
b)
echt aanvaardt , treft ons een geheel andere, meer decoratieve opvatting van de opgave. Bij
Jordaens is van streven naar illusionistische ruimtewerking geen sprake, hij stapelt de figuren
in het beschikbare vlak boven elkaar op, volgens een wijze die met de derde dimensie en de
realiteit hoegenaamd geen rekening houdt. Deze manier van componeeren, die men o.a. ook
in Jordaens' werken voor het Huis ten Bosch en zijn gelegenheidsstuk op de Vrede van Munster
(Oslo) terug vindt, kenmerkt evenzeer de beide werken uit de Batavieren-reeks, welke totdusver
op naam van Jordaens stonden maar welke volgens NOACH door Ovens ‘à la Jordaens’
overschilderde doeken van Flinck zouden zijn. Dat deze adaptatie van Jordaens' stijl ook diens
wijze van componeeren zou hebben kunnen omvatten, welke manier zoo geheel en al van die
van Flinck afweek, mag na het bovenstaande in hooge mate onwaarschijnlijk worden geacht.
NOACH'S theorie is bovendien in t e g e n s p r a a k m e t d e f e i t e n : in Juni 1663 vertrekt
Ovens voorgoed naar Sleeswijk-Holstein, vóór dien zouden dus de overschilderingen ter
vervanging van Jordaens' afgekeurde werken moeten hebben plaats gehad. Maar nog in het
najaar van 1664 maken gelijk we zagen, burgemeesters een uitzondering voor Jordaens om
c)
het vierde schilderij van diens hand te aanvaarden , en doen dat in bewoordingen, die getuigen
d)
van de grootste ingenomenheid met diens werk .
Onjuist is tenslotte ook NOACH'S opmerking, dat voor Jordaens' David en Goliath twee maal
betalingen zouden zijn gedaan, n.l. in 1662 en in 1666. Gelijk we zagen, betrof de betaling van
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1662 het schilderij Simson verslaat de Filistijnen, waarvan de aanwezigheid in het Stadhuis o.a.
e)
vaststaat door het tusschen 1662 en 1666 vervaardigde gedicht JAN VOS .
NOACH'S reconstructie berust derhalve op onvoldoende feitenkennis en in de twee betalingen
f)
van 1662 en 1666 schuilt allerminst ‘een van de vele geheimzinnigheden van den stadhuisbouw’ .
De betalingen hebben betrekking op twee afzonderlijke leveranties, maar voor een juiste
interpretatie is het noodig dat men weet, dat Jordaens vier schilderijen leverde en niet drie, gelijk
NOACH bij herhaling blijkt te veronderstellen.
Welke zijn tenslotte de door NOACH bedoelde v o r m v e r a n d e r i n g e n ? Volgens Noach had
Van Campen oorspronkelijk ook voor de galerij op de eerste verdieping een gewelf met elliptische
doorsnede ontworpen, gelijk men ze thans alleen in de benedenverdieping aantreft. Bij de
uitvoering moest deze ruimte ‘ter verkrijging van een monumentaal effect’ - aldus NOACH ‘belangrijk hooger worden, dan oorspronkelijk was voorzien’, bovendien werd de doorsnede van
het gewelf in plaats van een halve ellips een halve cirkel. De uitvoering van een gewelf op den
grondslag van een ellips leverde namelijk in de jaren van den bouw technische moeilijkheden
g)
en groote kosten op .
‘Aangezien de pilasterorde in hoogte gelijk bleef aan de plannen van Jacob van Campen, is het
te begrijpen, dat bij de verhooging van de galerijen, de lunetten in hoogte moesten toenemen.
Hieraan is het te wijten, dat deze lunetten ongeveer even hoog als breed zijn geworden..... Zoo
is de toestand in onzen tijd. Dat de wijzigingsplannen langzaam zijn gegroeid bewijzen
Rembrandts voorstudies van den Claudius Civilis. Immers de schets [HdG. 409; afb. S5], is wel
even hoog als breed, maar de voor - stelling wordt door een halve ellips bekroond. De tijd, waarin
Rembrandt de opdracht tot het schilderen van dit werk kreeg, vormde dus een tusschenliggende
h)
fase in de ontwikkeling van de plannen voor de galerijen’ .
Hoe men zich deze voor de Rembrandtkunde zoo bovenmate belangrijke ‘tusschenfase in de
ontwikkeling’ moet denken wordt in het tweede artikel nader als volgt aangeduid: ‘Waren de
galerijen dan niet reeds in 1659 van een gewelf voorzien? Inderdaad, maar die voltooiing had
o.i. slechts een voorloopig karakter. In den bouw der galerijen zijn twee fasen merkbaar: de
eerste, waarin men nog met kostbaar marmer werkte; de tweede, waarin gepleisterde baksteen
het surrogaat voor dit materiaal moest vormen. Tusschen deze twee fasen in zouden wij een
derde willen schuiven: die van het “haastige” jaar 1659, waarin een houten gewelf den voorlooper
vormde van de uitvoering in steen. Slechts wanneer men een dergelijken houtbouw aanneemt,
is het mogelijk een verklaring te vinden voor het feit, dat de twee schilders, van wie tot heden
ontwerpen bekend zijn, beide met een, in steen moeilijk uitvoerbaar, halfovaal gewelf hebben
gerekend. Toen naderhand, na 1661, besloten werd de galerijen van een halfrond tongewelf te
i)
voorzien, werd het noodzakelijk de reeds voltooide schilderijen af te snijden’ . Tot zoover N.'s
betoog.
e

e

e

NOACH betrekt in zijn argumentatie 1 de ontwerpteekeningen; 2 de schilderijen; 3 de
architectuur. Wij zullen thans zien in hoeverre op elk dier punten de door hem gedane beweringen
in overeenstemming met de feiten zijn.
Over de teekeningen spreekt NOACH elders als volgt:
‘Het is namelijk evident, dat de teekeningen van Rembrandt, evenals die van andere meesters,
voor de lunettevullingen in de galerijen van het Stadhuis alle aan de bovenzijde met een halfovaal
zijn begrensd. Dit is het geval èn bij de serie voor den Maaltijdt én bij drie van de vijf teekeningen
door Juriaen Ovens in de Kunsthalle te Hamburg, die SCHNEIDER in Oud-Holland, (1925, p. 215
j)
vlgg.) besprak’ . De twee door NOACH bedoelde uitzonderingen duidt hij zelf aan als ‘de niet
k)
uitgevoerde ontwerpen van Ovens voor de Slag bij Xanten’ .
Afgezien van de onjuistheid, dat zich te Hamburg drie ontwerpen van Ovens voor de Slag bij
Xanten bevinden in plaats van het door NOACH genoemde tweetal, valt tegen deze bewering in
te brengen, dat in tegenstelling met NOACH'S waarneming, alle door hem genoemde teekeningen
van boven halfeirkelvormig begrensd zijn, met uitzondering van één teekening van Rembrandt
(HdG. 409, waarom Noach's betoog dan ook draait!). Met een passer valt dit voor elk geval op
l)
eenvoudige wijze te controleeren .
Het interessantste van dit onderdeel van NOACH'S argumentatie is evenwel, dat onder de ook
door hem als halfcirkelvormig begrensd herkende teekeningen, zich twee ontwerpen bevinden
m)
van .... Flinck (niet van Ovens, zooals NOACH nog veronderstelt) . Daar Rembrandt zijn opdracht
onmogelijk vóór Flinck's dood kan hebben gekregen, en blijkbaar Flinck ‘reeds’ met een zuiver
tongewelf moest rekening houden, klopt NOACH'S theorie reeds in geenen deele met de feiten,
zelfs wanneer men uitsluitend de op de teekeningen betrekking hebbende argumenten beschouwt.
Wat de s c h i l d e r i j e n betreft, kan alleen dat van Lievens steun voor NOACH'S hypothese
brengen. Immers zoowel dat van Rembrandt als de twee van Jordaens zijn volgens N.'s opvatting
na 1661 door andere, halfcirkelvormig begrensde, vervangen. De authenticiteit van Lievens'
doek valt evenwel niet te loochenen; het werk is gesigneerd en 1661 gedateerd.
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Nu schrijft NOACH ‘Lievens' schilderij geeft den indruk alsof het oorspronkelijk een grooteren
n)
‘omvang heeft bezeten’ . Maar ook deze indruk kan zijn theorie niet redden; de geschilderde
schets op klein formaat is n.l. eveneens halfcirkelvormig begrensd! Een reden om ook het profiel
o)
daarvan achteraf te wijzigen zal er toch niet zijn geweest! .
Tenslotte willen wij nog de opmerkingen van NOACH betreffende de b o u w g e s c h i e d e n i s
v a n h e t s t a d h u i s aan een nader onderzoek onderwerpen. Is alles wat wij daaromtrent
weten werkelijk zoo vaag, dat men zonder meer tot zulke hoogst hypothetische reconstructies
als NOACH'S ‘drie fasen’ in de overwelving van de galerij mag besluiten?
Het antwoord hierop kan kort zijn. Onder de aan Artus Quellinus voor de werkzaamheden aan
de galerij uitgekeerde gelden vinden wij voor het jaar 1657 ‘122 rozen, met hare takken aan het
gewelf en 136 middenperken’. De rijke versiering van deze in broze Avender kalksteen
uitgevoerde onderdeelen maakt het onmogelijk, dat ze eerst zouden zijn bewerkt en later
opgemetseld. Zij moeten ter plaatse aan het gewelf zijn gehakt. Onververmijdelijk is derhalve
de conclusie, dat het gewelf der galerij in 1657 werd voltooid. Zoo noopt ons ook deze
bijzonderheid uit de bouwgeschiedenis, elke theorie betreffende houten noodgewelven en
p)
vormveranderingen ‘na 1661’ naar het rijk der nevelen te verwijzen .
a) Zie hierboven noot 227:2 en vergelijk ook afb. 83 . (, bl. 225) en (, bl. 151) ‘slechts het kleine
doek boven de Noord-Oostelijke poort van de Burgerzaal (de ) is o.i. voor een werk van
Jordaens te houden’.Zie hierboven noot 226:1. spreekt steeds van werken door Jordaens
(n.l. twee uit de Batavieren-reeks en één lunettevulling, de ). Hij ziet daarbij het derde, in 1662
afgeleverde werk over het hoofd en vereenzelvigt het met het vierde werk, de in 1666 betaalde
lunettevulling (zie b.v. zeer duidelijk 56 (1939) bl. 157 sub 1661), welke oppervlakkigheid hem
parten zou spelen. Dezelfde fout maakte overigens ook reeds P. Jr. (, Amsterdam 1905, bl.
44/45). De aldaar aangehaalde bewijsplaatsen ( 1713 en , ) spreken echter zeer duidelijk van
vier schilderijen door Jordaens. Onjuist en verwarrend is verder N's bewering (, bl. 151); ‘Von
Zesen vermeldt namelijk op p. 262 van zijn dat Juriaen Ovens op 1 Jan. 1662 de somma van
ƒ 48. - ontving voor het afwerken van den ’. Gelijk we zagen (tekst 227:1) is de datum, waarop
de betaling plaats vond 2 Jan. 1663 en wordt bij over de honoreering in het geheel niet
gerept.Men merke ook op, dat het ‘verschot van vracht van een kas en schilderdoeck naar
Antwerpen aen Jordaens van een schilderij uit den Haag’ in 1666 waarop zich beroept ( bl.
225; , bl. 151) even goed betrekking kan hebben op een hulp door burgemeesteren aan den
schilder verleend. Onwaarschijnlijk is ook, dat deze zending van 1666 met afgekeurde
schilderijen van het jaar 1662 of 1663 zou samenhangen. De terugzending zou allicht
onmiddellijk en waarschijnlijk ook niet op stadskosten hebben plaats gehad!In 1662 verscheen
n.l. de eerste bundel van Vos' , waarin de gedichten op de drie werken van Jordaens nog niet
voorkomen; voor de terminus ante quem, zie hierboven noot 226:2., bl. 225.Deze onbewezen
bewering (, bl. 223) wordt in het tweede artikel als volgt geformuleerd: ‘Opgemerkt dient echter
te worden dat de verandering van het profiel van het gewelf in een halven cirkel technisch
noodzakelijk was: de 17de eeuw was moeilijk in staat een vlak gewelf uit te voeren, gelijk
thans bij de restauratie van Jacob van Campen's schepping op vele plaatsen duidelijk blijkt’.
(, bl. 149). Wij hebben ons voor deze aangelegenheid gewend tot wijlen Ir. J. de Bie Leuveling
Tjeenk, den met de restauratie van het Kon. Paleis belasten bouwmeester. De door bedoelde
moeilijkheden, die voor de 17de eeuw gelegen zouden zijn in het uitvoeren van vlakke
gewelven, zijn dezen kenner van het gebouw ten eenen male onbekend. Het artikel door C.
, ‘De maten van het paleis op den Dam te Amsterdam’, 61 (1940) bl. 338 bevat jammer genoeg
geen gegevens betreffende de verticale maten., bl. 149., bl. 148..Voor de
Rembrandt-teekeningen HdG No. 410 en 411 (afb. 86), de beide ontwerpen van Flinck (afb.
76 en 81) en één der Ovensschetsen voor de (afb. 80) blijkt dit zonder meer. De twee andere
teekeningen van Ovens zijn blijkbaar aan de randen afgesneden, maar wat rest is in beide
gevallen zonder moeite te completeeren tot een vlak dat van boven door een halve cirkel
wordt begrensd. De bewaard gebleven gebogen zijden blijken bij deze reconstructie gedeelten
uit een zuivere halve cirkel te zijn (b.v. afb. 79). Ook bewering, betreffende de teekening HdG.
No. 409 ‘indien men deze teekening tot de proportie van het Stockholmsche fragment vergroot,
krijgt men een schilderij, dat in de lunetten van het Stadhuis niet zou passen’ ( bl. 153) is
onjuist. Wanneer men de daarvoor vereischte berekening uitvoert, blijkt dat de breedte van
het schilderij, behoorende bij de teekening HdG. No. 409, zou wezen: 5.35 m, wat geheel
met de bestaande toestand overeenkomt; Lievens' is n.l. 5.38 m breed (Wij kozen als
uitgangspunt de afstand tusschen tweepunten, waarop de latere veranderingen niet van
invloed waren, n.l. tusschen de schaal, die derugfiguur vasthoudt en de as van de kruik rechts
beneden). Tenslotte dienen wij er nog op te wijzen, dat stellige bewering, dat reeds op dit
verschil in formaat heeft gewezen onjuist is. sprak slechts van de onderlinge verhouding der
beide teekeningen HdG. No. 409 en 412 (afb. 85 en 86 ; vgl. 42 (1925) bl. 230 en bl.
234/35).Zie voor deze kwestie hierboven bij noot ).‘....... aan de bovenzijde lijkt het afgesneden
te zijn’ , bl. 226.Zie voor dit werk hierboven noot 225:4. Bovendien blijkt uit de schets, dat van
het groote doek niets werd afgesneden.Hoe de theorie van in het leven geroepen kan zijn,
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2) Zie bl. 101:3.
3) Door A. Blotelingh gegraveerd naar G.P. van Zijl. Zie VONDEL, W.B. uitg. VIII, 944 en ibidem,
titelprent.
1) Een latere prent, met hetzelfde onderwerp door P. Tanjé naar B.F. du Bourg, komt voor in het
derde deel van WAGENAAR'S Vaderlandsche historie, Amst. 1750.
De Elevatio als vorm van inhuldiging van den vorst was een Germaansch gebruik, dat TACITUS
in verband met de verkiezing van Brinio tot veldheer mededeelt (Hist. IV: 15. Vgl. het artikel
‘Schilderhebung’ in HOOPS Reallexikon der germanischen Altertumskunde IV, bl. 127). Zij werd
later in het Romeinsche en Byzantijnsche rijk overgenomen, zoo is bekend, dat Julianus op deze
wijze door zijn troepen tot keizer werd uitgeroepen (zie: A. GRABAR, ‘L'empereur dans l'art
byzantin’, Publ. de la faculté des lettres de l'üniversité de Strassbourg, fasc. 75, Paris 1936, bl.
2

112 ), waar verdere litteratuur).
De oudste afbeeldingen vindt men in b y z a n t i j n s c h e h a n d s c h r i f t e n . Zoo in het
v

beroemde psalter uit de Bibl. nat. te Parijs (MS. grec. 139, fol 6 ) bij een verkiezing van David
(Afgeb. in: H. BUCHTHAL, The miniatures of the Paris psalter, Londen 1938, Pl. VI, Fig. 6. Dit
handschrift, dat reeds in 1559 voor Parijs werd aangekocht, kan direct of indirect op Vaenius'
voorstelling van Brinio's schildheffing van invloed zijn geweest. De desbetreffende miniatuur
was zeer bekend en werd b.v. als illustratie opgenomen in G. VAN LOOM, Aloude Hollandsche
Historie, I, 's-Grav. 1734, tegenover bl. 13 (= MULLER, Historieplaten, No. 116).
Andere afbeeldingen in byzantijnsche handschriften zijn:
e

v

e

v

1 . Josua op het schild geheven in de Kroniek van Manassès (Cod. Vat. Slav. II, fol. 32 ; afgeb.
bij BOGDAN D. FILOW, Les Miniatures de la Cronique de Manassès, Sofia 1927, Pl. IX). Vgl. ook:
Münchner Jahrbuch N.F. V (1928) bl. 291 e.v.
2 . Salomo op het schild geheven in de z.g. Leobijbel (Cod. Vat. Regin. graec. I, fol. 285 ; afgeb.
in de Collezione paleografica Vaticana, Fasc. I, Milano 1905, Tav. 13).
e

3 . Een miniatuur in een handschrift uit de 11de eeuw, vroeger Western College, thans Britsch
Museum (Addit. MS. 40731), afgebeeld door M. PHILIPPS PERBY in Burlington Magazine 38
(1921) bl. 282.
e

4 . Een miniatuur in een byzantijnsch psalter, 1066 gedateerd (Britsch Museum Addit. MS.
r

19352, fol. 21 ).
e

5 . Een miniatuur in het psalter van Athos (Pantokraton No. 49) vermeld, doch niet afgebeeld
bij J.J. TIKKANEN, Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsingfors 1895. (De vier laatste min.
dank ik aan de vr. meded. van Dr. O. Kurz te Londen).
wordt duidelijk bij een beschouwing van het in 1661 door . uitgegeven prentwerk . Daar vindt
men inderdaad boven de galerij een tongewelf met korfboog, waarvan de kruin niet boven
de vloer van de tweede verdieping uitsteekt. De te decoreeren muurvlakken hebben hier een
gedrukte vorm (breedte: hoogte ongeveer als 4:3). Er is dus wel degelijk in de
bouwgeschiedenis een afwijking van de oorspronkelijke plannen te constateeren. Danckertsz.
jr. klaagt in zijn voorrede, dat de reeds voor zijn vader vervaardigde koperen platen eenige
jaren waren blijven liggen; de toestand van 1661 behoeven de prenten dus allerminst weer
te geven. Dat een dergelijke onjuistheid geen belemmering voor de uitgave kan zijn geweest,
bewijzen de herdruk van 1701 en de nog latere, die in de 18de eeuw bij Covens en Mortier
verscheen, welke beide van de oorspronkelijke platen werden gedrukt. Volgens werden de
teekeningen door Vennekool in 1653 en '54 gemaakt; ook houdt hieraan vast (Zie 33 (1939)
bl. 141 en 154). De latere afwijking van Van Campen's plannen was deze, dat men het gewelf
met korfboog boven de galerij verving door een tongewelf met halfcirkelvormige boog, waarvan
de geometrisch zuiverder vorm stellig beter aansloot bij de overige onderdeden van het
gebouw (vierschaar, toegangen naar trappen en kamers op de eerste verdieping). De breedte
bleef dezelfde, en de verhouding van breedte en hoogte der muurvlakken werd ongeveer
1:1. Wanneer nu het formaat van Rembrandt's teekening HdG. No. 409 (afb. 85) inderdaad
overeen zou komen met de gedrukte proporties van de muurvlakken zooals Danckertsz'
prentwerk die vertoonen, zou men kunnen overwegen of dat ontwerp niet van vóór 1657
dateert. In werkelijkheid evenwel is het formaat van Rembrandt's teekening ook ± 1:1. Vandaar
dat Noach dit ontwerp ook niet met Van Campen's oorspronkelijke plannen kan combineeren,
maar zich genoodzaakt ziet een volkomen hypothetische tweede ‘tusschenfase’ in de
bouwgeschiedenis in te lasschen, gedurende welke de kruin van het gewelf wel reeds zou
zijn verhoogd (‘ter verkrijging van een monumentaal effect’), maar waarin de korfboog uit het
oorspronkelijke plan nog gehandhaafd bleef. Onze verklaring is simpeler. Mag men, zouden
wij willen vragen, een teekening als HdG. No. 409 werkelijk met de passer nameten?
Rembrandt had een neiging hooge en ranke vormen bij het nateekenen te drukken (zie
hiervoor: F. , , Amst. 1915, bl. 12). Naar onze meening geschiedde dit ook, toen de meester
voor zijn eigen herinnering de aanblik van zijn geweigerde in een vlugge schets vastlegde.
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2)
3)

4)

5)

1)
2)
3)

4)
5)

Daarnaast waren m u n t e n bekend met voorstellingen der elevatio. Zie b.v. een afb. naar een
munt van Faramundus, Francorum Rex in J. DE BIE, La France Métallique, Paris 1636 en een
dergelijke in J. GRONOVIUS' uitgave van AMMIANUS MARCELLINUS (Leiden 1693, Tabula 11, No.
11).
Dat deze vorm van huldiging reeds aan de archaeologisch georienteerde kunstenaars der 15de
eeuw bekend was, kan blijken uit een schets van omstreeks 1465 door een kunstenaar uit de
omgeving van Mantegna, waar de elevatio in ornamentale en speelsche zin is omgezet en
voltrokken wordt door putti (Zie: CAMPBELL DODGSON, A book of Drawings formerly ascribed to
Mantegna. Presented to the British Museum in 1920 by Earl of Rosebery, Londen 1923).
Van de latere Elevatio-uitbeeldingen noemen wij een prentje door Moyaert in de eerste uitgave
van G. BRANDT'S Vijnzende Torquatus (1645); een ontwerp door Wren voor een mausoleum
voor Karel I te Windsor (Wren Society, 1928 Pl. XLIII) en een elevatie door nikè's in een
allegorische plafondschildering ter eere van Napoleon door A. Appiani in het Palazzo Reale te
Milaan.
Het voorbeeld voor Ovens' Slag bij Xanten was de 5de prent uit de reeks.
Een parallel tot de Samenzwering gaf VONDEL, toen hij in hetzelfde stuk Fronto, ‘presheer der
Romainen’ liet beschrijven, hoe hij, ‘waer ick verdruckt, als zy’, zich bij een nachtelijk drinkgelag
bondgenooten zou weten te verwerven (vs. 909-940).
Deze opvatting b.v. bij W. WEISBACH, Rembrandt, Berlin 1926, bl. 467. De Duitsche bewerking
van F. SCHMIDT-DEGENER'S Gidsartikel van 1919 ‘Rembrandt en Vondel’, welke in 1928 als deel
IX der Studien der Bibliothek Warburg onder de titel ‘Rembrandt und der holländische Barock’
verscheen, is waarschijnlijk de bron van deze beweringen, die doorgaans des te stelliger worden
geformuleerd, naarmate de schrijvers minder met onze 17de eeuwsche toestanden vertrouwd
zijn. Men zie b.v. het tooneelstuk Batavernas sammansvärjning, door A. GAUFFIN, den directeur
van het schilderijenmuseum te Stockholm, die reeds eer een wetenschappelijk artikel aan dit
onderwerp had gewijd: ‘Claudius Civillis, un tableau de Rembrandt et ses avatars", Gazette des
Beaux-Arts 71 (1929) II bl. 127 e.v.
Vgl. ook VAN DE VELDE, Vondel en de plastische kunsten, bl. 87 en 103.
De Graeff was de groote stuwende kracht voor de bouw van de bovenverdieping, na zijn dood
4 Mei 1664 verflauwt de belangstelling. Zie: F. VERMEULEN, Handboek tot de Geschied. der Ned.
Bouwk., III, 's-Grav. z.j., bl. 232.
Wanneer men voor het verdwijnen van Rembrandts Civilis van het stadhuis naar persoonlijke
redenen wil zoeken, dient men te bedenken, dat Rembrandt, die in 1642 met Andries de Graeff
onaangenaamheden had gehad over een voor hem geschilderd werk (HOFSTEDE DE GROOT,
Urkunden No. 208), met de beide broeders niet op zeer ververtrouwelijken voet zal hebben
gestaan. Volledigheidshalve vermelden wij hier nog DE ROEVER'S veronderstelling, dat van Dr.
Cornelis Witsen een actie tegen Rembrandt zou zijn uitgegaan (Vgl. noot 224:3).
Zie de inventaris van 1656, No. 207, 210, 211, 212. (C. HOFSTEDE DE GROOT, Urkunden, 's-Grav.
1906. bl. 201).
Zie hierboven noot 212:4.
Zooals op prent No. 19 der Batavorum cum Romanus Bellum. Dat Rembrandt zijn voorbeeld in
spiegelbeeld weergeeft is iets, dat bij hem meer voorkomt (Zie: J. L.A.A.M. VAN RIJCKEVORSEL,
Rembrandt en de traditie, Rotterdam 1932, bl. 121).
Zie hierboven noot 217:7.
Zie verder A, ROMDAHL, ‘Rembrandts Civilistafla och en dess Förebild’, Tidskrift for
Konstvetenskap 5 (1920) bl, 116; en vergelijk ook VAN RIJCKEVORSEL, Rembrandt en de traditie,
bl. 218, waar gewezen wordt op Caravaggiëske invloeden (Manfredi, Honthorst).
In verband met de invloed, door Rembrandt's werk uitgeoefend, verdienen vermelding:
e

1 . A. de Gelder's schilderij Abraham en de Engelen, de z.g. ‘Rembrandt du Pecq’, thans in het
museum Boymans te Rotterdam (Zie; Oude Kunst 1915/16 bl. 387 e.v.; Zeitschrift f. bildende
Kunst 51 (1916) bl. 328 e.v. en K; LILIENFELD, Arent de Gelder, 's-Grav. 1914, Cat. No. 1).
e

2 . Een teekening Pharao en de Waarzeggers door Sal. Koninck (Afgeb. in Stift und Feder Dl.
Darmstadt, No. 213/14).
e

3 . Een teekening Mene Tekel door S. van Hoogstraten, vermeld in een veilingscat. Frankf. a,
Main 16-IX-1920 No. 2368 (foto in Rijksbur. v. Kunsthist. Doc.). Of deze teekening verband
houdt met H's schilderij met hetzelfde onderwerp in het Slot Kronenborg konden wij niet
vaststellen.
Voor a v o n d m a a l zie: P. ADAMA VAN SCHELTEMA, Ueber die Entwicklung der
Abendmahlsdarstellung von der byzantinischen Mosaïkkunst bis zur niederländischen Malerei
des 17. Jhts., Lpz. 1912 en art. Abendmahl in Reallexikon sur dtschn Kunstgesch. I, Sttgrt. 1937,
kol. 28.
6) De schets werd door FISCHEL gevonden onder de anonyme Italiaansche teekeningen in het
Berlijnsche Prentenkabinet. Na FISCHEL'S dood publiceerde A.P. OPPÉ diens vondst in Old Master
Drawings 14 (1939-40). bl. 59. Dat de teekening in een bedachtzamer stijl is uitgevoerd dan de
zelfstandige schetsen van den meester hoeft bij deze copie naar een gravure niet te verwonderen.
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7)

8)

9)

1)

2)
3)

De authenticiteit staat o.i. buiten twijfel. Men vergelijke de nòg gebondener teekenwijze in R's
copie naar een penteekening uit de school van Mantegna (Afgeb. bij W.R. VALENTINER,
Rembrandt, des Meisters Handzeichnungen II, Stuttg. [1934], bl. 190/91, No. 621 A en B).
Zie W.R. VALENTINER, Rembrandt und seine Umgebung, Strassb. 1905, bl. 64 e.v.; J. VETH,
‘Rembrandt en de Italiaansche kunst’, Oud-Holland 33 (1915) bl. 1 e.v. ;F. SAXL, ‘Rembrandt
und Italien’, Oud-Holland 41 (1923/24) bl. 145 en 264; Van Rijckevorsel, Rembrandt en de
traditie, passim en L. MÜNZ, ‘Rembrandts Altersstil und die Barochklassik’, Jhrb., Wien N.F. 9
(1935) bl. 183.
Voor prenten naar Rafaël in Rembrandt's bezit zie: HOFSTEDE DE GROOT, Urkunden, bl. 51, 57,
200 (No. 196, 205, 206, 214).
Zie het ‘Verzeichnis der Kupferstiche welche nach Raphael von urbin gestochen worden’ in [C.H.
VON HEINECKEN], Nachrichten von Künstlern und Kunst-Sachen II, Lpz. 1769, bl. 467 sub 10 en
TAURISCUS EUBOEUS [= W. VON LEPELL], Catalogue des estampes gravées d'après Rafael, Franf.
a.M. 1819, bl. 203/04; J.D. PASSAVANT, Raphael d'Urbin, ed. franç. Paris 1860, II bl. 134.
Gelijk we hierboven zagen zijn Vennekool's teekeningen van het stadhuis ws. tusschen 1653
en '54 gemaakt. (Zie noot 229:1 p). De plannen van het stadhuis kunnen dus van die datum af
aan de schilders bekend zijn geweest.
Zie voor deze geschilderde architectuur bij Rafaël: M. ERMERS, Die Architekturen Raffaels in
seinen Fresken, Tafelbildern und Teppichen, Strassb. 1909, bl. 56.
Reeds in zijn ets Verkondiging aan de herders (B. No. 44; H. No. 120) van 1634 had Rembrandt
blijk gegeven met deze compositie van Rafaël vertrouwd te zijn. Zie: VETH, Oud-Holland 33
(1915) bl. 8, waar als mogelijke tusschenschakel wordt gewezen op een prent door Carlo Maratti
(1625-1713; B. No. 13). Daarnaast kan ook gedacht worden aan de gravure (WURZB. No. 4)
door Pieter de Bailliu (geb. 1613) naar Peter van Lint 1609-1681).
Dezelfde architektuurvormen vindt men ook in een compositie van Bramante, welke op het eind
van de 15de eeuw door een graveur uit de school van Mantegna in prent werd gebracht. Zie
voor een afb. Jhrb. preuss. Kunstsmlgn. 8 (1887) bl. 190/91 en Bulletin of the Museum of fine
Arts, Boston (1941).
Zie hiervoor een recensie van NEUMANN'S Aus der Werkstatt, Rembrandts door F. SAXL
(Kunstchronik 56 (1920) bl. 321) en C. NEUMANN, Rembrandt, 3. Aufl., München 1922, bl. 491.
SCHMIDT-DEGEINER heeft er het eerst op gewezen, dat de zwaardeed in de 17de eeuw niet
onbekend was. Als bewijsplaatsen noemde hij: een pamflet van 1623 (= KNUTTEL No. 3459),
het tooneelstuk Aran en Titus van JAN VOS en den Hamlet. Daarnaast kan nog genoemd worden:
een prent door Cl. J. Visscher uit het jaar 1609 met een Samenzwering van Bruius' zoons
(betreffende de hieronder, noot 286:9 genoemde vertooningen; voor een afb. zie aldaar); en
een illustratie bij J. BARA'S Herstelde Vorst van 1650, welk stuk eenige overeenkomst met den
Hamlet vertoont. Vgl. ook de samenzwering op de door Cornelis Danckertz uitgegeven prent
2

van Exp. Sillemans De doot van Floris de V (afb. 116 ).
Bewust of onbewust heeft Rembrandt met zijn uitbeelding van de zwaardeed een juiste keuze
gedaan; zie voor het voorkomen van deze ritus in de Germaansche wereld: Handwörterbuch
des deutschen Aberglaubens II, Berlin, Lpz. 1929/30, bl. 667, waar verdere litteratuur.
4) Zie in de boedelbeschrijving van 1656: No. 147 Augustus, No. 149 Tiberius, No. 151/2 Caius
Caligula, No. 156 Nero, No. 168 Galba, No. 169 Otto, No. 170 Vitellius, No. 171 Vespasianus,
No. 172 Titus Vespasianus, No. 173 Domitianus (G. HOFSTEDE DE GROOT, Urkunden, 's-Grav.
1906, bl. 198). Op dit hoogstmerkwaardige feit wees het eerst F. SCHMIDT-DEGENER (‘Rembrandt
en Homerus’, Feestbundel Bredius, Amst. 1915, bl. 15).
Het vraagstuk van Rembrandt's klassieke ontwikkeling werd het eerst aan de orde gesteld door
J. Six, ‘De Homerus van Rembrandt’, Oud-Holland, 15 (1897) bl. 1 e.v.
Vermelding verdient verder behalve het in de vorige noot genoemde opstel van SCHMIDT-DEGENER,
W.R. VALENTINER'S studie ‘Rembrant auf der Lateinschule’, Jhrb. preuss. Kunstsamml. 27 (1906)
bl. 118 (zonder de noten herdrukt in diens Aus der niederländischen Kunst, Berlin 1914, bl. 92).
VALENTINER'S beweringen werden - o.i. ten onrechte - bestreden door:
e

1 . H. KAUFFMANN in een fantastisch artikel ‘Rembrandt und die Humanisten vom Muiderkring’,
Jhrb. preuss. Kunstsamml. 41 (1920) bl. 46 e.v. (weerlegd door C. HOFSTEDE DE GROOT in
Oud-Holland 41 (1923/24) bl. 46 e.v. en door KLAUS GRAF VON BAUDISSIN in Rep. f. Kunstwiss.
45 (1925) bl. 148 e.v.).
e

2 . C. NEUMANN (Aus der Werkstatt Rembrandts Heidelberg 1918, bl. 149).
1) Zie voor deze kwesties hierboven bl. 40/41.
De eenige mij bekende beschrijving, waarin de opstandelingen worden geschilderd met een
aan Rembrandt's visioen herinnerende ruigheid, leveren de volgende regels uit De Ystroom van
ANTONIDES VAN DER GOES (1671). Deze brengt de naam Kattenburg in verband met
‘....de Katten, /Die onder Burgerhart uit hun moerassen spatten, / Het hooft gehellemt met
karpoezen ros van bont, / Met ongeschoren haer en knevels, in den mont/Afhangende....’ (Ed.
door BILDERDIJK, 1827, bl. 17).
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2) ‘Er hat aber wenig antieke Poetische Gedichte, alludien oder seltsame Historien, sondern
meistens eiufältige und nicht in sonderbares Nachsinnen lauffende ihme wolgefällige und
schilderachtige (wie sie die Niederländer nennen) Sachen gemahlet, die doch voller aus der
Natur herausgesuchter Artigkeiten waren.’ SANDRART, gecit. bij W. WEISBACH, Rembrandt, Berlin
u. Lpz. 1926, bl. 98.
3) ‘'s Lands oudste verleden in de voorstelling van Vondel en zijn tijdgenooten’, Elsevier's
Maandschrift 47 (1937) bl. 297 e.v.
4) Zie F. LUGT, ‘Rembrandt's Amsterdam’, The Print-Collector's Quarterly 5 (1915) I, bl. 111; F.
SCHMIDT-DEGENER, De Gids 1919, I, bl. 228; W. WEISBACH, Rembrandt, Berlin/Lpz. 1926, bl. 35
en het in de vorige noot genoemde artikel.
5) Elsevier's Maandschrift 47 (1937) bl. 312. Van het grootste belang is in dit verband de van
WEISBACH afkomstige term ‘Entheroisierung’.
6) J. SIX, ‘Rembrandt's verschildering van zijn Claudius Civilis’, Oud-Holland 42 (1925) bl. 181.
Voor een rustig afwegen der diverse factoren in het drama vgl. A.J. DER KINDEREN, ‘Rembrandt
in het raadhuis’, De Gids 1925 III. bl. 140.
7) Zie voor de legenden omtrent Rembrandt's dood: KLAUS GRAF VON BAUDISSIN, ‘Rembrandts Tod
als Fabel’, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 9 (1936) bl. 223.
Een overzicht van de ons bekende feiten uit Rembrandt's leven, ontdaan van elke romantische
franje gaf PLIETZSCH'S ‘Helldunkel um Rembrandt’, Deutsche Rundschau 66 (1939) bl. 94. Voor
de diverse opvattingen over Rembrandt als kunstenaar vergelijke men verder: G. BROM,
‘Rembrandt in de literatuur’, Neophilologus 21 (1936) bl. 161 e.v.
8) Oud-Holland 9 (1891) bl. 298. Hoezeer het inzicht in de ontwikkeling der gebeurtenissen zich
in de laatste 40 jaar heeft gewijzigd kan o.a. blijken uit de door DE ROEVER veronderstelde reden
der weigering. Volgens hem hadden de Amsterdamsche burgemeesters iets meer dramatisch
verwacht dan Rembrandt's plechtige voorstelling. ‘Zij hadden zich Claudius Civilis en zijn nog
half wilde eedgenooten ongetwijfeld heel anders voorgesteld dan in de gedaante van een
hoogepriester, met heiligen ernst en oostersche plechtigheid het zwaard kruisende met zijn
tafelgenooten. Zij zullen zich eene meer dramatische scène hebben gedacht, waaruit grooter
Germaansche opgewondenheid sprak....’ (Oud-Holland 10 (1892) bl. 140).
1) Zie bl. 230:4.
2) Zoo is voor SCALIGER het rhythme geen essentieel onderdeel der poëzie; hij vergelijkt het met
de toga of de wapens van een beeld, die slechts ‘ornamenta’ en ‘accessiones’ zijn. Zie: E.
BRINKSCHULTE, Jul. Caes. Scaligers kunsttheoretische Anschauungen, Bonn 1914 (= Renaissance
und Philologie Heft 10) bl. 6 en 58.
Vgl. ook de opmerkingen van JOLLES over GROTIUS' letterkundige kritiek: ‘Wohl spricht Grotius
einmal von der k l o e k e v i n d i n g , s c h i k k i n g e n b e w e e g l i j k h e i d , aber nirgends
von der erfinderischen, neuen, klangreichen Sprache .... Gerade das, was uns am meisten
erfreut, wird von ihm kaum erwähnt, kaum bemerkt’. A. JOLLES, ‘Der Humanismus und die
niederlandische Dichtung des XVII. Jahrhunderts’, Neue Jahrbücher 23 (1920) bl. 221.
De hier bedoelde vraagstukken zijn voor de Nederlandsche letterkunde nog niet diepgaand
bestudeerd. A.G. VAN HAMEL, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur
in Nederland, 's-Grav. 1918 en G.J. BUITENHOF, Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens'
letterkundige opvattingen, Gouda 1923 geven in dit opzicht minder dan de titels zouden doen
vermoeden.
1) Vgl. bl. 38/39.
1) C. NEUMANN, Aus der Werkstatt Rembrandts Heidelberg 1918. bl. 44.
2) Het citaat bij O. GRAUTOFF, Poussin I, München 1914, bl. 406 zie verder K. BORINSKI, Die Antike
in Poetik und Kunsttheorie II, Lpz. 1924, bl. 84 en A. FONTAINE, Les doctrines d'art en France,
Paris 1909, bl. 27. Vgl. ook de uitspraak van BELLORI: ‘La prima cosa... è che la materia ed il
soggetto sia grande ... Onde al pittore si conviene non solo aver l'arte nel formar la materia, ma
giudizio ancora nel conosceria, e deve eleggerla tale, che sia per natura capace di ogni ornamento
e di perfezione’ (BELLORI, Vite, ed. Pisa 1821, II p. 205). De opvatting was oud en komt reeds
bij NIKIAS voor, bij wien ze een verwijt beteekende tegen kunstenaars die zich met ‘kleinigheden’
als vogels of bloemen bezighielden (A. DRESDNER, Die Kunstkritik, München 1915, bl. 24).
3) Er valt in veel opzichten overeenstemming op te merken tusschen de gang van zaken te
Amsterdam en de gebruiken te Venetië. Ook de Dogen hadden de gewoonte bij belangrijke
opdrachten eerst door een aantal schilders ontwerpen op klein formaat te laten indienen. Voor
het ‘Paradijs’ in het Gran Consiglio concurreerden op deze wijze Veronese Francesco, Bassano,
Palma Giovane en Tintoretto en de opdracht werd aan den laatstgenoemde niet gegeven, dan
nadat hij gedwongen was tot een compromis waarbij zijn eerste ontwerp aanmerkelijk aan
grootschheid inboette. De veranderingen - het behoeft wel nauwelijks gezegd - betroffen geen
aesthetische problemen, maar werden noodzakelijk geacht in verband met de in de theologische
traditie vastgelegde hiërarchie der engelen (Zie: DETLEV FREIHERR VON HADELN, ‘Die
Vorgeschichte von Tintoretto's Paradies im Dogenpalast’, Jahrbuch der preussischen
Kunstsammlungen 40 (1919) bl. 119 e.v.
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Voor het eveneens uit Italië bekende gebruik, dat de schilders dienden te werken naar een van
te voren opgesteld programma zie hierboven noot 49:1.
4) T.a.p., bl. 54.
1) T.a.p., bl. 50.
2) R. HAMANN in een recensie van NEUMANN'S Aus der Werkstatt Rembrandts in: Monatshefte für
Kunstwissenschaft 13 (1920) bl. 119. Te voren had HAMANN over deze kwesties een theoretische
studie gepubliceerd: ‘Das Wesen der Monumentalkunst’, Logos 6 (1916/17) bl. 142 e.v.
Onlangs kwam een onderzoeker, die langs geheel andere wegen dit werk benaderde, tot een
dergelijke uitspraak: ‘Auch leitete den Meister keine wahre Beziehung zur Geschichte. Die
Stimmung hat etwas Ungeheures, sie wirkt als glimme die düstere Glut der Sage unter einem
Lufthauch auf, urn alsbald wieder in sich zusammenzusinken.’ W. HAGER, Das geschichtliche
Ereignisbild, München 1939, bl. 164.
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IX. Pseudo-historische afbeeldingen.
NAAST de uitbeeldingen van het verleden als een primitief of als een heroïsch
tijdvak, verdienen de pseudo-historische afbeeldingen niet minder onze aandacht.
Tot deze groep rekenen we alle afbeeldingen, die voor den tijdgenoot als historisch
golden, terwijl ze thans niet meer op die naam aanspraak mogen maken.
Dit pseudo-historische karakter kan uit twee geheel verschillende oorzaken
voortvloeien en dienovereenkomstig kunnen binnen deze groep twee afdeelingen
duidelijk worden onderscheiden.
De eerste afdeeling heeft betrekking op gevallen, waarin een reeds bestaande
afbeelding door een latere interpretatie tot de illustratie van een historisch feit werd
bestempeld. De tweede afdeeling bevat afbeeldingen van feiten, waarvan de
historiciteit wel is waar voor den tijdgenoot vast stond, maar die thans niet meer als
zoodanig gelden. Als voorbeelden van deze tweede groep noemen we de
afbeeldingen betreffende op bijgeloof berustende wonderverhalen en de illustraties
bij historische sagen. Verder herinneren wij in dit verband aan de hierboven (bl. 26)
reeds ter sprake gebrachte afbeeldingen van legendarische stedenstichters.
Terwijl dus bij de eerste groep het pseudo-historische karakter uitsluitend berust
op de aard van de afbeelding, is bij de tweede groep de historiciteit van het
uitgebeelde feit als zoodanig voor de huidige wetenschap onaanvaardbaar.

A. Latere omdoopingen

Rembrandt's ‘Adolf van Gelder’.
De eerste groep, (die der kunstwerken, welke quasi als afbeeldingen van historische
feiten moeten gelden), is van vrij jonge datum. Het duiden van bestaande
kunstwerken als illustraties van bepaalde historische gebeurtenissen is geheel en
al in overeenstemming met de 18de- en 19de-eeuwsche neiging, om in de
vaderlandsche geschiedenis de uitbeeldenswaardige situaties op te sporen. Zoo
2

gold Rembrandt's schilderij ‘Simson zijn schoonvader bedreigend’ (afb. 89 ) nog in
1862 voor Waagen als ‘Adolf van Gelder, zijn gevangen vader bespottend’, welke
betiteling het werk het eerst draagt op 18de-eeuwsche prenten naar deze
1)
compositie .

Asselyn's Zwaan.
Eveneens op een latere interpretatie berust Jan Asselijn's ‘Allegorie op de
waakzaamheid van Johan de Witt’ in het Rijksmuseum. Het valt niet meer na te
gaan, in welke tijd dit schilderij werd voorzien van opschriften die de bedreigde
zwaan als ‘DE RAADPENSIONARIS’, een der eieren in het nest als ‘HOLLAND’ en de
hond als ‘DE VIANT VAN DE STAAT’ duidden, maar zeker is, dat Asselijn, die in 1652
stierf, onmogelijk zijn werk als een der-
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gelijke staatkundige allegorie kan hebben bedoeld. De 19de eeuw leed in deze
zaken niet aan hyperkritiek. Het schilderij werd in 1800 als eerste werk voor de
zoojuist gestichte Nationale Konst-gallerij aangekocht, en heeft die eer stellig
grootendeels aan zijn interessante opschriften te danken. Nog in 1805 koos A.
Loosjes de voorstelling als slotvignet van een door hem uitgegeven historisch drama
1)
‘Johan de Witt, Raadpensionaris van Holland’ .

‘Vermeer's Plaats van de moord op Willem den Zwijger’.
In 1803 schonk de Haagsche decoratie-schilder Dirk van der Aa aan de Nationale
Konst-gallerij in het Huis ten Bosch een schilderij, ‘verbeeldende de trap in het
geweesene Hof te Delft, waar op Prins Willem den Eerste is dood geschoten’ (afb.
1

89 ). Aan wien het werk moest worden toegeschreven, zegt de inspecteur Generaal
E. Temminck in zijn desbetreffend schrijven aan den ‘Thesaurier Generaal en Raaden
van Financiën der Bataafsche Republicq’ niet, maar in de inventaris, in 1804
opgemaakt door J.G. Waldorp, ‘opzichter van het Nationaal Kabinet op het Huis in
't Bosch’, wordt het stuk onder No. 52 beschreven als: ‘De trap in 't Oude Hof te
Delft, door de Delftsche van der Meer’.
Hiermede was het schilderij in de waardeering gerezen, want den 17den Oct.
1792 was het op de veiling Aart Schouman in Den Haag voor ƒ 24.10 verkocht als
een werk van Egbert van der Poel. Zijn interessante betiteling had het stuk ook toen
reeds; de catalogus beschreef het als volgt: ‘De Binnentrap van het Oude Hof te
Delft, waar men in 't verschiet Prins Willem den Eersten ziet afkomen met een Boek
in zijn hand, zijn Hondje hem verwelkomende onder aan de trap, schoon van ligt
en bruin [= licht en donker] en byzonder natuurlyk’.
De gevoelens, waarmede men een dergelijk stuk behoorde te bezien, waren reeds
in 1779 ter gelegenheid van het tweede Eeuwfeest der Unie van Utrecht door Van
Alphen geformuleerd in de volgende regelen van zijn dichtwerk ‘De Liefde voor het
Vaderland, een pligt van het Christendom’:
O DELFT! o Hofpaleis! gij deedt mijn boezem gloeien
Toen ik die trappen zag,
Waar langs mijn Vaderland een tranenstroom deed vloeien,
Toen WILLEM daar op lag.
Mijn ziel werd gansch gevoel; ik moest mijn vingers steken
In dien doorschoten wand.
Ik zag, ik hoorde hem die laatste woorden spreken:
2)
‘Mijn God! Mijn Vaderland!’

Gedurende de geheele eerste helft der 19de eeuw ondervond noch de toeschrijving
aan Vermeer, noch de omschrijving der voorstelling eenige tegenspraak. Het
schilderij verhuisde met de andere in 1805 van het Huis ten Bosch naar het Buitenhof.
Het werd vervolgens in 1808 overgebracht naar het door Lodewijk

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

241
Napoleon in zijn paleis te Amsterdam ingerichte Koninklijke Museum, en prijkte van
1815 tot 1885 in het Trippenhuis, aanvankelijk naast het portret van Prins Willem
1)
den Zwijger . Tegenwoordig bevindt het zich in het Rijksmuseum. In de catalogus
van 1846 is het werk zijn dubbele luister kwijt, het heet eenvoudig-weg ‘een portaal
met eene opgaande trap’ en staat op naam van Aert de Gelder, welke toeschrijving
Bredius in 1885 overnam. In 1887 beschouwde deze kunsthistoricus het schilderij
als een Emanuel de Witte en keerde hij terug tot de oude betiteling ‘een portaal in
het Prinsenhof te Delft’. De catalogus van 1903 rangschikte het onder de anoniemen
der Hollandsche school en rekende tevens voor goed af met de naamgeving; het
onderwerp werd thans omschreven als: ‘vermoedelijk de trap, toegang gevende tot
het Stadhouderlijk Kwartier te 's-Gravenhage’. In de herdruk, welke in 1934 van de
catalogus van 1903 verscheen, behield het werk zijn plaats onder de anoniemen,
maar blijkens een toevoeging was men toen tot de oude attributie aan Egbert van
der Poel teruggekeerd.
Tenslotte bracht Valentiner het stuk in verband met een in een boedelbeschrijving
van 1669 vermeld ‘perspectyff vant Hoff van Hollandt gemaect by Fabritius za.’ en
hij stelde het schilderij op naam van Carel Fabritius, die tusschen 1642 en '49 in
Delft werkte en in een acte van 1655 ‘schilder van Sijn Hoocheyt den Prince van
Oranie’ (t.w. Frederik Hendrik) wordt genoemd. Deze toeschrijving, die stylistisch
stellig niet onaannemelijk is, zou wellicht ook de naamgeving verklaren. Een stuk,
voorstellende het trappenhuis in het Hof van Holland en vervaardigd door een
Delftsch hofschilder, kan in de loop der eeuwen allicht worden tot het zooveel
2)
bekendere Delftsche trappenhuis met den Vader des Vaderlands .

Interessante namen gehecht aan portretten van onbekenden.
Een apart gebied, waaraan men een afzonderlijke verhandeling zou kunnen wijden,
is het hechten van interessante namen aan portretten van onbekenden. De
18de-eeuwsche verzamelaars hebben zich vaak aan deze hebbelijkheid schuldig
gemaakt en de invloed van hun vervalschingen is grooter dan men wellicht zou
aannemen.
Zoo hebben de tegenwoordig uit iedere geïllustreerde litteratuurgeschiedenis
bekende portretten van Roemer Visscher's dochters door Goltzius
hoogstwaarschijnlijk pas op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw hun
naam gekregen. Het was vooral de fraaie prent, die volgens het door den
18de-eeuwschen verzamelaar Cornelis Ploos van Amstel uitgevonden procédé door
J. Körnlein naar één der teekeningen (Maria Tesselschade) werd vervaardigd, welke
3)
bijdroeg tot de verbreiding van deze opvatting .
Nog ernstiger waren de gevolgen van een falsificatie door den teekenaar Jan Stolker
(1724-1785) die op dit gebied een treurige reputatie geniet. Stolker teekende n.l.
uit Rembrandt's ‘Anatomische les’ de kop van den overi-
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gens onbekenden heelmeester Hartman Hartmansz. na, en betitelde zijn copie met
de zooveel belangwekkender aanduiding: Jan Swammerdam door Rembrandt. De
19de-eeuwsche lithograaf Berghaus bracht omstreeks 1850 Stolker's teekening in
prent en de zaak lijkt daarmee afgedaan. Ruim een eeuw later echter blijkt er een
romanschrijver te zijn, die liever dan zijn documentatie te putten uit de werkelijk
voorbeeldig uitgegeven ‘Urkunden über Rembrandt’, zijn wijsheid - direct of indirect
- aan Berghaus' prent ontleende. In de roman ‘Rembrandt’ van Teun de Vries (1931)
vinden we vele bladzijden gewijd aan de vriendschap tusschen Rembrandt en
Swammerdam, en dat, terwijl van een betrekking tusschen beide historische figuren
letterlijk niets bekend is. Men kan deze methode het goed recht van den romancier
achten. Deze kwestie blijve hier buiten beschouwing. Ons doel is niet het leveren
van kritiek op historische romans. Wij citeeren het geval slechts als voorbeeld, hoe
1)
ver een dergelijke vervalsching kan doorwerken .
Dergelijke gevallen van omdooping van een kunstwerk door middel van interessante
historische namen zijn evenwel niet zeer talrijk en gelijk we reeds deden uitkomen,
vallen zij wegens de tijd van ontstaan voor het grootste gedeelte buiten het bestek
van deze studie. Geheel anders is het gesteld met de tweede groep, die der
uitbeeldingen van historische legenden en wonderverhalen.

B. Uitbeeldingen van pseudo-historische feiten
In het algemeen kan men zeggen, dat in het hier behandelde tijdvak de
historisch-kritische zin gaandeweg toeneemt, en dat het geloof in dergelijke verhalen
naar evenredigheid vermindert. De productie der afbeeldingen loopt evenwel
geenszins in gelijke mate terug. De reden is, dat deze onderwerpen nu eenmaal
opgenomen waren in de volksverbeelding, en dat aan de daarop betrekking
hebbende afbeeldingen hetzelfde lange, op populariteit berustende leven was
beschoren als aan volksboeken, historieliederen en dergelijke.
Hierbij komt nog, dat de gewoonte, om historische onderwerpen uit te beelden,
juist in deze tijd toenam. De vraag naar afbeeldingen werd dus grooter, en uiteraard
leverden de pseudo-historische feiten de interessantste onderwerpen. Zoo zien we,
dat het repertoire zich zelfs nog geleidelijk uitbreidt.
De wisselwerking tusschen de historisch geachte gegevens en de producten der
beeldende kunst vertoont hierbij tal van aspecten, die wij naar aanleiding van een
zestal uitgewerkte voorbeelden nader zullen aanwijzen. Nu eens vindt men een
historische tegenhanger bij een door de internationale kunst reeds lang uitgebeelde
situatie, dan weer geeft een bestaande afbeelding aan-
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leiding tot het ontstaan van een sage. Maar het normale geval is natuurlijk, dat de
beeldende kunst zich langzaam gaat toeleggen op de reeds in omloop zijnde geliefde
verhalen, waarbij valt op te merken, dat de rij geopend wordt door die stoffen,
waaraan een maatschappelijk belang of een representatieve strekking is verbonden.
De achtereenvolgens te behandelen uitbeeldingen betreffen:
I
Verovering van Damiate (bl. 243-252).
II
Dans om de kerk te Assendelft (bl. 252-254).
III
Vrouwen van Haarlem (Weinsberg) (bl. 254-255).
V
I
Kind in de wieg (St. Elisabethsvloed) (bl. 255-258).
V
Rechtspraak van Graaf Willem III den Goede bl. 258-280) en het ten nauwste
daarmee samenhangende onderwerp:
VI
Rechtspraak van Karel den Stoute (bl. 281-283).
VI
Terechtstelling van Gerard van Velsen (bl. 283-287).
Tenslotte zullen wij nog bespreken de uitbeeldingen van historisch geachte
wonderverhalen, zooals:
VI
Gravin van Henneberg en haar 365 kinderen (bl. 287-289).
X
I
Uitbeeldingen van fabelwezens zooals zeemeerminnen e.d. (bl. 289-291).

I. Verovering van Damiate
Als eerste voorbeeld van een vaak uitgebeeld voorval, welks historiciteit lange tijd
boven twijfel verheven was, noemen wij de verovering van Damiate door een
Haarlemsche kogge, welke voorzien van een zaag de ketting, die de haven afsloot,
in stukken zou hebben gevaren.
Hierboven (bl. 30) wezen wij reeds op de vaak in verband met dit wapenfeit
uitgebeelde Haarlemsche ‘wapenvermeerdering’.

Bronnen.
De historiciteit dezer overleveringen is later een punt geweest van veel geschrijf,
dat ons in dit verband niet verder behoeft bezig te houden. Vermelden wij slechts,
dat de Haarlemmers het wapenfeit op 1188 dateerden, en dat als oudste bron de
1)
tusschen 1484 en 1494 geschreven kroniek van Johannes a Leydis geldt .
Men heeft het wel eens zoo voorgesteld, alsof dank zij de publicatie van dit
geschiedwerk door Sweertsius in 1620 de aandacht opnieuw op deze feiten zou
2)
zijn gevestigd . Deze voorstelling is onjuist; in werkelijkheid valt er sedert het tweede
decennium der 16de eeuw een ononderbroken reeks kunstwerken aan te wijzen,
die deze motieven in beeld bracht. Een handschrift van de kroniek der Hollandsche
graven door den prior van het Haarlemsche Karmelietenklooster, Johannes a Leydis
(† 1504), was de voornaamste bron geweest van de ‘Cronycke van Hollandt, Zeelandt
en Vrieslant’ in de landstaal, welke Cornelius Aurelius in 1517 bij Seversz. te Leiden
had uitgegeven.
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Daar vinden we zoowel het verhaal van de haven van Damiate, ‘daer ysere ende
sware metalen raexen ende ketenen onder dat water ghinghen van denen toerne
totter andere...’, welke kettingen door een schip met ‘een stalen sage mit scarpe
tanden’ werden stukgezeild, als ook het relaas der Wapenvermeerdering, ‘den
vromen kempvechters ende poorters van Haerlem’ verleend ‘om datsi hem also
cloeckelic ende vroem gehat hadden int lant van beloften ende int nemen vander
1)
stadt van Damiaten’ .

Eerste uitbeeldingen, 1518 en volgende jaren.
Het is waarschijnlijk geen toeval, dat we een jaar na het verschijnen van deze kroniek
voor het eerst hooren van een gebrandschilderd glas, door Haarlem aan de kerk te
Edam geschonken en o.a. voorstellende de ‘Paeus, Cardinalen ende Keyser, soe
de wapene van Hairlem vercregen is’. Van het uiterlijk van dit glas, dat in 1602
2)
verbrandde, is niets bekend . In het jaar 1522 werden Purmerend en Enkhuizen op
soortgelijke wijze bedacht met ramen van den Haarlemschen glasschrijver Willem
Dircxz. Tybault. Behalve de ‘wapenvermeerdering’ zag men in de beide genoemde
glazen ‘een stede, een schip met zaghe dair ondere, gelijck Damiaten gewonnen
werden’. De betaalposten leeren ons, dat de vaak vorstelijke geschenken aan deze
3)
steden gedaan werden: ‘omdat men aldair veel Hairlems bier drinct ende slijt’ .
De ramen dienden dus als een soort verbruikspremie en wanneer men er op let,
hoe vrijwel steeds dicht bijeen gelegen plaatsen kort na elkaar met een glas worden
bedacht, krijgt men de indruk, dat de eene stad vaak met schele oogen naar een
reeds bevoorrechte zuster zal hebben gekeken en dat - geheel volgens de opzet de aldus ontstane naijver de afname van het Haarlemsche bier zal hebben
4)
gestimuleerd .
Behalve steden werden ook invloedrijke personen met deze geschenken bedacht;
getuige het glas, in 1521 vereerd aan ‘Mijnen Heere den President van Holland in
den Haghe’ en wederom was het onderwerp ‘de historie hoe Damyate gewonnen
5)
was’ . Na 1635 houden de schenkingen aan particulieren op, die aan steden blijven
voor als na in zwang.

Verandering van het glas in de St. Bavo; prent van Clock (1595).
In 1595 kreeg de glasschrijver Willem Willemsz. Thibaut, waarschijnlijk een
bloedverwant van den bovengenoemden Willem Dircxz. Tybault, de opdracht, het
in 1541 door bisschop Joris van Egmond aan de St. Bavokerk geschonken en door
Barend van Orley ontworpen raam te vermaken. Deze verandering werd
waarschijnlijk noodzakelijk geacht op grond van dezelfde Calvinistische
overwegingen, waardoor te Gouda de God de Vader verwijderd werd uit het glas
door denzelfden Joris van Egmond geschonken, en waardoor in Leiden op het
Laatste Oordeel van Lucas van Leyden eveneens de God de Vader overschilderd
6)
werd .
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In Haarlem verving Thibaut het middengedeelte met een voorstelling van den donator
in aanbidding voor de Drie-eenheid door de in die stad traditioneele
‘Wapenvermeerdering’. Of Thibaut zelf reeds glazen met dit onderwerp heeft
gemaakt, is onbekend; een rekening van 1557, waarin sprake is van ‘een glas
1)
gefigureert met personages ende 't waepen van Haerlem’ zou het doen vermoeden .
Ook het glas van 1595 is verdwenen (in 1735), om plaats te maken voor het in 1738
2)
aan de westgevel geplaatste orgel . Toch kennen we de compositie, omdat het
1

raam voorkomt op twee schilderijen (1666 en 1668; afb. 10 ) met een interieur van
3)
de St. Bavo door Job Berckheyde . Gelijk hieronder zal blijken, werd de compositie
van Thibaut nog in 1629 nagevolgd voor een gobelin.
Tot dusver waren het slechts de kostbare gebrandschilderde ramen, waardoor
de herinnering aan de roemrijke daad voor Damiate werd levendig gehouden. In
1595 maakte de zooveel populairdere prentkunst zich van de stof meester. De
Haarlemsche graveur Nicolaas Clock droeg in dat jaar aan de stadsregeering zijn
buitengewoon fraaie gravure op, die o.a. prijkte met een Latijnsch gedicht van den
4)
Haarlemschen rector gymnasii Cornelis Schoneus (afb. 90).

Glas te Gouda (1596).
Het verhaal van Damiate mocht na dat alles waarlijk algemeen bekend worden
genoemd. Reeds in de jaren van Hadrianus Junius droegen de kinderen in Haarlem
jaarlijks op Nieuwjaarsdag scheepjes, welke van onderen met een zaag waren
5)
voorzien, op stokken door de straten en in de rekeningen der St. Bavokerk vinden
we op het jaar 1593 twee posten voor reparatie en stoffeering van ‘het scheepken
6)
dat in de kerck hanght’ . Verder deden de Damiaatjes, die elke avond te negen uur
werden geluid, meer dan aan hun oorspronkelijk doel beantwoorden. In plaats van
n.l. de herinnering wakker te houden aan een geslacht, dat zich erop beroemde,
dat zijn stamvader aan de tocht naar Damiate had deelgenomen, werden de in 1564
gegoten twee klokken in de volksverbeelding al spoedig tot uit het verre Egypte
7)
meegebrachte trofeeën .
Is het te verwonderen, dat de Haarlemsche vroede vaderen, toen zij in 1595
besloten, dat ook hunnerzijds een glas de Goudsche St. Janskerk zou versieren,
8)
wederom hun keuze lieten vallen op een ‘Beleg van Damiate’? Geplaatst naast
het glas van de Hoogheemraden van Rijnland en het niet veel levendigere wapenglas
9)
van Dordrecht uit 1597 , boeit het Haarlemsche geschenk, dat door Thibaut werd
uitgevoerd, bovenal door zijn levendige verteltrant. De routine van driekwart eeuw
bezorgde den Haarlemmers een belangrijke voorsprong en wat dit bijzondere geval
betreft: wellicht ook bleef de vlottere zeggingswijze van de zooveel vrijere prentkunst
10)
niet zonder invloed op de altijd zooveel meer gebonden glasschilderkunst (Zie
voor dit punt hieronder bl. 250/51 en vgl. afb. 92).
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Vroom.
Weldra ging ook de schilderkunst haar tribuut aan het doorluchtige motief betalen.
Er had zich in de jonge, zelfbewuste staat een publiek gevormd, dat van alles wat
op de scheepvaart betrekking had, met voorliefde kennis nam. Het is de groote
verdienste geweest van den avontuurlijken plateelschilder Hendrik Vroom, dat hij
deze behoefte heeft begrepen en zich erdoor heeft laten voortstuwen tot een frissche,
realistische zeeschilderkunst. Men kan bij Van Mander lezen, met welke ijver deze
zwerver zich ging toeleggen op het uitbeelden van het ‘goede maeksel’ der schepen,
‘de touwen en takelinge, wint-streken, seylagien’ enz., enz. De levendige uitbeelding
1)
van scheepsgevechten werd Vroom's specialiteit . In 1601 lieten Burgemeesteren
van Haarlem den kunstenaar een belooning van 60 pond geworden ‘voor de
vereeringe’ de stadt en de magistraten gedaen met seecker getal van printen ofte
o

exemplaren van de scheepsarmade ende heirtocht toegerust in de somer A 1600
2)
op Vlaenderen’ .
Voor de uitbeelding van de verovering van Damiate was Vroom de aangewezen
man. Reeds in 1603 had men den kunstenaar ƒ 18 betaald ‘voor zijn bewerp en
ordonnantie van seecker patroon van een schip, omme 't zelfde te doen naschrijven
in de glazen bij de stadt geschonken in 't Gemeenlandshuis tot Leyden’ en uit de
betaling in hetzelfde jaar gedaan aan den glasschrijver Claes Abrahamsz. blijkt, dat
3)
ook hier weer het ‘Schip van Damiate’ het onderwerp der voorstelling was . De
Haarlemsche stadsregeering schijnt herhaaldelijk moeite te hebben gedaan, van
Vroom's hand ook een geschilderd ‘Beleg van Damiate’ te verwerven. We hooren
van een aanbesteding in 1608 en van een voorschot van ƒ 200 in 1611, maar ondanks
4)
dat alles schijnt de opdracht niet te zijn uitgevoerd . Naar de redenen kunnen we
slechts gissen. Wellicht, dat de Haarlemsche heeren naar de zin van den kunstenaar
niet scheutig genoeg waren. Van Mander weet reeds van Vroom mede te deelen,
dat hij ondanks zijn groote productiviteit zijn koopwaar op prijs wist te houden: ‘....
en 'tgeen hem te prijsen is, hy maekt inde schilderije de kladde niet: want wie wat
van hem begeerd, die moet het hem betalen’.

Glas van Jan van Bouckhorst.
In deze jaren vond de Haarlemsche vroedschap blijkbaar het oogenblik gekomen,
om ook zichzelf eens te bedenken met een gebrandschilderd raam. De glasschilder
Jan van Bouckhorst plaatste in het stadhuis, ‘op de groote zale der heren
vroedschappen’ een glas met de Verovering van Damiate. Het werk, dat thans
verdwenen is, kennen we uit de prent, welke W. Akersloot ernaar vervaardigde en
welke dient als illustratie bij Ampzing's in 1628 verschenen ‘Beschryvinge ende Lof
5)
der stad Haerlem’ .

Van Wieringen's schilderij en Thienpont's gobelin.
Ampzing spreekt ook van een schilderij met een ‘Verovering van Damiate’, dat zich
1

in zijn dagen bevond in de Oude Doelen (afb. 91 ).
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Het groote doek, dat nog in het Frans Halsmuseum wordt bewaard, is het werk van
Vroom's jongeren concurrent, den bevaren Cornelis Claesz. van Wieringen, die
reeds in Van Mander's dagen de aandacht op zich vestigde door zijn ‘aerdige maniere
1)
van werken en suyver vaste handelinge der touwen’ . Met van Wieringen konden
de Haarlemsche heeren blijkbaar gemakkelijker tot een accoord komen dan met
Vroom. Rekeningen betreffende het zoojuist genoemde schilderij zijn ons weliswaar
niet overgeleverd, maar ook in de volgende jaren werkte Van Wieringen voor de
Haarlemsche magistraat. In 1629 ontving hij 300 pond voor een ontwerp van
hetzelfde onderwerp, waarnaar de tapijtwerker Jos. Thienpont, alias Thybauts, een
bloedverwant van den hierbovengenoemden Thibaut, een gobelin zou weven.
Voordat deze echter zijn arbeid kon beginnen, moest op grond van Van Wieringen's
ontwerp een werkteekening of patroon worden vervaardigd. De glasschrijver Pieter
Holsteyn, die krachtens zijn verwant beroep met dit technische werk op de hoogte
was, maakte het werkpatroon voor 225 pond Vlaamsch. De wever ontving 2300
pond voor zijn werk. Een bewijs, welke hooge bedragen de stadsregeering geneigd
2)

2

was voor deze zaken uit te geven (afb. 91 ). In 1630 ontving Van Wieringen nog
eens £ 69:2 ‘uit zaeke van de behoeften tot de teekeninge van 't schip van de
3)
Damiaten verbesigt en geemployeerd’ . Deze teekening is niet bewaard; wel bevindt
zich in het Louvre te Parijs een kleine schets, door Lugt stellig terecht aan Van
4)
Wieringen toegeschreven .

De Grebber's Wapenvermeerdering’ en Thienpont's gobelin; Holsteyn's
glazen.
De opdracht aan den tapijtwerker Thienpont staat niet op zichzelf. Als tweede en
laatste gobelin uit diens atelier is ons overgeleverd een gobelin op het Haarlemsche
stadhuis, hangend als schoorsteenstuk in dezelfde zaal als het vorige tapijt (de
tegenwoordige kamer van B. en W.; vroeger raadzaal). De voorstelling is de
‘Wapenvermeerdering’. Daar men in 1630 aan P. de Grebber ‘voor sijn patroonen’
135 pond Vlaamsch uitbetaalde, hebben latere onderzoekers gemeend, dat ook de
inventie van dezen kunstenaar was. Van der Boom heeft evenwel gewezen op de
overeenkomst in compositie tusschen het in 1595 door Willem Willemsz. Thybaut
veranderde raam in de St. Bavo en deze uitbeelding van ‘de historye alwaer de
stadt Haerlem het wapen wert vereert met het swaert van Damiaten met een cruys
5)

2

daer boven op’ (afb. 10 ).
De Grebber deed dus met Thibaut's compositie niet anders, dan Holsteyn met
het ontwerp van Van Wieringen had gedaan: hij maakte de patronen of
6)
werkteekeningen .
Maar nog was het den Haarlemschen heeren niet genoeg! Nog altijd prijkt in
dezelfde zaal tegenover het gobelin met de wapenverleening een schilderij van De
Grebber, eveneens uit het jaar 1630, maar met een eenigszins gewijzigde compositie.
Voegt men daarbij nog een teekening en een klein schilderij van denzelfden meester,
alle weer in details onderling van elkaar afwijkend, dan
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krijgt men een indruk van het belang, dat men aan de uitbeelding van deze stof
1)
hechtte (afb. 11).
Daarbij stond de productie voor buiten de stad geenszins stil. Pieter Holsteyn
werkte voor als na aan de geschenken voor de kerken in de buurt. Een stel glazen,
dat in 1635/36 aan de kerk te Bloemendaal werd geschonken, vermelden wij hier,
omdat vier ervan in 1870 in de groote zaal van het raadhuis werden geplaatst. Van
2)
een ander raam uit 1638 zijn ons twee ontwerpteekeningen overgeleverd .

Latere uitbeeldingen, boekillustraties en penningen.
Zoo kan het niet verwonderen, dat de uitbeeldingen van dit feit ook in de
geïllustreerde geschiedboeken hun plaats gingen opeischen. In de ‘OudeHollandsche Geschiedenissen’ van Casparus Wachtendorp (1645), een populaire
berijmde vaderlandsche geschiedenis ‘beginnende van de Suntvloet tot den Jare
3)
1560’, ontbreekt een kleine copie naar Clock's prent dan ook niet . Een iets
zelfstandiger voorstelling gaf Jan Luyken in een prent, welke voorkomt in de tweede
druk (1683) van het in 1676 voor het eerst verschenen boek door L. van den Bosch,
‘Leevens en daaden der doorluchtigste zeehelden, beginnende met de tocht na
4)
Damiaten... en eindigende met M.A. de Ruyter’ .
Tenslotte noemen wij nog de prent van Romein de Hooghe, welke een
samenvatting levert der beide in alle vorige uitbeeldingen gescheiden tafereelen.
Bij De Hooghe vormt n.l. de verovering van Damiate de achtergrond, waarvoor zich
5)

2

de wapenvermeerdering afspeelt (afb. 93 ). De voorstelling van de verovering van
Damiate, voorkomende op twee omstreeks 1688 aan de Dortsche munt geslagen
6)
vroedschapspenningen lijkt nog het meest op Luyken's compositie, slechts met dit
verschil, dat op de penningen het schip op den toeschouwer af vaart.

Kunsthistorische vergelijking der diverse uitbeeldingen.
De oudste der thans nog overgeleverde uitbeeldingen van de verovering van Damiate
is Clock's prent van 1595. De gravure vertoont een schip van voor die tijd reeds
ouderwetsch model met langs het zichtbare boord een typische rij schilden, die naar
7)
een veel verder verleden wijzen en herinneringen aan de Vikingschepen oproepen
(afb. 90). Het schip, dat met volle zeilen op den beschouwer komt aanzetten, draagt
ook boven de waterlijn op de voorsteven eenige duidelijk zichtbare weerhaken. De
kunstenaar geeft het oogenblik weer, waarop drie wel onderscheiden kettingen, die
dwars over de haven zijn gespannen afknappen, waarbij de einden in grillige kronkels
terugspringen. Gehelmde boogschutters in een Romeinsch aandoend
fantasiecostuum, waaraan de ‘Schlitz’-elementen echter niet ontbreken, bestoken
van de torens en kadetrappen het schip van weerszijden. Een vlaag van pij-
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len, Grieksch vuur, brandfakkels en kettingkogels giert door de lucht; blijden op een
der torens slingeren alweer een nieuwe hoeveelheid weg.
De beide torens vormen compositioneel een weloverwogen zware afsluiting van
het tooneel. De horizon is hoog gekozen, zoodat een overzicht over het strijdtooneel
mogelijk was, en de gelegenheid bestond, de zee te overdekken met een groot
aantal zeilende schepen.
Aan het eind van een landtong, welke door een zware muur met de stad is
verbonden, verheft zich op een kaap een kasteel hoog tegen de einder. Dit punt
vindt in de compositie zijn symmetrale tegenhanger in de beide vlaggen, die het
schip voert. De eene dezer topstandaards draagt de dorre boom met het opschrift
‘Antiquum Harlemi insigne’, de andere voert de Hollandsche liebaard. Fraai tenslotte,
is het effect der beide lange wimpels die achter het schip in de schaduw van vlaggen
en zeilen door de lucht golven.
Eigenaardig is voor ons moderne gevoel de toevoeging van eenige expliceerende
bijschriften binnen het kader van een zoo suggestief geheel, als de door Clock
geschetste scène. We vernamen reeds zijn expliceerende stem in het opschrift, dat
dit de oude vlag van Haarlem was. De notitie ‘Nijl flu’ [men] en de toevoeging van
het door twee engeltjes gedragen nieuwe stadswapen in de lucht met het bijschrift
‘Nova Harlemi insignia, virtute parta Anno 1188’ moge ons minder bevreemden,
zonderling blijft toch ook het schild dat Clock als schijnbedrieger half over de rand
van zijn tafereel legt, en waarin hij zijn schepping opdraagt aan de Burgemeesters
en Magistraat der stad.
Men ga aan deze kleine eigenaardigheden niet voorbij, zij zijn de indices van een
hoogst belangrijke kwestie. Wanneer de 17de-eeuwsche kunstenaar zulke
aanduidingen aan een realistisch tafereel kan toevoegen, bewijst het, dat hij zich
toch nimmer ten doel stelt, den toeschouwer als op een tapijt uit de 1001 Nacht naar
andere oorden te verplaatsen. Eerst de 19de-eeuwsche historieschildering zou tot
zulk een opvatting komen. De 17de-eeuwsche kunstenaar verbeeldt zich niet, zijn
publiek als door een sleutelgat naar het verleden te laten gluren. Zijn opvatting is
strikt genomen zuiverder. Hij neemt zich niets anders voor, dan wat elke
geschiedschrijver doet; hij schildert het verleden in zoo duidelijk mogelijke
bewoordingen. Waarom zou men bij dat proces een uitleggende stem of aanwijzende
hand niet mogen ontwaren?
Wij moeten dit probleem hier laten rusten. Wanneer men echter deze kwestie ten
einde denkt, bemerkt men, dat (zooals altijd) de technische uitvinding der fotografie
in de 19de eeuw pas werd gedaan, nadat eerst de geest van de tijd geheel en al
doordrongen was van het nieuwe dat zij had te bieden.
Het cirkelvormige middentafereel uit Thibaut's glas (afb. 92), dat in 1597 werd
voltooid, vertoont op het eerste gezicht hoegenaamd geen punten van overeenkomst
met Clock's voorstelling. Terwijl de prent het uitzicht gaf op
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de zee, vertoont het raam op de achtergrond de stad. Hieruit volgt, dat men het
schip, dat de ketting verbreekt, van achteren ziet. Wat Thibaut's uitbeelding
zoodoende aan actie verloor, kon echter door de gedetailleerde schildering van de
exotische plaats der handeling worden goed gemaakt. Men behoeft zich niet
tweemaal af te vragen, welke der twee oplossingen het meest in de smaak der
tijdgenooten gevallen zal zijn!
Evenals Clock beeldt Thibaut de beide torens af, waartusschen de kettingen zijn
gespannen, maar slechts één behield er de fraaie afsluitende functie. De blijden
boven op de toren vindt men in het gebrandschilderde raam niet, wèl de
boogschutters op de haventrappen, waarvan de aanleg het eenige aanwijsbare punt
van overeenkomst tusschen prent en raam vormt. De stad vertoont hetzelfde soort
architectuurvormen als men b.v. ook op de prenten van Maerten van Heemskerk
1

aantreft (vgl. afb. 5 ). Als aanduiding van Egypteland mocht een obelisk natuurlijk
niet ontbreken; eigenaardig is het ‘zuil-monument’, met spiraalsgewijs gewonden
fries, dat gelijk zoo vaak in de West-Europeesche kunst, ook hier de heidensche
1)
stad moet kenmerken . In een toren hangt duidelijk zichtbaar een klok, stellig een
zinspeling op de Damiaatjes. Niets in de stad herinnert aan de Mohammedaansche
leer; de halve maan komt nergens voor. Een merkwaardige heidensche
bijzonderheid, waarvoor we echter geen nadere verklaring weten, vormen de
2)
totempaalachtige gezichten op de aan de voet der beide torens ingeheide balken .
Gelijk gezegd is Thibaut's compositie aanzienlijk minder dynamisch dan Clock's
tafereel. Een typisch symptoom daarvan is het feit, dat in het gebrandschilderde
glas de ketting tusschen de beide torens nog niet is afgeknapt, hetgeen te meer
opvalt, daar het schip er reeds voor de helft overheen is gevaren! De kleine figuurtjes
die radeloos gebarend in de stad heen en weer loopen vermogen niet, de ernst der
situatie tot uitdrukking te brengen.
Over het allegorische en andere bijwerk kunnen we kort zijn. Evenals Clock schreef
Thibaut in het water de aanduiding ‘Nilus flu’, verder draagt de linker toren het
3)
opschrift ‘Damiate’, en bevindt zich op de voorgrond het jaartal 1219 . Boven het
medaillon rusten ter weerszijden Mars en Neptunus, terwijl de correspondeerende
benedenvakken gevuld zijn respectievelijk met algemeene krijgsemblemen en een
meer speciaal aan dit wapenfeit herinnerende trofee: een scheepszeil met de dorre
boom, een engelenkopje, het patriarchenkruis, het zwaard, een groot aantal sterren,
de scheepszaag, de ketting, de klokken en een anker.
De vraag, of Thibaut Clock's voorstelling heeft gekend, zal ondanks het feit dat
slechts het detail der haventrappen in beide uitbeeldingen directe overeenkomst
vertoont, waarschijnlijk wel bevestigend moeten worden beantwoord. In de eerste
plaats is het niet goed mogelijk, aan te nemen, dat een kunstenaar niet op de hoogte
zou zijn geweest van een prent, die in dezelfde stad verscheen in het jaar, waarin
hem de opdracht voor eenzelfde onderwerp werd gegeven. Verder is het van belang
te zien, dat Thibaut's onder-
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werp afwijkt van de overige Goudsche glazen, doordat hij ‘breekt met de methode
om in de onderste vakken groote schenkersfiguren te plaatsen, waardoor de altijd
meer gedetailleerde hoofdthema's op een hoogte komen, vanwaar ze minder goed
1)
kunnen worden gezien’ . Het belangrijkste punt van overeenkomst ligt echter in de
hoog gekozen horizon, waardoor den beschouwer in beide gevallen een weidsch
overzicht over het terrein der handeling wordt geboden. Deze overeenkomst valt
vooral op, wanneer men de beide 16de-eeuwsche uitbeeldingen met de latere
vergelijkt.
Terwijl Clock en Thibaut de scène recht van voren of van achteren hadden afgebeeld,
vertoonen de daaropvolgende voorstellingen vrijwel alle een van terzijde gezien
beeld. In Van Wieringen's teekening vinden we onmiddellijk deze afwijkende
opstelling, gelijk dat schetsje ook overigens geheel en al aansluit bij diens overige
werk, en nog hoegenaamd geen invloed der toen reeds traditioneele
Damiate-voorstellingen verraadt. Men voelt duidelijk, dat voor Van Wieringen het
Damiate-onderwerp onmiddellijk werd opgevat als een modulatie van het in de
2)
zeeschilderkunst dier dagen zoo bekende motief van een wachttoren aan een kust .
Verder is het in overeenstemming met de algemeene kunstontwikkeling, dat hij zijn
oogpunt belangrijk lager heeft gekozen. Het is interessant te zien, hoe vervolgens
1

zoowel in diens schilderij (afb. 91 ) als in het naar zijn ontwerp uitgevoerde gobelin
2

(afb. 91 ), die traditioneele trekken weer opduiken; waarbij het stellig niet gewaagd
is, invloed der opdrachtgevers te veronderstellen.
Daar is in de eerste plaats het scheepstype, dat op de teekening niet van het toen
gangbare soort afwijkt. Op het schilderij vindt men langs het boord van de
kettingbreker de wapens der Zeven Provinciën, op het gobelin zijn deze vervangen
door de zooveel historischer ronde schilden die wij reeds van Clocks prent kennen,
3)
en die men wellicht van het scheepsmodel uit de St. Bavokerk had afgezien . Verder
zijn de vlagen projectielen in de lucht en de blijden op de eene toren een
onmiddellijke reminescens aan Clock's prent. Een nieuwigheid zijn zoowel op
schilderij als gobelin de talrijke tulbanden, die door de verdedigers worden gedragen.
De vraag naar de prioriteit van schilderij of gobelin kan bezwaarlijk definitief
beantwoord worden. Het lijkt ons evenwel zeer waarschijnlijk, dat het ontwerp van
het gobelin een verbeterde versie van de compositie van het schilderij voorstelt.
Daarvoor zouden pleiten de zooveel gecomprimeerdere opstelling en het stellig
heroïscher arrangement. In de eerste plaats is op het gobelin het standpunt van
den beschouwer niet meer op het land, ter zijde van den verdediger, maar op zee,
4)
tezamen met den aanvaller . Eenzelfde effect volgt uit de toevoeging van een derde
afsluitende toren geheel links en uit het hooger optrekken van de borstwering op
de havendam, waardoor de figuurtjes minder popperig aandoen en het massale
karakter der verdedigingswerken wordt onderstreept.
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Na deze uitvoerige analysen kunnen wij over latere uitbeeldingen kort zijn. Het
gebrandschilderde raam van Bouckhorst vertoont een opvatting, die nog het meest
met Thienponts gobelin naar Van Wieringen overeenkomt. De boekillustratie van
Jan Luyken vertoont het schema van het van achteren geziene schip, dat we uit
Thibaut's raam leerden kennen, maar hij combineert dit met de sedert Clock
gebruikelijke pijlenregen en de blijden op een der torens. De ketting springt op zijn
uitbeelding huizenhoog de lucht in, de stad op de achtergrond verleent hij door de
toevoeging van enkele koepels een meer Oostersch aspect en hij verhoogt de
werking van zijn voorstelling, door op de voorgrond als repoussoir de voorste helft
te zetten van een schip dat onmiddellijk de Haarlemsche kogge volgt.
De ontwerper van de vroedschapspenning van 1688 bedient zich in hoofdzaak
van de elementen uit Clock's prent, al is bij hem ook het scheepstype eenigszins
2

anders. De prent van Romein de Hooghe tenslotte (afb. 93 ), verbindt de beide voor
Haarlem zoo belangrijke scènes, doordat op de voorgrond de ‘Wapenvermeerdering’
1)
plaats vindt, terwijl daarachter de stad veroverd wordt . Hieruit volgt, dat men geen
realistische samenhang tusschen de beide scènes mag voorstellen, deze voltrekken
zich op verschillende tijdstippen en op ver uiteen gelegen plaatsen.
Nadat we ons zoo lang met de verschillende Nederlandsche uitbeeldingen van de
inneming van Damiate hebben beziggehouden, is het wellicht niet ondienstig, den
lezer ter vergelijking te wijzen op een schilderij door Jac. Palma, il Giovane, van ±
1585 in het Dogenpaleis te Venetië, voorstellend de Inneming van Constantinopel
o

1

door de Venetianen (A . 1204; afb. 93 ). Niets leidt in het algemeen zoo licht tot
overschatting, als een grondige bespreking. Een vergelijking van de hierboven
behandelde Haarlemsche stukken met een werk van het kaliber van het Italiaansche
stuk, heeft het voordeel, dat ze elke ongegronde overschatting in de kiem smoort,
terwijl ze anderzijds toch ook weer de oogen opent voor de aardige, onopgesmukte
anecdotische verteltrant van deze groep Noordnederlandsche
geschied-uitbeeldingen. Voor ons onderzoek vormt deze reeks het interessante en
weinig voorkomende geval, dat een fictieve historische gebeurtenis dienstbaar wordt
gemaakt niet alleen aan burgertrots, maar zelfs aan economische propaganda.

II. ‘Dans om de kerk te Assendelft’
Volkomen anders is het gesteld met de fraaie gravure uit het jaar 1596 door Jan
Saenredam, welke algemeen onder de naam ‘Boerendans om de kerk te Assendelft’
2)

1

bekend staat (afb. 94 ). Rondom een kerk, die zeer goed de 17de-eeuwsche
toestand van de kerk te Assendelft kan weergeven, dansen in een bonte rij een
groot aantal mannen en vrouwen, die elkaar bij de hand gevat houden. Rechts op
de voorgrond staat een dergelijke groep
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onder het raam van het studeervertrek van een oud, gebaard man, die wel den
dorpspredikant zal moeten voorstellen, en die met afwijzend gebaar half uit zijn
raam leunt. Geheel links zit op een kleine verhevenheid van de bodem een jong
paar naast een klitplant. De jonge vrouw licht met een typisch gebaar een klit omhoog
tusschen wijs- en middelvinger van haar rechterhand. Haar linkerhand gaat onder
haar boezelaar schuil. Aan de voeten van het paar ligt een tinnen kruik geledigd op
de grond.
Wat is de nadere beteekenis van deze prent, die toch waarlijk niet zoo-maar
gemaakt zal zijn? Voorop zij gesteld, dat de geschiedboeken niets vermelden van
een dergelijk feit, dat te eeniger tijd te Assendelft zou hebben plaats gevonden. Het
ligt voor de hand, zich af te vragen, of Saenredam, die te Assendelft het grootste
gedeelte van zijn leven doorbracht, dan wellicht een oud volksgebruik heeft
afgebeeld. Ook dit is niet waarschijnlijk, daar de Zaansche folklore niets dergelijks
1)
vermeldt . Het Latijnsche onderschrift kan in deze kwestie al evenmin een aanwijzing
geven, daar het een in zeer algemeene bewoordingen gestelde vermaning tot de
2)
jeugd is, om ingetogen te leven . Wel spreekt de dichter van een straf, die in Mozes'
dagen ‘de dwaze dansleider’ moest ondergaan.
Nu bestaat er een Duitsche legende, die gewoonlijk in het dorp Kolbeck bij
3)
Halberstadt wordt gelocaliseerd , volgens welke een aantal mannen en vrouwen,
die in het jaar 1012 op Kerstnacht op het kerkhof rond de aan St. Magnus gewijde
kerk dansten en wereldsche liederen zongen, door den priester getroffen werden
met de vervloeking om een vol jaar aldus door te dansen. Hetwelk geschiedde.
Honger nog dorst, koude nog hitte deerden hen, ‘daer viel oock geen Dauw, regen
of snee op haer, en haer kleederen en schoenen bleven onversleeten’.
‘Eenen wilde sijn Suster met geweldt van sulcken dans wegh trekken, en nam
haer by den Arm, doen liet sy den Arm gaen die viel op de Aerde, maer daer volgde
niet een drup Bloets na, dat wijf was jongh, en danste al even eens voort. Als sy dit
nu een gantsch Jaer gedaen en een ronden cirkel tot aen haer middel in de Aerde
gedanst hadden, quam de Bisschop van Ceulen met andere Geestelijke Mannen
daer, deden het gebedt over haer, de Bisschop nam haer bij de handen, scheyden
haer van malkander, voerdese in de kerck, en danckte Godt voor hare verlossingh,
drie van haer, daer onder de Vrouw was, die den Arm verlooren hadde, storven
terstondt voor den Autaer. Eenige eyndighden haer leven in de tweede of derde
Maent daer na, die in 'tleven bleven, t'sidderden geduerigh, en konden haer leeden
4)

2

niet stil houden, tot een altijdt duerent getuygenis der begane dingen’ (afb. 94 ).
Hoe moet men zich het ontstaan van Saenredam's prent voorstellen? Gelijk wij
reeds zeiden, bestaat er generlei overlevering, die de bovengenoemde sage in
Assendelft localiseert. Slechts de latere prent-litteratuur kent deze opvatting,
klaarblijkelijk uitsluitend op grond van Saenredam's prent. Onze

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

254
verklaring nu is deze, dat Saenredam het bekende verhaal heeft willen uitbeelden
en als voorbeeld van de kerk waarbij zich het feit afspeelde, de kerk uit zijn
woonplaats Assendelft heeft gekozen. Zoo iets kon men op het eind van de 16de
eeuw nog doen, zonder dat er voor de beschouwers uit volgde, dat nu ook de
afgebeelde gebeurtenis in dat dorp zou hebben plaats gevonden. Latere tijden, die
aan deze prenten een andere, en wel een meer documentaire waarde gingen
hechten, moesten wel vervallen tot een opvatting, die o.i. Saenredam nimmer heeft
willen uitdrukken. Om de zaak evidenter te maken werd toen ook boven de kerk het
1)
opschrift Assendelft geplaatst en de weg voor de latere betiteling was geopend.
Zoo levert dit op zichzelf vrij onbeduidende geval een interessante bijdrage tot de
ontwikkeling, die de waardeering van de-afbeelding-in-het-algemeen in de loop der
tijden heeft doorgemaakt.

III. Vrouwen van Haarlem (Weinsberg)
Een ‘historisch’ verhaal, dat geheel en al tot de sagen behoort, is dat van de vrouwen
van Haarlem, die na een belegering der stad als het liefste dat zij hadden elk hun
man, broer of vader op hun rug in veiligheid brachten. De sage, die ook van ontelbare
andere steden wordt verteld, maar die in de litteratuur het bekendst is als de sage
2)
der vrouwen van Weinsberg , werd het eerst met Haarlem in verband gebracht door
3)
Hadrianus Junius (1588) . Veel indruk schijnt deze vernederlandsching toch niet
gemaakt te hebben. In 1602 bracht n.l. Jan Cornelisz. van 't Woudt de sage in beeld
in een schilderij, waarop niet alleen de belegerde stad elke overeenkomst met
Haarlem mist, maar waarop tevens de toevoeging van een gekroonden keizer en
een standaard met dubbele adelaar er duidelijk op wijst, dat de schilder gedacht
heeft aan het voorval, dat zich in 1140 onder keizer Koenraad III van Hohenstaufen
heette te hebben afgespeeld. Wat de aanleiding tot het ontstaan van het werk is
geweest, valt niet te zeggen, maar zeker is, dat Van 't Woudt's schilderij niet kan
worden opgevat als een stuk, dat voor Haarlem is vervaardigd ter herinnering aan
een toen gedurende minstens 15 jaar ook in die stad gelocaliseerde historische
4)

1

legende (afb. 95 ).
Al evenmin is dat het geval met de fraaie prent, die de Haarlemmer Zacharias
2

Dolendo naar J. de Gheyn graveerde (afb. 95 ). De gravure maakt deel uit van een
reeks van acht, waarbij Daniel Heinsius ‘op verzoek van drukker en plaatsnijder’ en
onder de schuilnaam Theocritus a Ganda, acht maal acht verklarende Nederlandsche
verzen schreef. Het geheel werd in 1606 uitgegeven als de ‘Spieghel van de
doorluchtige vrouwen’. De hier besproken eerste prent is blijkens de bijbehoorende
5)
tekst bedoeld als uitbeelding van het feit, verricht door ‘die van Winberghen’ .
Nog door enkele andere Noord- of Zuidnederlandsche kunstenaars werd het feit
6)
in beeld gebracht: door Peter de Jode in een prent naar Otto Vaenius en door Seb.
Vranx in een teekening, die waarschijn lijk door J. Ma-
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1)

tham in prent werd gebracht . Geen dezer kunstenaars denkt eraan, het algemeen
als een Duitsche sage bekende voorval op Haarlem te betrekken.
Een illustratie van ‘de vrouwen van H a a r l e m ’ vindt men voor het eerst in de
tweede druk van Schrevelius' ‘Harlemias’ (1754). Maar daar hebben wij wederom
te maken met het omdoopen van een bestaande uitbeelding; het prentje had n.l.
eerst gediend als illustratie bij het verhaal der ‘vrouwen van Weinsberg’ in de
2)
Nederlandsche bewerking van Gottfried's kroniek van 1660 . In tegenstelling met
het vorige geval, waar de localisatie der sage van een verkeerd uitgelegd opschrift
uitging, kan men zeggen, dat in dit geval de verschuiving bij de sage-vorming is
begonnen. Immers juist als Hadrianus Junius (1588) had Schrevelius ook in zijn
eerste druk van 1647 het feit in Haarlem gelocaliseerd, maar het duurde tot de
tweede helft van de 18de eeuw, voordat men het wenschelijk achtte, deze
3)
geschiedenis te illustreeren .

IV. Het kind in de wieg (St. Elisabethsvloed)
Op de grens tusschen historische sage en werkelijk gebeurde geschiedenis staat
het verhaal van het kind in de wieg, dat tezamen met een kat aan de
verdrinkingsdood der St. Elisabethsvloed (1421) zou zijn ontsnapt. Het zal wel
nimmer meer gelukken, uit te maken, of dit verhaal, dat in sommige lezingen met
4)
de naam Kinderdijk wordt verbonden , inderdaad een kern van waarheid bevat.
Trouwens, voor ons doel is deze kwestie geheel en al van ondergeschikt belang.
Wat ons belang inboezemt, is te zien, op welke wijze een dergelijk gegeven in de
loop der tijden werd uitgebeeld. Ten einde voor deze beschouwingen een vaste
bodem te hebben, willen wij eerst in het kort opsommen waar, en in welke vorm dit
verhaal voor het eerst werd verteld.
In zijn reisbeschrijving ‘De situ et moribus Hollandiae’ van 1514 verhaalt de
humanist Chrysostomus van Napels, hoe hij in een schuit over het verdronken land
5)
bij Dordrecht is gevaren . Het verhaal van wieg en kat dat hij daarbij doet, maakt
6)
zeer de indruk, door hem bij die gelegenheid uit de volksmond te zijn opgeteekend .
Hoe dit zij, het gegeven is in die vorm stellig geen veel verbreid folkloristisch motief,
7)
gelijk de andere tot dusver door ons behandelde pseudo-historische verhalen . Wèl
8)
vindt men het later nog op eenige andere plaatsen in de Nederlanden .
De oudste afbeelding die wij van dit feit kennen, is nog ongeveer 60 jaar ouder
dan Chrysostomus' geschiedboek. Het zijn twee aansluitende voorstellingen,
geschilderd op de buitenkant van twee altaarvleugels, wier binnenzijde episoden
uit het leven der Heilige Elisabeth vertoonen. Dit altaarstuk zal dus wel als
memorietafel bedoeld zijn, en het kan hoogstwaarschijnlijk als identiek worden
beschouwd, met het schilderij dat tot aan de hervorming in het schip der Groote
kerk te Dordrecht hing, nadien naar de Heelhaaksdoelen verhuisde, en in 1802 voor
2 gulden en 16 stuivers werd ver-
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1)

kocht . Het werd in 1923 door Jos. Casier gesignaleerd in de verzameling de
2)
Hemptinne te Gent en werd in 1933 van de Fa. Goudstikker verworven voor het
1

Nederlandsche Museum voor geschiedenis (Rijksmuseum) (afb. 96 ).
Schmidt-Degener stelde het op naam van den meester van de reeds in het
3)
Rijksmuseum aanwezige ‘Belegering van Rhenen’ , een toeschrijving, waarbij
4)
Hoogewerff zich aansloot . De paneelen van dit Elisabeths-altaarstuk zullen
omstreeks 1480 zijn geschilderd.
Het is opmerkelijk, dat de schilder het verhaal van de kleine Beatrix wel kent,
maar het toch weer niet als de belangrijkste gebeurtenis van zijn onderwerp blijkt
te beschouwen. De wieg met kat en kind staat n.l., verloren in de volte en op zéér
kleine schaal geschilderd, bij het dorp ‘Houweninc’ en deze details vallen
hoegenaamd niet op tegenover de talrijke personen, die op de voorgrond bezig zijn,
5)
lijf en have in veiligheid te brengen .
Dat ook verder, in de 16de en 17de eeuw, de ramp zelf belangrijker werd geacht
dan de romantische episode, blijkt uit de drie volgende afbeeldingen die er nog van
de St. Elisabethsvloed bekend zijn. Noch de anonieme houtsnede in Seb. Münster's
6)

2

landenbeschrijving van 1552 (afb. 96 ), noch een anoniem Hollandsen schilderij
7)
van omstreeks 1600 , noch ook het door W. Hondius naar A. van der Venne
gegraveerde titelblad bij J. van der Eyck, ‘Corte Beschrijvinghe van den Lande van
8)
Zuyt-Hollandt’ (1628) , vertoont de wonderbaarlijke redding. En terwijl Oudaen, die
in 1692 stierf, in een uitvoerig gedicht een schilderij beschrijft, voorstellende ‘De
9)
Watervloet bij Dordrecht’, wijdt hij geen enkele regel aan het kind in de wieg .
De geschiedschrijving vertoont hetzelfde beeld: Junius (1588) en Boxhorn (1632)
reppen in het geheel niet van het voorval. Vossius (1635) beperkte zich ertoe, den
in 1609 door Scriverius opnieuw uitgegeven Chrysostomus Neapolitanus zonder
10)
eenig commentaar te citeeren , en de geleerde Dordtsche medicus Johan van
Beverwijk, die b.v. in 1620 een copie liet vervaardigen van een oud schilderij, dat
het beleg van 1418 voorstelde, gaat in zijn ‘Begin van Hollant in Dordrecht’ (1640)
11)
het anecdotische verhaal weer met stilzwijgen voorbij .
Eerst de bekende Dordtsche historieschrijver Matthijs Balen keurde de
geschiedenis een plaats waardig in zijn in 1677 verschenen ‘Beschrijving van
Dordrecht’.
‘In 't Onder-gaan van dien Grooten Waard, kwam aandrijven een Kind in een
Wiege, hebbende tot gezelschap een kat, en raakte eyndeling te Dordrecht,
werdende 't voorsz kind Beatrix, (dat is, Baete, Baetken, Bate, en bij verder
toevoeging, Gelukkige) genoemd; en zijnde gekomen ten Jare, Troude Jakob
Roerom. Van welken Stamme, 't zij uyt de Manlijke of Vrouwlijke Linie, vele
Aanzienlijke Geslachten, en andere binnen Dordrecht, en elders, haar Afkomste
rekenen....’ (volgen de naam der geslachten die voorgaven van deze Beatrix af te
12)
stammen) .
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Als illustratie bij de St. Elisabethsvloed diende een prent, welke Romein de Hooghe
naar ontwerp van Houbraken had vervaardigd. Houbraken had als voorbeeld
gekozen, hetzij het hierboven genoemde schilderij, dat uit de groote kerk inmiddels
naar de Heelhaaksdoelen was verhuisd, hetzij een daarmede samenhangende
1)
versie . In elk geval vond men daarop - zij het ook op een zeer bescheiden plaats
2)
- een aanduiding, van wat Houbraken op zijn nog bewaard gebleven teekening
noemde: ‘t' meysie ende de kat inde wieg’.
De uitbeelding van de rampzalige gevolgen van een watersnood moest wel een
kolfje zijn naar de hand van een kunstenaar als Romein de Hooghe, die in zijn talrijke
prenten de wreedheden der Franschen in de oorlog van 1672 op zoo aangrijpende
3)
wijze in beeld had weten te brengen . We zien hem dan ook op dit punt de enkele
simpele poppetjes van zijn voorbeeld omwerken tot een samenhangend en levendig
tafereel, waarin de mimiek en de gebarentaal der personen al evenzeer bijdragen
tot het wekken van een indruk van ontreddering en hulpeloosheid, als de sombere
bewolking, die het geheel overdekt, of de beweging van de storm, die overal in de
prent waarneembaar is. Kenmerkend is b.v. het enkele detail van de wieken van
de molen op de voorgrond, die zoowel op het 15de-eeuwsche schilderij als op
Houbraken's teekening nog geheel en al gaaf worden voorgesteld, terwijl ze bij
Romein de Hooghe een duidelijke taal spreken van de verwoestende kracht der
elementen. Als voorbeeld van De Hooghe's ‘documentaire’ nauwlettendheid kan
gelden, dat hij in overeenstemming met de bronnen de storm inderdaad uit het
4)
Noordwesten laat blazen (afb. 97).
Wat nu het kind in de wieg betreft, De Hooghe betrok dit detail, dat gelijk we zagen
in zijn tekst toch allerminst verwaarloosd was, hoegenaamd niet in de door hem met
zooveel regisseurskunst bijeen gebrachte reeks van aangrijpende situaties. Het is
waar, dat in het hem door Houbraken verschafte voorbeeld de wieg was afgebeeld
bij het dorp Houwelinge, d.w.z. op de bovenste helft der voorstelling. Maar ook dat
kan de reden niet zijn geweest voor zijn summiere behandeling, want onder invloed
van de tekst van Matthijs Balen, die - waarschijnlijk uit locaal-chauvinistische
overwegingen - de wieg bij Dordrecht had laten aankomen, zette hij de aanduiding
5)
B, ‘Het kint inde wiegh ghesalveert’ dicht bij de muren van de stad . De uitbeelding
van het voorval verdient die naam echter nauwelijks, want de kleine wieg valt in het
groote tafereel in het geheel niet op (vgl. de pijlen bij afb. 97).
Zoo was de volksverbeelding voorloopig nog volledig op de schriftelijke overlevering
aangewezen. Verzwegen werd het verhaal dank zij Balen thans niet meer; zoo
citeert H. van Dam in zijn ‘Korte Beschrijving van alle de plaatsen en polders’ (1682)
6)
letterlijk diens mededeeling .
Het was tenslotte Jan Luyken, die de eerste duidelijke afbeelding leverde van
een soortgelijke situatie. In een Hollandsche bewerking van Gottfried's Historische
7)
Kroniek (Leiden 1698) , kwam op het jaar 1686 het verhaal
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voor van een watersnood in Groningen, waarbij te Winschoten eveneens een kind
in een wieg was komen aandrijven. Dit voorval werd door Luyken geïllustreerd (afb.
1

98 ), en deze prent werd - ook al ontbrak de navigeerende kat in deze versie - in
1)
1754 in de tweede druk van Schrevelius' ‘Harlemias’ opgenomen als illustratie van
2)
het sedert Balen algemeen verhaalde Dordtsche feit .
Het verhaal was thans zoozeer ingeburgerd, dat velen zich erop beroemden, af
3)
te stammen van de kleine Beatrix van 1421 . Zoo noteerde de Fransche reiziger,
markies De Courtanvaux, dat hij in 1767 te Rotterdam een heer ‘Vanderhoeve’ had
ontmoet, die zich een afstammeling noemde van het op wonderbaarlijke wijze
4)
geredde kind .
Toch was ook het verzet tegen deze fabelachtige geschiedschrijving geenszins
gebroken, en het is stellig veelbeteekenend, dat Wagenaar in 1750 deze geheele
overlevering geen woord waardig keurde, gelijk ook S. Fokke's bijbehoorende
illustratie deze romantische trek blijkt te kunnen missen onder de talrijke middelen,
5)
die hem voor het in beeld brengen der verwoesting ten dienste staan.
Inderdaad, het zou tot de Romantiek duren, voordat de kunstzinnige geesten in ons
vaderland begrepen, welk een verheven stof sedert 1514 aan de vergetelheid was
ontrukt. Het dichtstuk in drie Zangen ‘De St. Elisabeths Nacht’ door Reyer Hendrik
van Someren, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Correspondent
van de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz., en de daarbij
behoorende lithographie ‘van den smaak- en talentvollen heer Backer, te Dordrecht,
aan wiens beroemd lithographisch etablissement de fraaije uitvoering alle eer
aandoet’, spreekt in dit opzicht een taal die bezwaarlijk kan worden misverstaan!
(afb. 99). Het is waar, dat ook op deze voorstelling de reddende kat nog ontbreekt,
maar dit geschiedde niet uit historische acribie. De schrijver verklaart hieromtrent
in de aanteekeningen: ‘Ik heb in mijn gedicht er de kat afgelaten, als een onpoëtisch
wezen....’
Zoo zou de vaderlandsche geschied-uitbeelding wellicht nimmer aan de volledige
uitbeelding van het sedert zooveel eeuwen in omloop zijnde verhaal zijn toegekomen,
wanneer het niet te elfder ure was opgenomen in het programma van de historische
6)
galerij van den heer Jacob de Vos . Als een der 253 voorstellingen schilderde
omstreeks 1855 J.H. Egenberger in melankolieke groene-zeep kleuren het voorval,
waarbij hij, in tegenstelling tot de lithographie bij Van Someren's gedicht, de volle
2

aandacht besteedde aan de onpoëtische, doch heldhaftige kat (afb. 98 ).

o

V. Rechtspraak van Graaf Willem III den Goede ‘A 1336’
De uitbeeldingen van het verhaal der ‘Justitie van Graaf Willem den Derde, den
Goede’ zijn onder de hier besproken werken om meer dan één
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reden de belangrijkste. In de eerste plaats reeds door de veelvuldigheid, waarmede
dit onderwerp in de Hollandsche kunst is uitgebeeld; verder door de kwaliteit der
bewaard gebleven werken en niet in de laatste plaats door de hoogst merkwaardige
tradities, die bij de behandeling van deze sage tot uiting komen.

Het verhaal.
Hoe luidde dit verhaal, dat eens ongetwijfeld het populairste was uit de geheele
vaderlandsche geschiedenis, maar dat thans volkomen in vergetelheid is geraakt?
Het eerst vinden wij het opgeteekend in het z.g. Goudsche kroniekje van 1478,
vandaar vond het zijn weg naar de in 1517 voor het eerst te Leiden uitgegeven
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius, welk invloedrijk historiewerk hierboven in
hoofdstuk VI reeds uitvoerig ter sprake is gekomen. Uit de verklarende bijschriften
bij 16de en 17de-eeuwsche prenten, die deze gebeurtenis in beeld brengen blijkt,
dat de tekst der Divisiekroniek steeds weer de bron van inspiratie voor onze
kunstenaars is geweest. Hier volge derhalve eerst deze tekst in extenso:
‘Daer na inden iaer m. iijc. xxxvi. [1336] so was een lantman in
Zuythollant diewelke een alten wtermaten sconen koe hadde vanden
wekken hi, sijn wijf, sijn kinderen, alle sijn huysgesin dagelixs die cost
ende voetsel hadden. Die baeliu van Zuythollant hadde gaern dese koe
vanden goeden man gecoft mer hi en mochter niet an comen waer om
de baeliu heeft desen lantman die koe mit ghewelde wt sinen lande ende
weyde genomen ende heeft hem enen anderen in die steden gegeven,
die so goet niet en was; ende die lantman en was hier mede niet te vreden.
Dese lantman doer ingeven ende raet zijnre vrienden is snelliken
ghetoghen in Henegouwen tot Graef Willem van Henegouwen, wesende
op dye tijt te Valenchyn seer sieck ende cranck, ende heeft hem
gheclaecht dat grote ghewelt ende crachte welcke hem vanden baeliu
gheschyet was. Dese grave dit horende hadde medeliden mitten armen
lantman ende screef van stonden an enen brief anden scout van Dordrecht
dat hi, alle saken after geset, terstont bij hem comen soude, myt hem
brengende den baeliu van Zuythollant, sinen neve.
Die scout desen brief ontfanghen hebbende ende gelesen, vraechde den
baeliu sinen neve of hi oec yet tegen des graven eer gedaen ende
bedreven hadden. Daer die baeliu op antwoerde: ‘Anders nyet dan ic
enen lantman een scone koe ontnomen hebbe tegen sine wille, mer ic
hebbe hem enen andere in die stede weder gegeven’.
Aldus zijn si te samen totten grave in Henegouwen getogen ende die
scout is eerst totten grave gegaen om te anhoren wat die sake waer, daer
hi om ontboden was. Die grave heeft hem vriendelic ontfangen ende
vraechde waer dye baeliu, zijn neve waer. Die scout seyde: ‘Myn heer hi
is hier beneden int hof’. Doen seide die grave: ‘laet hem hier boven
comen’. Ende gecomen wesende vraechde dye grave of hy ware baeliu
van Zuythollant. Die baeliu antwoerde ende seyde: ‘Soe
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lange als mijns heren genade dat believet’. Doe seyde dye grave: ‘Hoe
staet het in Hollant?’ Die baeliu antwoerde: ‘Genadige heer, alle dyngen
syn in goeden rusten ende vrede’. Doe seide die grave: ‘Syn alle dingen
in goeden rusten ende vrede; waerom ghi, die een baeliu ende rechter
syt, hebt ghewelt ende cracht gedaen enen lantman, minen ondersaet,
hem benemende tot sinen onwille een scone koe wt sinen lande ende
weide?’
Ende die grave liet den lantman voer hem comen ende vraechde den
baeliu oft hi hem wel kende, ende wat van dese koe gesciet ware. Doe
seide die baeliu: ‘Mijn here, ic hebbe hem enen anderen koe in die stede
gegeven’. Doe seyde dye grave: ‘Ende oft die koe so goet nyet en ware,
meendi dan den lantman daer mede voldaen te hebben? Neen, also niet!
Mer ie neme die sake van u beiden an mi, ende ic sol die rechten’.
Dwelck hen beiden, den baeliu ende lantman wel behaechde. Doe gaf
dye goede grave een sentency over hen beiden aldus: als dat die scout
van Dordrecht, also geringe [= zoodra] als hi te huys quame dat hi den
lantman geven ende betalen soude sonder vertrec [= uitstel] wt den besten
ende gereetsten goeden, den baeliu toe behorende, die somme van
hondert gouden cronen van goeder munte ende gewichte; ende dat hi
oeck den lantman niet meer moyelic en ware van deser sake. Ende met
deser wtsprake waren beide pertyen wel te vreden.
Doe seide die grave totten baeliu: ‘Nu hebdi den lantman voldaen, ende
siet [= zijt] daer mede verenicht; mer noch niet mit mi’. Ende seide totten
scout: ‘Gaet hene ende vaert thuyswaert, ende doet als ic U bevolen
hebbe; mer die baeliu moet hier bi my bliven ende moet mi mede voldoen’.
Ende die grave dede een biechtvader comen daer die baeliu biechten
mochte ende die grave toech [= trok] selver dat swaert wter sceide ende
gaf den boedel [= beul] in die hant om iusticie te doen. Dit ghedaen sijnde,
sprack die grave totten scout: ‘Neemt nu myt u den baeliu, uwen neve
ende begraeft hem ende wacht u sulcs feyts, opdat u dier geliken niet en
ghescie’. Ende dye scout reysde thuyswaert mit sinen doden neve ende
hi voldede den lantman van de hondert gouden cronen, als hem die goede
1)
grave bevolen hadde te doen’ .
Dit zonderlinge verhaal was gedurende de 16de, 17de en 18de eeuw niet alleen
het populairste, maar ook het veelvuldigst uitgebeelde der geheele vaderlandsche
geschiedenis.
Deze populariteit was ongetwijfeld te danken aan het feit, dat een schilderij met
de ‘Justitie van Willem den Goede over den Bailiu van Zuyt-Hollant’ sedert de 16de
eeuw in de raadzaal of op de vierschaar van vrijwel elke Hollandsche stad voorkwam.
Zoo bleef de aandacht op dit verhaal gevestigd en kon ieder, die deze stof, hetzij
op het tooneel, hetzij in prent behandelde, van te voren verzekerd zijn van de
publieke belangstelling.
Wanneer men eenmaal rekening houdt met de talrijke uitbeeldingen van dit verhaal
op een zoo in het oog vallende plaats als het raadhuis, is dus de populariteit in
minder officieele kunstsoorten eenvoudig genoeg te verklaren. Moeilijker wordt de
kwestie, wanneer men nog een stap terug wil gaan, en een
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antwoord tracht te vinden op de vraag, waarom juist dit eigenaardige verhaal als
onderwerp voor justitie-schilderijen zoo geliefd was.

Traditioneele onderwerpen voor de decoratie van een vierschaar.
Het was een oud gebruik, de vierschaar te versieren met schilderijen, die op de een
of andere wijze den rechters de verantwoordelijkheid van hun taak in herinnering
moesten brengen. Zoowel navolgenswaardige als afschrikwekkende voorbeelden
konden hiervoor dienen. De stoffen ontleende men aan het Christelijke geloof:
1)
2)
Laatste Oordeel , de bijbelsche geschiedenis: Salomo's Oordeel , Christus voor
3)
4)
Pilatus , Susanna, door Daniël's wijsheid vrijge-sproken , of aan de klassieke
5)
geschiedenis: de consul L. Junius Brutus, zijn beide zoons ter dood veroordeelend ,
6)
Sisamnes' zoon op de rechter-stoel zijns vaders , Seleucus, die zich een oog laat
7)
uitsteken om zijn zoon voor algeheele blindheid te bewaren , T. Manlius Torquatus
8)
9)
die zijn zoon veroordeelt , Keizer Titus, die twee samenzweerders gratie verleent
of het snelle recht van Keizer Trajanus (waarover hieronder meer).
Dergelijke werken behoorden tot de eerste opdrachten van niet-kerkelijke aard,
die de schilders kregen en als zoodanig zijn ze voor de seculariseering van de kunst
10)
van het grootste belang geweest .

De schilderijen van Rogier van der Weyden op het stadhuis te Brussel.
Tot de beroemdste bezienswaardigheden, die tot het einde van de 17de eeuw het
raadhuis te Brussel sierden, behoorden een aantal schilderijen, door Rogier van
der Weyden ± 1436 en 1454 voor de schepenzaal vervaardigd. Geen vreemdeling
verzuimde ze te gaan zien en we weten, dat Dürer in 1520 herhaaldelijk vol
bewondering voor deze werken van zijn Vlaamschen confrater stond. Van Mander
verhaalt in zijn schilderboek, hoe een zoo kunstzinnig man als de dichter, schrijver
en geleerde Lampsonius, ‘doe hij te dier plaetsen was doende om tot bevrediginge
der Nederlanden te schrijven de Pacificatie van Ghent... zijn ooghen qualyck con
verbieden die stadich aan te sien... ondertusschen dickwils segghende: O Meester
Rogier, wat een Man sijdij geweest, en dergelijke woorden: daer hy nochtans met
11)
soo belanghende saeck onledigh en doende was’ . Dergelijke getuigenissen zijn
er nog talrijke meer. De door Rogier in deze justitie-schilderijen met meer dan
levensgroote figuren behandelde onderwerpen waren de rechtvaardige vonnissen
van keizer Trajanus en van graaf Herkenbald. Het is in het bijzonder deze laatste
legende, waaraan wij in verband met de Noord-Nederlandsche uitbeeldingen van
Willem den Derde's rechtspraak onze aandacht willen schenken. Vooraf ga wederom
de tekst van deze legende.

De legende van Erkenbaldus van Burban volgens Caesarius van
Heisterbach.
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Caesarius van Heisterbach verhaalt in zijn ‘Dialogus Miraculorum’ het volgende
hostie-wonder, dat zich naar zijn zeggen in het jaar 1222 zou hebben afgespeeld.
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Erkenbaldus van Burban, een edel en machtig heer, beminde zoozeer
de rechtvaardigheid, dat hij zijn vonnissen zonder aanzien des persoons
velde. Eens, terwijl hij doodziek te bed lag, en zijn neef en opvolger reeds
in het paleis aanwezig was, hoorde hij in de aangrenzende kamer een
vrouw om hulp roepen. Met veel moeite ervoer hij, dat zijn neef een der
hofdames had aangegrepen. Zeer bewogen beval hij den dader van de
aanslag onmiddellijk op te hangen. Zijn dienaren evenwel vreesden de
wraak, die hen na 's vorsten dood stellig zou treffen. Zij veinsden het
vonnis ten uitvoer te hebben gebracht en overreedden den jongen man,
zich van de ziekenkamer verre te houden.
Na vijf dagen waagde deze het toch, zich voor de geopende deur te
vertoonen, in de meening, dat de doodzieke man het voorval stellig zou
zijn vergeten. Toen deze hem met een vriendelijk woord toesprak, trad
hij dan ook binnen en zette zich naast het bed. Hierop greep de ander
hem met zijn eene hand onverhoeds bij de nek, trok met de andere een
dolk en stak hem de strot af.
De mare van deze daad verspreidde zich snel en wekte overal groote
rouw. Ook Erkenbaldus was zoozeer door het gebeurde aangegrepen,
dat hij spoedig daarop zijn einde voelde naderen, hij ontbood den bisschop
en verzocht dat hem de H. Sacramenten der stervenden werden gegeven.
Hij biechtte met veel wroeging al zijn zonden; zweeg echter over het
gebeurde met zijn neef. Toen de bisschop vroeg, waarom hij de moord
op een bloedverwant verzweeg, vroeg hij op zijn beurt of de geestelijke
die daad dan als zonde beschouwde. Op het bevestigende antwoord
verklaarde hij vervolgens, dat hij liever zelf zijn lichaam en ziel Gode wilde
bevelen, dan de ten uitvoerlegging van een rechtvaardig vonnis als moord
te biechten.
De bisschop verwijderde zich daarop, doch nauwelijks had hij de drempel
bereikt, of de zieke riep hem terug, zeggend ‘kijk eens, of gij het lichaam
Christi nog in de pixis hebt’. Toen de hostie inderdaad verdwenen bleek,
besloot hij: ‘Ziet gij, Hij Dien gij mij weigerdet, heeft Zichzelf mij niet
onthouden’. En hij toonde aan de verbaasde omstanders de ouwel, die
1)
op wonderbaarlijke manier hem in de mond was gevlogen’ .
Tot zoover Caesarius van Heisterbach. Zijn legende, die deel uitmaakt van een
casuïstisch betoog betreffende het heilsprobleem, was het antwoord op de
theoretische vraag: wat geschiedt er, wanneer aan iemand door kortzichtigheid van
den biechtvader de sacramenten worden onthouden?
Dergelijke vragen en de daarbij behoorende, vaak als legende voorgedragen
antwoorden, waren volstrekt niet ongewoon in de toenmalige theologische litteratuur.
2)
Het probleem van den rechtvaardigen heiden behoorde mede in deze groep . Zoo
sloot het verhaal van graaf Herkenbald in Christelijk opzicht thematisch volkomen
aan bij dat van keizer Trajanus, dat reeds eer in het Brusselsche raadhuis zijn plaats
3)
had gekregen . Maar ook in hun wereldsche toepassing als rechtsexempelen was
er een overeenkomst; Trajanus en Herkenbald zijn beide rechters, welke zich door
4)
geen omstandigheden van het uitspreken van een vonnis laten afhouden .
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Wereldsche toepassing van deze legende.
Door de wereldsche toepassing van deze Christelijke legende was evenwel in het
verhaal van Herkenbald's hostie-wonder een verschuiving opgetreden, die ook op
Rogier's uitbeeldingen haar invloed gelden deed. Immers, het onder zoo zonderlinge
omstandigheden ten uitvoer gelegde strenge, maar rechtvaardige vonnis, dat bij
Caesarius niet meer was geweest dan de aanleiding tot zijn vroom verhaal, werd
thans de belangrijkste episode der vertelling. Niet om het wonder, dat op het vonnis
volgde, werd het verhaal van den graaf van Brabant in het Brusselsche stadhuis
uitgebeeld, maar om zijn voorbeeldige strekking als rechts-geval.
Trajanus, die te paard zittend zijn vonnis velt, en Herkenbald, die op zijn sterfbed
eigenhandig een terechtstelling voltrekt, zij zijn beiden ten voorbeeld gesteld als
uitvoerders van een juist, maar bovenal van een snel recht. Op deze wijze werd de
rechtspraak van Herkenbald de oud-vaderlandsche tegenhanger van de reeds
genoemde bijbelsche en klassieke rechtsgevallen. Zoo was de in deze studie reeds
1)
zoo vaak aangegeven trits wederom gevormd!

Lotgevallen van Rogier's schilderijen.
Rogier's beroemde schilderijen zijn ons jammer genoeg niet meer overgeleverd. Bij
een beschieting van Brussel in 1695 door De Villeroy geraakte het stadhuis in brand
en gingen deze werken tezamen met een ‘Sisamnes' zoon op zijns vaders
2)
rechterstoel’ door Rubens geheel en al verloren .
We kunnen ons echter van het uiterlijk van Rogier's werken een vrij duidelijk beeld
3)
vormen op grond van oude beschrijvingen en vooral door twee tapijten, die zich
thans resp. te Bern en te Brussel bevinden, en die ten nauwste met deze schilderijen
samenhangen. Waarschijnlijk zullen de oorspronkelijke schilderingen z.g. ‘bescreven
cleeren’ zijn geweest, d.w.z. met ei- of lijmverf beschilderde doeken, die een
goedkoopere vervanging waren der zeer kostbare tapisserieën. Van Mander vermeldt
4)
uitdrukkelijk, dat Rogier in deze techniek bij zonder bedreven was .

Andere werken met hetzelfde onderwerp.
Hoe men zich dergelijke groote doeken moet denken, kan verder blijken uit de
vergelijking met vier in deze techniek uitgevoerde werken, welke omstreeks 1515/20
door een leerling van den Keulschen meester der Ursulalegende werden geschilderd.
Een dezer ca. 250 × 225 cm metende doeken, welke thans in het museum te Keulen
bewaard worden, behandelt n.l. eveneens de Herkenbald-legende (afb. 103).
Wanneer we mogen afgaan op het tapijt te Bern, zooals het ons thans is
5)
overgeleverd , behandelde Rogier de Herkenbald-legende op twee betrekkelijk
smalle vakken, waarvan het eerste de ter dood brenging, het tweede de
6)
sterfbed-scène met het daarbij behoorende wonder in beeld bracht (afb.
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100). Veel blijkt dus uit zijn werk nog niet van de accentverschuiving van geestelijk
naar wereldlijk, waarover we hierboven spraken.
Een onderlinge vergelijking der drie zoojuist genoemde, in latere tijd ontstane
kunstwerken met hetzelfde onderwerp kan ons dienaangaande evenwel meer leeren.
Het tapijt dat zich thans te Brussel bevindt, is n.l. vervaardigd om te dienen als
geschenk van de broederschap van het Heilig Sacrament te Leuven aan de St.
1)
Pieterskerk aldaar . Geheel in overeenstemming met het religieuze karakter van
deze confrerie neemt op dit tapijt, dat als een triptiek is ingedeeld, het hostiewonder
2)
de middenplaats in . De beide smallere zijvakken vertoonen: links de ontmoeting
van den troonopvolger met de hofdame in een park; rechts: de voltrekking van het
vonnis. De volgorde der scènes is dus niet bewaard, en aan het in dit verband
belangrijkst geachte slottafereel werd de middenplaats toebedeeld (afb. 102).
Op het Keulsche werk, dat blijkens de bijbehoorende doeken voor een
schepenkamer bestemd was, is daarentegen het overgroote gedeelte gevuld met
3)
de scène der terechtstelling (afb. 103). Op het eerste plan vult de ziekenkamer
van den Graaf het geheele vlak. Een zeer sterke perspectivische convergentie der
wanden laat verder links en rechts ruimten vrij voor twee episodes, respectievelijk
vóór en na de terechtstelling. Links ziet men behalve de ontmoeting der jongelieden,
de scène waarbij de jongeling de hofdame aangrijpt. Ter rechterzijde van het midden
vak volgt dan de sterfscène en het daarbij behoorende hostiewonder.
Zoo ziet men, dat al naar de omstandigheden dat vereischten, de terecht-stelling
in de ziekenkamer òf het hostiewonder als belangrijkste gebeurtenis van deze
legende werd voorgesteld.
Met dit al valt het bij de ons ten dienste staande gegevens moeilijk, de verhouding
tusschen de Keulsche en de Brusselsche schilderingen aan te geven. Direct
stylistisch verband schijnt er niet te bestaan, maar of de Keulsche opdrachtgevers
in hun programma niet in navolging van de beroemde Brusselsche werken de
Trajanus- en de Herkenbald-legende hebben opgenomen, is een tweede vraag.

Invloed van Rogier's schilderingen.
Rogier's enorme scheppingen moeten een diepe indruk hebben gemaakt, en de
invloed die zij, ook indirect, b.v. door mondelinge overlevering, kunnen hebben
uitgeoefend, kan men niet licht te hoog aanslaan. Wij noemden reeds de bewondering
van confraters als Dürer en Van Mander. Verder valt te wijzen op een schets naar
de Trajanus-schilderingen, tegen het eind van de 15de eeuw door een rondreizend
4)
Rijnsch meester vervaardigd . Ook de gedeeltelijk door Dürer ontworpen decoraties
van het raadhuis te Neurenberg verraden hoogst waarschijnlijk invloed van de door
hem zoozeer bewonderde scheppingen van Rogier; immers het is opmerkelijk, dat
de twee laatste der
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daar in beeld gebrachte rechtsgevallen eveneens de legenden van Trajanus en
1)
Herkenbald behandelen . Een in 1553 door Heinrich Aldegrever naar het
2

laatstgenoemde tafereel gegraveerde prent beelden wij hierbij af (afb. 101 ).
Het duidelijkst blijkt de invloed van Rogier's schilderingen uit het paneel, dat door
een ons onbekenden meester omstreeks 1530 voor het stadhuis te Hoorn werd
2)
geschilderd . In overeenstemming met wat we hierboven opmerkten is in deze
wereldsche compositie het hoofdaccent weer op het rechtsgeval gelegd. De afloop
ontwaart men op de achtergrond, waar een kleine doorkijk het uitzicht opent op het
sterfbed, waarnaast een priester staat met een op demonstratieve wijze geopende
1

leege pyxis (afb. 101 ).
Het hoofdtafereel herinnert zoowel in de compositie van het geheel, als in de
afzonderlijke gebaren aan Rogier's werk, voor zoover dat tenminste uit de
ineengedrongen voorstelling op het tapijt te Bern valt te reconstrueeren. Op beide
werken is het bed met den toestootenden grijsaard parallel met de rand van de lijst
opgesteld. Daarvóór bevinden zich wederom in beide gevallen de boosdoener en
een figurant, die vol schrik de handen vouwt. (Op het tapijt wordt deze rol vervuld
door een man, op het stuk te Hoorn door een vrouw). Tenslotte ziet men op beide
werken achter het bed een vrouw, die ontzet haar handen in afwerend gebaar voor
de borst houdt. Zelfs het type van den graaf komt opvallend overeen en voor een
detail als het cirkelvormige schilderij aan de wand achter het hoofdeinde vindt men
op het Hoornsche stuk een overeenkomstige versiering in de ronde spiegel, die
daar op dezelfde plaats is aangebracht.
De twee figuranten geheel rechts op het tweede plan van het Noordhollandsche
schilderij zijn stellig bedoeld als een aanduiding van de verleidings-scène, die de
aanleiding tot het uitgebeelde rechtsgeval vormde. Vergelijkt men nu met deze
figuren de houding van den man rechts op de achtergrond van het tapijt te Bern,
dan rijst de vraag, of niet Rogier's compositie op die plaats oorspronkelijk iets
dergelijks kan hebben vertoond. Op het gobelin zouden dan de beide vrouwen, die
op het Hoornsche stuk nog naast elkaar staan, tot één figuur zijn versmolten.

Invloed van Rogier's schildering op het Doorniksche Alexander-tapijt.
Deze invloed van Rogier's hoofdwerk valt waarschijnlijk nog op een geheel ander
gebied te bespeuren. Eén der bekendste tapijten, in Doorniksche ateliers vervaardigd,
3)
behandelt de geschiedenis van Alexander den Groote . Terwijl de tafereelen, waarin
diens helle- en hemelvaarten zijn uitgebeeld, het onderwerp van een uitvoerige
4)
verhandeling zijn , heeft men nog nimmer aandacht geschonken aan een andere
scène op een tweede tapijt. Men ziet daar het ons thans bekende gegeven van een
ouden vorst, die liggend op zijn bed, een man met een dolk door de keel steekt.
Een dergelijke scène, die voor zoover ons bekend, nimmer in geïllustreerde levens
van Alexander werd uitgebeeld, blijkt evenwel in dat epos toch voor te komen. In
de
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versies van Alexander's leven, die samenhangen met de in Karel den Groote's tijd
vervaardigde ‘Epitome’, wordt verhaald, hoe een prins Pausanias op Philippus van
Macedonië een aanslag pleegt.
Alexander weet den boosdoener te grijpen en brengt hem naar den vorst, die
reeds doodelijk verzwakt door de bekomen verwondingen te bed ligt. Met een:
‘Vader, wreect u over uwen viant’ levert hij den moordenaar aan zijn slachtoffer
1)
over, welke zich vervolgens eigenhandig wreekt .
Wanneer men nu bedenkt, dat dit tafereel ontstond in Rogier's geboortestad en
in dezelfde ateliers, waar Rogier's Herkenbald werd nageweven, dan openen zich
de mogelijkheden tot een direct verband, dat zich evenwel bij gebrek aan nadere
2)
gegevens voorloopig niet verder laat preciseeren .
Naast deze gevallen van min of meer vrije bewerkingen en directe of indirecte
beïnvloedingen bestaat er nog een andere mogelijkheid van uitstraling, wier werking
niet minder hoog moet worden aangeslagen.

Thematologische invloed; samenhang met het verhaal van Graaf Willem.
De Brusselsche schilderingen, en met hen de Herkenbaldlegende, genoten in deze
streken een groote reputatie. Een der opvallendste trekken in dit verhaal was de
terechtstelling in een sterfvertrek. Dit thema nu kon men voor een schilderij in een
schepenkamer min of meer als obligaat gaan beschouwen en men zou in dat geval
gaan zoeken naar een andere stof, waardoor men binnen het gegeven genre
(gerechtsstukken), met voorbijgaan van het eigenlijke onderwerp
(Herkenbald-legende), toch kon vasthouden aan het als quintessens gevoelde motief
(terechtstelling in een sterfvertrek).
Een dergelijke modulatie veroorloofde de hierboven reeds medegedeelde
geschiedenis van Graaf Willem III en den baljuw van Zuid-Holland. Wij moeten de
herkomst van dit verhaal in het midden laten en kunnen ons hier niet verdiepen in
3)
het probleem van zijn ontstaan . Kramm's opvatting, dat de misdaad evenals in de
geschiedenis van den profeet Nathan met David (ooilam van den arme; 2 Sam. 12)
4)
‘verbloemd en zinspelende’ is beschreven en afgebeeld , is niet in overeenstemming
met de wijze, waarop de stof in de 16de en 17de eeuw werd behandeld.
In het stadhuis te Valenciennes was tot aan de verbouwing van 1611 in de gevel
ter gedachtenis aan dit voorval een koe uitgehouwen, en tijdgenooten berichten,
dat de Hollanders die in die stad kwamen, allen naar dat relief vroegen, ‘retournans
chez eux, n'en estoient pas creus avoir esté en ceste ville, s'ils n'avoient veu ladite
5)
Vache’ .

Oudste uitbeeldingen.
In Holland vindt men de uitbeeldingen van het verhaal van den Baljuw van
Zuid-Holland niet, gelijk men wellicht geneigd zou zijn aan te nemen, het eerst in
de geïllustreerde geschiedboeken en kronieken, maar als gerechts-stukken in de
vierscharen. Deze omstandigheid is niet alleen geheel in over-
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eenstemming met de hierboven geschetste ontwikkeling van dit thema, maar klopt
verder volkomen met het in Hoofdstuk VI ter sprake gebrachte feit, dat de illustratie
van geschiedboeken zich vrijwel nooit richtte tot nieuwe, eenmalige of bijzondere
1)
voorvallen . Wat verder de illustreering van de Divisiekroniek betreft, herinneren
we er aan, dat deze grootendeels tot stand was gekomen met gebruikmaking van
bestaande blokken, zoodat de kans, dat bij de uitgave aan dit typische verhaal een
prent zou worden gewijd, in dit geval nog geringer was dan ooit.

Schilderij van Isaac Swanenburgh, Leiden 1582.
De eerste keer, dat we hooren van een uitbeelding van ‘het oordeel van de goede
Graaf Willem over de Bailly van Zuythollant’, is in het gerechtsdagboek der stad
Leiden, waarin de stadssecretaris Jan van Hout den 7den Juni 1582 neerschreef:

Nieu vierschaer.
‘Es geresolveert, dat de gecommitteerden tot vordernisse van de nieuwe
vierschaer bij M. Ysaac Claesz., schilder ende veertich [d.i. lid van de
raad van veertig] deser stede, een tavereel zullen doen schilderen omme
boven de traelle [d.i. boven het hek] in het ooch van Schout ende
Schepenen te werden gehangen aen [in] vijf parcken verdeelt, te weten
e
e
in d' I de historie van Cambyses... In de II het oordeel Danielis over de
e
e
e
twee ouderlingen. In de III het laetste oordeel. In de IIII het 1 oordeel
Salomonis ende inde V de het oordeel vande goede Graef Willem over
2)
de Bailly van Zuythollant’ .
Deze Isaac Claesz. was de sedert hetzelfde jaar 1582 tot ‘veertich’ der stad
benoemde Isaac Swanenburgh, de leermeester van Otto van Veen en Jan van
Goyen, die later nog herhaaldelijk burgemeester der stad zou worden.
Van zijn werken voor het Leidsche stadhuis is tot dusver niets voor den dag
gekomen, waarschijnlijk werden de schilderijen bij een latere verbouwing verwijderd.
Althans was het reeds in 1627 noodig wederom een opdracht te geven tot het
vervaardigen van een tafereel met het ‘vonnis van den Goeden Graef Willem’,
ditmaal aan den glasschilder Mr. Pieter van Couwenhorn (zie beneden, bl. 275).

Prent van Willem Swanenburg naar Wtewael 1606.
De eerste ons overgeleverde uitbeelding van het verhaal van den Baljuw van
Zuidholland is een prent, die door Isaac Swanenburgh's jongsten zoon Willem naar
ontwerp van den Utrechtschen schilder Joachim Wtewael werd gegraveerd. Zij
maakt deel uit van een reeks van 12 rechtsgevallen, welke met een later toegevoegd
titelblad, een titelgravure en een 13de slotprent, voorstellende het Laatste Oordeel,
onder de naam ‘Thronus Justitiae’ in 1606 bij P. de Jode te Antwerpen werd
3)
uitgegeven .
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om op groote schaal te worden uitgevoerd, hetzij als schilderijen, hetzij als
gebrandschilderde ramen of anderszins, en dat zij niet van begin af aan waren
bedoeld voor de door Swanenburg vervaardigde prentreeks. Wij baseeren deze
uitspraak niet op de zoo juist (bl. 266/67) gemaakte theoretische opmerkingen, maar
op concrete feiten. Reeds Lindeman heeft opgemerkt, dat op de 12 prenten der
eigenlijke reeks de personen alle linkshandig zijn; de beulen hanteeren hun zwaard
met die hand, de krijgslieden dragen hun wapenen aan de verkeerde zijde en ook
gebarenspel en compositie worden aannemelijker, wanneer men de prenten in de
1)
spiegel bekijkt . Een verdere aanwijzing levert het feit, dat in het titelblad en een
13de slottafereel met het Laatste Oordeel (welke beide prenten blijkens de afwijkende
nummering later aan de 12 ontwerpen werden toegevoegd), wèl rekening is
gehouden met de omkeering bij het in plaat brengen. Daar verder Wtewael's
2)
eigenhandig ontwerp van het titelblad bewaard is gebleven , is o.i. de logische
oplossing dezer onregelmatigheid, dat Wtewael een reeks ontwerpen voor grooter
werk, dat om de een of andere reden niet werd uitgevoerd, toch ten nutte heeft
willen maken. In dezelfde richting wijst tenslotte de omstandigheid, dat er tijdens
Wtewael's leven nimmer andere prenten naar zijn ontwerpen zijn uitgegeven, terwijl
het werken voor de prentproductie voor de meeste zijner confraters schering en
inslag was.
1

Wtewael's tafereel (afb. 104 ) vertoont den Baljuw terwijl deze, reeds geblinddoekt
en bijgestaan door een geestelijke, op een kussen voor het ziekbed van Graaf
Willem den Goede neerknielt. We zijn genaderd tot het oogenblik, waarop - geheel
volgens de Divisiekroniek - de graaf zelf het zwaard uit de schede trekt en het den
beul toereikt. Deze bijzonderheid, die ook in vrijwel alle latere versies wederkeert,
vormt het centrum van Wtewael's compositie. Op de achtergrond voltrekt zich in de
open lucht een vroegere episode van het verhaal: het wegdrijven van de koe, de
aanleiding van de op de voorgrond afgebeelde terechtstelling.
In de uitvoering, die Swanenburg aan Wtewael's ontwerp heeft gegeven, is het
karakter van diens stijl volkomen bewaard gebleven. De spitse gestalten met hun
gracieus verwrongen houdingen, hun druk gesticuleerende handen met de gekromde
vingers, de grillige vormen van draperieën en schaduwen, al deze maniëristische
elementen vindt men op deze in haar soort buitengemeen fraaie gravure terug.

Prent van Barth. Dolendo 1613.
Nog eenigszins onder de invloed van het manierisme, maar zonder de hoofsche
kwaliteiten, die Swanenburg's gravure naar Wtewael's ontwerp kenmerkte, is de
prent, die Bartholomeus Dolendo in 1613 in het licht gaf. Dolendo's figuren zijn kort
en lomp en de door hem aan het manierisme betaalde tol bestaat uitsluitend uit de
overdadige en hoogst onrustige plooienval zijner
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draperieën. Zijn compositie is niet altijd doordacht, de opstelling van zijn figuren is
vaak zeer onbeholpen, en over het probleem van het historische costuum blijkt hij
zich het hoofd in het geheel niet te hebben gebroken. Toch had deze prent een
eigenaardigheid, die haar in de oogen van het groote publiek boven andere
uitbeeldingen aantrekkelijk moest maken. Dolendo beeldde n.l. voor het eerst het
verhaal af in 7 opeenvolgende episoden en wel in 6 kleinere prentjes, gegroepeerd
2

om één grooter middentafereel (afb. 104 en 105). Deze 7 afbeeldingen behandelen
achtereenvolgens:
I De Baljuw tracht de koe te koopen (afb. 1051).
II De Baljuw laat de koe wegdrijven (afb. 1052).
III De boer beklaagt zich bij den Graaf (afb. 1053).
IV De Schout van Dordrecht ontvangt de brief die hem en zijn neef den Baljuw
4

aan het hof ontbiedt (afb. 105 ).
V De Graaf hoort de beide partijen (afb. 1055).
VI (het midden tafereel) De terechtstelling in de ziekenkamer (afb. 1042).
VII De Schout telt aan den boer en zijn vrouw het door den Graaf bepaalde bedrag
uit; de Weduwe van den Baljuw weeklaagt met haar kinderen bij de lijkkist (afb.
6

105 ).
Bij elk dezer zeven tafereelen behoorde een tweeregelige spreuk, waarin de moraal,
en een 16-regelig gedicht, waarin het verloop der handeling onder woorden werd
gebracht. Tenslotte bevond zich onderaan het geheel nog een in 6 kolommen
gedrukte legenda, welke onder vermelding van de bron een uitvoerige parafrase
bevatte van de tekst der Divisiekroniek. Zoo viel er op Dolendo's prent veel te zien,
nog meer te lezen, en wie eenmaal het verhaal kende, kon naar aanleiding ervan
ook veel vertellen. Men moet zich voorstellen, dat juist zulke kunstwerken voor de
versiering der burgerwoningen werden uitgekozen. Zoo is het niet te verwonderen,
dat deze ‘caert’ van Dolendo, waarvoor de Staten-Generaal hem in 1613 honderd
gulden deden toekomen, en die tot omstreeks 1688 nog eenige malen werd herdrukt,
het voorbeeld bij uitnemendheid is geworden voor de uitbeelding van het verhaal
1)
van ‘goe-Graaf Willem’ . Tot navolgingen naar deze prent behoorden ook schilderijen.
De verhouding tusschen prent- en schilderkunst was met den loop der jaren in menig
opzicht omgekeerd.
In de burgelijke samenleving van het 17de-eeuwsche Holland had de
prentproductie zich kunnen ontwikkelen tot een bloeiend bedrijf, welks veelvuldige
en gemakkelijk te verspreiden voortbrengselen menigmaal in de kunstproductie een
leidende functie innamen.
Schilders van tweede of derde rang grepen bij het uitvoeren van een opdracht
maar al te vaak naar de een of andere prent, die er van het gevraagde onderwerp
reeds bestond, en men moet verder rekening houden met de mogelijkheid, dat vaak
ook de opdrachtgevers van meet af aan een bepaalde
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populaire prent hadden overgelegd, om den kunstenaar duidelijk te maken, op welke
1)
wijze zij zich het door hen bestelde schilderij hadden gedacht .
Wij hebben in het vorige hoofdstuk naar aanleiding van de decoratie van het
Amsterdamsche stadhuis frappante voorbeelden gezien van deze suprematie van
de prentproductie op de schilderkunst; bij het thans behandelde thema is de
verhouding niet anders.

Schilderij van Claes Heek, Alkmaar 1618.
Het schilderij, dat de Alkmaarsche meester Claes Heek in 1618 voor de
schepenkamer van het stadhuis aldaar schilderde, toont duidelijk, dat deze
1

kunstenaar Dolendo's prent onder oogen heeft gehad (afb. 106 ). Maar wij haasten
ons, erop te laten volgen, dat Heek over zooveel fantasie blijkt te hebben beschikt,
dat hij zich daarnaast tal van typische afwijkingen van zijn voorbeeld kon
veroorlooven. Trouwens, uit zijn ‘Salomo's oordeel’ van twee jaar te voren en zijn
‘Cambyses’ van het jaar 1620 spreekt hetzelfde, niet zeer hoogvliegende, maar
2)
toch niet onverdienstelijke vakmanschap .
De overeenkomsten tusschen Dolendo's prent en Heck's schilderij betreffen vooral
de mise-en-scène: het bed links, de schout van Dordrecht geknield daarvoor, een
hellebaardier geheel links als repoussoir, een groep onthutste en gebarende
hovelingen geheel rechts, en op de achtergrond in het midden een deur, waardoor
de boer nog juist zichtbaar is. Al deze elementen komen bij Heek evenzoo voor.
Toch volgt diens bewerking de prent slechts in deze hoofdtrekken der compositie.
Daar Heek de afmetingen zijner figuren kleiner koos, kon hij zijn dramatis personae
op minder gedwongen wijze in de uitgebeelde ruimte opstellen, en daar verder het
schilderij naar verhouding breeder moest worden dan de prent, had hij gelegenheid
aan de rechterzijde, op ongeveer ⅕; der totale breedte, een doorkijk te schilderen
naar de open lucht, waar hij de twee eerste episoden van Dolendo's uitbeelding in
één landschap samenvatte.
In tal van details verraadt Heek verder een speelscher, huiselijker en oubolliger
geest. De boer, die zich bij Dolendo bescheidelijk door de deur op de achtergrond
verwijderde, heeft zich hier omgekeerd en beziet verrast de voorbereidselen tot de
terechtstelling, terwijl hij zich bedenkelijk achter het oor krabt.
Nog door enkele andere persoonlijke toevoegingen heeft Heek de uitbeelding
van wat er voorvalt willen verduidelijken. Zoo is op zijn schilderij de baljuw reeds
geblinddoekt, terwijl achter hem op de grond de radkraag ligt, die de beul hem
zoojuist heeft afgedaan, teneinde de executie te vergemakkelijken. Van het sierlijke
gebarenspel van Wtewael of zelfs van de decoratieve rijkdom van Dolendo's
draperieën bespeurt men in dit schilderij niets. Voor zoover de personen niet een
hoofdrol in het schouwspel vervullen, staan zij er stijf bij als een groepje Alkmaarsche
figuranten. Ook uit eenige andere trekjes blijkt, dat we ons in Holland bevinden: de
schilder vergeet des
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Graven sloffen voor het ziekbed niet en de geestelijke, die den baljuw bijstaat is niet
langer zooals op de beide vorige uitbeeldingen een welgedane monnik met opvallend
1)
groote tonsuur, maar een hervormd predikant met een spits baardje . Het overleg
omtrent de vormen, waarin het verhaal diende te worden gekleed, blijkt zich verder
bij Heek ook tot het historische costuum te hebben uitgebreid. De hoofdpersonen
zijn tenminste gedost in een costuum dat in 1618 als ouderwetsch, zoo niet verouderd
kon gelden. Daarnaast vindt men, vooral bij de figuranten, toch ook weer de
kleederdracht van den schilder en zijn tijdgenooten; wellicht dat men hier inderdaad
met portretten te maken heeft.

Teekeningen van Buytewech 1618/19.
Van geheel ander kaliber dan Heck's schilderij zijn de uitvoerige penteekeningen,
die Willem Buytewech in de jaren 1618/19 aan het onderwerp wijdde en die ons in
vier min of meer complete en in kwaliteit onderling zeer sterk afwijkende reeksen
zijn overgeleverd. Twee van deze vier series bevinden zich in het Amsterdamsche
prentenkabinet, een derde in het museum te Weimar, de vierde maakte deel uit der
verzameling Königs en berust thans in het museum Boymans te Rotterdam.
Daar in de genoemde verzamelingen de volgorde der bladen telkens een andere,
doch nimmer de juiste is, volge hier eerst een opsomming van de door Buytewech
uitgebeelde scènes, wier juiste volgorde vrij eenvoudig valt te herstellen, wanneer
men let op de door Dolendo in beeld gebrachte episoden, al vertelt Buytewech het
verhaal klaarblijkelijk eenigszins anders. De door hem in beeld gebrachte episoden
zijn n.l.:
I De Baljuw tracht de koe te koopen, maar de boer wijst het aanbod van de hand
(afb. 108).
II De Baljuw dwingt den boer het geld aan te nemen. (Dit is in afwijking met de
tekst der Divisie-kroniek, waar de Baljuw een andere koe in de plaats geeft)
1-2

(afb. 109

).

III De Baljuw laat de koe wegdrijven (afb. 1093-4).
IV De boer beklaagt zich bij den Graaf (afb. 1101).
V De Schout van Dordrecht ontvangt de brief, die hem en den Baljuw aan het
2

hof ontbiedt (afb. 110 ).
VI De terechtstelling in de ziekenkamer (afb. 1103-4).
Buytewech verhaalt dus de geschiedenis in zes episoden, die niet alle dezelfde zijn
als die van Dolendo's versie (zie bl. 269). Twee der aldaar uitgebeelde tafereelen
komen bij Buytewech niet voor: ‘De Graaf hoort beide partijen’ (Dolendo V) en
Dolendo's slotscène, waar den boer het geld wordt uitbetaald en de weduwe van
den baljuw bij de lijkkist weeklaagt.
Daarentegen heeft Buytewech tusschen de eerste twee episoden van Dolendo
(‘De baljuw tracht de koe te koopen’ en ‘De baljuw laat de koe wegdrijven’) nog een
tafereel ingelascht, waarop is voorgesteld, hoe de boer vol
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verontwaardiging de hem opgedrongen geldsom onder protest aanneemt.
De twee reeksen in Amsterdam (die we in het vervolg met A en B zullen
aanduiden) bestaan uit resp. 4 en 6 bladen; die uit Museum Boymans telt er 5 en
die uit Weimar 6. Wat de kwaliteit betreft, staan de 10 Amsterdamsche teekeningen
1)
2)
bovenaan . Die te Weimar blijken zwakke, wellicht zelfs 18-de eeuwsche copieën
3)
naar deze te zijn, terwijl de Rotterdamsche weliswaar vlotter (om niet te zeggen
onverzorgder) zijn dan die te Amsterdam, maar anderzijds toch ook nog zóóveel
meesterschap verraden, dat men niet mag beginnen de eigenhandigheid ervan in
twijfel te trekken.
Hoe dienen nu de 10 Amsterdamsche teekeningen te worden verdeeld? Op grond
van overeenkomsten tusschen de reeksen te Rotterdam en Weimar kan uit het
Amsterdamsche tiental een reeks van zes stuks worden samengesteld, die geheel
4)
en al met de twee andere parallel gaat . No. II van deze reeks is gesigneerd
5)
‘buytewech fecit’ en 1619 gedateerd (afb. 109 ).
De vier in Amsterdam overblijvende bladen zijn te beschouwen als de tafereelen
I, II, III en VI van een dergelijke, doch in details vrij sterk afwijkende reeks, die blijkens
de dateering op het eveneens ‘buytewech’ gesigneerde eerste blad, in 1618
1

6)

1

3

3

ontstond (afb. 108 , 109 , 109 , 110 ).
De grootste verschillen tusschen deze twee reeksen vertoont het tafereel No. III
3

(‘De Baljuw laat de koe wegdrijven’). Op de teekening uit 1618 (afb. 109 ) vormt de
rug van de koe een horizontale, vrijwel over het midden van het beeldvlak loopende
parallel, ongeveer zooals op Lucas van Leyden's beroemde gravure ‘de Melkmeid’
(B. 158). In de reeks van het volgende jaar is deze compositie vervangen door een
lossere opstelling, waarbij de trawanten van den Baljuw zich met hun buit van
rechts-achter naar links-voor bewegen (fig. 109).
Een verandering van geheel andere aard vertoont de slot-episode: de
terechtstelling. Buytewech verving op zijn teekening van 1619 de kaarsenkroon uit
7)
's Graven slaapkamer door een hertshorenluchter en het crucifix door een triptiek
3

4

(vgl. afb. 110 met 110 ). Deze wijzigingen hadden ongetwijfeld ten doel, het
historische cachet der uitbeelding te verhoogen. In stede van de 17de-eeuwsche
kroon kwam de zooveel ongewonere, ‘rare’ hertshorenluchter, en evenzoo schiep
de ouderwetsche triptiek een aanzienlijk historischer sfeer dan het simpele crucifix.
Overigens vertoonen de teekeningen der beide Amsterdamsche reeksen, die op
hetzelfde papier zijn geteekend en wier kwaliteit volkomen gelijk staat, slechts talrijke
verschillen van bijkomstige aard.
Welke is nu de verhouding tusschen de vier ons geheel of ten deele overgeleverde
reeksen? Hoogstwaarschijnlijk moet men zich de gang van zaken aldus voorstellen,
dat Buytewech in 1618 de geschiedenis van den Baljuw van Zuid-Holland in een
reeks van 6 bladen teekende. Met welk doel hij dit deed, valt niet te zeggen.
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Een jaar later was het wederom gewenscht, een dergelijke reeks teekeningen te
vervaardigen. Hieruit volgt, dat deze zich toen niet meer in Buytewech's bezit
bevonden, althans dat de kunstenaar er niet langer de vrije beschikking over had.
Deze heeft toen zijn werk van het vorige jaar herhaald en zijn eigen teekeningen
met eenige (wellicht door den nieuwen opdrachtgever gesuggereerde) wijzigingen
1)
eigenhandig gecopieerd . Ten einde evenwel in het vervolg over zijn compositie
vrijelijk te kunnen beschikken, heeft Buytewech o.i. bij die gelegenheid ook zijn
tweede reeks onmiddellijk na het tot stand komen nageteekend. Ditmaal echter voor
eigen gebruik, een liber veritatis-stel dus. Als zoodanig beschouwen wij n.l. de
teekeningen in het Museum Boymans, welke in vlotte, nonchalante samenvatting
alle essentieele elementen van de reeks in haar tweede versie bevatten. Als een
eerste ontwerp voor deze tweede versie mogen deze teekeningen o.i. niet worden
beschouwd, omdat daarvoor te veel bijzonderheden als het ware in verkorte vorm
zijn weergegeven. Anderzijds is de penvoering zóó vlot en driftig, dat slechts hij, die
de composities door en door kende, en voor wie dus ook het teruglezen van dit
stenogram geen moeilijkheden zou opleveren, tot een zoo vlugge en beknopte
2)

3

copieermanier in staat moet worden geacht (afb. 108 ).
Het moet een groot gemis voor onze kunst worden genoemd, dat Buytewech's
3)
schetsen nimmer werden uitgevoerd . Zijn ontwerpen vertelden de oude
geschiedenis niet alleen op een beknopte, pakkende wijze, maar bovenal in een
vorm, die door haar artistieke kwaliteiten ver uitstak boven de vroegere of latere
behandelingen van dit onderwerp. Zijn stevig gecomponeerde tafereelen, steeds
met vier of zes dramatis personae, getuigen van een kunstzinnig overleg, waarbij
de prentjes der anderen als min of meer toevallige ensceneeringen moeten
achterstaan. Wellicht mag men uit deze opvallende homogeniteit van Buytewech's
teekeningen opmaken, dat ze de schetsen waren voor werken, die naast elkaar
gerangschikt, b.v. als glasruitjes, moesten worden uitgevoerd. Met zekerheid valt
echter dienaangaande bij het ons tot heden bekend geworden materiaal niets te
zeggen.

Anoniem schilderij in het stadhuis te Naarden ± 1619.
Er valt in de jaren omstreeks 1618 en '19 een opmerkelijke belangstelling waar te
nemen voor dit oud-vaderlandsche rechtsgeval. Een verklaring voor het feit kunnen
wij niet geven, maar behalve de reeds behandelde werken van Heck en Buytewech
kan ook nog het anonieme schilderij worden genoemd, dat in 1619 aan het stadhuis
4)
te Naarden werd geschonken en waarvan zich een oude copie in het Oudheidkundig
5)
Genootschap te Amsterdam bevindt . Het werk moest dienen ter completeering
van een trits rechtsgevallen, waarvan het klassieke gericht van Cambyses reeds
uit 1601 dateerde en het bijbelsche exempel van Suzanna in 1615 was voltooid.
Op het Naardensche stuk, dat eenvoudiger van opzet is dan Heck's schil-
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derij voor het Alkmaarsche stadhuis, vertoont het tafeltje met een glazen fleschje
(voor de heilige olie?) en eenig zil verwerk een typische overeenkomst met Dolendo's
2

2

prent (afb. 106 en 104 ). Nieuw is daarentegen de drastische trek, waardoor de
Baljuw thans met geheel ontbloot bovenlichaam zijn laatste oogenblik afwacht,
alsmede de sentimenteele toevoeging van den weenenden page geheel rechts.

Anoniem schilderij in het stadhuis te Gorinchem 1624.
Het ging er waarlijk op lijken, of een Hollandsche stad die zich respecteerde het niet
meer zonder een schilderij met de lotgevallen van den onrechtvaardigen Baljuw kon
1)
stellen . In 1624 kwam het schilderij gereed, waarmede de goede stad Gorinchem
haar schepenkamer opluisterde (afb. 107).
Alleen reeds uit de 6 kleine medaillons, die drie aan drie terzijden van het
middentafereel zijn aangebracht, zou men kunnen opmaken, dat de Gorkumsche
schilder voor zijn compositie het voorbeeld van een prent heeft nagevolgd. Dergelijke
medaillons met verklarende onderschriften strooken n.l. volkomen met het karakter
van een prent, die uiteraard bestemd is om van dichtbij bekeken te worden, maar
zij passen in het geheel niet bij een schilderij van decoratief formaat.
Het voorbeeld was ook hier weer Dolendo's prent van 1613, met dien verstande,
dat de schilder de zes omringende medaillons vrij navolgde, maar voor het
middentafereel meer zijn eigen weg ging, al wil dat nog niet zeggen, dat hij met een
2)
geheel zelfstandige voorstelling voor den dag kwam .
Er had zich blijkbaar in de korte tijd, dat het thema werd behandeld, een traditie
gevormd, waardoor de hoofdzaken der enscèneering bepaald waren. Deze opstelling
kan als volgt worden samengevat. Van links naar rechts: eerst een of twee
hellebaardiers, dan het bed met den graaf, die den beul het zwaard overhandigt,
voor het bed een tafeltje met eenige (liturgische?) voorwerpen, daarvoor geknield
de baljuw, in zijn laatste oogenblikken door een geestelijke bijgestaan, tenslotte
rechts en op de achtergrond de toeschouwers-figuranten, aangevoerd door den
boer en (of) den schout van Dordrecht.
Het Gorkumsche schilderij volgt geheel en al dit schema. Als enkele nieuwe trekjes
noemen we het feit, dat de baljuw hier geboeid is en niet langer een blinddoek
draagt, maar het hem bedreigende zwaard met angstige blikken volgt. De
jammerende knaap, die we reeds van het Naardensche schilderij kennen, is meer
naar het midden verschoven, en zoo geplaatst, dat zijn theatraal gebaar achter den
naakten, geknielden baljuw onmiddellijk in het oog moet vallen. Waarom de schilder
in het middentafereel zich verder van zijn voorbeeld verwijderde, moet vooralsnog
3)
een open vraag blijven . Wat de artistieke kwaliteiten betreft, valt op te merken, dat
in de reeks der na elkaar ontstane stukken te Alkmaar, Naarden en Gorinchem, de
1

compositie steeds eenvoudiger wordt. In het Alkmaarsche stuk (afb. 106 ) is de
gecompliceerde ruimte nog nauwkeurig aangegeven, het reeds veel eenvoudigere
doek uit
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2

Naarden (afb. 106 ) heeft toch nog iets van een doorkijk geheel rechts, en op het
stuk in Gorinchem (afb. 107) is van een schildering der ruimte vrijwel geen sprake
meer en zijn de figuranten, die in het schilderij van Heek nog eenigszins een halve
kring om het slachtoffer vormden, teruggedrongen tot een vlakke rij op het tweede
plan, waarmede tevens de grootste diepte der uitgebeelde ruimte is bereikt.

Glas van Pieter Couwenhorn, Leiden 1627/28.
Wij vermeldden reeds terloops (bl. 267), dat in 1627 in Leiden opnieuw een opdracht
werd gegeven tot het uitbeelden van het vonnis van ‘Goe Graaf Willem’. Ditmaal
werd het voorval opgenomen als tegenhanger van ‘Salomon's eerste recht’ in een
thans verdwenen gebrandschilderd raam voor de schepenkamer. De
ontwerpteekening, die ons is overgeleverd, vertoont verder een Justitia, de spreuk
‘Audite alteram partem’, de wapens van Oranje, de stad Leiden en die der schepenen
1)
van het jaar 1627 . Twee andere teekeningen laten zien, dat Couwenhorn het met
zijn lastgevers niet spoedig eens is geworden omtrent de uitbeelding van het
oud-vaderlandsche rechtsgeval, dat evenals zijn bijbelsche tegenhanger ongeveer
56 × 33 cm. groot moest worden. Op de vluchtige schets der zoojuist genoemde
overzichtsteekening had de Leidsche glazenier het door nog geen zijner voorgangers
uitgebeelde lugubere oogenblik gekozen, waarop de executie reeds is voltrokken
en het hoofd des Baljuws door de ziekenkamer rolt.
De heeren schepenen vonden dit waarschijnlijk te kras. Een tweede ontwerp (afb.
1

111 ), dat door zijn opstelling met het bed links en de open deur rechts op de
achtergrond meer dan één der vorige uitbeeldingen aan Wtewael's compositie
1

herinnert (vgl. afb. 104 ), keert terug tot het traditioneele moment, waarop de beul
2)
het zwaard uit de handen van den graaf in ontvangst neemt . Toch werd ook dit
ontwerp waarschijnlijk niet gekozen. Er bestaat n.l. nog een derde, verder uitgewerkt
ontwerp, dat slechts in kleinigheden van de tweede versie afwijkt, maar dat door de
quadreering blijkbaar als werkteekening voor het tenslotte uitgevoerde
3)

2

gebrandschilderde raam heeft gediend (afb. 111 ).
Welke waren nu deze afwijkingen? In het oog springt de veranderde plaats van
den boer, die thans reeds half achter de geopende deur den toeschouwer met
hetzelfde vermanende gebaar op het gebeurde wijst. Verder is de hellebaardier,
die reeds in de prent van Willem Swanenburg naar Wtewael aan de linkerrand als
repoussoir fungeerde, meer naar het midden verschoven. Doordat hij echter ook
thans met de rug tegen de deur leunt, bleef zijn functie in compositioneel opzicht
dezelfde. De redenen tot deze wijziging moet men dan ook niet in deze figuren
zoeken; zij werden slechts verplaatst om iets anders te bedekken, en dat andere
was.... de crucifix, die de geknielde baljuw in de hand hield. Een andere aanleiding
tot de veranderingen kunnen wij althans niet noemen, en gelijk we reeds zagen (bl.
244) zijn er uit de 17de
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eeuw meer voorbeelden bekend van veranderingen van kunstwerken welke geen
ander doel hebben dan eenige ‘paapsche stoutigheden’ weg te werken.
Zonder al te veel aan zijn opzet te veranderen, voldeed Couwenhorn op vrij
ingenieuze wijze aan de wenschen van zijn lastgevers, door het platvorm, waarop
zich ook in zijn vorig ontwerp reeds de boer en de hellebaardier bevonden, naar
1)
rechts uit te breiden . Wanneer men let op het type van den lijfwacht en vooral op
zijn leunende stand, blijkt het, dat de 17de-eeuwsche kunstenaar bij zijn moeilijkheid
zich gezet heeft tot een hernieuwde studie van de prent door zijn 16de-eeuwschen
Leidschen voorganger. In de meer gesloten contouren en de rustigere gebaren
openbaren zich dan de veranderingen die de smaak intusschen had ondergaan.

Goudanus' tooneelstuk 1630.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat de geschiedenis van den wreeden Baljuw, den
braven huisman en den gestrengen maar edelmoedigen landsheer tot onderwerp
van een tooneelstuk werd gemaakt. Het oudste ons bekende stuk is van een
overigens onbekenden, zich Goudanus noemenden schrijver. Zijn spel ‘Baillju van
Suydt-Hollandt ofte Ghetoomde Vermetelheyt’ (1630) is van weinig litteraire
beteekenis, het belangrijkste der geheele uitgave is nog het aardige prentje op het
2)

1

titelblad (afb. 112 ).
De vraag ligt voor de hand, of wellicht één der schilderijen in de raadhuizen der
diverse Hollandsche steden of anders één der bestaande prenten den auteur tot
het bewerken van deze stof heeft gebracht. Niets wijst erop, dat dit hier het geval
is geweest. Immers, wanneer de inspiratie van een afbeelding zou zijn uitgegaan,
had Goudanus allicht de ziekenkamer tot tooneel van één of meer scènes gemaakt.
Dat de schrijver waarlijk niet uit classicistische overwegingen een dergelijke
enscèneering zal hebben vermeden, bewijst afdoende de poespas, die hij in de
vorm van balletten na elke ‘handel’ ten tooneele voert en waartoe behalve een ‘Rey
van Deughden’ ook een ‘Gheselschap van Nickers’, Rhadamantus, Minos en AEacus
behooren. Het stuk bevat verder eenige toespelingen op de toestanden uit de tijd
3)
van zijn ontstaan . Zoo getuigt de rede van den Baljuw in de vierde handel van een
tegen Maurits gerichte gezindheid en steekt de ‘Rey van Nickers’ de draak met de
leer der praedestinatie.
Het prentje op het titelblad is veel minder gecompliceerd. Toch sluit het zich in
zoover bij het tooneelstuk aan, dat het niet de scène der terechtstelling in beeld
bracht. De kunstenaar koos de episode van het wegvoeren van de koe en gaf
daarvan een alleraardigste, boeiende illustratie, die Dolendo's vertelkunst ver overtreft
2

(afb. 105 ). Op de voorgrond stapt met hooghartige houding de wreede baljuw naast
de koe. Achter hem zinkt de boer op de knieën, terwijl op de achtergrond, voor des
landmans schamele woning, diens vrouw en kroost weeklagen. Zelfs de twee
trawanten van den Baljuw zijn in hun reacties nog duidelijk gekarakteriseerd, de
achterste lijkt al even hard-
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vochtig als zijn meester, de voorste blikt met medelijden naar den beroofden boer.
De maker van dit goed gegraveerde prentje, dat als illustratie stellig verdiensten
1)
heeft, zal men waarschijnlijk in het atelier der Van de Passe's moeten zoeken .

Prent van Salomon Savery, ± 1640.
Hoewel, gelijk we zagen, Dolendo's prent nog tot ongeveer 1688 werd herdrukt,
was het onderwerp blijkbaar zoo populair, dat het de moeite loonde om omstreeks
1640 een modernere, maar toch vrij getrouwe copie ernaar in het licht te geven. De
prent die wij bedoelen draagt het adres van S. Savery te Amsterdam en zal stellig
2

ook door dezen zijn gegraveerd (afb. 112 ). Zij volgt Dolendo's uitbeelding op de
voet. De indeeling in 6 kleine tafereelen, gegroepeerd rondom één groote
middenprent, de onderwerpen van elk der 7 tafereelen, de parafrase der passage
uit de Divisiekroniek, dat alles nam Savery zonder meer van zijn voorbeeld over.
Ook de 2-regelige moraliseerende spreuken bij elk der episoden behield hij, met
uitzondering evenwel van de spreuk bij het middentafereel, die hij wegliet. Evenmin
ruimde Savery een plaats in voor de 7 gedichten van 16 regels elk. De voortgang
der handeling werd bij hem samengevat in eveneens 2-regelige versjes, die aan
duidelijkheid niets te wenschen overlieten en in stijl de rijmprenten der kermissen
zeer benaderen. Als voorbeeld geven wij het rijmpje bij de eerste scène:
‘Dees Huysman laet hem met geen geit noch praetie paijen
Om van zijn beste goet en vette koe te scheijen’.

Waaruit bestonden Savery's moderniseeringen? In de eerste plaats is zijn stijl een
latere en geheel andere dan die van Dolendo, en mist men bij hem elke invloed van
diens half-begrepen manierisme. Het voornaamste verschil is echter, dat verteltrant
en arrangement, die bij Dolendo nog vrij onbeholpen waren, thans door een
natuurlijker voordracht zijn vervangen. Dolendo's personen houden rekening met
den toeschouwer, zij gesticuleeren tegen hem, bij hun discussies richten zij hun
blikken niet op elkaar, maar op hem, zoodat men onwillekeurig denkt aan de
ouderwetsche tooneeletiquette, die voorschrijft, dat de speler zijn publiek nimmer
uit het oog mag verliezen.
Vergeleken bij Dolendo's in vele opzichten traditioneele uitbeeldingswijze zijn
Savery's tooneeltjes naturalistisch: de boer wendt zich bij zijn beklag inderdaad tot
den Graaf, en evenzoo de beul, wanneer hij het zwaard uit diens handen overneemt.
Geheel in overeenstemming met deze verhooging der natuurlijkheid is ook het feit,
dat de figuren aanmerkelijk meer ruimte hebben gekregen om zich te bewegen en
dat dienovereenkomstig de plaats, waar de scènes zich afspelen, uitvoeriger wordt
uitgebeeld. Het costuum is door het typische kenmerk der ‘Schlitze’ als ouderwetsch
2)
gekenmerkt . De geestelijke,
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die den Baljuw bijstaat, is de van ouds bekende monnik met crucifix, welke figuur
niet weinig zal hebben bijgedragen tot het besef, dat het verhaal in de ‘oude tijd’
van vóór de reformatie thuishoorde.

Prentjes ± 1650 uitgegeven door Cl. J. Visscher.
In stijl ten nauwste bij Savery's werk aansluitend zijn de acht evengroote etsjes, die
omstreeks 1650 door den uitgever Cl. J. Visscher op twee vellen in de handel werden
1)
gebracht (afb. 113). Zes ervan zijn getrouwe copieën in spiegelbeeld naar de zes
kleine afbeeldingen van Savery. Voor diens groote middenprent nam men de moeite,
de copie door dubbele omdraaiïng weer met de richting van het origineel te doen
overeenstemmen. Deze bijzondere zorg werd waarschijnlijk voor dit geval noodig
geacht, omdat anders de Graaf den beul het zwaard met de linkerhand zou toereiken
en deze het even onhandig zou aanvatten. (Dat op de andere prentjes inderdaad
de Baljuw den boer met de linkerhand een geldbeurs voorhoudt en dat de lijfwacht
van den Graaf het zwaard aan de verkeerde zijde draagt, achtte men blijkbaar een
minder groot bezwaar).
Doordat men alle tafereelen even groot had gemaakt, leverde de rangschikking
van een oneven aantal prentjes bezwaren, zoodat de copiïst zich genoodzaakt
voelde, het aantal scènes door toevoeging van één tot een even getal af te ronden.
Hij koos hiervoor een nog later slottafereel: ‘de boer bij de zijnen teruggekeerd’, een
onderwerp, dat geen al te zware eischen aan zijn fantasie stelde, omdat het hem
veroorloofde, de voorstelling van het eerste prentje met slechts enkele wijzigingen
te herhalen.
Daar noch de prent van Savery, noch die van Cl. J. Visscher gedateerd is,
vereischt de door ons gereconstrueerde volgorde wellicht nog eenig nader bewijs.
Uit een vergelijking der onderschriften kan de juistheid van onze rangschikking
zonder meer volgen. Onder de bij Visscher uitgegeven prentjes staan n.l. dezelfde
twee-regelige moraliseerende spreuken, die Savery op zijn beurt van Dolendo had
afgeschreven. Maar gelijk men zich zal herinneren, had Savery om compositioneele
redenen Dolendo's spreuk bij de groote middenplaat No. 6 weggelaten, welke
redenen thans, nu alle afbeeldingen van dezelfde grootte werden, weer vervielen.
Zoo ziet men dan ook onder Visschers zesde plaatje weer een rijmpje verschijnen,
maar één, dat in het geheel niet lijkt op dat van Dolendo, en kennelijk voor deze
2)
gelegenheid nieuw is bijgemaakt om de reeks te completeeren .

Anonyme copie naar de prent van Savery.
Nog éénmaal werd Savery's prent gecopieerd, ditmaal op een wel zeer slaafsche
manier. Ook deze graveur nam alleen voor het middentafereel de moeite om door
omkeering van zijn voorbeeld het rechts en links der copie in dezelfde zin te doen
uitvallen. De kleine wijzigingen die hij aanbracht, zijn ook typisch voor een
middelmatige copiïst: uitgaande van het detail der
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‘spleten’-mode, dat op zijn voorbeeld slechts twee maal voorkwam (mouw van den
Graaf en van den boer), brengt hij dit bijzondere kenmerk op veel meer plaatsen
aan. Soms te pas, zooals op de broek van den baljuw en de mouw van den
scherprechter, maar ook volkomen te onpas, zooals achter op de kousen van den
1)
schout en zelfs aan diens hoed .

Schilderij door N. van Galen in het stadhuis te Hasselt, 1657.
Geheel en al onafhankelijk van de traditie, die er in de uitbeelding langzamerhand
was ontstaan, is het in meer dan één opzicht merkwaardige schilderij door N. van
3

Galen in het stadhuis van het Overijselsche stadje Hasselt (afb. 111 ).
Zoowel in de opstelling, als in de kleeding en de typen zijner personen, toont deze
2)
meester, van wien tot dusver geen ander werk aan den dag is gekomen , zich in
staat eigen wegen te bewandelen. Men zal zich dezen kunstenaar waarschijnlijk
moeten voorstellen als een Hasseltschen notabel, die de kunst slechts uit liefhebberij
3)
beoefende , en die zijn opleiding ± 1640 in Utrecht ontving. In die richting wijst n.l.
zijn gewaagd, maar nergens onharmonisch coloriet. De mantel naast den geknielden
baljuw is van een stralend rood, dat fel afsteekt tegen diens groen gewaad. De rok
van den edelman rechts is van wit satijn met een uiterst gevoelige groene weerschijn
enz., enz.
4)
Het stuk, dat blijkens het wapen links boven voor de stad Hasselt is geschilderd ,
5)
werd vroeger als een werk van Karel du Jardin beschouwd .

Illustratie van Romein de Hooghe bij Balen 1677.
De laatste uitbeelding van dit voorval, die wij te bespreken hebben, is een prent
6)
door Romeyn de Hooghe voor Matthys Balen's ‘Beschrijving van Dordrecht’ (1677)
(afb. 114). Deze ets is een historische illustratie in de ware zin van het woord. Zoowel
uit compositioneel, als uit historisch oogpunt mist Romeyn de Hooghe elke naïveteit.
In een weloverwogen rangschikking, waarbij het eerste plan vrijwel geheel leeg is
gelaten, geeft hij de weidsche zaal waarin zich links op een verhevenheid 's vorsten
ziekbed bevindt. Ter weerszijden naast het bed zijn twee lessenaars voor een
geheimschrijver en een raadsman. Geknield aan de voet van de verhevenheid
ontwaart men als eerste figuur den boer; achter hem den beul en zijn helpers en
den baljuw. Verder, voor de wijdgeopende deuren, die uitzicht geven op een park,
verdringen zich de tallooze personen van het ‘hofgezin’; Door compositie en
rangschikking der figuren wordt de situatie den beschouwer met één oogopslag
duidelijk. Men ziet den graaf, die met zijn scepter over het hoofd van den geknielden
boer heen, met gebiedend gebaar den beul tot zijn werk aanspoort, nog verder
rechts komt een dienaar met een mand met zand aandragen als lugubere aanduiding
van de op handen zijnde executie.
De wijze, waarop Romeyn de Hooghe den beschouwer duidelijk maakt,
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dat het door hem uitgebeelde feit tot de historie behoort, getuigt van niet minder
overleg. De geestelijke, die den baljuw bijstaat, is een gebaarde barrevoeter met
groote tonsuur. Onder de als repoussoir dienende groep toeschouwers geheel rechts
op de voorgrond ziet men een geharnaste en gehelmde figuur, die zoo uit één der
graven-reeksen kon zijn weggeloopen en wiens met spichtige veeren versierde
helm nog herinnert aan die van Archigallo uit Maximiliaan's ‘Genealogie’ (afb. 41).
Het boek, dat de geestelijke aan zijn gordel heeft hangen, is een z.g. buidelband,
een boekvorm, die in De Hooghe's dagen zeker niet meer in zwang zal zijn geweest,
en tegen de rechter deurvleugel ontwaren we nog juist een hennin. Zoo is De
Hooghe's illustratie een goed staal van wat de 17de-eeuwsche oudheidkennis aan
enscèneeringskunst vermocht. Een aardig gemiddelde tusschen de ouderwetsche
wijze van uitbeelden, waarbij diverse scènes, die na elkaar hebben plaats gevonden,
binnen één voorstelling worden vereenigd, en de rationeelere methode, die binnen
één tafereel slechts afbeeldt wat tegelijkertijd geschiedt, is hier De Hooghe's
oplossing, om op het wandtapijt, dat 's Graven ziekenkamer versiert, de scène uit
te beelden van het wegvoeren van de koe. Zijn zelfstandigheid als kunstenaar blijkt
verder uit het feit, dat op zijn prent de beul zijn eigen zwaard trekt, in plaats van het
uit de handen van den graaf te ontvangen, welke bijzonderheid Balen in de
bijbehoorende tekst de Divisiekroniek getrouw navertelt. De reden, waarom De
Hooghe zich deze afwijking van de tekst veroorloofde, is waarschijnlijk deze, dat
anders de groep van den beul te dicht bij het bed van den graaf had moeten naderen.
Juist het imponeerende van de afstand was, gelijk we zagen, een der belangrijkste
factoren in De Hooghe's compositie met den onder alle omstandigheden een
rechtvaardig oordeel vellenden landsheer.

Tooneelstuk door Simon Rivier 1782.
Volledigheidshalve vermelden wij nog het tooneelstuk ‘De Boer en de Koe, of het
1)
rechtvaardige rechtsgeding van Willem den Goeden’ door Simon Rivier van 1782 .
Het werk werd wel is waar niet geïllustreerd, maar er komen exemplaren van voor,
waarin de prent van Romeyn de Hooghe is ingeplakt. In dit tooneelstuk dragen de
personen historische of gefingeerde namen. Het is kenmerkend voor de behoefte
aan historisch-exactere uitbeelding, dat in dit 18de-eeuwsche stuk ‘Johanna van
Valois’, gemalin en ‘Jan van Beaumont’, broeder van graaf Willem optreden.
VanGoudanus' aan het rederijkerstooneel herinnerende allegorische reien is natuurlijk
hier geen spoor meer, ja zelfs wilde de schrijver de tooneelwet betreffende de
eenheden van plaats en tijd zoozeer in acht nemen, dat hij uitsluitend Valenciennes
als plaats van handeling kiest. Het eerste bedrijf opent n.l. met de aankomst van de
vrouw van den boer, welke ongerust geworden over het lange uitblijven van haar
man, met haar kinderen naar Valenciennes was vertrokken. Zoo overbrugde men
in het classicistische drama groote afstanden!
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VI. Rechtspraak van Karel den Stoute

Het verhaal.
Een soortgelijk verhaal als van de rechtspraak van Graaf Willem den Goede is dat
van een dergelijke rechtvaardige uitspraak, gedaan door hertog Karel den Stoute.
De boosdoener is hier een gouverneur in Zeeland en zijn slachtoffer een burger,
dien hij onder valsche beschuldiging van samenzwering laat gevangen nemen, om
op deze wijze des burgers vrouw, die hij reeds lang tot ontrouw had trachten te
verleiden, in zijn macht te krijgen. Wanneer zij, na zijn belofte om haar man terug
te krijgen, hem ter wille is geweest, laat hij haar slechts het lijk van den in de kerker
terechtgestelden uitleveren. Geheel als in het geval van den baljuw van Zuid-Holland,
gaat de vrouw op aanraden harer verwanten haar beklag doen bij den landsheer.
Deze dwingt den gouverneur zonder uitstel de door hem misleide vrouw te huwen.
Op een door de vrouw bevestigend beantwoorde vraag of zij thans tevreden is, laat
hij volgen: ‘maar ik nog niet’, en doet den gouverneur ter plaatse terechtstellen. De
vrouw is dus dank zij zijn wijze beslissing tot erfgename van haar belager geworden.
Het behoeft geen betoog, dat dit verhaal veel aannemelijker is dan het zonderlinge
relaas der geruilde koe en de als straf daarop volgende terechtstelling in een
ziekenkamer. Het sage-motief van een dergelijke rechtspraak als hier aan Karel
1)
den Stoute wordt toegeschreven is dan ook wijd verbreid , In de zoojuist vermelde
vorm was het ook in de Nederlanden zeer bekend.

De bronnen en litteraire bewerkingen.
De vraag van de historiciteit werd tot in de 19de eeuw druk besproken in
onderzoekingen, die na de vorderingen der folklore thans wel is waar hun absolute
waarde vrijwel geheel hebben ingeboet, maar die toch van belang zijn om de
gegevens, die zij verstrekken omtrent het voorkomen van dit verhaal bij onze
2)
geschiedschrijvers .
Het blijkt, dat naast een versie, die den boosdoener een officier van Karel den
Stoute, de vrouw een Luiksche en als de plaats der rechtspraak 's Gravenhage
3)
noemt , een meer verbreide lezing voorkomt, die het verhaal in Zeeland localiseert.
Deze vorm vindt men het eerst in Pontus Heuterus' ‘Rerum Burgundicarum libri VI’
4)
van 1584 en naar zijn voorbeeld bij tal van geschiedschrijvers , die op hun beurt
dichters inspireerden. Verder bezingt een volkslied, dat waarschijnlijk uit het eind
5)
van de 16de eeuw dateert, het melo-dramatische voorval . Cats nam het Zeeuwsche
verhaal op bij de drie voorbeelden die hij in 1628 aan zijn ‘Selfstrijt’ van 1620 deed
6)
voorafgaan en Rodenburg, die later met zijn ‘Vrou Jacoba’ (1638) nog eenmaal
blijk zou geven van zijn belangstelling voor oud-vaderlandsche onderwerpen,
behandelde het voorval in twee aaneensluitende drama's ‘Hoecx en Cabeliaws oft
7)
Hartoch Karel den Stouten en Bataviana’ (1628) .
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Uitbeeldingen.
Het aantal keeren, dat de beeldende kunst deze stof tot onderwerp koos, is
aanmerkelijk geringer dan het aantal uitbeeldingen van de rechtspraak van Graaf
1)
Willem den Goede. Voor schilderijen in vierscharen was het blijkbaar niet in tel .
Het prentje door J. van Vliet naar A. van de Venne bij de genoemde uitgave van
1

Cats ‘Selfstrijt’ (afb. 115 ) is in dit verband van geen belang, omdat Van de Venne
geheel in overeenstemming met de strekking van Cats' werk niet het rechtvaardige
2)
vonnis, maar de zooveel pikantere scène der verkrachting tot onderwerp koos .
Zoo is ons uit de 17de eeuw slechts één prent bekend met de ‘Justitie van Karel
den Stoute’. Deze gravure is een pendant van de hierboven reeds behandelde copie
2

naar Savery's ‘Oordeel van Graaf Willem’ (afb. 115 ). Zij is ook bij Danckertz.
uitgegeven, zoodat men veilig mag aannemen, dat het groote succes van het vaker
uitgebeelde onderwerp en de vraag naar tegenhangers, die in de prentproductie
zoo vaak tot het zoeken van verwante stoffen noopte, ook in dit geval tot het
3)
uitbeelden van dit tweede rechtsgeval hebben geleid .

Verhouding tusschen de uitbeeldingen en de litteraire bewerkingen der
beide rechtsgevallen.
Het is zeer opvallend, dat het zooveel aannemelijkere verhaal van den om
verkrachting gedooden gouverneur, dat stellig niet minder bekend was dan het
rechtsgeval van den Baljuw van Zuidholland, toch zooveel minder is uitgebeeld.
Vanwaar deze merkwaardige verdeeling, waardoor de oude universeele vorm
der sage voor de letterkunde van belang bleef, terwijl de beeldende kunst aan een
jongere, zonderlinger versie de voorkeur bleek te schenken? Aan een meerdere of
mindere mate van geschiktheid van het eene verhaal boven het andere kan niet
gedacht worden: beide behandelden een rechtvaardig vonnis, door een Nederlandsch
landsheer uitgesproken, en er valt geen reden op te geven, waarom de figuur van
graaf Willem in dit opzicht grootere populariteit zou hebben genoten dan hertog
Karel, of waarom de lotgevallen van de koe van een Zuidhollandschen landman
interessanter zouden zijn geweest dan die van een eerbare Zeeuwsche
burgersvrouw.
Wanneer men dus wil spreken van een voorkeur voor het verhaal van de
rechtspraak van Willem den Goede, moet er nadrukkelijk bij gevoegd worden: voor
het gebied der beeldende kunst, en met name als onderwerp van schilderijen voor
de vierschaar.
Formuleert men de kwestie aldus, dan schijnt zij haar verklaring nog slechts te
kunnen ontvangen, wanneer men let op tradities binnen het gebied der beeldende
kunst.
Wat ligt meer voor de hand, dan te denken aan invloed van het groote voorbeeld,
door Rogier in een voornaam centrum dezer landen gegeven? De onthoofdingsscène
in een ziekenkamer was het thema, waarop de variatie
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was gebaseerd; het verhaal van de rechtspraak van Willem den Goede veroorloof
de deze scène, de geschiedenis van Karel den Stoute's Zeeuwschen gouverneur
1)
bood hiertoe veel minder mogelijkheden .

Negentiende eeuwsche bewerkingen.
De 19de-eeuwsche kunst betoonde zich bij de behandeling van dit onderwerp haar
litteraire inspiratiebron getrouw. Het gegeven van
‘een rampzaâlge vrouw, die, smeltend in geween,
Haar huwelijkstrouw verbrak, uit huwelijksliefde alleen’,

dat door berijmde vertellingen, tooneelstukken en anderszins in het Nederlandsch,
Engelsch en Duitsch herhaaldelijk was behandeld als de geschiedenis van den
2)
wreeden Rhynsault en de schoone Saphira , werd in 1824 door Phil. de Bree in
3)
een larmoyant historie-stuk uitgebeeld , en het was verder één der tafereelen uit
de door F.B. Waanders in 1841 uitgegeven reeks lithographieën ‘Neerlands
4)
eerezuil’ .
Het andere, op zooveel Hollandsche raadhuizen uitgebeelde voorval was toen
5)
reeds lang in vergetelheid , het had de proef der historische kritiek niet kunnen
doorstaan.

VII. Terechtstelling van Gerard van Velsen
De van ouds geliefde geschiedenis van de moord op Floris V en de terechtstelling
van Gerard van Velsen kwam in belangrijke punten overeen met de beide bloederige
verhalen van de strenge vonnissen van Willem III en Karel den Stoute.
Gekrenkte vrouweneer was in twee der gevallen de aanleiding, niet alleen begon
het verhaal van Velsen's ondergang met de terechtstelling van diens broer, het sloot
met het lugubere relaas van zijn marteling en daartusschen had men dan nog de
in kleuren en geuren verhaalde moord op graaf Floris (vgl. afb. 116 met 115 en
2

112 ).
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de stof, zooals ze in de volksmond leefde,
en zoowel in woord als beeld in de 17de eeuw herhaaldelijk werd behandeld, de
6)
toets der historische kritiek geenszins kon doorstaan . Maar, gelijk we reeds eenige
malen zagen, de dichters en teekenaars voelden er niets voor, zich door de
historische wetenschap het gras voor de voeten te laten wegmaaien. Temeer, daar
diezelfde historische wetenschap als eventueele remplaçanten slechts onderwerpen
aan de hand konden doen, die lang niet zoo bekend waren als de eeuwenoude
producten der volksverbeelding, welke nieuwe onderwerpen dus bij het groote
publiek nog geen weerklank konden vinden.
Het bijschrift bij de prent van omstreeks 1645 door Exp. Sillemans (afb. 116)
snoert op listige wijze bij voorbaat alle kritiek de mond door op te merken:
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‘Dit is het geene wij van deze historie in de Hollantsche Cronyke voor
warachtig beschreven vinden, hoewel die van eenige nieuwe schrijvers
ten deele voor beuselachtich en heel op andere maniere verhaalt wort
aenroerende enige oude Histori-schrijvers, diet schynt van dit
bovenverhaelde geen gewach maken, niet denckende dat veele historien
na de gonste der Princen geschreven worden, en datmen veel eer de
suyvere waerheyt vint in eenige rymen oft liedekens sonder naem, als int
openbare uytgaende en toegeeygende, want de waerheyt en can vaecken
niet sonder perykel, schade oft misgunst geseyt worden’.
De niet-historische voorstelling van het verhaal, die men algemeen kende door
1)
een oud historie-lied , waarop ook het zoojuist geciteerde bijschrift zinspeelt, waren
in 't kort de volgende:
Graaf Floris V laat op grond van onjuiste beschuldigingen Van Velsen's broeder
heimelijk terechtstellen en houdt dezen zelf nog bijna een jaar na dien gevangen,
tot hun beider onschuld blijkt. Om het onrecht goed te maken biedt de Graaf zijn
bijzit aan Velsen ten huwelijk aan. Deze wijst het aanbod van de hand met de
woorden: ‘Uw oude versleten schoenen en wil ick niet’. Velsen huwt kort daarop
een dochter van Herman van Woerden, nicht van Gysbrecht van Amstel. Aangezet
door zijn ‘boel’ zint Floris op wraak, zendt Van Velsen buitenslands en verkracht
diens jonge vrouw. Daarop volgt de samenzwering der edelen, Floris wordt op een
jachtpartij genoodigd, gevangen genomen en tenslotte doorstoken, wanneer de
samenzweerders bemerken, dat zij hem niet meer volgens hun plan naar Engeland
kunnen voeren. Van Velsen wordt gevangen genomen en binnen Leiden in een vat
met spijkers gerold.
Reeds in 1612 wist Scriverius, dat de voorgeschiedenis van de verkrachting
geconstrueerd was als motief voor de historische samenzwering, en hij had zelfs
de mogelijkheid ingezien, dat door een verkeerde uitleg van enkele regels van Stoke
2)
de volksverbeelding in beweging was gezet .
Wat Velsen's straf betreft, ook hier schijnt de verkeerde interpretatie van een
enkel woord (‘rotatus’ = geradbraakt) aanleiding te hebben gegeven tot de opvatting
van het historielied:
3)

‘sy rolden hem drie daghen lanc drie daghen voor den noene’

Toch zijn het juist steeds deze twee bijzonderheden, die met voorliefde naar voren
worden gebracht.
In 1591 verscheen het lied als bijlage achter de ‘Hollandsche Rijm-kronijk’ van
4)
Melis Stoke en was daarmede tot een historische bron verheven. In 1606 vindt
men het verhaal in kleuren en geuren in Jacob Duym's ‘Oud Bataviën’. Vervolgens
had de historicus Hooft het niet beneden zich geacht, de stof te behandelen in een
5)
afzonderlijk drama, ‘Geeraerdt van Velsen’ (1612/13) , waarin hij blijkens de jongste
onderzoekingen vooral den Am-
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1)

sterdamschen geschiedschrijver Pontanus volgt . Tenslotte maakten zich in het
2)
3)
jaar 1628 de schrijvers Suffridus Sixtinus en Jacob Jansz. Colevelt op, om elk op
zijn wijze aan de melodramatische qualiteiten van het thema nog een voller pond
te geven, dan Hooft het had kunnen of willen doen.
Bij Sixtinus valt het doek, nadat Van Velsen in de ton is gestopt. Colevelt biedt
zijn publiek nog meer; nadat de ton tweemaal over het tooneel is gerold vraagt men
het slachtoffer: ‘Hoe benje nou te moed Velsen? kenjer jou toe begeven?’ En
wanneer deze met de laatste woorden van het historielied antwoordt: ‘Noch ben ick
Velsen, die Graef Floris nam het leven’, is het weerwoord van den scherprechter
tot zijn helpers:
‘In de boom moetje mee spykers slaen
En soo van nieuws begint te rollen weder aen’.

De lezer kent reeds onze overtuiging, dat dit gegeven ruggensteun heeft
ondervonden van het oudere verhaal van Regulus' foltering (vgl. bl. 77). Wij kwamen
tot deze conclusie niet door een zucht om nationale onderwerpen tot algemeen
gangbare thema's te herleiden, maar wij meenen, dat het anders moeilijk is, een
antwoord te geven op de vraag, waarom juist die stoffen uit onze vaderlandsche
geschiedenis naar voren kwamen, die met de internationale thema's structureele
overeenstemming vertoonen. Men denke zich dit proces als een lawine, die wel is
waar door een kleine uitwendige storing is ontstaan (in ons geval b.v. de interpretatie
van het woord ‘rotatus’), maar toch slechts geheel en al bestaat uit reeds aanwezige
elementen.
De volksverbeelding kent haar eigen geschiedenis op uiterst gebrekkige wijze,
maar zij heeft een des te sterker geheugen voor oeroude thema's, die onder steeds
wisselende benamingen de plaats innemen van historische voorvallen. Men kan
nauwelijks hopen ooit te zien, hoe de verbindingen in dit veld van onuitwarbare
contaminaties tot stand komen. Zeker is slechts, dat dergelijke beïnvloedingen
zoowel voor het terrein van het beeld als van het woord gelden. Wat nu het verhaal
van Gerard van Velsen's ondergang betreft, men heeft voor de episode der
4)
verkrachting eenige folkloristische parallellen kunnen aanwijzen . Wat geldt voor
de litteraire overlevering, geldt mutatis mutandis ook voor de beeld-traditie. De 17de
-eeuwsche kunstenaars, die het verhaal te illustreeren kregen, zullen zich bij het
relaas der marteling onmiddellijk op bekend terrein hebben gevoeld, dank zij de
5)

1-2

toen reeds bestaande voorstellingen van Regulus' terechtstelling (afb. 117 ).
De eerste uitbeelding, die wij hier hebben te bespreken, komt voor in
Wachtendorp's hierboven (bl. 80) reeds genoemde ‘Oude Hollandsche
Geschiedenissen’. Het is een anoniem prentje, waarschijnlijk gevolgd naar een
ander voorbeeld. Het is tenminste opvallend, dat hier niet alleen de vrouwen een
sluier aan hun muts dragen, maar ook de man, die de ton voortrolt. Een dergelijke
vergissing ontstaat in het algemeen meestal, wanneer een niet geheel en al begrepen
voorbeeld wordt gecopieerd. Dat juist details
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van historische costuums aanleiding kunnen geven tot dergelijke copiïsten
extravaganties, zagen we reeds hierboven (bl. 278/79).
Direct of indirect naar het vorige prentje gecopieerd is de illustratie bij T. van
1)
Domselaer's ‘Beschrijvinge van de tegenwoordige gelegentheydt van Aemstellandt’
3

(1664; afb. 117 ), welk werk ook afbeeldingen bevat van Machtelt van Velsen's
1

verkrachting (afb. 116 ) en de moord op Floris V met het ‘Huys te Muyden’ op de
2)
achtergrond .
In Van Domselaer's ‘Beschrijvinge van Amsterdam’ van het volgende jaar is aan
deze reeks nog een prent toegevoegd, vertoonende de edelen met Graaf Floris op
3)
de valkenjacht . Commelin's ‘Beschrijvinge van Amsterdam’ (1693) is verlucht met
4)
copieën naar deze prenten , welke navolgingen in een herdruk van dat werk in 1726
5)
nogmaals dienst deden .
Ongedateerd, maar zeker nog uit de eerste helft der 17de eeuw is de prent van
2

Exp. Sillemans (afb. 116 ), die we hier reproduceeren in een late, vrij versleten
afdruk, uitgegeven door Corn. Dankertz., die ook de hierboven reeds behandelde
6)
gravures van de rechtspraken van Willem III en Karel den Stoute heeft uitgegeven
2

(afb. 112 en 115 ). Sillemans' product komt met de laatstgenoemde prent geheel
overeen wat betreft de indeeling der onderschriften. (N.l. bij elk der zes kleine
tafereelen 1 + 4 versregels, waarbij de moraal in de eerste en de voortgang van het
verhaal in de vier volgende wordt geschilderd).
In ongetwijfeld vele Hollandsche interieurs der 17de eeuw zal men twee der juist
genoemde prenten als pendant aan de wand hebben aangetroffen. Daarvan getuigen
o.m. de reeks adressen der uitgevers, door wie ze telkens weer werden uitgegeven.
De groote kunst heeft zich, voorzoover ons bekend, met dit thema nooit ingelaten.
Het bleef een melodramatisch gegeven, dat vooral bij den kleinen burger geliefd
zal zijn geweest. Schilderijen met dit onderwerp zijn ons niet bekend. De twee
7)

1-2

teekeningen op perkament, die Pieter Quast aan dit gegeven wijdde (afb. 118 )
zullen, gelijk menig ander werk van dezen kunstenaar, onder onmiddellijke invloed
8)
van tooneelvoorstellingen zijn ontstaan . Aan welk der drie genoemde tooneelstukken
hierbij moet worden gedacht, is niet met zekerheid uit te maken. Hooft's drama kan
9)
het zeer wel zijn geweest . De eerste teekening geeft dan de situatie weer uit het
begin van het vierde bedrijf, waar de ‘Gheest van Velsen’ (te weten Gerard's broeder)
gewapend met een toorts den gekerkerden graaf bedreigt (vs. 1084-86), waarop
deze vol schrik Gerard laat roepen en hem zijn schulden bekent (vs. 1107 e.v.).
De tweede teekening zou kunnen overeenstemmen met de in het drama niet ten
tooneele gevoerde moord op Graaf Floris, waarvan de Trompetter het volgende
ooggetuige-verslag geeft:
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‘daer sit hy [Ger. v. Velsen] vanden paerde
En treedt zijn vyandt toe, met uytghetooghen swaerde,
Die schrickt: en waende met een sprong t'ontgaen de doodt,
Ghebonden op het paerdt, maer snevelt in de sloot.
De strenghe Ridder volcht, en gheeft hem soo veel steecken,
Dat ick hem seecker min niet als voor doodt en reecken’.
(vs. 1384-89)

VIII. De gravin van Henneberg en haar 365 kinderen
Terwijl we ons met het verhaal van de ondergang van Gerard van Velsen op het
randgebied tusschen historie en folklore bevonden, hebben we met de legende van
de gravin van Henneberg en haar 365 kinderen het historische terrein geheel en al
verlaten. Dat het niet te min in deze studie thuis behoort, is uitsluitend toe te schrijven
aan het feit, dat men vrijwel geen schrijver, hetzij Hollander of buitenlander, uit de
hier behandelde periode kan noemen, of hij maakt, sprekend over de Nederlanden,
gewag van de mirakuleuze bevalling van de dochter van graaf Floris IV.
Het verhaal is het volgende: Margaretha, vrouw van Herman, graaf van Henneberg,
beviel op Goeden Vrijdag 1276 van 365 welgeschapen kinderen. Deze kinderen,
die zoo klein als muizen waren, werden onmiddellijk na hun geboorte door Guy,
Bisschop van Utrecht, en oom van vaders zijde van de kraamvrouw, gedoopt. De
jongens kregen allen de naam van Jan, de meisjes die van Elisabeth. Kort daarop
stierven zij allen op één dag tezamen met hun moeder, en werden begraven in de
kerk te Loosduinen.
Deze wonderlijke gebeurtenis was de straf, omdat de gravin zich smalend had
uitgelaten over de huwelijkstrouw van een bedelares, die een tweeling op de arm
droeg. Haar bewering, dat twee gelijktijdig geboren kinderen nooit van éénzelfden
man ontvangen konden zijn, beantwoordde de gesmade vrouw met de bede, dat
God haar evenveel kinderen mocht geven, als er dagen in het jaar zijn.
In dit zonderlinge verhaal, waarvan varianten voorkomen wat betreft de
1)
eigennamen der personen, het jaar der gebeurtenis en het aantal der kinderen ,
moeten twee onderdeelen onderscheiden worden: ten 1ste de geboorte van een
ongewoon groot aantal kinderen als straf voor een insinuatie van overspel en ten
2de het aantal kinderen, dat in dit verhaal gelijk is aan het aantal dagen van het
jaar.
2)
Het eerst genoemde thema is in de Europeesche folklore algemeen bekend . Het
is als het ware de ontkenning van het oeroude bijgeloof, dat men bij vrijwel alle
volkeren der aarde vindt, n.l. dat inderdaad de geboorte van meer dan één kind op
3)
overspel der moeder wijst . Daarnaast kende men sinds de klassieke oudheid
onderzoekingen betreffende het grootste aantal kinderen, dat bij één bevalling het
levenslicht had aanschouwd. Maar al deze verhalen
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1)

spraken van 9, 11, 13, 36, hoogstens 52 kinderen . Van waar dit exhorbitant hooge
aantal 365? De verklaring, die reeds sedert het begin van de 18de eeuw bekend
is, is de volgende: daar volgens de in de middeleeuwen geldende Paaschstijl het
jaar met Paschen begon, kon men van een vrouw, die op Goeden Vrijdag een
tweeling kreeg, zeggen, dat zij even veel kinderen had gebaard, als er (nog) dagen
2)
in het jaar waren . Deze formuleering kon allicht aanleiding geven tot misverstand
- en een verhaal was ontstaan, dat door zijn interessante gegevens de moeite waard
3)
scheen, telkens weer te worden naverteld . De kerk te Loosduinen werd het
middelpunt van een ongezonde belangstelling, waartegen Erasmus al zijn stem
verhief, maar waarheen tot in de 17de eeuw onvruchtbare vrouwen trokken, om
hun zakdoeken te gooien tegen de beide doopbekkens, die in de kerk waren
4)
opgehangen . Het hierbij afgebeelde blaadje (afb. 119), waarschijnlijk uit de 18de
eeuw, dat men in de kerk kon koopen om als herinnering mee naar huis te nemen,
5)
bewijst hoe groot de belangstelling ook toen nog was .
6)
Het verhaal werd weldra ook elders gelokaliseerd al bleef de te Loosduinen
spelende versie toch het bekendst. Niet alleen vertoonde men wederom tot het
begin der 18de eeuw in de koninklijke antiquiteiten-kamer te Kopenhagen op sterk
7)
water nog één der Loosduinsche kindertjes , maar nog heden vindt men in Tyrool,
in de bedevaartskapel op de Thiersberg bij Kufstein een in twee ‘percken’ verdeeld
schilderij, waarop is afgebeeld hoe de gravin de bedelares belastert, en hoe voor
een bisschop in vol ornaat, in het koor van een Katholieke kerk, de 365 kindertjes
8)
in één bekken ten doop worden gehouden .
Het geestige prentje uit het eerste kwart der 17de eeuw, dat wij hierbij afbeelden
(afb. 118), staat met deze voorstelling in generlei verband. Niets in het prentje
herinnert aan de ernstige ondergrond van het verhaal: Gods straf voor een valsche
aantijging, en elke toespeling op de Katholieke eeredienst is vermeden. Vreemd is
slechts de schotel met kindertjes, een overblijfsel uit de hier niet langer uitgebeelde
doopscène. We bevinden ons n.l. in een 17de-eeuwsch kraamvertrek met vuurmand
en bakermat. Waartoe deze traditioneele voorwerpen in dit bijzonder geval moeten
dienen, heeft de ontwerper zich blijkbaar niet afgevraagd. Tenminste, hij zet de 365
kindertjes open en bloot op een tafel, als gold het een verjaardagstaart voor een
tweede Methusalem.
Zoo levert dit geval een goed voorbeeld van de divergenties, die ontstaan, wanneer
om bepaalde (in casu religieuze) overwegingen, een wel verhaalde bijzonderheid
(doop door een bisschop) bij het in beeld brengen achterwege wordt gelaten uit
vrees voor aanstoot.
Het door Pieter Kaerius geëtste prentje, dat voorkomt in een Guicciardiniuitgave
9)
van 1613 , geeft een samenvatting van wat men voor den buitenlander de
interessantste bijzonderheden dezer gewesten achtte: de Brittenburg buiten Katwijk,
de Hondsbossche zeewering en de meermin van de Pur-
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mer. Kaerius' prent is een copie naar eenige soortgelijke voorstellingen, die op het
atelier van Claes Jansz. Visscher zullen ontstaan zijn en waarschijnlijk als illustraties
1)
aan de rand van een landkaart zijn ontworpen . Deze uitbeelding van het verhaal
van de gravin van Henneberg werd in de tweede helft van de 17de eeuw in telkens
gemoderniseerd costuum nog twee maal gecopieerd in prenten met Fransche
2)
bijschriften .

IX. De Zeemeermin, omstreeks 1403 in de Purmer gevangen
Tot de beroemde gevallen, waardig om in een internationale uitgave als Guicciardini's
beschrijving der Nederlanden te worden afgebeeld, rekende men nog in de 17de
eeuw ook het vangen van een zeemeermin, die bij een zware storm omstreeks het
3

jaar 1403, door een gat in de dijk in de Purmer terecht was gekomen (afb. 118 ).
De hierboven (bl. 80) reeds genoemde Wachtendorp beschrijft haar faits et gestes
uitvoerig:
‘Men saghse menighmael in schijn der Sonnen spelen,
Men hoordse menighmael een soeten Zee-sanck quelen,
Visschen, haer eygen aes, die vingse met haer handen,
Doch veeght de schobben eerst af met haer scharpe tanden
Of quam daer by geval een Smient of Water-eent,
Sy trock de veren af, en at het kleyn gebeent’.

Tenslotte werd ze door de boeren gevangen en naar Edam gebracht:
‘Sy wierde met der tijdt gebrocht tot beter zeden,
Sy leerde oock verstaen de Nederlandtsche reden,
Sy handelden het vlas, en spon een goede draet,
Soo dat de nieuwigheyt door al de Landen gaet.
Na datse langen tijdt te Edam was gebleven,
Soo isse aen de Staat Haerlem overgegeven,
Van vele wel bezien en dikwils ondervraeght,
Is oock aldaer gerust, een deughdelijke Maeght,
Dit werdt van d'oude ons voor sekerheyt beschreven,
Hoe-wel geen Philosooph daer reden van kan geven,
Hoe datter in de Zee kan leven Vrouw of Man,
3)
Maer soo het waer is; doet het Godt die alles kan’ .

Wij zullen hier niet verder uitweiden over dit zeer geliefde en algemeen bekende
verhaal, waaraan nog op het eind van de 18de eeuw een uitvoerige
genootschappelijke verhandeling werd gewijd. Evenmin ligt het op onze weg, op
het voetspoor dier onderzoekingen de oorsprong van deze historie na te gaan.
4)
Waarschijnlijk heeft een bestaand gevelbeeld de fantasie aan het werk gezet .
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Het geval is voor ons doel van meer belang als symptoom van de geringe mate van
kritiek, of liever van de afwezigheid van normgevende criteria.
Op het gebied der Natuurlijke Historie was wel is waar reeds veel verza- meld,
maar er bevond zich onder het koren een groote hoeveelheid kaf. Misgeboorten en
tegennatuurlijke wezens werden niet alleen in vlugschriften afgebeeld, maar ook in
1)
lijvige folianten wetenschappelijk behandeld .
Wat nu meer in het bijzonder de zee-monsters betrof, behalve door de schroom
tot kritiek, uit de Christelijke overweging dat bij God nu eenmaal alles mogelijk is,
waren de geesten tot voorzichtigheid gemaand door een klassieke opvatting, die
o.a. nog in Du Bartas' ‘Sepmaine’ was verdedigd. Bij Plinius kon men n.l. de gedachte
lezen, dat de Zee een rijk op zichzelf vormt, waarbinnen alle schepselen, die op het
land of in de lucht voorkomen, mutatis mutandis zijn weer te vinden. Men had dus
2)
zee-koeien, zee-muizen, zee-hazen, zee-varkens enz., enz. . Er was waarlijk niet
al te veel fantasie voor noodig, of men bracht het tot een zee-monnik en een
zee-bisschop.
Speciaal in de Nederlanden schijnen deze fantasieën wortel te hebben geschoten,
al localiseerde men de medegedeelde gebeurtenis liever wat verder weg, in
Noorwegen, Denemarken of Polen. Reeds de ‘Cronycke’ van 1517 kent een dergelijk
verhaal:
‘Inden iaer ons heren m.cccc.xxxi soe worde gevanghen by tconincrijc
van Polen een visch van de grote, lancheit ende breetheit van enen
levenden biscop. Gechiert mit een mitre, staf, witte casuffel, stoel, manipel,
scoen, slosen [slo(t)se = pantoffel] ende hantscoen ende van allen andere
requisiten dye totter biscoplike digniteyet behoerden gelijc als een biscop
betaemt te hebben als hy enich officie exerceren ofte doen sal. Voert soe
hadde dese visch een hoeft, ogen, oren, voerhoeft, noese, mont, wangen,
scoeren, armen, handen, voeten, ende voert alle andere leden oftet een
volcomen ende perfect man ende biscop waer gheweest. Ende sijn
casuffele worde wel opgeheven voer ende after totten knien toe mer nyet
hoger. Nochtans wast een cout levende visch int antasten. Ende hy lyet
hem wel antasten ende wel tracteren ende handelen van alle man’.
Cronycke fol. 275 verso.
Het verhaal vertelt verder, hoe deze Zeebisschop aan het hof wordt gebracht,
maar zich daar niet op zijn gemak voelt. Op voorspraak der Poolsche
land-bisschoppen wordt hij dan weer naar zee gebracht. Maar alvorens in zijn natte
diocees onder te duiken, zegent hij het verzamelde volk.
De illustratie in de Cronycke is hetzelfde blokje, dat Seversz. steeds voor een
bisschop bezigde (zie afb. op bl. 139). Juist het feit, dat dit zeemonster een bisschop
3)
is als alle andere, verhoogde de merkwaardigheid van het geval! .
Wij, 20ste eeuwers, mogen deze sprookjes nog geen schouderophalen waard
achten, het feit blijft bestaan, dat zulke fantasieën niet alleen bij het
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volk de ronde deden, maar zelfs werden afgebeeld en beschreven in werken van
serieuze geleerden. Want niet alleen, dat Zacharias Heyns in 1601 zijn
‘Dracht-Thoneel’ niet volledig achtte zonder een afbeelding van een zeemonnik en
1)
een zee-bisschop (afb. 120), maar ook Monsignor Carlo Labia, een Venetiaansch
edelman, aartsbisschop van Corfu en bisschop van Adria, nam zijn maritiemen
collega, geheel volgens de traditioneele wijze afgebeeld, op in zijn ‘Imprese Pastorali’,
2)
een emblemata-boek ten dienste van pastoors . En weer is het het geloof in Gods
Almacht en de bewuste plaats bij Plinius, die hem ertoe brengen, dit verhaal, dat
ook zijn zegsman in de Nederlanden had gehoord, op te nemen en toe te passen
als een voorbeeld van de ‘sublieme verhevenheid van den uitzonderlijken naam
van Bisschop’.

Samenvatting
Aan het einde gekomen van onze behandeling dezer beuzelpraatjes, die eertijds
zoo al geen gaatjes, dan toch boekdeelen vulden, willen wij nog eens overzien,
welke resultaten speciaal dit IXde hoofdstuk betreffende de pseudo-historische
afbeeldingen voor ons onderzoek heeft opgeleverd.
In de eerste plaats bracht de splitsing in pseudo-historische afbeeldingen en
afbeeldingen van pseudo-historische feiten ons op het spoor der voor het begin der
19de eeuw zoo kenmerkende omdoopingen, waarbij tal van bestaande kunstwerken
interessantere namen ontvingen. De invloed dezer falsificaties bleek zich in enkele
gevallen nog tot op den huidigen dag te handhaven (b.v. portretten van Roemer
Visscher's dochters).
Onder de pseudo-historische feiten, die in de door ons behandelde drie eeuwen
in het bijzonder de moeite waard werden geacht, vormden de wonderverhalen een
afzonderlijke groep. Tezamen met de pseudo-historische verhalen, die van elk
bovennatuurlijk element ontbloot zijn, leverde deze groep een reeks motieven, die
door de beeldende kunst in het oog loopend vaker werden behandeld dan de meeste
in historisch opzicht onaantastbare onderwerpen. Alleen reeds dit feit noopte tot
een gedetailleerd onderzoek.
De redenen, waarom de genoemde pseudo-historische verhalen bij voorkeur
werden uitgebeeld, bleken van diverse aard. In het geval van de ‘Verovering van
Damiate’ (bl. 243), maakte de burgertrots, die ook elders officieele opdrachten had
gegeven ter verheerlijking der locale rechten en ter propageering van locale
belangen, gretig gebruik van het legendarische verhaal der omstandigheden,
waaronder de Haarlemmers zich de uitbreiding van hun stadswapen hadden
verworven.
Tot een geheel andere categorie behoort de overigens slechts in één kunstwerk
uitgebeelde ‘Dans om de kerk te Assendelft’ (bl. 252). Dit geïsoleerde geval zou
zelfs evengoed bij de pseudo-historische afbeeldingen gerekend kunnen worden,
ware het niet, dat in die groep b e w u s t een interessante
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naam wordt gegeven aan een uitbeelding, die oorspronkelijk met een andere
bedoeling werd vervaardigd.
In Saenredam's prent van de boerendans heeft men daarentegen te maken met
een uitbeelding, die van begin af aan bedoeld is als illustratie van het ge- noemde
feit. De complicatie is slechts, dat Saenredam het door hem behandelde
folkloristische thema enscèneerde in zijn woonplaats Assendelft. Eerst in later tijden,
toen men ten onrechte in dit soort afbeeldingen een documentaire exactheid
veronderstelde, die ze van huis uit niet bezaten, kon de meening post vatten, dat
hier een feit was afgebeeld, dat zich volgens den kunstenaar te Assendelft had
afgespeeld.
De ‘Vrouwen van Haarlem ‘(bl. 254) is in zekeren zin de tegenhanger van het
vorige geval. Terwijl daar een locale sage ontstond, op grond van een verkeerd
geïnterpreteerde afbeelding, was hier de migratie van een van elders (Weinsberg)
bekend motief de aanleiding, dat een oorspronkelijk bij die bekendere versie
behoorende afbeelding ook nu deze overplanting onderging.
In de achtereenvolgende uitbeeldingen der ‘St. Elisabethsvloed’ (bl. 255),
openbaart zich het merkwaardige feit, dat bepaalde trekken, die in de litteraire traditie
van begin af aan aanwezig zijn, door de beeldende kunst niet dan na eeuwen worden
uitgebeeld (i.c. de redding van een zuigeling in een wieg, dank zij het beleid van
een kat). Van de redenen, die in dergelijke gevallen natuurlijk nooit tot één of twee
concrete oorzaken zijn terug te voeren, noemen wij de volgende voornaamste
factoren. Ten eerste: eerst met de Romantiek had men in 't algemeen gevoel
gekregen voor het dramatische van een dergelijke situatie. Maar vooral: in de
iconografische traditie ontbraken de analoga, waardoor het uitbeelden van een
dergelijk feit in de hand zou zijn gewerkt (Het tegenovergestelde geval meenen wij
in de ‘Marteling van Gerard van Velsen’ waar te nemen).
Dat de ‘Rechtspraak van Graaf Willem III’ door een zoo groote groep kunstwerken
is vertegenwoordigd, bleek te zijn toe te schrijven aan de neiging, om ter vermaning
in schepenkamers naast de beroemde bijbelsche of klassieke rechtsgevallen ook
een vaderlandsche gebeurtenis te stellen. Dat dit onderwerp ten slotte in vele
gevallen werd gekozen met voorbijgaan dier andere vreemde geschiedenissen, is
een verklaarbare ontwikkeling. Merkwaardig is bij deze geheele gang van zaken,
dat de keuze van dit speciale vaderlandsche onderwerp bepaald schijnt door de
iconografische overeenkomst (terechtstelling in een ziekenkamer), die het gegeven
vertoonde, met een onderwerp, dat was behandeld in het beroemdste kunstwerk
van die tijd, dat in het stadhuis van een voornaam centrum des rijks aanwezig was
(Rogier van der Weyden's ‘Herkenbald’).
In iconologisch opzicht volkomen afhankelijk van de voorgaande groep zijn de
uitbeeldingen van de ‘Rechtspraak van Karel den Stoute’ (bl. 281), een gegeven,
dat in thematologisch opzicht met het vorige verhaal ten nauwste verwant is. Het
onderwerp wordt door de kunst pas behandeld,
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wanneer de uit de stukken op de stadhuizen bekende stof zijn intrede in de
burgerwoningen heeft gedaan. De iconografische ontwikkeling blijft dan geruime
tijd volkomen parallel (pendants!). Door zijn pikanter inhoud (vrouweneer tegenover
ruil van een koe) is dit verhaal echter voor de litteratuur van meer belang geworden.
De ‘Ondergang van Gerard Van Velsen’ (bl. 283), was een historische stof,
waaraan zich eenige legendarische, ook van elders bekende bijzonderheden hadden
gehecht (gewroken vrouweneer, marteling in een spijkerton). Door het eerste detail
naderde het verhaal dicht tot de zoojuist besproken rechtspraak van Karel den
Stoute. Door de tweede adaptatie konden de uitbeeldingen van dit verhaal in
iconologisch opzicht aansluiting zoeken bij een reeds bestaande beeld-traditie
(Regulus).
In de legende der ‘Gravin van Henneberg met haar 365 kinderen’ (bl. 287) leerden
wij een motief kennen, dat wel is waar in zijn bijzondere vorm aan één enkele
spitsvondige formuleering is ontsproten (365 kinderen), maar dat toch een algemeen
verbreide kern bevat (straf voor beschimping). De buitengewone geliefdheid van
de stof staat in geen verhouding tot de weinige kleine uitbeeldingen die er van dit
onderwerp bekend zijn. Zoo is dit geval een duidelijk voorbeeld van het feit, dat in
het hier behandelde tijdperk bovenal zoodanige stoffen tot een veelvoudige
uitbeelding geraken, die van m a a t s c h a p p e l i j k belang zijn en die derhalve
aanleiding kunnen geven tot officieele opdrachten: wapen verleening,
schepenkamer-decoraties e.d.
Het wonderverhaal van de ‘Meermin in de Purmer’ (bl. 289) stelt ons voor de niet
nader op te lossen vraag, of een kunstwerk met traditioneele inhoud (meermin)
aanleiding heeft gegeven tot een vorming van een sage, of dat inderdaad
kunstwerken werden vervaardigd om een locale overlevering te illustreeren.
Ten slotte veroorloofde een monstering der gangbare opvattingen omtrent de ook
in de Nederlanden vaak uitgebeelde pseudo-historische verschijningen ‘Zeemonnik
en Zeebisschop’ (bl. 290) ons een goed inzicht in de ernst, waarmede men in het
hier behandelde tijdvak deze tegennatuurlijke kwesties tegemoet trad.

Eindnoten:
1) Het schilderij, thans in het KaiserFriedrich-Museum te Berlijn, is beschreven bij HOFSTEDE DE
GROOT (N0. 31); daar ook een opsomming van 7 prenten naar dit werk, welke nog te
e

vermeerderen zijn met een illustratie door Velijn voor VAN KAMPEN, Vad. Gesch. 1 druk 1819
(= MULLER No. 302) en een prent door P. Devlamynck (VAN STOLK No. 192). - Dat de bijbelsche
benaming, die reeds in 1854 door KOLLOFF werd voorgesteld het oorspronkelijke onderwerp
weergeeft, bleek uit een ± 1923 weergevonden oude copie, waarop links onder het geitebokje
voorkomt, dat genoemd wordt in Richteren 15:1-3. (Zie afb. in Oud-Holland 41 (1923/24) bl. 99).
Ws. heeft men dus later deze strook van het origineel gesneden, om het werk onder de
interessantere naam te laten doorgaan.
Een opsomming der interessante namen in later tijd aan Rembrandt's karakterkoppen gehecht,
gaf L. MÜNTZ, ‘Rembrandt's Synagogue and some Problems of Nomenclature’, Journal of the
Warburg Instituie III (1939/40) bl. 119 e.v.
1) Zie: E.W. MOES & VAN BIEMA, De nationale Konst-Gallery, Amst. 1909, bl. 29/30 en 175 Bijlage
V. Het stuk werd voor het rijk aangekocht op de veiling Gildemeester (11 Juni 1800) voor ƒ 95.-,
in de catalogus heet het een ‘zinspeeling op den Raadpensionaris de Witt’. Blijkens het opschrift
op een in het Friesch Genootschap berustende teekening naar dit schilderij, werd het daarvóór
verkocht ‘op Keysersgracht tusschen Vijzel- en Spiegelstraat bij schepen Deutz’ voor ± ƒ 160.-,
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2)

3)

onder welke naam het stuk toen bekend was, blijkt uit deze aanteekening niet. (Mededeel, v.
Dr. A.B. de Vries, Amst.).
Het vignet bij Loosjes' D e W i t t werd door R. Vinkeles gegraveerd naar een teekening van
Van Os.
H. VAN ALPHEN, Nederlandsche Gezangen, Amst. 1779, bl. 39.
Althans volgens de beschrijving bij H. COLLOT d'ESCURY, Holland's roem in kunsten en
wetenschappen II, 's-Grav. 1825, bl. 37, waar een deels gefantaseerde, maar toch ook wel deels
aan het Trippenhuis ontleende schildering wordt gegeven van alle schilderijen, prenten en
penningen, die voor de kennis der Vaderlandsche geschiedenis van documentair belang zijn.
Zie voor de lotgevallen van dit schilderij: MOES & VAN BIEMA, De nationale Konst-Gallerij, bl. 65;
69 No. 52; 99 No. 23; 106 No. 49; 131 No. 71; 161 No. 187; 195 Bijlage XVI; 225. Als J.
V e r m e e r komt het voor in de catalogus van 1809 (No. 187); 1828 (No. 195); als A. d e
G e l d e r in die van 1846 (No. 82); 1851 (No. 84); 1858 (No. 93 met een uitvoerige beschrijving);
1864 (No. 96); 1870 (No. 100); 1885 (No. 97); als E m . de W i t t e 1887 (No. 1640); a n o n i e m
1903 (No. 108); E g b . v a n d e r P o e l 1934 (No. 108).
De toeschrijving van W.R. VALENTINER in diens opstel ‘Carel Fabritius’, Gaz. des beaux Arts, 6e
pér. t. 13 (1935) bl. 27. De passage uit de boedelbeschrijving (Catherina Tachoen, weduwe van
Salomon van Delmenhorst 9-IX- 1669) was reeds gepubliceerd door BREDIUS (Oud-Holland 28
(1910) bl. 188); de acte (25-11-1655) waarin Fabritius schilder van den Prins wordt genoemd,
eveneens door BREDIUS in Oud-Holland 8 (1890) bl.228.
Een copie naar dit schilderij omstreeks 1659 door J.C. van Hassel geschilderd, vermeldt
VALENTINER, t.a.p., bl. 32.
D e p r e n t werd aangekondigd in de Nieuwe Vaderl. Letteroefeningen IV 1 (1770) bl. 369; de
toeschrijving aan Körnlein vindt men in C. JOSI, Collection d'imitations de dessins d'après les
principaux maitres hollandais et flamands commencée par C. Ploos van Amstel, Londen 1821
(vgl. ook: N.G. VAN HUFFEL, Cornelis Ploos van Amstel, J. Csz. en zijne medewerkers en
4

tijdgenooten, Utr. 1931, bl.23); een afb. in de Platenatlas bij de Nederl. Litteratuurgesch. , Gron.
1933, door M.A.P.C. POELHEKKE, C.G.N. DE VOOYS en G. BROM. bl. 37 No. 72.
De graveur veroorloofde zich, de geportretteerde een boek in de hand te geven en Goltzius'
monogram en het jaartal 1612, welke op zijn voorbeeld niet voorkwamen, aan zijn compositie
toe te voegen. Hij achtte zich waarschijnlijk daartoe gerechtigd door het opschrift ‘Maria
Tesselschade Roemer Visschers Dogter AEtat. 18’, dat aan de achterzijde van de teekening
voorkomt in moeizaam geteekende letters. De XVIIIde eeuwsche spelling ‘dogter’ versterkt het
vermoeden, dat het opschrift niet meer is dan een later toevoegsel, hoogstwaarschijnlijk van
Ploos van Amstel zelf.
In de veiling De Wacker van Son komt deze teekening, tezamen met het hieronder nog te
bespreken z.g. portret van Anna voor alss ‘een Vrouwe Pourtrait’ en ‘een dito’ (26-X-1761;
No.298 en 299; vgl. CHR. P.V. EEGHEN, ‘Paulus Potter's “Groote Ossendrift”, de veiling De Wacker
van Son te Londen aangekondigd’, Oud-Holland 60 (1943) bl. 28).
Dat Ploos in elk geval door het doen uitgeven van deze fraaie prent onder deze naam zijn
teekening had weten te verheffen tot het algemeen aanvaarde portret van de dichteres, bewijzen
de c o p i e ë n . In 1798 verscheen een kleine navolging in de Almanak voor Vrouwen als illustratie
bij een gedicht ‘Aan de Nagedachtenis van Anne Tesselschade Roemer Visscher’ door C.A.N.
(t.a.p. bl. 67). In 1851 nam M.D. DE BRUYN een copie op in zijn boek Gedichten van Anna Visscher
en Maria Tesselschade Visscher.
D e t e e k e n i n g werd op de veiling Ploos van Amstel (3-111-1800; Kunstboek B No. 9) voor
ƒ 41 verkocht aan Yver, en ging op de veiling J. de Vos (30-X-1833; Kunstboek F No. 9) voor ƒ
530 over aan Brondgeest tezamen met een tweede, soortgelijke, vrijwel even groote teekening,
die in deze catalogus voor het eerst ‘het portret van Anna Tesselschade’ wordt genoemd (ibid.
No. 8).
Dit is dezelfde teekening, die in de veiling Ploos van Amstel onmiddellijk op het ‘portret van
Maria’ volgde, maar toen nog niet die interessante naam droeg (Kunstboek B No. 10 ‘Een bevallig
Vrouwen Pourtrait, ten halve lyve, in aloude kleeding, fraai met dito [= zwart en rood krijt]
geteekend, door denselven’). LUGT bedoelt ws. dezelfde teekening, als hij veronderstelt, dat
het ‘portret van Anna’ identiek is met een vrouwsportret door Goltzius, dat in de veiling Ploos
van Amstel voor ƒ 75 werd verkocht (F. LUGT, Les Marques de collections, Amst. 1921, bl. 373,
1ste kol.). Tusschen 1800 en 1808 en ws. door den verzamelaar J. de Vos is dus de naam van
Anna aan het tweede portret gehecht. Hiervoor spreekt het feit, dat SCHELTEMA in 1808 in een
artikel dit ‘portret van Anna’ nog niet noemt onder de hem bekende conterfeitsels der gezusters,
maar dat hij ter verluchting van zijn boek, dat in hetzelfde jaar verscheen, de reeds gegraveerde
plaat naar een schilderij van N. van der Heck van 1625 liet vervallen, ‘nu ik gelegenheid erlangde,
om eene afbeelding te geven, waarin zij in schoonheid en bevalligheid minder bij hare Zuster
afstak’ (t.w. uit het jaar 1612). (Alg. Vad. Letter-Oef. 1808 II, bl. 168 en Anna en Maria
Tesselschade, bl. 148).
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Onjuist is dus de voorstelling van VAN EEGHEN (t.a.p.), dat eerst in 1821 door Josi het tweede
portret Anna werd gedoopt.
Vgl. voor portretten van Maria ook C.W. BRUINVIS, Cat. der Prentverz. over Alkmaar, Alkm. 1890,
No. 899; E.W. MOES, Iconographia Batava, Amst, 1897, No. 8544; C.H. DE JONGE, Paulus
Moreelse, Assen 1938, bl. 103, No. 165; TH. P.H. WORTEL, ‘Niclaes van der Heck’, Oud-Holland
60 (1943) bl. 136, No. 4.
In 1847 werden de beide teekeningen op de veiling Verstolk van Soelen verkocht voor ƒ 821.(No. 163), ze heeten dan ‘les portraits d'Anne et de Marie Tesselschade’.
Als ets door Boland werd Goltzius' ‘portret van Anna’, dat aan de achterzijde geen opschrift
draagt, in 1881 tezamen met dat van Maria Tesselschade, ‘welke de uitgever onafscheidelijk
achtte’, door N. BEETS opgenomen in zijn uitgave van Alle de gedichten van Anna Roemers
Visscher. BEETS noemde apodictisch de teekeningen ‘gewis welgelijkende beeltenissen’ (t.a.p.
I, bl. XXIV; de beide prenten door Boland werden o.m. nog gereproduceerd in de VONDEL-ed.
der W.B., X (1937) bl. 14/15). Vervolgens nam. J. TEN BRINK in zijn Gesch. der Nederl. Letterk.
geïll. onder toez. van J.H. UNGER, Amst. 1897, twee autotypieën op naar de teekeningen, die
inmiddels in het Museum Fodor te Amsterdam terecht waren gekomen (t.a.p. tegen over bl. 346
en 356; ibidem in de onderschriften abusievelijk ‘Rijksprentenkabinet te Amsterdam’); sedert
dien werden de teekeningen nog herhaaldelijk gereproduceerd. Een lichtdruk in kleuren naar
het ‘Maria Tesselschade’ geheeten portret verscheen in J.A. WORP, Een onwaerdeerlycke Vrouw,
's Grav. 1918.
In geen dezer werken vindt men een poging de juistheid dezer traditie te toetsen, hoewel reeds
in 1891 VAN SOMEREN naar aanleiding van Boland's ets het portret van Maria Tesselschade
‘twijfelachtig’ had genoemd (J.F. VAN SOMEREN Beschrijvende cat. v. gegrav. portr. v. Ned. III
(1891) No. 5881). De hierboven genoemde Platenatlas bij de Ned. Litteratuurgesch. heeft het
voorzichtige onderschrift ‘Gewoonlijk wordt aangenomen, dat deze jonge vrouw Maria
Tesselschade Visscher voorstelt, terwijl het pendant ... voor haar zuster gehouden wordt.
Zekerheid daaromtrent bestaat evenwel niet’.
Als verdediging kennen wij slechts de volgende zinsnede van J.F.M. STERCK: ‘Dat de schilder
[Goltzius] beide zusters goed kende blijkt uit een gedicht van B. Gerbier’ (N. Ned. Biogr. Wbk.
V (1921) kol. 1037. Slaat men echter het bedoelde gedicht op, dan blijkt dat Gerbier de drie
personen in kwestie slechts noemt in een opsomming van diverse kunstenaars dier dagen en
dat zelfs niet eens onmiddellijk na elkaar! (Oud-Holland 21 (1903) bl. 132 en 38 (1930) bl. 116).
Hoezeer men het ook betreure, volgens de beschikbare gegevens zijn deze beide portretten in
een platenatlas der Nederlandsche litteratuurgeschiedenis niet langer op hun plaats. Wie zich
voor hun handhaving op de nu eenmaal gevestigde traditie wil beroepen, zorge ook op zijn beurt
voor het nageslacht. Er wachten nog tal van portretten van onbekenden op een naam, en van
minstens evenveel beroemde persoonlijkheden der geschiedenis missen we noode de effigies!
1) De prent is als een authentiek portret van Swammerdam beschreven bij F. MULLER, Beschr. cat.
van 7000 portretten van Nederlanders, Amst. 1853, No. 5221 a. Evenzoo in C. VOSMAER,
Rembrandt, 1868, bl. 315; doch niet meer in de ed. van 1877. VAN SOMEREN spreekt van de
bedriegerijen van J. Stolker, maar noemt als het voorbeeld abusievelijk de naam van een andere
geneesheer uit Rembrandt's schilderij (Dr. Matthijs Kalkoen; J.F. VAN SOMEREN, Beschr. cat.
van gegrav. portr. v. Nederlanders III, Amst. 1890, No. 5431). Voor de juiste naam (Hartman
Hartmansz.) zie het art. Swammerdam door VAN LEEUWEN in het N. Ned. Biogr. Wbk. X (1937)
kol. 998 en vgl. Cat. Mauritshuis 1935, bl. 276 en MOES, Iconographia Batava, No. 3231.
1) A.S. MIEDEMA, ‘Over het wapen van Haarlem’, Haerlem, gedenkschrift uitgeg. ter gelegenheid
v.h. 25 jarig bestaan [der] Ver. Haerlem, Haarlem 1926, bl. 59 e.v.
D a t e e r i n g . Het jaartal 1219 vindt men op het glas te Gouda, dat in 1597 gereed kwam (afb.
92, 3de vak v.l. op de 2de rij v.o.). In hoeverre hier een latere restauratie meespreekt durf ik zoo
niet uit te maken. Vgl. A. VAN DER BOOM, ‘Het herstellen van gebrandschilderde ramen’,
Oudheidkundig Jaarboek 4de Ser. 10 (1941) bl. 41 e.v.
Zoowel de prent van Clock (1595) als die van R. de Hooghe (± 1685) geven 1188 als jaartal.
Een samenvatting der laatste onderzoekingen bij: H. HARDENBERG, De Nederlanden en de
kruistochten, Amst. 1941, bl. 177, oudere litteratuur bij TH. SCHREVELIUS, Harlemias, 2de dr.
Haarlem 1754, bl. 40 (o.a. over de dateering van het feit).
Natuurlijk werd het wapenfeit herdacht in de Haarlemsche gravenreeks (levensloop van Willem
I; vgl, Oud-Holland 35 (1917) bl. 65). 2 J.Q. VAN REGTEREN ALTENA, Jaarversl. Kon. Oudheidk.
Gen. 77 (1935) bl. 8 ‘Middeleeuwsche kroniek van Joh. à Leidis die in 1620 het licht zag’. Vgl.
ook MIEDEMA, t.a.p., bl. 64/5.
Wij hebben deze opvatting het eerst gevonden bij H.J. Koenen ‘Over eenige tapijtwerken (Arrazzi)
op het Stadhuis te Haarlem’, Kronijk van het historisch Genootschap te Utrecht, 22 (1866) bl.
507. H. GÖBEL gaat zoo ver, te spreken van ‘Die Haarlemer Kogge des Johannes a Leidis
durchbricht als erste den mit Ketten geperrten phatnitischen Nilarm’ (Wandteppiche, I Die
Niederlande, Lpz. 1923, bl. 560).
2)
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1) T.a.p. fol. 147. Voor Jan Gerbrandsz. alias Joh. à Leydis zie: ROMEIN, Geschiedschrijving No.
46; voor Cornelius Aurelius ibidem, No. 86. Seversz.' Cronycke bespraken wij nader hierboven
(bl. 127).
Een miniatuur met een Inneming v. Damiate, waarop wél een ketting, maar niet de kogge met
zaag, noch de in noot 248:6 genoemde belegeringstoren, komt voor in een voor Philips den
Goede vervaardigd handschrift van DAVID AUBERT'S Croniques abregies (geschr. 1462; Parijs,
o
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2)

3)
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8)
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10)
1)

Arsenal, N 5089/90; foto Lichtb. Inst. Amst.).
C.J. GONNET, ‘Haarlemsche glasschrijvers’, Feest-Bundel Dr. Abraham Bredius aangeboden
den 18en April 1915, Amsterdam 1915, bl. 72. Voor een raam van 1606 zie beneden noot 245:8.
GONNET, t.a.p., bl. 72 en 73.
Vgl. behalve de in de vorige noot genoemde litt. ook: A. VAN DER WILLIGEN Pz., Geschiedkundige
Aanteekeningen over Haarlemsche schilders, Haarlem 1866, bl. 134/35 en 218.
GONNET, t.a.p., bl. 70.
R e d e n d e r v e r a n d e r i n g e n : A. VAN DER BOOM, Monumentale Glasschilderkunst in
Nederland I, 's-Grav. 1940, bl. 130; evenzoo reeds ALLAN, Gesch. en Beschr. v. Haarlem III, bl.
279. Volgens VAN DER WILLIGEN (bl. 217) is in 1595 de geheele westgevel der kerk vernieuwd.
Waaruit dit blijkt geeft hij niet aan.
G o u d a : de veranderingen in glas 15 besproken bij VAN DER BOOM I, bl. 170. De bron der
aldaar geciteerde plaats bij KRAMM zal wel zijn: C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, De Goudsche
glazen, 's-Grav. 1819, bl. 2/3. Voor het werk van L u c a s v a n L e y d e n zie: A. COERT, ‘Het
weder te voorschijn brengen van de beeltenis van God de Vader op het Jongste Oordeel van
Lucas van Leyden in de Lakenhal’, Leidsch Jaarboekje 28 (1935/36) bl. 76. Een afb. bij
HOOGEWERFF, III, bl. 295.
GONNET, t.a.p., bl. 72.
VAN DER BOOM, Glasschilderkunst I, bl. 128 vermoedt, dat het glas is weggegooid. Daarmede
in tegenspraak is de bijzondere zorg die den sloopers werd voorgeschreven. Zie: ALLAN, Gesch.
en Beschr. v. Haarlem III, bl. 277.
Het eerste schilderij (paneel 61 × 85 cm) bevindt zich in het Museum te Dresden. Het werd
verworven op de veiling Van der Willigen (20/21- IV-1874) en staat in de catalogus onder No. 8
op 1663 gedateerd. De catalogi van 1912 en 1930 van het museum te Dresden noemen (onder
No. 1511) 1665 als jaartal; VAN DER BOOM (I, bl. 128) geeft op: 1666.
Het tweede schilderij (doek 110 × 152 cm) van 1668 is thans in het Frans Hals Museum (Cat.
1926 No. 18), het is afgebeeld in de catalogus der veiling J.J. Merlo, Keulen 9-XII-1891, No. 11.
MULLER, No. 157 (zie ook ibidem IV ,bl. 18); VAN STOLK No. 103 (met later adres: S. Kloeting,
Delft). De stadsregeering beloonde den graveur met 25 £ (VAN DER WILLIGEN, t.a.p., bl. 97/8).
H. JUNIUS, Batavia, Leiden 1588, bl. 434. Zie voor een afb.: de prent beschr. bij VAN STOLK (No.
105) uit de Staatkundige historie van Holland (1756-82) III, bl. 30.
Oud-Holland 33 (1915) bl. 65; ibidem 34 (1916) bl. 179.
De tegenwoordige klokken werden in 1732 ter vervanging der oude in de toren gehangen. De
oude waren gegoten door Johannes Dircks te Aalst en waren een geschenk van hun maker
voor zijn bloedverwant, Nicolaas van Nieuwland, bisschop van Haarlem, ter gelegenheid van
de verheffing van de Haarlemsche parochiekerk tot kathedraal. ‘Johannes Dircks beweerde af
te stammen van Wybo Wartena, die in 1219 voor Damiate gesneuveld zou zijn. Mede tot diens
gedachtenis werden in de klokken twee kasteelen of torens gegoten met het onderschrift
Damiaten. Voorts waren daarin gegoten Vicit Vim Virtus en den naam van den gieter met het
jaartal 1564’ (MIEDEMA, t.a.p., bl. 80).
Glas 2. Goudsche Glazen. bl. 115. In 1606 werd het carton nog eens gebruikt voor een aan de
kerk te Edam geschonken glas, uitgevoerd door Nicolaes Abrahamsz. Delft (W. BOGTMAN, Nederl.
Glasschilders, Amst. 1944, bl. 63 en W. MARTIN, Herleefde Schoonheid, Amst. 1944, afb. 77/8).
Glas 3. Goudsche Glazen bl. 116. Afb. in het hierboven (noot 31:1) genoemde album van Harting
en in VAN MANDER, Schilder-boek, ed. MIRANDE & OVERDIEP, Amst. 1936, bl. 223.
Zie voor een herinneringsdamast nit het jubileumsjaar 1613 (= 1188 + 425): G.T. V. YSSELSTEYN,
‘Het uitgestelde jubileum’, Ned. Kunsthist. Jaarb. 1 (1947) bl. 245 en bl. 254 afb. 2.
Zie voor een opsomming der door hem uitgeheelde scheepsgevechten: W. MARTIN, De
de

Hollandsche Schilderkunst in de 17 eeuw I, bl. 48 en noot 391.
2) MULLER No. 1132; VAN STOLK No. 1081. Zie: VAN DER WILLIGEN, t.a.p., bl. 234.
3) VAN DER WILLIGEN, t.a.p., bl. 234; GONNET, t.a.p., bl. 70.
4) Over deze betaling heerscht verwarring. VAN DER WILLIGEN vermeldde in de tweede uitgave van
zijn hierboven meermalen geciteerd werk het bedrag als belooning ‘pour un tableau qu'il fit pour
le compte de la ville’ (Les artistes de Harlem, Haarlem 1870, bl. 320). In Oud-Holland 33 (1915)
o

bl. 141 publiceerde GONNET de post als volgt: ‘A . 1611. Betaalt de Stad aan Hendrik Cornelissen
Vroom ƒ 200.- voor 't “Innemen van Damiate”, dat door hem gemaakt zal [n.b.] worden’. GONNET
o

voegt hieraan toe: ‘De Secretaris Graswinckel (A 1764) teekent hierbij aan, te gelooven dat
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daar niets van gekomen is. Maar Vroom had toch reeds een goed bedrag op rekening ontvangen’.

5)

1)

2)

3)

4)

5)
6)
1)

2)

Een merkwaardig handschrift Memorie behelzende opgave van Konststukken, zoo schilder als
Tapytwerk, gevonden wordende op het Stadhuis en in andere Stedelijke gebouwen binnen
Haarlem; benevens zoodanige schilderijen als de Stad bevorens in bezit had, doch welke zy
thans niet meer in Eigendom heeft, met bygevoegde aanmerkingen, in 1933 door F.G. Waller
aan het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden geschonken (85 E 28), vermeldt over
deze aangelegenheid: ‘Uit het memoriaal van Burgemeesteren van den Jare 1611 onder den
19den December blijkt, dat in den Jare 1608 Mr. Hendrik Vroom door Burgemeesteren is
aanbesteed, (doch voor hoeveel wordt niet gemeld) ten behoeve van de stad te schilderen, een
stuk van 't inneemen der stad Damiaten, om gehangen te worden in 't Hof van Zyne Excellentie,
binnen Haarlem ter plaatse daar de Jeruzalemsche Hoeren hangen, dat hem 't zelve vervolgens
weder is opgezegd geworden, doch toen (in 1611) weder gelast 't voors. schildery voorts op te
maken. Het is dus waarschijnlijk dat de stad 't zelve bezeten heeft’.
P r e n t : T.a.p., bl. 148/49; MULLER No. 152; VAN STOLK No. 101; afgeb. in: J.C. MOLLEMA,
Geschiedenis van Nederland ter zee II, Amst. 1940, bl. 11. Bouckhorst ontwierp ook het door
D. Matham geëtste titelblad bij het boek van Ampzing.
In het prentenkabinet van het Britsen Museum bevinden zich van zijn hand twee o n t w e r p e n
beide 1625 gedateerd, voorstellende het wapen van Haarlem, de eene keer gedragen door
meerminnen, de andere keer door genii (Cat. HIND III (1926) bl. 52).
G l a s : GONNET, t.a.p., bl. 68 zegt van dit glas: ‘vervaardigd omstreeks 1630, toen de noordelijke
vleugel van het Raadhuis is gesticht, en waarschijnlijk uit de algemeene bouwkosten betaald’.
Bouckhorst's werk heeft echter een terminus ante quem in de prent van Akersloot en een gedicht
voorkomende in het genoemde boek van AMPZING en getiteld ‘Triumph van Damiaeten. Op zich
selven anders verhandeld gelijk die inde Glasen op de groote Sale der Heren Vroedschappen
der Stad Haerlem van Jan Bouchorst geschreven staet’ (bl. 151).
Andere door Bouckhorst voor de stad uitgevoerde werken bij GONNET, t.a.p., bl. 64, 70 en 74.
Frans Halsmuseum Cat. 1926, No. 309. Blijkens de vermelding bij AMPZING (bl. 371) is de
terminus ante quem 1628. Vgl. ook SCHREVELIUS, bl. 389. Het stuk is afkomstig uit de St.
Adriaansof Kloveniersdoelen.
VAN YSSELSTEYN, Gesch. Tapijtweverijen I, bl. 129; Ibidem, bl. 247 de veronderstelling, dat in
de prijs voor het ontwerp het schilderij was inbegrepen. Deze hypothese kan bezwaarlijk juist
zijn als men weet, dat Van Wieringen voor een Slag bij Gibraltar ƒ 2400.- had ontvangen. Zie
ook het in noot 245:10 genoemde artikel, bl. 246 e.v. waar het bedrag dat ook in Gesch.
Tapijtweverijen II, bl. 211, No. 457 abusievelijk als £ 2003 staat afgedrukt, juist wordt opgegeven.
VAN DER WILLIGEN, t.a.p., bl. 239. GONNETs meende dat deze teekening in verband staat met
het schilderij (Oud-Holland 33 (1915) bl. 141). Dit is hoogstwaarschijnlijk, daar gelijk wij zagen
(247:1) het schilderij reeds in 1628 gereed was.
F. LUGT, Musée, du Louvre, Inventaire général des dessins des écoles du Nord, Ecole hollandaise
t. II, Paris 1931, No. 896, m. afb. (In de omschrijving van het onderwerp is 1249 stellig een
drukfout voor 1219).
VAN YSSELSTEYN, II No. 467.
VAN YSSELSTEYN I,.bl. 130, 247, 271, Afb. 39; GÖBEL, Afb. 508; VAN DER BOOM I, bl. 131 en afb.
19.
Het schilderij van De Grebber, door VAN DER BOOM (t.a.p., I, bl. 132) op onbegrijpelijke wijze
‘ietwat Rembrantiek’ genoemd, zal men moeten beschouwen als een vrijere interpretatie van
Thibaut's compositie. De volgorde is dus ws. gobelin-teekening-schilderij. (De volgorde:
schilderij-gobelin bij KOENEN, Kronijk hist. Gen. Utr. 22 (1866) bl. 509).
A f b e e l d i n g e n . Schilderij: MIEDEMA, t.a.p. bl. 64. Het schilderij en de teekening ook afgeb.
bij de hierboven noot 32:5 genoemde studie van J.Q. VAN REGTEREN ALTENA in het Jaarverslag
v.h. Kon. Oudheidk. Gen. 77 (1935). Ibidem 81 (1938/39) een afb. naar een kleiner schilderij
met een dergelijke compositie, dat als David voor Saul voor de strijd tegen Goliath voorkomt in
een veiling te Amsterdam 26/29-IX-1904. No. 1093.
R a m e n v o o r B l o e m e n d a a l zie: GONNET, t.a.p., bl. 76; C.C. VAN VALKENBURG, ‘De
2

Bloemendaalsche Kerkramen’, Jaarboek Haerlem 1942, bl. 101. VAN YSSELSTEYN I, bl. 248
spreekt ten onrechte van vensters voor het stadhuis van Haarlem.
Ontwerpteekeningen van 1638 in het Gemeente archief te Haarlem; foto's Lichtb. Inst. Amst.
CCC 1 b-c.
3) Zie hierboven noot 80:6[6].
4) T.a.p., fol. 3. MULLER No. 155; VAN STOLK No. 102; VAN EEGHEN & VAN DER KELLEN No. 541.
Met veranderingen in DAN, Hist. van Barbarijen, 1684.
5) MULLER No. 156; de prent komt voor in de tweede druk van T. SCHREVELIUS, Harlemias, Haarlem
1754, bl. 38, aan welke uitgave diverse bestaande prenten, ook van Jan Luyken, zijn toegevoegd.
(Vgl. noot 255:3).

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

6) Zie: G. VAN LOON, Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen I, 's-Grav. 1723, bl. 160
m. afb. en Catalogus der voorwerpen (geen schilderijen en teekeningen) in het Frans
Hals-Museum der Gemeente Haarlem, Haarlem 1924, No. 684 en No. 685.
In het Jaarboek v.h. Kon. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde II (1915) bl. 184 e.v. vermoedt
A.O. VAN KERKWIJK, dat Romeyn de Hooghe de ontwerper dezer penningen is geweest. De
argumenten zijn geen andere dan dat De Hooghe in 1683 een herinneringsmedaille voor Hamburg
had vervaardigd en in 1692 een vroedschapspenning voor Alkmaar zou ontwerpen.
De illustratie (ws. door Schijnvoet) in de in 1709 uitgegeven Batavische Oudheden (vgl. noot
179:4), biedt na de vorige voorbeelden niet veel nieuws. Opmerkelijk is slechts, dat hier de
aanvallende schepen echte galeiën zijn.
De prent door J. Folkema naar L.F. du Bourg bij WAGENAAR, Vaderl. Hist. II (1749) bl. 346
(MULLER, Hist. Pl. No. 154) vertoont niet langer het overzeilen van de kettingen, maar brengt
nauwkeurig de op twee schepen geconstrueerde belegeringstoren in beeld, zooals die beschreven
wordt in de Relatio de expeditione Jherosolimitana van OLIVERUS COLONIENSIS (Schriften, ed.
HOOGEWEG. bl. 291).
7) Fantastisch van model zijn de roeibootjes der verdedigers, met vormen die herinneren aan de
quasi-antieke wagens, zooals men ze in ornament boeken kan vinden.
1) W. HAFTMANN, Das italienische Säulenmonument, Lpz. u. Bln. 1939.
2) Waarschijnlijk moet men deze onregelmatig ingeheide balken opvatten als een
verdedigingsmiddel, waardoor zeeschepen gedwongen werden de voet der torens te mijden,
daar ze anders gevaar liepen met de golfslag daarop lek te stooten. In dat geval zouden de
gezichten een magischapotropeïsche functie hebben. Het blijft echter de vraag, waarvandaan
de 16de eeuwsche Haarlemsche glazenier deze vormen heeft.
3) In tegenstelling met Clock heeft dus Thibaut het thans algemeen aanvaarde jaartal 1219, wanneer
dit tenminste niet op een rectificatie bij een latere restauratie berust.
1) VAN DER BOOM in de bundel De Goudsche Glazen 1555-1603, bl. 72/73. Minder juist lijkt ons
diens oordeel, dat Thibaut het raam ‘als één geheel opvat’, immers ook hij verdeelde het
langgerekte vlak door een horizontale lijn in tweeën en plaatste de allegorische personen Cracht,
Volstandigheijt en de hun begeleidende Victory en Glory boven het medaillon en het daarbij
behoorende bijwerk.
2) Vgl. H. VAN DE WAAL, Jan van Goyen, Amst. 1941, bl. 9.
3) Mogelijk ook dienden de bekende scheepsprenten van Frans Huys naar Bruegel als voorbeeld
(R. VAN BASTELAER, Les Estampes de Peter Bruegel l'ancien, Brux. 1908, No. 96-108 en CAMPBELL
DODGSON, ‘Deux estampes d'après P. Bruegel’, Mélanges Hulin de Loo, Brux. et Paris 1931, bl,
81).
4) Het eigenaardige hierbij is, dat de plattegrond in beide gevallen dezelfde blijkt. Waar op het
schilderij de tweede verdedigingstoren stond, heeft het gobelin een stadstoren en de
vooruitspringende hoek, waarheen de verdedigingstoren in het gobelin werd geplaatst, komt
ook reeds op het schilderij voor.
1) Het arrangement van het laatstgenoemde feit is min of meer als dat op het gobelin naar Van
Wieringen, waarbij de toeschouwer geacht wordt, zich ergens op zee te bevinden.
2) BARTSCH III (1803) bl. 221, No. 8, kent deze benaming niet, maar in het Steedeboek van Holland,
aangelegd voor den in 1723 gestorven Christ. Beudeker, (thans Britsch Museum, Map Room
C. 9. d. 8) vonden wij als onderschrift bij deze prent geschreven ‘'t Vermaarde dorp Assendelft’
(t.a.p., bl. 80; zie voor deze verzameling: A.J. VAN DER AA, Biogr. Woordenboek II, 1. Haarlem
z.j., bl. 462). MULLER (IV, bl. 95, No. 1050 A) noemt de prent ‘Boerendans om de kerk te Assendelft
in Noord-Holland’, VAN STOLK (No. 975) naar zijn voorbeeld evenzoo; WURZBACH (s.v. J.
Saenredam No. 8) vermeldt ‘Angeblich eine Darstellung des Dorfes Aasendelft oder
Schermerhorn’ zonder vermelding van bron. De laatste gissing is stellig onjuist.
In het exemplaar van BARTSCH in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden schreef J.L.
CORNET (dir. 1851-1882) ‘de verloving te Heemskerk of de boerendans om de kerk te Assendelft’.
Ook diens eerste gissing kan - gezien de vorm van de kerk - onmogelijk juist zijn. (Voor huwelijken
te Heemskerk op het graf van den naar dat dorp genoemden schilder zie: VAN DER AA, Aardrijksk.
Woordenboek V (1844) bl. 261.
Voor een staat met het inschrift Assendelft, zie noot 254:1.
1) H. SOETEBOOM, De Zaanlants Arkadia, Amst. 1658 noemt in zijn bespreking van Assendelft (bl.
100) J. Saenredam zonder deze prent te vermelden. Evenmin vindt men iets in H.V. R[IJN],
Oudheden en Gestichten van Kennemerland, Leiden 1721. P.P. LANDSMAN beeldde bij zijn opstel
‘De Parochie Assendelft’, Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, 30 (1906)
bl. 256 de prent af in een uitstekende lichtdruk, zonder evenwel met één woord op de voorstelling
ervan in te gaan. Ook de beide door mij geraadpleegde Zaansche oudheidkundigen, de hoeren
G.J. HONIG te Zaandijk en R.J. OUWEJAN te Zaandam konden mij geen nadere gegevens
verschaffen.
2) De lang niet eenvoudige Latijnsche tekst vindt men bij VAN STOLK onder No. 975; de vertaling,
die ik aan DR. R.C. GOLDSCHMIDT dank luidt: ‘Onder Mozes moet de straf van den dwazen
dansleider, die met zijn dansen een geweldige straf verdiend had, geleden worden. Heel wat
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schandelijks pleegt met lichtzinnig dansen gepaard te gaan; door dansen gebeuren ontzaglijke
dingen. Onze jeugd - al is zij ook wild - is niet gewend aan toomeloos gedrag en zij verdraagt
de verleiding. En zij laat het niet zoover komen, dat zij met harde stang beteugeld moet worden;
zij houdt de teugels in, als gold het een onteugelbaar ros. Zorg dus, dat gij schandelijke dansen
met goeden cier vermijdt; zij zijn voor U als klitten [vgl. de klitten links op de prent, die wel een
andere beteekenis zullen hebben!] Aanschouw de langdurige straf van den Hemelschen
Heerscher en de schuldigen, gestraft met zware boete’.
3) B.v. in: Deutsche Sagen, hrsg. von den Brüdern GRIMM, 4 Aufl. bes. v.R. STEIG, Berlin 1905,
No. 231 met verdere litt. Vgl. ook F. PIJPER, Middeleeuwsch Christendom, 's-Grav. 1907, bl. 49.
In A. KUHN & W. SCHWARZ, Norddeutsche Sagen, Lpz. 1848, bl. 161 wordt het dorp D a n n s t e d t
als plaats der handeling genoemd. De Fleur des commandemens de Dieu, Paris 1525 kent een
o

afwijkende versie (A 1006) uit een stad in Saksen. De dorpspriester heet daar ‘Tulles’ en de
aartsbisschop van Keulen ‘Hébert’ (gecit. in: A. MERAY, Les libres precheurs, devanciers de
Luther et de Rabelais, Paris 1860, bl. 103). GERSTENBERGER in F.C. SCHMINCKE, Monumenta
Hassiaca I, Cassel 1747, bl. 88/89 vertelt eerst-zonder de plaatsnaam te vermelden - ons verhaal,
dat eindigt met de komst van bisschop ‘Heribertus van Keulen’. Daarna vervolgt hij: ‘Desglichen
geschach auch in Sassen bie Halle, desnach zu eyme zeichin steyne dar stehin so vil als der
dentzer was’.
Wellicht geeft deze opmerking een aanwijzing omtrent het ontstaan dezer sagen. De krans van
opgerichte steenen, die vaak de kerkhoven als vrijplaatsen aanduiden, kan zeer goed verhalen
in het leven hebben geroepen, van hand in hand om de kerk dansende menschen.
Over het folkloristische thema van dansen op een kerkhof in het algemeen zie: H.F. FEILBERG,
Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmal II, 1, Kopenhagen 1894, bl. 128 s.v. ‘Kirkegård’ en
IV, Tillaeg, ibid. 1910-14, bl. 93 s.v. ‘danser’ en R. HIRSCH, Doodenritueel in de Nederlanden
vóór 1700, Amst. 1921, bl. 49/50.
4) In deze bewoordingen wordt het verhaal verteld in de Nederlandsche bewerking van JOH. LUDW.
GOTTFRIED'S Historische Chronyck (Amst. 1660) door S. DE VRIES (t.a.p. I, bl. 634; ed. Leiden
1702, II, bl. 1035).
1) Een dergelijk exemplaar bevindt zich in het Amsterdamsche prentenkabinet (foto Lichtbeelden
Instituut Amst. No. CCB I 55).
2) Het m o t i e f wordt vermeld in S. THOMPSON, Motif-Index of Folk-literature 4, Helsinki 1934,
onder J. 1546. 4. 1.
Voor de talrijke v e r s i e s zie: J. BOLTE, Martin Montanus Schwankbücher, Tübingen 1899, bl.
615 e.v.; K. WEHRHAN, Die Sage, Lpz. 1908, bl. 31 e.v.; W. HOFFMANN, Die Sage von der
Weinsbergerische Weibertreue, Ungedr. Diss. Königsberg (uittreksel in: Jhrb. d. phil. Fak.
Königsberg, 1924/5 bl. 134/35) en J. DE VRIES, FF Communications Vol. XXIV No. 73, Helsinki
1928, bl. 278 e.v.
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Als l i t t e r a i r e b e w e r k i n g noemt W.L. HERTSLET, Der Treppenwitz der Weltgeschichte ,
Berlin 1912, bl. 179 een drama door NICHTHONIUS van 1614.
Als a f b e e l d i n g e n kent dezelfde schrijver een schilderij, dat in 1650 in het koor van de kerk
te Weinsberg werd geplaatst en waarvan een copie aan het stadhuis werd geschonken. De offic.
publicatie Das Königreich Württemberg, hrsg. von dem K. Statistischen Landesamt 1, Stgrt.
1904, bl. 648 vermeldt slechts het schilderij van 1650 op het stadhuis ‘nach einem älteren Bild’.
Ik kon niet raadplegen: E. PAULUS & E. GRADMANN, Kunst- und Altertumsdenkmale in
Württemherg, Essl. 1897-1914, 8 dln.; noch: MERK, Gesch. der Stadt Weinsberg und ihrer Burg
Weibertreu, 1880.
3) H. JUNIUS, Batavia, Lugd. Bat. 1588, bl 253 (ed. v. 1652. bl. 426). Vgl. verder: H. SOETEBOOM,
Saanlandts Arcadia, Amst. 1658, bl. 104; IDEM, Oudheden van Zaanland, Amst. 1702, bl. 89; L.
3

SMIDS, Gallerye, Gron. 1685, bl. 63; IDEM, Schatkamer , Haarl. 1774, bl. 127 en 138/39; S. VAN
LEEUWEN, Bat. Ill. 1685, bl. 1244; G.W. vAN OOSTEN dE BRUYN, De stad Haarlem en haare
Geschiedenissen, Haarlem 1765, bl. 17.
L i t t e r a i r e b e w e r k i n g e n : J. DUYM, ‘Den Spieghel der Getrouwicheyt’ in diens
2

Spiegelboeck, Leiden 1600; P. LANGENDIJK, Gedichten I, Haarl. 1721, bl. 43; A.C.W. STARING
‘Emma van Oud-Haarlem’, Gedichten I, Zutphen 1820, bl. 162-267. Vlgs. Staring (t.a.p., bl. 190,
aant. 22) onderscheidt de te Haarlem gelocaliseerde versie zich ‘zóó van de Duitsche, “Weiber
von Weinsburg” als van “König Grünewald” en “Nidda” (Deutsche Sagen I. 148, en II. 362) dat
hier het kostbaarste “ter sluik” gered wordt’. Vgl. ook J. CATS, ‘Man-dragende Maegt, ofte
Beschrijvinge van het Houwelick van Emma, dochter van Keyser Charlemagne met Eginhart
desselfs Secretaris’ in diens Trou-ring (1637 dl. III).
Voor versies, die het verhaal in a n d e r e , N e d e r l a n d s c h e en Vlaamsche S t e d e n
localiseeren zie: J.W. WOLF, Niederländische Sagen, Lpz. 1843. bl. 51 No. 38 + de aant. op bl.
674 en de in de vorige noot genoemde studie van DE VRIES. b1. 280/81.
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4) Het schilderij, dat 6 of 7 portretten bevat, waaronder dat van den schilder zelf, bevindt zich sedert
1912 in de Lakenhal te Leiden (Cat. 1925, No. 463).
5) Spieghel van de doorluchtige, eerlicke, cloucke deuchtsame ende verstandige vrouwen, Jod.
Hondius, Amst. 1606; tweede afzonderlijke uitg. bij denzelfde 1615. Zie voor een afb. van één
der andere prenten: Cat. v.d. Tent. der Univ. Bibl. Amst. 1932, bl. 72, No. 504.
Met kleine, gegraveerde prentjes (± 50 × 65 mm) herdrukt in de Nederd. Poemata (Amst. 1618)
en volgende drukken en ongeïll. in de ed. der Emblemat. amat. (Leiden 1619; A.G.C. DE VRIES,
Ned. Emblemata, Amst. 1899, No, 23). Ten onrechte vermeldt SMIT in zijn bibliografie slechts
de uitgaven der Nederd. Poemata te beginnen met die van 1621 (Leyden, Westerhuisen; W.A.P.
SMIT, De dichter Revius, Amst. 1928, bl. 267/68).
Een e d . p r i n c e p s v a n 1595, welke genoemd wordt in een aanteekening op het fiche van
de ed. van 1615 ter Kon. Bibl. (839 E 31) heb ik nergens verder vermeld gevonden. PH.
BLOMMAERT, De Nederduytsche schrijvers van Gent, Gent 1862. bl. 203 en L. ROERSCH in: Biogr.
nat. de Belgique 8 (1884-85) kol. 866 geven 1606 als jaar der eerste uitg. C. DEBAIVE, ‘Niet
bestaande of uiterst zeldzaam geworden drukken van Dan. Heinsius' Nederlandsche werken’,
Gulden Passer N.R. 5 (1927) bl. 13 spreekt evenmin over een uitgave van 1595.
De prenten komen ook los voor, met daaronder de tekst in 2 kolommen van 4 regels en met het
opschrift ‘J. de Gheyn inven:; Sach Dolende sculp; Cl. J. Visscher excude’.
Heinsius' tekst is herhaald in: JOH. VAN BEVERWYCK, Van de Wtnementheyt des vrouwelicken
2

6)

1)
2)

3)

Geslachts , Dordr. 1643, III bl. 84/85.
Zie voor de p r e n t : G. RATHGEBER, Annalen der niederländischen Malerei, Formschneide und
Kupferstichkunst I, Gotha 1842, kol. 373, No. 2401.
De t e e k e n i n g van Vaenius bevindt zich in de Uffizi te Florence (vgl. Jahrb. Kaiserhaus 27
(1907/09) bl. 231).
De teekening is in het Prentenkabinet te Weimar (Foto en negatief in Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie).
Als illustratie bij het verhaal der vrouwen van Weinsberg in de vertaling van GOTTFRIED'S
Historische Chronyck, in 1660 door J. van Meurs te Amsterdam uitgegeven (Vgl. voor deze uitg.:
Oud-Holland 24 (1906) bl. 178) en wel in deel I op bl. 672 (ed. Leiden 1702, II bl. 1099).
J. van Meurs volgde zijn voorbeeld, een prent door Merian, in spiegelbeeld na (vgl. althans de
ed. Frankfort 1743, I bl. 536; de ed. Frankfort 1630 kon ik niet in handen krijgen).
Volledigheidshalve noem ik nog de illustratie van D. Chodowiecki bij BÜRGER'S Die Weiber von
Weinsberg (1778), afgeb. bij P. LANDAU, Chodowiecki's Illustrationen zu den deutschen Klassikern,
Bln. 1914, afb. 19.
T. SCHREVELIUS' Harlemum, L.B. 1647 werd in het volgende jaar vertaald als Harlemias, of de
eerste stichting der Stadt Haerlem (Haarlem 1648). Gelijk reeds hierboven bleek (noot 248:5)
is de in 1754 verschenen tweede druk der vertaling geïllustreerd met eenige van her en der
bijeengezochte prenten. Voor in dit werk opgenomen prenten van Luyken zie: P. VAN EEGHEN
& J. PH. V.D. KELLEN, Het werk van Jan en Caspar Luyken I, Amst. 1905, bl. 381.

4) Deze etymologie is ws. eerst in de 19de eeuw ontstaan. JAC. KOK kent haar nog niet in zijn
Vaderlandsch Woordenboek XI (1788) bl. 589; wèl daarentegen J. SMITS, die haar bestrijdt in
zijn Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den grooten Zuid-Hollandschen waard
op den 18 November 1421, Dordr. 1822, bl. 37/38 (‘De naam van den Kinderdijk heeft
waarschijnlijk al vroeger bestaan en is aan eene andere oorzaak toe te schrijven’). Vgl. verder
A.J. VAN DER AA, Aardrijksk. Woordenboek VI (1845) bl. 450 en MULLER, Historieplaten (1863)
No. 265 over de hieronder (257) nader te bespreken prent van Romeyn de Hooghe bij BALEN'S
Beschrijving van Dordrecht ‘met een aanduiding van het geredde kind in eene wieg aan den
deswege nog heden genoemden Kinderdijk’ (dit causaal verband niet bij BALEN; de naam
Kinderdijk komt trouwens op de prent niet voor!).
De oudere verklaring, die J.v. OUDENHOVEN (Out-Hollandt, Dordr. 1654, bl. 21) reeds aan MEYERUS
ontleende was deze, dat de Hollanders zoo bedreven waren in het inpolderen, dat zelfs kinderen
dijken konden aanleggen.
J.C. RAMAER, Geographische Geschiedenis van Holland bezuiden ds Lek, Amst. 1899, bl. 267
verwerpt terecht deze beide uitleggingen en geeft als zijn verklaring, dat de dijk, die in de jaren
na de stormvloed van 1374 werd aangelegd, zijn naam ontleende aan het feit, dat hij behoorde
tot het gebied der (minderjarige) kinderen van Giessen. Evenzoo nog J.L. VAN DALEN,
Geschiedenis van Dordrecht I, Dordr. 1931, bl. 24.
L.F. TEIXEIRA DE MATTOS verwierp in zijn standaardwerk De Waterkeeringen, Waterschappen
en Polders van Zuid-Holland (Dl. IV, 1 De Waarden (vervolg), Afd. 2 Het Land tusschen Lek en
4

Merwede, 's-Grav. 1933, bl. 561 ), ook deze gissing zonder te wijzen op de reeds vóór RAMAER,,
door een anonymus in De Navorscher 35 (1885) bl. 467 en 583 uitgesproken hypothese, dat
men zou moeten denken aan ‘een klein smal zomerdijkje, of kade, evenals men kleine balken
wel kinderbalken heet’. Hierbij zou men nog kunnen wijzen op de coïncidentie Moerdijk-Moerbalk.
Men zou dan een wellicht speelsche naamgeving hebben: Kinderdijk: Moerdijk = Kinderbalk:
Moerbalk.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

5) Zie voor dit merkwaardige document: KAMPINGA, Opvattingen bl. 14 5) en J.F. FOPPENS,
Bibliotheca Belgica II, Brussel 1739, bl. 866.
6) ‘... in ea duos supra septuaginta pagos immersit; e quibus omnibus unum tantum infantem
elapsum natu grandiores affirmant, & cum eo felem, ut in ijsdem sorte cunis uterque innatavit
... Enavigavi ego, nee parvo quidem navigio loca illa, quae adhuo extant’ (gecit. volgens P.
SCRIVERIUS, Batavia illustrata, Lugd, Bat. 1609, bl. 130, reg. 24 e.v.). Het is opmerkelijk, dat het
kind volgens deze lezing een jongetje was: BALEN spreekt van een meisje, dat Beatrix werd
genoemd. Zie noot 256:12.
7) Zoo komt het b.v. niet voor in de door THOMPSON bewerkte Motif-index of Folk- literature I-VI,
Helsinki 1932-36. Wel vindt men natuurlijk tal van verhalen van in een wieg of mand aangespoelde
kinderen (Zie op. cit. Dl. V (1935) bl. 9, Afd. LIII, 2, 1 Future hero found in boat).
Het motief van den v o n d e l i n g is het ‘bewegende beginsel’ van talrijke pastorale
geschiedenissen, van HELIODORUS over SHAKESPEARE'S Winter's Tale en de ontspanningslectuur
de

der 17 eeuw tot aan de verhalen der romantiek (Vgl. S. WoLFF, The Greek romances in
Elizabethan prose fiction, Columbia 1912).
Deb i j e e n w a t e r s n o o d a a n g e s p o e l d e v o n d e l i n g iseentypischNederlandsche
variatie op dit internationale motief. Als voorbeeld noemen we uit TH. RODENBURG'S Batavierse
Vryagiespel, Amst. 1616, Heereman's zoon Woudheer, die met zijn wieg is weggedreven op de
vloed, veroorzaakt door het doorsteken der dijken in 1574.
8) S n e e k (WINSENIUS, Cronique van Vriesland, Franeker 1622, bl. 551); A m s t e r d a m
(Staatkundige Historie v. Holland XI, Amst. 1761, bl. 70 = Allerheiligenvloed van 1570);
K a d z a n d (zie: Navorscher 35 (1886) bl. 583); U t r e c h t , Gevelsteen huis hoek
Kintgenshaven/Neude (zie: Navorscher 36 (1886) bl. 130) en tenslotte het hieronder bl. 257:7
genoemde geval te W i n s c h o t e n .
1) J.L. VAN DALEN, De groote Kerk te Dordrecht, Dordr. 1927, bl. 73; IDEM in Dordr. Courant van
de

20 Dec. 1924 (gecit. in: Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardrijksk. Gen., 2

Serie, dl. 42 (1925) bl. 138
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) en IDEM, Gesch. v. Dordr. II, Dordr. 1933, bl. 659, 694. A. STARING (‘Geschiedenis van
e

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dordrecht’, Oudheidk. Jaarb. 3 Ser. 5 (1925) bl 67) geeft 1801 als jaartal van de verkoop.
Genoemde aflevering van het Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Aardrijksk. Gen. bevat op bl. 137 een
schetskaart der door het schilderij in beeld gebrachte streek.
J. CASIER, ‘Le Sinte Elisabethsvloed près de Dordrecht, en 1421, volets de retable vers 14701480’, Annales de l'Académie royale de Belgique 71 (1923) bl. 5 e.v. De toenmalige bezitter,
graaf Paul de Hemptinne erfde ze van zijn vader graaf Joseph de H., die ze 10 Mei 1859 op de
veiling der collectie Bennoni Verhelst te Gent verwierf.
Zie: Jaarverslag der Ver. Rembrandt over 1933, bl. 19 en Verslagen omtrent 'sRijks
Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst 56 (1933) bl. 23. De catalogus van het Rijksmuseum
van 1934 beschrijft het stuk onder No. 2028 i.v. Rhenen (Meester van -). Aldaar de in verband
met de gegevens der vorige noot ws. foutieve opgave: ‘Part. verz. te Brugge’ (lees: Gent?).
HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. I, bl. 502. De kunstenaar die ook wel als de Meester van de
H. Elisabeth bekend staat, werd door HOOGEWERFF gelijk gesteld met den derden miniaturist
van de Londensche bijbel, den z.g. Meester van Judith (Zie: t.a.p., bl. 479/80 en 498).
Dr. A. van Schendel had de vriendelijkheid voor mij het schilderij nog eens nauwkeurig te
onderzoeken. Zijn bevinding is, dat het detail van de wieg met kind en kat, hoewel wat dun in
de verf, stellig even oud is als de rest van het schilderij.
SEB. MÜNSTER, Cosmographiae universalis Lib. VI, Baset 1552, bl. 516. De illustratie komt daar
voor ter aanduiding van overstroomingen in het algemeen; men vindt haar ook herhaaldelijk in:
J.C. LYCOSTHENES, Prodigiorum ac ostentorum chronicon, Basel [1557].
Paneel 156 X 98 cm. Gepubliceerd door L[UGT?], ‘De St. Elisabethsvloed bij Dordrecht in 1421’,
Oude Kunst I (1915/16) bl. 183 e.v. Behalve door de geheele schilderwijze verraadt dit schilderij
zijn betrekkelijk laat ontstaan door het feit, dat onder de afgebeelde steden Willemsstad voorkomt,
welke stad in het jaar 1583 werd gesticht.
De volledige titel van dit te Dordrecht uitgegeven werk luidt: Corte Beschrvjvinghe Mitsgaders
Handvesten, Privilegiën, Costumen ende Ordonnantien van den Lande van Zuyt-Hollandt.
Deze prent, welke niet genoemd wordt in J.C. BLOCK, Das Kupferstich- Werk des Wilhelm
Hondius, Danzig 1891, wordt vermeld bij KRAMM III (1859) bl. 722 en WURZBACH I (1906) bl. 709,
No. 37; zij diende later als frontispiece bij J. VAN OUDENHOVEN, Out Hollandt, nu Zuyt-Hollandt,
Dordrecht 1654 (Zie: J.C. OVERVOORDE, Cat. v.d. Prentverz. der Gem. Dordrecht, Dordr. 1899,
No. 1122. Titels der twee genoemde werken aldaar niet geheel juist!). MULLER beschrijft (I, No.
266) een afgeknipte onderste helft van deze prent.
Van der Venne ontwierp zijn teekening naar het zoojuist genoemde schilderij van ± 1600 of naar
een dergelijke voorstelling, Hondius' prent is, vergeleken met het voorbeeld, sa rebours.
Zie de na Oudaen's dood uitgegeven Poezy II (1712) bl. 116. Het schilderij bevond zich toen bij
mej. Johanna van der Burgh. Of het identiek is met het zoo juist besproken paneel van ± 1600
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is ons niet gebleken. In elk geval zal het bezongen schilderij wel evenmin als dat, het verhaal
van het kind in de wieg hebben uitgebeeld.
Zie een overzicht van deze en tal van andere geschiedschrijvers over de St. Elisabethsvloed:
S.A. GABBEMA, Nederlandsche Watervloeden, Gouda 1703, bl. 147; G. OUTHOF, Verhaal van
alle hooge watervloeden... van Noachs tydt af.., Embden 1720, bl. 411.
Zie voor deze beide schilderijen: J.L. VAN DALEN, De groote kerk te Dordrecht, Dordr. 1927, bl.
73; S. VAN GIJN, Dordracum Illustratum II, Dordr. 1908, No. 2323 en J.C. OVERVOORDE, Catalogus
v.d. Prentverzameling der gemeente Dordrecht, Dordr. 1899, No. 1117.
Zie: M. BALEN, bl. 770 en 1205; VAN GIJN, Dordracum Illustratum II, No, 2826 en P. BOERSMA,
Alblasserdam's heden en verleden, Gorinchem 1941, bl. 96/7.
Zoowel J. SMITS (Verhandelingen over de inbraak en overstroomingen van den grooten
Zuid-Hollandschen waard, bl. 70) als A.J. VAN DER AA (Aardrk. Wbk. III (1841) bl. 581, s.v.
Dussen) vermelden een op doek geschilderd tafereel van de St. Elisabethsvloed.
De t e e k e n i n g (192 × 296 mm), welke l. beneden ‘A. Houbraken Mz.’ is gemerkt, en het
jaartal 1676 draagt, is op een blanco vel toegevoegd aan de bundel Beschrijving en afbeeldinge
o

der steden, dorpen.... in Zuyt Holland, bijeen versaameld door Andries Schoemaker, Amst. A
1730, berustend in het Kon. Oudheidk. Gen. In dezelfde band vindt men s.v. Dordrecht een
teekening, welke de bekende compositie in spiegelbeeld herhaalt en een vergroote copie blijkt
naar het hierboven 256:8 genoemde titelblad door W. Hondius naar A. van der Venne (Ws. is
dit de teekening beschreven in VAN GIJN, Dordracum Illustratum II. No. 2326).
D e p r e n t (== MULLER No. 265; VAN STOLK No. 170; VAN GIJN No. 2325) is te vinden op bl.
768/69 van BALEN'S werk.
3) R. DE HOOGE [sic], Schouburgh der Nederlandse veranderinge, geopent in ses tooneelen, waer
op de wisselbeurten der Vereenigde Staets door den Fransen oorlog gebrouwen, in historische
sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn. Amst. 1674. Vgl. noot 80:4.
4) Het tafereel is gezien naar het Z.O. Vergelijk de in noot 256:1 genoemde schetskaart.
5) Over de p l a a t s waar de wieg is aangedreven, heeft men uitvoerig gediscussieerd. BALEN
schijnt te hebben getwijfeld, althans bevatten de diverse exemplaren van zijn boek twee
verschillende staten van de prent door Romeyn de Hooghe. Op de eene vindt men de aanduiding
B (= ‘het kint inde wiegh ghesalveert’) aan de tegenover de stadsmuur gelegen oever; op latere
afdrukken werd de letter B bovendien nog gezet in de buurt van het dorp Houwelinge (N0. 40),
m.a.w. op een plaats, die meer met de gegevens van Houbraken's teekening en diens voorbeeld
overeenkwam. Voor de meerlingen omtrent de vindplaats zie: G. VAN SPAEN, Beschrijving der
2

stad Rotterdam , Rotterd. 1713; SMITS, Verhandeling over de inbraak, bl. 37; R.H. VAN SOMEREN,
De St. Elizabethsnacht, Utr. 1841, bl. 90; Navorscher 36 (1886) bl. 2; VAN DALEN, De St.
Elizabethsvloed, bl. 14 en IDEM, Gesch. van Dordrecht I, bl. 23. Voor de afstammelingen van
het geredde kind zie noot 256:12.
6) T.a.p., bl. 15.
7) S. DE VRIES, Volkomen vervoigh op J.L. Gottfrieds Hist. Kronyck II, Leiden 1698, bl. 1373 (ed.
Leiden 1702, IV, bl. 1374).
1) De prent is beschreven bij VAN EEGHEN & VAN DER KELLEN, No. 2149. Voor de herhaling in
SCHREVELIUS (ed. 1754, II, bl. 601) zie ibidem bl. 762. SCHREVELIUS' tekst kent het verhaal in het
geheel niet.
2) Het verhaal vindt men o.a. in deze tijd bij G. VAN SPAAN, Beschrijving der stad Rotterdam 2,
Rotterd. 1713, fol. 29.
3) Vgl. noot 256:12.
4) J.W. VAN NOUHUYS, Rotterd. Jaarboekje 1923, bl. 69; vgl. ook: Navorscher 76 (1927) bl. 186
5) [WAGENAAR], Vaderlandsche historie III Amst. 1750, bl. 454. De prent = MULLER No. 267. Voor
teekeningen en andere prenten met hetzelfde onderwerp door S. Fokke zie: VAN GIJN, Dordracum
Illustratum II, No. 2328-2334; OVERVOORDE, Cat. Prentverz. Dordr. No. 1119-1122 (OVERVOORDE
de

stelt het III deel van WAGENAAR ten onrechte op 1752; t.a.p., No. 1119).
6) Vgl. hierboven noot 13:3.
1) Op. cit. XXIIste divisie, cap. XXXII. In de editio prima v. 1517 fol. 202 e.v. Voor een opsomming
3

van andere plaatsen zie SMIDS, Schatkamer , bl. 296/97 en 424/25; IDEM, Emblemata Heroica,
bl. 43.
Dat dergelijke gevallen van eigenhandig en streng ingrijpen in de 14de of 15de eeuw allerminst
tot de onmogelijkheden behooren, bewijst het volgende verhaal, door CHASTELLAIN medegedeeld
en herhaald door HUIZINGA (‘Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef’, De Gids 1912,
I, bl. 483/4): In 1456 maakten een aantal Friezen, die zich met vrij geleide in Den Haag bevonden
in een herberg lawaai, wat de drift van Antonie, den ‘groeten’ bastaard van Philips den Goede
opwekte. In zijn woede hakte hij een der vreemdelingen een hand af op welke daad de Hertog
reageerde met het onmiddellijk uitspreken van een doodvonnis. Slechts de nacht, die inmiddels
was gevallen, voorkwam de uitvoering, en de volgende dag wist Philips' schoondochter door
een voetval genade voor den vechter te verkrijgen.
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Nog strenger zeden spreken uit het verhaal dat VAN METEREN (Historie der Nederlandscher
oorlogen, 's-Grav. 1614, fol. 4/5) weet te vertellen van Baldewijn VII van Vlaanderen, welke vorst
‘om gewelt ende overlast elf ridders in sijn sale op een tafel dwongh te stane ende met stroppen
boven aende balck vast te maken, ende stiet met zyn eyghen voeten de tafel om verden...’
Het feit werd afgebeeld ter zijde van het portret van Boudewijn VII gegraveerd door Norbertus
Heijlbrouck naar Joannes de Cock, waarvan zich een exemplaar bevindt in het Prentenkabinet
der Rijksuniversiteit te Leiden. In welk boek deze prent thuis hoort, konden wij niet vaststellen.
De achterzijde is bedrukt met een Ned. tekst in 2 kolommen, elk van 6,2 cm breed. Onjuist is
de bewering in THIEME-BECKER 17 (1924) bl. 30, dat N. Heylbroeck Sr. en Jr. naar teekeningen
van Jan Claudius de Cock prenten hebben vervaardigd voor de Chronicke van Vlaenderen van
1621 tot 1725 door N. DESPARS (Brugge 1726-36).
De Cronycke van DESPARS werd in 1837 voor het eerst in het licht gegeven door J. DE JONGE
(Zie: E. DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique I,
Brussel 1935, bl. 359; H. PIRENNE, Bibliogr. de l'hist. de Belgique, Brux. 1931, No. 3086 en V.
FRIS, Bibliogr. de l'hist. de Gand II 1907, bl. 75).
Een algemeen overzicht in: H. FEHR, Das recht im Bilde, München 1923.
Een Laatste Oordeel van ± 1560, afkomstig uit het raadhuis in T h o l e n , bevindt zich in het
Rijksmuseum (Catalogus 1920, No. 56); voor een thans verdwenen stuk te L e i d e n door Isaac
Swanenburgh, zie beneden bl. 267.
In het stadhuis te Maastricht bevindt zich een schilderij van ± 1500 afkomstig uit de Schepenbank
aldaar, waar een voorstelling van partijdige rechtspraak (links) en helsche straffen (rechts)
bekroond wordt door een Christus als rechter in het Laatste oordeel (Monumenten van Gesch.
en Kunst I, 1 Maastricht, Den Haag 1926, bl. 143, afb. 111).
Ook voor het Amsterdamsche stadhuis van 1648 was het plaatsen van een Laatste Oordeel
‘boven 't hooft der Rechteren’ in de plannen opgenomen (VONDEL, Inwijdinge vs. 1085). Een
schilderij door JACOB VAN CAMPEN, in 1662 door zijn nabestaanden aan de stad Amersfoort
geschonken en nog aldaar aanwezig, heeft men met deze plannen in verband gebracht (P.T.A.
SWILLENS, ‘Jacob van Campen als schilder’, Elsevier's Geill. Maandschr. Dl. 96 (1938) bl. 293
m. afb.).
G. TROESCHER, ‘Weltgerichtsbilder in Rathäusern und Gerichtsstätten’, Wallraf- Richartz Jahrbuch
XI (1939) bl. 139-214.
Dit onderwerp was b.v. uitgebeeld op het raadhuis te A l k m a a r door N. Heck (zie beneden
bl. 270), te D e l f t door P. van Bronchorst (nog aldaar aanwezig) en te L e i d e n door Isaac
Swanenburgh (zie bl. 267).
Verder zijn o.a. t e e k e n i n g e n bekend door Sal. Koninck (Veil. Amsler & Ruthardt No. LXXV,
Berlijn 22-XI-1906; Veil. Berlijn, verz. O.v. Zur Mühlen, 5-VI-1912 No. 297) en S. van Hoogstraten
(Afgeb. door O. HIRSCHMANN, Cicerone 9 (1917) bl. 211, afb. 12).
Een schilderij met dit onderwerp door den Meester van Bellaert met het Haarlemsche stadhuis
op de achtergrond, werd door M.J. SCHRETLEN als voor dit doel vervaardigd gepubliceerd
(Oud-Holland 47 (1930) bl. 122);. HOOGEWERFF, N. Ned. Schilderk. II, bl. 227 verwerpt deze
gissing wegens het bescheiden formaat.
Het verhaal wordt verteld in het tweede apocriefe bijvoegsel tot het boek Daniël.
Gerechtsstukken met dit onderwerp vond men o.a. te L e i d e n door Isaac Swanenburgh (zie
bl. 267), en te K e u l e n (zie noot 264:3).
Bron: LIVIUS II: 4-5. Voor uitbeeldingen zie W. STECHOW, ‘Römische Gerichtsdarstellungen von
Rembrandt und Bol’, Oud-Holland 46 (1929) bl. 134; S. MORPURGO, ‘Bruto il buon giudice’,
Miscellanea Supino, Florence 1933, bl.141
Het jeugdwerk van Rembrandt, dat zich eens als bruikleen in het Centraal Museum te Utrecht
bevond, en dat door STECHOW als Oordeel van Brutus werd beschouwd, is echter een Clementie
van Titus (zie noot 261:9).
Het verhaal, dat bij HERODOTUS (V:21) en VALERIANUS MAXIMUS (VI:33 ‘De Severitate’) is te
vinden, vermeldt hoe Cambyses een onrechtvaardig rechter (Sisamnes) liet villen en diens zoon
plaats deed nemen op de rechterstoel waar op (of waarboven) de huid zijns vaders was uitgebreid.
Gerard David schilderde het onderwerp in 1498 voor het B r u g s c h e stadhuis (FRIEDLÄNDER,
Altnied. Malerei, VI, No. 222). Hetzelfde gegeven vindt men behandeld in een schilderij uit het
atelier van Lucas Granach d.O. (Afgeb. in: Berliner Museen, 59 (1938) bl. 3) en op een teekening
door Jan Swart v. Groningen te Dresden (zie: BALDASS in: Mitt. d. Ges. f. vervielt. Kunst 41 (1918)
40

bl. 18 en RATHE in Festschrift f. Julius Schlosser, Wien 1927, bl. 204 ) en bl. 208). In 1511
maakte de steenhouwer Lyon Marchant een kraagsteen met dit onderwerp voor de toen als
raadkamer ingerichte ‘Oude zaal’ van het grafelijk paleis in D e n H a a g (sedert dien als rolzaal
bekend). Zie de Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof, bewerki door de
Commissie van Advies, Den Haag 1907 (vr. meded. van den Heer J.K. van der Haagen).
In het raadhuis te H o o r n bevindt zich een XVIde eeuwsche triptiek met dit onderwerp en in
de raadzaal te H a r d e r w i j k een in 1634 door Isaac Isaacs geschilderd doek (Afgeb. in: M.G.J.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

7)

8)

9)

10)

KEMPERS, De Raadzaal van Harderwijk, Harderwijk 1922, bl. 16; zie ook Batavus [= M.D. HENKEL]
in: Der Kunstwanderer 3 (1921/22) bl. 197).
Ook op het stadhuis te M i d d e l b u r g bevond zich een schilderij met dit onderwerp. Zie voor
een 18de eeuwsche teekening naar dit werk: W.S. UNGER, Catalogus van den
historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap, II Middelburg 1940, bl. 47 No.
424). Voor het schilderij te A l k m a a r door N. Heek zie hierbeneden bl. 270. Voor een in 1695
verbrand schilderij door Rubens in het stadhuis te B r u s s e l zie beneden bl. 263:2. Voor een
schepenstuk te L e i d e n door Isaac Swanenburgh, bl. 267.
Voor l i t t e r a i r e b e w e r k i n g e n van dit motief zie: J. PAULI, Schimpf und Ernst, hrsg. v.J.
BOLTE, Berlin 1924, II, bl. 288, No. 118.
Deze geschiedenis werd uitgebeeld in een relief door A. Quellinus in de vierschaar van het
Amsterdamsche stadhuis en een schilderij door Jan de Bray in het stadhuis te Haarlem (VON
MOLTKE in Marb. Jhrb. f. Kw. 11/12 (1938/9) bl, 468, No. 34; afb. in MARTIN, Holl. Schilderk. I.
bl. 49). Het verhaal was tevoren behandeld door Giulio Romano in zijn decoraties te Mantua,
welke compositie eenige bekendheid genoot en o.a. door Wenzel Hollar in 1637 in prent werd
gebracht (zie: G. PARTHEY, Wenzel Hollar, Berlin 1853, No. 527 en H. DOLLMAYR, ‘Giulio Romano
und das klassische Altertum’, Jahrb. Kaiserhaus 22 (1901) bl. 203). In het stadhuis te H o o r n
bevond zich een stuk met dit onderwerp (zie noot 265:2).
Titus Manlius Torquatus liet zijn zoon onthoofden, omdat deze zich tegen zijn bevel tot een
tweegevecht met den vijand had laten verlokken (LIVIUS VIII:7). Zie voor dit vonnis, ook bekend
als de Imperia Manliana: PAULY-WISSOWA XIV, 1 (1928) kol. 1186 e.v.
Voor uitbeeldingen: STECHOW, Römische Gerichtsdarstellungen, bl. 136 en hierboven noot 221:6.
Volgens de aanvaardbare interpretatie van SCHMIDT-DEGENER is dit onderwerp behandeld in
Rembrandt's schilderij van 1626 (eens als bruikleen in het Centr. Mus. te Utrecht; BREDIUS No.
460). Zie: Oud-Holland, 58 (1941) bl. 106 e.v. Ibidem bl. 109. ook een afb. van een teekening
door een onbekend Nederlandsch meester (± 1480) in het Mus. Boymans te Rotterdam.
Het verhaal komt voor bij SUETONIUS, CASSIUS DIO en SEXTUS AURELIUS VICTOR.
Zie: KRÖNIG, Der Italienische Einfluss, bl. 5, en E. HEIDRICH, Altnied. Malerei, Jena 1910, bl. 56.

Het laatste Oordeel was zonder meer zoowel voor altaar als voor gerechtszaal toepasselijk.
Daarnaast werden, de wereldsche onderwerpen reeds vrij vroeg uitgebeeld. Meisterlin weet in
zijn in 1378 geschreven Chronik te verhalen, dat het raadhuis te Neurenberg versierd was met
historien, ontleend aan VALERIUS MAXIMUS, PLUTARCHUS en GELLIUS. Zie: U. LEDERLE-GRIEGER,
Gerichtsdarstellungen in. dtschen u. nieder. Rathäusern, Philippsburg 1937 (Diss. Heidelberg).
Eenigszins hiermede in tegenspraak is ibid. bl. 8 de volgende uitspraak: ‘Erst im 15. Jht. mit
dem Eindringen der Renaissance und des Humanismus werden die profanen
Gerechtigkeitsgemälde in den Darstellungskreis auf genommen. Freilich darf man bei der
Beurteilung der Neuheit eines solchen Schrittes nicht übersehen, dasz die Teppichweberei schon
in der Verwendung anderer als rein religiöser Motive vorgearbeitet batte’.
11) C. VAN MANDER, Het Schilderboek, Haarlem 1604, fol. 206/7. H. HYMANS merkt in zijn VAN
MANDER-uitgave (Parijs 1884/85) hierbij op, dat Lampsonius niets te maken had met de Pacificatie
van Gent, maar dat hier waarschijnlijk hetin 1577 te Brussel gesloten Eeuwig Edict bedoeld zal
zijn.
Volgens de laatste theorie van G. HULIN DE LOO (‘Les tableaux de Justice de Rogier van der
e

Weyden et les tapisseries de Berne’, Actes du XIV congrès international d'histoire de l'art. 1936
II, Basel 1938, bl. 141) ontstonden de schilderijen met Trajanus' rechtspraak omstreeks 1436
en werden die met het verhaal van Herkenbald in 1454 daar aan toegevoegd ter gelegenheid
van het huwelijk van den lateren Karel den Stoute met zijn nicht Isabella van Bourbon.
1) CAESARIUS V. HEISTERBACH, Dialogus Miraculorum, lib. 9 cap. 38. Ed. Keulen 1599, bl. 696; J.
STRANGE, Caesarii Heisterbacensis Dialogus Miraculorum, vol. II. Coloniae 1851, bl. 193/5.
Het v e r h a a l wordt met eenige wijzigingen ook verteld in het Biënboec van THOMAS VAN
CANTIMPRÉ (of BELLINGHEN). Daar wordt de n a a m van den ‘Comes’ niet genoemd en is de
door hem ter dood gebrachte opvolger zijn eigen zoon (zie de ed. door COLVENER, Douai 1627,
I bl. 381 en II bl. 109, waar de complete tekst der oorsp. onderschriften, zooals die voor Colvener
door MIRAEUS waren afgeschreven).
De mededeeling van J.W. WOLF Nederlandsche Volksoverleveringen, Gron. 1844 bl. 133, dat
de eigennaam van den graaf bij THOMAS Erchinbaldus en bij CAESARIUS Archenbaldus luidt, is
dus onjuist. In de 17de eeuwsche vertaling van CAESARIUS door JOH. HARTLIEB heet de vorst
afwisselend: Erkchenwal(dus) de Burban of Erkchenbold, zie: K. DRESCHER, Joh. Hartliebs
Uebersetzung von Caesarius von Heisterbach, Berlin 1929 (= Dtsche Texte des Mittelalters, Bd.
XXXIII) Cap. III, 38 bl. 238. De v o o r n a a m is voor de ‘oude’ tijd in deze streken niet ongewoon;
een Herchenaldus komt b.v. voor als major domus in het paleis te Neustrie, zie: P.F.X. DE RAM,
Chronica nobilissimun ducum Lotharingiae et Brabantiae, Bruxelles 1854-60, t, I, l. register, i.v.
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Tusschen 959 en 1249 worden negen hoeren van Bourbon vermeld, die de naam Archambault
dragen (H. LEHEC, Généalogie des Bourbons, Chateauroux 1880).
De a c h t e r n a a m wisselt in de HEISTERBACH-uitg. van STRANGE tusschen De Budem en De
Burban.
Wat de v e r h o u d i n g tusschen CAESARIUS (geb. 1180) en den jongeren THOMAS (± 1201- ±
1270) betreft, kan het volgende worden opgemerkt: terwijl C.G.N. DE VOOYS (Middelned. Legenden
2

en Exempelen, 's Grav. 1900 bl. 31 ) de overeenkomsten tusschen het Biënboec en den Dialogus
nog wilde verklaren uit gemeenschappelijke mondelinge of schriftelijke bronnen, kan er volgens
het hernieuwde onderzoek van W.A. VAN DER VET (Het Biënboec van Thomas van Cantimpré
en zijn exempelen, 's Grav. 1902, bl. 63) slechts van een gemeenschappelijke mondelinge
traditie sprake zijn.
CAESARIUS' versie werd overgenomen in het in 1479 bij Ger. Leeu te Gouda gedrukte Scaecspul
(CA. No. 419; fol. 6d) en in de Dicta factaque memorabilia van BAPTISTA FULGOSIUS, dien WOLF,
t.a. p. BAPTISTA CAMPOFULGASIUS noemt (ed. Keulen 1604, bl. 51 en 189).
Op het bestaan van een m o n d e l i n g e o v e r l e v e r i n g wijst wellicht ook VAN MANDER'S
vergissing, die in afwijking van de onderschriften te Brussel (maar evenals THOMAS VAN
v

CANTIMPRÉ) het slachtoffer den zoon van den graaf noemt (Schilderboek, ed. 1604, fol. 206 ).
WOLF deelde de sage mede naar een opteekening uit de volksmond (t.a. p., bl. 130, No. 80),
ze was dus tot in de 19de eeuw nog te Brussel bekend. Zie ook: A. DE COCK & Is. TEIRLINCK,
Brabantsch Sagenboek II, Gent 1911, bl. 36, No. 272 en III, ibid. 1912, bl. 44 No. 579 B.
Een Moralité nouvelle d'ung empereur qui tua son nepveu qui avoit prins une fille à force (Lyon
1543) is afgedrukt bij M. VIOLLET LE DUC, Ancien théatre françois III, Paris 1854, bl. 127-170.
Voor het oude recht, dat toestond een verkrachter te dooden: J. GRIMM, Deutsche
Rechtsalterthümer II, Lpz. 1899, bl. 348. Ibidem, bl. 597 over Godsoordeelen door middel van
een gewijde bete, ‘judicium offae’.
2) H. NAUMANN, ‘Der edle und der wilde Heide’, in; Ehrismann-Festschrift, Vom Werden des
deutschen Geistes, Berlin-Lpz. 1925, bl. 80 e.v.
3) Zie: WINKLER, Der Meister von Flemalle, bl. 103 e.v. Terwijl Trajanus zich op expeditie bevond
- zoo luidt de legende - doodde een zijner krijgslieden bij ongeluk het zoontje van een weduwe.
Deze drong bij den keizer op snel recht aan en liet zich door diens verzekering, dat zelfs als hij
zou sneuvelen, zijn opvolger haar zou helpen, niet uit het veld slaan, zeggende: ‘Wat baat het
U, of Uw opvolger zijn plicht doet, als gij de Uwe hebt verzaakt?’ Getroffen door dit gezegde
deed de Keizer nog te paard zittend, onmiddellijk uitspraak.
Om deze rechtvaardigheid werd Trajanus op voorspraak van Gregorius den Groote in de hemel
opgenomen. Zie: L. CAPÉRAN, Le problème du salut des infidèles, t. II, Toulouse 1934, bl. 168.
Het verhaal, dat niet in Grieksche geschriften noch bij BEDA VENERABILIS voorkomt, vindt men
het eerst in PAULUS DIACONUS' biografie; verder bij JOH. DE SALISBURY, Polycrat. lib. V cap. viii
(= Patr. lat. CXCIX, 560). DANTE noemt Trajanus Purg. X, va. 76) evenals PETRARCA (vgl. K.
BURDACH, Rienzo und die geistige Wandlung seiner Zeit = Vom Mittelalter zur Reformation II, I,
1 1913, bl. 72).
De verschillende v e r s i e s der legende bij MASSMAMN, Kaiserchronik III, bl. 751 e.v.; GASTON
PARIS, La légende de Trajan, Paris 1878 (= Bibl. des hautes études 35e fasc.). Zie verder: P.
BIENKOWSKI, De simulacris Barbarum, bl. 16; SCHUBRING, Cassoni, Text-Band bl. 28; G. BONI
in: Nuova Antologia Nov. 1906.
U i t b e e l d i n g e n . In de reeks hieronder noot 265:2 genoemde anonieme, 16de eeuwsche
gerechtsstukken in het stadhuis te H o o r n , op de noot 261:6 genoemde kraagsteenen in de
Rolzaal, D e n H a a g en in de hieronder noot 265:1 genoemde schilderingen van Pencz in
stadhuis te N e u r e n b e r g . Een aan G. Romano toegeschreven schilderij in het museum te
Besançon (zie: F. SAUERHERING, Geschichtsbilder aller Zeiten und Schulen, Stuttgart 1904, bl.
12). Andere uitbeeldingen zijn b.v. teekeningen door Vinc. Foppa en Campagnola (Old Master
Drawings 1938, Plate 7, 8) en een prent door Giov. Maria da Brescia (M. Pittaluga, L'incisione
italiana, Milano [1929], bl. 95). Zie verder: B.R.N. ‘Die Gerechtigkeit des Kaisers Trajan, ein
Dantestoff und seine Darstellung in der Kunst’ K u n s t c h r o n i k N.F. 26 (1914/15) Sp. 73.
4) Ook in Vlaanderen waren nog enkele soortgelijke verhalen in omloop van uiterst gestrenge,
snelle vonnissen, door den landsheer uitgesproken. Zoo vermeldt SCRIVERIUS in zijn Toetssteen
o

(1663, bl. 269/70) een verhaal, dat zich volgens MEYER en MARCHANT A 1111 onder denzelfden
Graaf Baldewijn VII zou hebben afgespeeld, van wien we hierboven noot 260:1 reeds een
eigen-‘voetig’ voltrokken vonnis meedeelden. Deze liet n.l. Pieter, Heer van Oirskamp ‘al gelaerst
en gespoort, met de pluymen op den hoedt, het swaerdt op 't zij, en soo als hij gaende en staende
voor den Graaf quam, in een siedende ketel met oly, die op de marckt te Brugge voor een valsche
munter gereed stont.... werpen’, ‘omdat hij een arme weduw, tegen haeren danck twee koeyen
onthaelt hadde’. Ook deze gebeurtenis vindt men als achtergrond-scène afgebeeld op het in
noot 260:1 genoemde portret.
Nog drastischer is de o.a. door VAERNEWIJCK medegedeelde, soortgelijke geschiedenis van
Lyderik van Lylesbuc, die zijn zoon liet dooden, omdat deze had vergeten een vruchtenkoopvrouw
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op tijd haar geld te geven, wat ten gevolge had, dat zij bij haar thuiskomst haar kinderen van
honger gestorven vond (Zie: J.W. WOLF, Nederlandsche Volksoverleveringen, Groningen 1844,
bl. 121, No. 67).
1) Dat men er inderdaad op uit was, exempelen uit de eigen geschiedenis te vinden, bewijzen de
uitbeeldingen van het eveneens apokriefe verhaal van het godsoordeel van Otto III (z.g. anno
985), die in concurrentie met de 30 jaar jongere Brusselsche schilderijen door Dirk Bouts voor
de stad Leuven werden behandeld. Otto III, die in werkelijkheid ongehuwd stierf, was volgens
deze legende gehuwd met een princes van Aragon en zou op valsche beschuldigingen van de
keizerin een graaf van Modena hebben doen terechtstellen. Door een Godsoordeel (dragen van
gloeiend ijzer) bewees diens vrouw zijn onschuld, waarop de keizerin ter dood gebracht werd.
Zie: LEDERLE-GRIEGER, Gerichtsdarstellungen, bl. 58 en W. SCHÖNE, Dieric Bouts, bl. 108 waar
verdere litteratuur. In de Messager des sciences historiques 1853, bl. 90 e.v. deelt E.v. EVEN uit
een Vlaamsch hs. door Willem Boonen, dat in 1594 gereed kwam, de rederijkersverzen mede,
die zich op koperen platen onder de schilderijen bevonden. Zie ook: Messager des sciences et
des arts de la Belgique 2 (1834) bl. 150; 4 (1836) bl. 507/8.
De legende wordt vermeld door GOTFRIED VAN VITERBO (afgedr. in: J. PISTORIUS, Scriptores
Rerum Germanicarum, Ratisbonne 1726, t. II, bl. 328-330).
In de N. Nederlanden werd het voorval nog uitgebeeld op een aan Gabriel Metsu toegeschreven
schilderij, dat zich in de Lakenhal te Leiden bevindt (Cat. 1925, No. 304).
Volledigheidshalve vermelden wij nog een merkwaardig rechtsgeval, welks belang evenwel strikt
tot Gent beperkt bleef. Op het raadhuis aldaar bevond zich een in 1609 door P. Pieters
vervaardigd schilderij (thans in het museum aldaar), vertoonende een merkwaardige
terechtstelling, die in het jaar 1371 op de Hoofdbrug te Gent zou hebben plaats gevonden en
waarbij het zwaard van den beul, die zijn eigen vader moest onthoofden, op het kritieke oogenblik
in twee stukken brak. De herinnering aan dit voorval was ook reeds levendig gehouden door
een groep van twee koperen beelden uit genoemd jaar, die eer als de aanleiding tot het ontstaan
der legende zullen moeten worden beschouwd, en die in 1799 werden opgeruimd (Zie voor deze
legende: A.v. WERVEKE Bulletyn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 7
(1899) bl. 226; voor een afbeelding door Ch. Onghena naar het schilderij: J.W. WOLF,
Niederländische Sagen, Lpz. 1843, titelprent).
2) Hoe de Groote Markt er na de beschieting uitzag, toont de prent door R. van Orley naar A.
Coppens. Afb. met toeschr. aan B! van Orley in J. KUYPERS & TH. DE RONDE, Onse litteratuur in
beeld, Antw. [1935], hoofdst. V, afb. 19.
3) A. PINCHART gaf in de Bulletins de l' Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
e

de Belgique 2 Sér. t. XVII (1864) bl. 54 e.v. een overzicht van de diverse vermeldingen in
reisjournalen e.a., waaronder zich zeer gedetailleerde beschrijvingen bevinden (Zie beneden
noot: 263:6 en vergelijk de opsomming bij WINKLER, Der Meister van Flémalle, bl. 176). De
teksten der oorspronkelijke onderschriften, vrij naar CAESARIUS VAN HEISTERBACH, werden ons
overgeleverd in de beschrijving van CALVETE DE ESTRELLA (El felicisimo viaje del .... Rei Felipe,
1552, bl. 91. Ze zijn afgedrukt bij K. VOLL, Die Altniederländische Malerei von Jan van Eyck bis
Memling, Lpz. 1906, bl. 279/81.
4) VAN MANDER, Schilderboek, bl. 203b: ‘In desen tijt had men de maniere, te maken groote doecken,
met groote beelden in, die men ghebruyckte om Camers mede te behangen, als met Tapytserije,
en waren van Ey-verwe oft Lijmverwe ghedaen. Hier in was hij een goet Meester’.
WINKLER, Der Meister von Flémalle, und Rogier van der Weyden, Strssbg. 1913, bl. 103 spreekt
van Fresken.
5) Zie voor afbeeldingen van dit tapijt (461 × 1053 cm) van Doorniksch maaksel, waarvan in de
litteratuur telkens weer ten onrechte wordt vermeld, dat het door Zwitsers na de slag bij Granson
(1476) op Karel den Stoute werd buitgemaakt: J. STAMMLER, Der Paramentschatz im historischen
Museum zu Bern in Wort und Bild, Bern 1895; H. GÖBEL, Wandteppiche, Bd. I, 1, bl. 272; H.
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BRANDT, Rep. f. Kw. 36 (1913) bl. 302 ); WINKLER, Der Meister von Flémalle, bl. 176 en Taf.
XIX; B. KURTH, Gotische Bildteppiche aus Frankcreich, Augsburg 1923, Taf. 36.
de

Het tapijt, dat in het 3de kwart van de XV eeuw gedateerd moet worden en in 1539 door de
Berners werd buitgemaakt, draagt de ingeweven wapens van George de Saluces, die van 1439
tot zijn dood (1461) bisschop van Lausanne was en tot een kunstzinnige familie behoorde (Zie
b.v. het gebedenboek van Amédée de Saluces in het Britsch Museum).
Over de verhouding van de tapijten tot de oorspronkelijke schilderijen bestaat verschil van
meening. Terwijl PINCHART (1864) en KINKEL (1876) de tapijten als eenvoudige copieën
beschouwden, en CROWE & CAVALCASELLE (1875) de schilderijen de modellen voor de tapijten
noemden, loochenden SCHNAASE (1879), DESTRÉE (1905) en BRANDT (1913) elke samenhang.
VOLL weerlegde in 1906 deze laatste opvatting; hij beschouwt de tapijten als copieën, zij het
ook met wijzigingen, die door het verschil in techniek werden vereischt. Deze opvatting werd
ook later door WINKLER (1913) en GÖBEL (1923) gedeeld en door HULIN DE LOO (vgl. 261:12) in
die zin uitgebreid, dat de Herkenbald-tafereelen door den wever meer zijn samengeperst dan
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de Trajanus-voorstellingen. (Zie voor de titels der hier bedoelde studies: F. WINKLER, t.a. p., bl.
177). Het vraagstuk vormt nog altijd een punt van discussie. O. KERBER, Rogier van der Weyden
und die Anfänge der neuzeitlichen Tafelmalerei, Kallmünz 1936 (Diss. München 1936) verviel
weer tot de oude opvattingen van PINCHART en KINKEL en werd daarvoor door H. BEENKEN
1

6)

1)

2)

3)

4)

terechtgewezen (Pantheon 13 (1940) bl. 129 ).
Als copieën zonder meer mogen de tapijten stellig niet worden beschouwd, zoo werd b.v. de
kleederdracht der vrouwen op het gobelin met de geschiedenis van Trajanus door den wever
gemoderniseerd (WINKLER, bl. 107). Een bewijs hiervoor levert verder de hieronder (noot 264:4)
te noemen geteekende copie van de Trajanusscènes.
Vergelijk ook de beschrijving bij: ISAAC BULLART, Académie des sciences et des arts, 1682, II,
bl. 388, ‘....on diroit que le peintre a réservé ses derniers efforts pour mettre dans le troisième
tableau tout ce qui peut inspirer l'horreur d'un crime. Vous voyez sur un lit de pourpre un homme,
qui, à la pâleur de son visage et à son corps exténué, témoigne d'estre affoibly par la caducité
de son âge et par une longue maladie: néantmoins la colère donnant force aus membres débiles
de ce vieillard, il se soulève à demy nud, et tient, empoigné par les cheveux, un jeune homme
de bonne mine, qui paroist estre en la vigueur de ses années: ses yeux, qui sont peints des
couleurs de la mort, n'ont point d'autre feu que celuy de son indination: il grince les dents, et
son action donne de l'effroy: car il enfonce avec violence un couteau dans la gorge de ce
malheureux; et l'on voit bien que la blessure est mortelle, parce que, quelques efforts que ce
jeune homme fasse pour parer ce coup de sa main, il ne peut empêcher qu'il ne luy traverse le
gozier, et qu'il ne luy tranche le passage de la respiration. Il n'y a personne qui, à voir cette
catastrophe, ne pense d'abord que ce vieillard impitoyable est le criminel, et que celuy qui
succombe sous sa main meurtrière est l'innocent et l'oppressé; mais voicy la vérité de cet histoire.
Archambaut; prince de Brabant, ayant appris que son neveu et son successeur avoit violé une
jeune fille, ordonna aus juges de luy faire son procez....’.
Le quatrième tableau est un miracle de l'art, qui représente un miracle de la grâce. un evêque
paroist auprès du lit du mesme Archambaut, revêtu des ornaments sacerdotaux, et accompagné
de quelques prestres: il conteste avec ce prince mourant, et luy refuse la viatique, parce qu'il
ne veut point se repentir du meurtre de Bon neveu: vous diriez mesme, par un certain détour
qu'il fait, qu'il veut sortir de la chambre; mais il est retenu par un domestique du prince, pour voir
la sainte hostie qu'Archambaut luy montre sur sa langue: l'évêque interdit ouvre le ciboire, et
voit avec admiration qu'elle en est sortie miraculeusement pour passer en la bouche de eet
homme juste, en signe que le ciel approuve la justice qu'il a exercée’.
Volgens de jongste theorie werd het ontwerp voor dit tapijt vervaardigd door Jan van Room, een
zekere Filips vergrootte het en de legwerker Lyon weefde het in 1513. Zie J. DUVERGER, ‘De
schilder Lenaart Knoest en de Brusselsche Tapijtnij verheid in het begin der XVIe eeuw’
Oud-Holland 48 (1931) bl. 219; voor afbeeldingen van details zie: J. DESTRÉE & P. VAN DEN VEN,
Tapisseries des Musées Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles, Bruxelles 1910, Pl. 14-16; voor
verdere litt.: GÖBEL, Wandteppiche, I, 1, bl. 404/06.
Tapijten met hostie-wonderen waren een geenszins ongewoon genre; zoo een ± 1518 te Touraine
vervaardigde reeks, eens in het bezit van de Abdij Ronceray bij Angers (H. GÖBEL, Die
Wandteppiche .... in Frankreich, Bd. I, Lpz. 1928, bl. 288-91; Afgeb. ibid. Bd. II, Taf. 322).
De onderwerpen zijn behalve de geschiedenis van Herkenbald, wederom ook Trajanus en de
weduwe, verder De kuische Susanna en de Zoons die op het lijk van hun vader schieten. De
afmetingen zijn ± 250 × 225 cm (Keulen, K.G. Museum, Katalog No. 198-201, thans
Wallraf-Richartz-Museum Inv. No. 614-616). Zie voor het laatstgenoemde onderwerp: W.
STECHOW, ‘Shooting at father's corpse’. Art Bulletin 24 (1942) bl. 213.
Het doek met de geschiedenis van Herkenbald is afgebeeld in: H. BROCKMANN, Die Spätzeit der
Kölner Malerschule, Bonn u. Lpz. 1924, Taf. 66. Zie ook: WINKLER, Der Meister van Flémalle,
bl. 178 en WEALE in Beffroi, II (1864/65) bl. 238.
Zie: F. LUGT & J. VALLERY-RADOT, Inventaire général des dessins des écoles du nord, Cabinet
des Estampes, Bibliothèque nationale. Paris 1936, bl. 2. Pl. 2. In zijn recensie van dit werk in
Burlington Magazine 70 (1937) bl. 148 merkte FRIEDLÄNDER op, dat blijkens deze teekening de
tapijten meer van de schilderijen verschild zullen hebben dan men vroeger aannam.
Hulin de Loo is van meening, dat de wever de costuums niet wijzigde. Volgens hem vertoonen
- geheel overeenkomstig de tijd van ontstaan - de Trajanus-tafereelen de dracht van ± 1436 en
de Herkenbald-scènes het costuum van 1454. De zoojuist genoemde teekening betrekt hij echter
niet in zijn betoog.

1) Reeds in de XIVde eeuw bevonden zich op het Neurenbergsche stadhuis schilderingen, waarin
de bekendste rechtsgevallen der oudheid volgens VALERIUS MAXIMUS, PLUTARCHUS en AGELLIUS
waren afgebeeld. In 1521 diende Dürer ontwerpen in voor een modernere beschildering, welke
hoofdzakelijk door Georg Pencz werd uitgevoerd. De voor ons onderzoek belangrijkste zuidwand
werd versierd met tien medaillons, waarvan de twee laatste de Trajanus- en Herkenbald- legende
behandelen.
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Pencz voltooide het laatstgenoemde werk omstreeks 1532. In 1553 copieerde Aldegrever van
de tien uitgebeelde scènes deze laatste der Herkenbald-sage in een prent (B. 73) die hij ws.
naar een teekening vervaardigde (H. ZSCHELLETZSCHKY, Das graphische Werk Heinrich
Aldegrevers, Strassburg 1933, bl. 113). Aldegrever's prent is dus niet, gelijk P. LAFOND aanneemt
(Roger van der Weyden, Brux. 1912, bl. 31), een onmiddellijke, zij het ook vrije, interpretatie
van Rogier's schilderingen. Deze prent werd op haar beurt in 1569 gecopieerd door den toen
te Basel werkzamen Amsterdamschen houtsnijder Christoffel van Sichem (Zie: W. SCHMIDT in
J. MEYER'S Allgemeines Künstlerlexikon I, Lpz. 1872, bl. 246 No. 102 en hierbeneden noot
267:3).
Het is opmerkelijk, dat zoowel in het onderschrift bij Pencz' schildering als op Aldegrever's prent,
de eigennaam van den vorst niet genoemd wordt en dat de ter dood gebrachte jongeling hier
als diens zoon geldt, m.a.w. dat men te Neurenberg blijkbaar de legende volgens den Vlaming
THOMAS VAN CANTIMPRÉ uitbeeldde en niet volgens den ook door Rogier gevolgden Duitscher
CAESARIUS VAN HEISTERBACH. Zie voor de bijschriften: ZSCHELLETZSCHKY, t.a. p., bl. 134 e.v.,;
voor de beide versies hierboven noot 262:1.
Wat de schilderingen betreft, deze werden door restauraties in 1613 en 1824/26 ingrijpend
veranderd. Zie voor dit alles: A. KURZWELLY, Forschungen zu Georg Pencz, Lpz. 1895, bl. 36
e.v.,; afbeeldingen bij G.W.K. LOCHNER, Albrecht Dürers Wandgemälde im grössern Rathaussaale
zu Nürnberg, radiert von Philipp Walter, Neurenberg 1869.
In 1940 publiceerde CAMPBELL DODGSON een geillustreerde initiaal H, houtsnede naar Holbein,
ws. uit het jaar 1543 niet de geschiedenis van Herkenbald, (WOLTMAN, II bl. 205, 270), in een
artikel dat o.a. steunde op door schr. dezes verstrekte gegevens (‘An illustration by Holbein of
the legend of Herkinbald’, Journ. Warburg Inst. 3 (1939/40) bl. 241).
Tenslotte noemen wij nog een schilderij van Wertinger, 1517 gedateerd in het Rudolfinum te
Praag, voorstellende een ‘scène aan het ziekbed van een vorst’. Daar wij dit werk niet uit eigen
aanschouwing kennen, moet het onderwerp voorloopig in het midden gelaten worden.
2) Paneel 127 × 62 cm. Thans in het Museum te Hoorn (Catalogus 1924, No. 37). De bijbehoorende
tafereelen behandelen; I Cambyses, II Trajanus III Rechtszitting (in 1622 door J. Waben geheel
overschilderd), IV Herkinbald, V Zaleucus.
0

3)
4)
1)

2)

In TH. VELIUS, Chronyk van Hoorn, ed. Seb. Centen (1740) bl. 97 sub. A 1476 wordt het
vermoeden uitgesproken, dat genoemd schilderij identiek is met een in dat jaar door Jan Egbertsz.
als boete voor een mishandeling aan de stad geschonken schilderij.
Het tapijt bevindt zich in het Palazzo Doria te Rome. Zie voor een afbeelding Jahrbuch Kaiserhaus
34 (1918) bl. 70/1. Taf. VIII en de in de volgende noot genoemde litteratuur.
A. WARBURG, ‘Luftschiff und Tauchboot’ Gesammelte Schriften I, Leipzig 1932, bl. 241.
Zie voor twee Middelnederlandsche versies: S.S. HOOGSTRA, Proza-Bewerkingen van het leven
van Alexander den Groots in het Middelnederlandsch, 's-Grav. 1898, bl. 8, reg. 166 en bl. 53,
reg. 6.
Voor de bron van dit verhaal, ibid. bl. LII.
Een soortgelijk compositieschema - zij het ook met geheel andere inhoud - levert de eveneens
op een Doorniksch tapijt uitgebeelde Zegening van Jacob door Isaac (thans in het Museum te
Angers). De eenige afbeelding die wij van dit werk kennen is de prentbriefkaart, No. 26 van een
e

aan Angers gewijde reeks (Edition des Monuments Historiques au Grand Palais, Paris 8 ).
3) Ook in het probleem der autenticiteit konden wij ons bij deze studie uiteraard niet verdiepen.
Beka en Veldenaar kennen het verhaal niet en het schijnt beduidend jonger, dan het in de
geschreven kronieken over Willem de Goede's regeering steeds vermelde wonderverhaal van
het duel tusschen den zieken smid en den Jood. Zie echter voor een dergelijk streng en impulsief
optreden hierboven noot 260:1.
Behalve op de hierboven noot 260:1 genoemde plaatsen vindt men het verhaal in de Delftsche
V

uitgave der Divisiekroniek van 1591 (fol. CXVIII ), in de Amsterdamsche van 1595 (fol. CCXXX),
in de Dortsche van 1620 (bl. 375) en in de Haagsche van 1636 (bl. 374). SCRIVERIUS, die in zijn
Beschrivinge van Out Batavien (Arnhem 1612, bl. 424/ 25) aan het verhaal een plaats heeft
gegeven, laat de boer uit Zwijndrecht afkomstig zijn. In de Toetssteen bij de na zijn dood
verschenen uitgave van het Oude Goutsche Kronycxken (Amst. 1663, bl. 269) drukt hij een
geheel overeenkomstig verhaal af, door hem ontleend aan een geschreven kroniek, toen in bezit
van E. Wouter de Vries te Leiden, waarin de boer uit Kennemerland komt.
Bij M. BALEN, Beschrijvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677. bl. 735 wordt
Hendrik-Yden-Ambocht als woonplaats van den baljuw opgegeven (aldaar ook een opgave van
een aantal geschiedschrijvers die dit verhaal vermelden). Dat ons verhaal tenslotte in de omgeving
van Dordrecht werd gelocaliseerd, staat wellicht in verband met het oorspr. eveneens aldaar
spelende verhaal van den koedief, dat door den Brusselschen schoolarch REGNERUS DE WAEL
(1437-1469) in een neolatijnsch gedicht werd bezongen, zie: A.A. v. RIJNBACH, De Kluchten van
Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amst. 1926, waar verdere litteratuur (Klucht van de koe).
De eerste keer dat de rechtvaardigheid van dit exempel in twijfel wordt getrokken is - voorzoover
wij konden nagaan - in GOUTHOEVEN'S editie van de Divisiekroniek (Dordr. 1620, bl. 375) waar
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men het volgende bijvoegsel vindt: ‘Dese Justitie schijnt al te streng ende te hart te zijn, ende
de goede Grave Willem scheen sijn goetheydt doe vergheten te hebben’. De historiciteit schijnt
voor GOUTHOEVEN nog vast te staan, immers hij laat er op volgen: ‘Daer is een oude schilderye
van dese Historie op 't Raedthuys te Valencyn’. Daarentegen uitte pas in 1670 OUDENHOVEN
bedenkingen tegen de historiciteit van de gebeurtenis (Beschrijving van Dordrecht, bl. 543/- 44;
voor een plaats uit 1672 zie: KAMPINGA, Opvattingen, bl. 47/48).
In zijn aan PETRUS SCRIVERIUS opgedragen Bijschriften op de afbeeldingen der Graven van
Holland (1651) rekent ook OUDAAN den Graaf het geval aan:
‘Vorst Willem, die n o c h t a n s den naam van Goede draegt,
H o e w e l uw streng gerecht heel Nederland gewaagt’ (spatieering van mij).
4) KRAMM, Levens en Werken der Holl. en Vla. Kunstschilders, II Amst. 1858, bl. 354. s.v. Dolendo.

5)

1)

2)

3)

1)

Vgl. voor het motief: S. THOMPSON, Motif-index of Folk-literature V, Helsinki 1935, onder No. U
35 ‘Rich man seizes poor widow's cow’.
H. D'OUTREMAN, Histoire de la Ville et Comté de Vallentiennes, ill. & augm. par P. d'Outreman,
Douay 1639, bl. 157. Over een schilderij, dat volgens GOUTHOEVEN (zie noot 266:3) aldaar in
het stadhuis aanwezig zou zijn, spreekt D'OUTREMAN niet, ws. vergist G. zich dus.
KURZWELLY komt op bl. 44 e.v. van zijn hierboven 265:1 genoemde studie tot dezelfde
gevolgtrekking voor de verhouding tusschen de Neurenbergsche gerechtsstukken en de prenten
met dezelfde onderwerpen door Hans Sebald Beham en Aldegrever.
Leiden, Gemeente archief Gerechtsdagboek A 1574-1587 op 7 Junij 1582. Vgl. J.C. OVERVOORDE,
Uit de geschiedenis van het Leidsche raadhuis, Leiden [1916] bl. 15.
Het schijnt meer te zijn voorgekomen, dat op die plaats kunstwerken werden aangebracht. In
Amsterdam prijkten vier gravenbeeldjes eveneens op de tralie van de vierschaar, vgl. noot 25:7.
Deze prent werd vermeld door MULLER in het supplement zijner Historieplaten (Dl. IV, No. 211
A) en uitvoeriger beschreven door CH. M. DOZY in Obreen's Archief VII (1888/90) bl. 3. Het 8
regelige Latijnsche onderschrift vangt aan met: ‘Ergon ut Astraeam temerasse impuné puteris...
De geheele reeks Thronus Justitiae werd behandeld door C.M.A.A. LINDEMAN (Joachim Anthonisz
Wtewael, Utrecht 1929, bl. 137 e.v.), diens beschrijving der uitgave is evenwel niet geheel en
al juist. Daar n.l. de prenten, die alle 1605 of 1606 zijn gedateerd, het gegraveerde adres van
den Amsterdamschen uitgever Christ. van Sichem dragen, en er aan de reeks behalve de
gegraveerdetitel prent nog een met boekdruldetters gedrukt titelblad met het jaartal 1606 en het
adres van den Antwerpschen uitgever P. de Jode voorafgaat, moet m.i. de gevolgtrekking wezen,
dat Van Sichem de voor zijn uitgeverij gereedgemaakte koperen platen nog in hetzelfde jaar
1606 aan den Antwerpenaar overdeed. Men dient dus te spreken van Antwerpen als plaats der
uitgave en Holland als land van ontstaan en niet, gelijk Lindeman doet, van platen, die eerst in
Antwerpen in handen van de Jode waren en daarop aan van Sichem zouden zijn overgedaan.
Immers het reeds ingegraveerde adres van Van Sichem maakte De Jode's extra titelblad noodig,
terwijl het in het door L. aangenomen geval eenvoudig zou zijn weggelaten (Zie ook: H.F.
WIJNMAN, ‘De Van Sichem-puzzle’, Oud-Holland 46 (1929) bl. 236 en IDEM art. Van Sichem in
N. Ned. Biogr. Wbk., IX, Leiden 1933, kol. 1025/6).
Hierbij valt nog te wijzen op de gelijksoortigheid in onderwerp van deze reeks rechtsgevallen en
de in 1569 door Van Sichem tijdens zijn leerjaren te Basel vervaardigde houtsnede naar
Aldegrever's Herkenbald (Zie noot 265:1).
Het door De Jode toegevoegde titelblad is versierd met een medaillon, met het beeld van de
Justitia op een voetstuk, waarop de letters Z.D.C. (= Zacharias Dolende Celavit). Zie voor deze
toeschrijving, die LINDEMAN niet blijkt te kennen, de door PH. VAN DER KELLEN bewerkte catalogus
der veiling De Ridder (Rotterdam 9-IV-1874, No. 1093, noot 2).
LINDEMAN, t.a.p., bl. 139.
Albertina, Weenen, afgeb. bij LINDEMAN, t.a.p. Pl. XLII, T. 12.

2)
1) De prent wordt uitvoerig beschreven bij MULLER (No. 208, zie ook Dl. IV, bl. 20 en bl. 386) en
VAN STOLK (No. 139) welke beiden slechts exemplaren met het late adres G. Valck kennen. In
de ‘Atlas Muller’ van het Amsterdamsche prentenkabinet berust thans evenwel een exemplaar
met het adres van Clement de Jonghe, wiens opvolger Valck was. In het Leidsche prentenkabinet
bevinden zich verder exemplaren van de kleine prentjes (b.v. No. 1) met het adres van Cl. J.
Visscher; wellicht dat deze de eerste staat vertegenwoordigen. Evenzoo bij OVERVOORDE, Cat.
Prentverz. Dordr. No. 1109 en VAN GIJN, Dordracum Illustratum No. 2315.
De vier genoemde beschrijvingen kennen ook nog een ongenummerde achtste prent met een
geblinddoekte Themis door De Gheyn, welke in sommige gevallen tusschen de 6 kolommen
met de tekst der Divisiekroniek werd geplaatst, maar o.i. oorspronkelijk niet tot dit geheel zal
hebben behoord. Niet alleen omdat de verschillende handen binnen één werk een vreemd
verschijnsel zouden zijn, maar vooral omdat geen der hierna te behandelen navolgingen dit 8ste
prentje bevat.
Voor de belooning door de Staten-Generaal zie: J. DODT VAN FLENSBUBG, Obreen's Archief V
(1846) bl. 285. MULLER IV, bl. 386 vermeldt abusievelijk 1603 als het ontstaan. WURZBACH i.v.
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B. Dolende noemt een staat met het adres van Cl. J. Visscher en 1627 als jaartal ‘Wohl nach
einem älteren Bilde’.
De huidige verblijfplaats van de door Muller, t.a.p. IV, bl. 386 genoemde ontwerpteekening door
J. de Gheyn, welke zich in zijn dagen in de verzameling Scheltema bevond, hebben wij niet
kunnen opsporen.
1) Een schilderij in hotel ‘Het Reohthuis’ te Muiderberg, ± 1625 in de trant van L. Bramer en I.
Vromans, is een goed voorbeeld van een derg. navolging. (Voorl. lijst Ned. mon. v. gesch. en
kunst V, 1 (1921) Noordholland, bl. 264). Zie verder bl. 274 het schilderij in het stadhuis te
Gorinchem en de opmerkingen aldaar over de kleine medaillons ter weerszijden van het
middentafereel. Onjuist lijkt ons daarom ook de zoo juist geciteerde veronderstelling van
WURZBACH, dat Dolendo's prent naar een ouder schilderij zou zijn vervaardigd.
2) N.J.M. DRESCH, Cat. der verz. schilderijen in het stedelijk museum te Alkmaar5, Alkmaar 1932,
resp. No. 33, 34 en 35. Th. P.H. Wortel, ‘Niclaes van der Heek’, Oud-Holland 60 (1943) bl. 133
en 139.
1) Op de achtergrond gluurt nog een monnik tusschen de bedgordijnen door. Welke rol deze figuur
hier speelt kunnen wij niet zeggen.
1) De 10 teekeningen (afmetingen ± 16 × 10,5 cm) werden in 1895 van de Fa. Fred. Muller gekocht.
In de veiling N. van Bremen (15-XII- 1766) gingen als No. 588 ‘Vier stuks, zijnde een Historie
van de Baljuw en den Boer met zijn Koe .... door Buyteweg’ voor ƒ 10.- aan Busserus; in de
veiling Busserus (21-IX-1782) komen ze voor onder No. 1033. No. 1034 luidde: ‘Dezelven nog
eens anders door denselven’. Ws. zijn dus hier reeds de beide Amsterdamsche reeksen bij
elkaar. Inv. A. 3051 in Amst. draagt achterop het opschrift: ‘10 stuks de Koedief. W. Buyteweg
f. 1610’. Het getal van in totaal 10 teekeningen vindt men vermeld in de cat. der veiling J. de
Vos (30-X-1833, omslag UU, No. 2), waar zij ƒ 20, 50 opbrachten. In de veiling G. Lamberts
(18-XI- 1850) tenslotte vindt men onder No. 361 behalve een ‘Justitie over den Baljuw van
Zuid-Holland .... in 8 bladen’ (de prenten M. No. 209?) ook ‘derzelver Geschiedenis nog tweemaal
fraai geteekend, door W. Buytenwech, ieder voor 5 bladen’. Het geheele lot bracht toen ƒ 15.op,
2) De 6 stuks omvattende reeks te Weimar wordt beschreven bij WEIGEL, Aehrenlese, Lpz. 1836,
d

3)
4)
5)

6)
7)

1)

2)

3)

bl. 43, No. 279 , met de onjuiste opmerking, dat deze suite uit het Cabinet van N. van Bremen
afkomstig zou zijn, (voor die reeks, die slechts 4 stuks groot was zie hierboven (272:2). De
teekeningen zijn met een onaangenaam hard blauw gewasschen, zij zijn alle valsch gemerkt
‘W. Buyteweg’ en dragen volgnummers, die overeenkomen met de rangorde waarin WEIGEL ze
heeft beschreven. (Zie ook veiling J.A.G. Weigel, 15 Mei 1887, No. 157).
Aan deze reeks waarvan we de herkomst nader kunnen aangeven, ontbreekt het laatste tafereel.
Het zijn de inv. Nrs.: 3051, 3050, 3052, 3047, 3048, 3049.
Het opschrift achterop de eerste teek. dezer reeks (inv. A. 3051) vermeldt abusievelijk het jaartal
1610, dat wel een verkeerde lezing van het jaartal 1619 zal zijn. De dateering 1623 op de copieën
te Weimar kunnen wij niet nader verklaren.
In 1766 schijnen de twee ontbrekende bladen reeds aan deze reeks gemankeerd te hebben.
Zie hierboven (272:2). Deze incomplete reeks bestaat uit de inv. Nrs. 3045, 3054, 3046, 3053.
Een dergelijke kroon vindt men ook op Buytewech's teekening van een bruiloft (verzameling
Lugt), afgeb. bij M.D. HENKEL, Le dessin hollandais, Parijs 1931, Pl. 36 en op prenten naar B.
door M. Le Blon en C. Koning (afgeb. resp. in: Mededeel. Dienst v.K. en W., 's Gravenhage, II
(1926-31) bl. 185 en Oud-Holland 34 (1916) teg. bl. 197, Pl. 1).
Deze eigenhandigheid is boven twijfel verheven. De bladen II, IV en V zijn met dezelfde pen
gesigneerd: ‘buitewech fecit 1619’; ‘buitewech f.’; en ‘buitewech fecit’, blad V bovendien r.o. nog
eenmaal in hetzelfde handschrift ‘buitewech f.’ met het potlood, waarmede de eerste schets
dezer later met de pen opgewerkte teekeningen werd gemaakt.
Voor een stijlkritische vergelijking zie men b.v. de toch stellig wel eigenhandige twee teekeningen
met de geschiedenis van Tobias, eveneens uit de verzameling Königs, welke breed geschetste
studies wellicht ook als liber veritatis-exemplaren moeten worden beschouwd.
De bij WURZBACH i.v. Buytewech herhaalde opmerking van VAN DER KELLEN (Le peintre graveur
4

hollandais et flamand, ütr. 1866, bl. 110 ), dat er een reeks van 7 prenten met adres van Van
Gheyn naar B's teekeningen zou bestaan is hoogst waarschijnlijk onjuist. VAN DER KELLEN
bedoelde ws. Dolendo's groote prent (M. No. 208), die hij citeerde volgens de naam, voorkomend
op het oorspronkelijk niet daarbij behoorende prentje met de geblinddoekte Themis (zie hierboven
noot 269:1).
Daarentegen bestaat er een nauwe samenhang tusschen deze teekeningen en de door M. le
Blon gegraveerde illustratie voor BREDERO'S Boertigh Liedboek (Amst. 1622 bl. 11), waarvan
VAN DER KELLEN reeds aannam, dat ze naar een teekening van B. was vervaardigd (Michel le
Blon, 's-Grav. 1900, bl. 49, No. 225). Zie voor een afb. van deze prent Mededeelingen Dienst
van Kunsten en Wetenschappen 's-Gravenhage 2 (1931) bl. 185.
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Ook de teekening die 21-XI-1929 bij de Fa. Frederik Muller te Amsterdam werd verkocht (No.
5 van de catalogus, afb. aldaar), staat in stylistisch opzicht zeer dicht bij Buytewech's ontwerpen
voor het Oordeel van Graaf Willem.
4) Voorloopige lijst der Nederl. Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Dl. V, 1 De provincie
Noordholland (uitgez. Amsterdam), Utr. 1921, bl. 266; VAN ARKEL & WEISSMAN, Noord-Holl.
Oudh. IV, Amst. 1900, bl. 26 noemen het onderwerp abusievelijk rechtspraak van Otto III; de
juiste titel reeds bij VAN DER AA, Aardrk. Wbk. VIII (1846) bl.15 s.v. Naarden. Een afb. der raadzaal
in Het Huis oud en Nieuw I (1907) bl. 191.
HOFSTEDE DE GROOT noemt het werk ‘geschilderd door Abr. Bloemaert of althans zeer in zijn
manier’, zie diens notitie, thans berustend in het Rijksbureau voor de Monumentenzorg te
's-Gravenhage. De maten van het doek zijn 185 × 270 cm; op de lijst staat ‘Donum S.P.Q.N.
Anno 1619’.
5) Catalogus Rijksmuseum 1920 No. 98. Het stuk werd in 1884 aan het Oudheidkundig Genootschap
geschonken door de Erven van Mr. A.D. de Vries Az., die van 1877-1882 secretaris was van
o

het genootschap en het jaar daarop conservator. Het doek is valsch gemerkt ‘F. Francken A
1617’; de maten zijn 135 × 195 cm of 13/18 × het Naardensche voorbeeld.
Prof. Dr. J.Q. VAN REGTEREN ALTENA deelde mij eens mede, dat zijns inziens de maker van het
werk waarschijnlijk in de omgeving van Sal. de Bray moet worden gezocht.
1) Onjuist is de opgave bij MARTIN, Holl. Schilderk. I (2de dr. 1942) bl. 45, dat een schilderij met
dit onderwerp ook in het stadhuis te Oudewater voorkomt. Blijkens een mondelinge mededeeling
van de schr. leze men op die plaats Gorinchem i.pl.v. Oudewater.
In 's-Gravenhage vond men vóór 1688 in de zaal op het Binnenhof, die later de Lairessezaal
zou worden genoemd: ‘fraaie geschilderde glazen, continerende na de getuigenisse der Heeren
Raden in hun Berigt, historien van Justitie, door ouder Graaven als die van den Huize van
Bourgondie, geadministreert’ (J. DE RIEMER, Beschrijving van 's-Gravenhage I, Delft 1730, bl.
3

125; niet geheel juist geciteerd bij VAN DER BOOM, Glasschilderk. I, bl. 138 ).
2) Het schilderij bevond zich in de schepenkamer van het in 1859 afgebroken stadhuis, waar het
met een rijk versierde lijst bij de betimmering aansloot. Het bevindt zich thans in de
burgemeesterskamer van het tegenwoordige stadhuis. Vlgs. G.C. LABOUCHÈRE in Oudheidk.
de

Jbk. 3 Ser. XI (1931) bl. 62, werd het ‘wel ten onrechte aan Abraham Bloemaert toegeschreven’.
In H.A. VAN GOCH, Van Arkels oude Veste, Gorinchem 1908, bl. 76 wordt - ws. door een drukfout
- als jaartal opgegeven: 1604.
De bijschriften bij de geschilderde medaillons verschillen volkomen van die bij de prent. Op het
schilderij vindt men verder nog de vier volgende verzen, die de strekking van het geheel toelichten:

Siet wat het recht vermach, ghy Richters straft quae saecken
en wilt u nimmermeer Daer self aen schuldich maecken.
Siet wat begeirte werckt, Van ymants anders goet
t'begeiren van een koe Hier tlijff verliesen doet.
3) Daar ik het stuk niet uit eigen aanschouwing ken, moet hier in het midden blijven of wellicht de
medaillons van een andere hand zijn, ja zelfs of ze wellicht een andere herkomst hebben dan
het middenstuk.
1) J.C. OVERVOORDE, Catalogus van de prentverzameling der gemeente Leiden I, Leiden 1906,
No. 1760; de lezing aldaar ‘Audi et alteram partem’ is onjuist. In zijn boekje Uit de geschiedenis
van het raadhuis te Leiden, Leiden [1916] bl. 48-50 vermeldt OVERVOORDE onder verwijzing naar
Ordonnantieboek 5 Juli 1640, fol. 302, dat in 1636 aan Mr. Pieter van Couwenhoven, glasschrijver
werd opgedragen, een groot venster te schilderen voor de schepenkamer, waarop Salomon's
recht stond afgebeeld. Door de inmiddels plaats gevonden vernummering der Leidsche
archiefstukken blijkt het niet wel mogelijk de genoemde passage terug te vinden.
J a a r t a l : De heer E. PELINCK te Leiden, die de vriendelijkheid had mij op dit punt in te lichten
wees erop, dat de in het raam voorkomende wapens die zijn van schout, schepenen en griffier,
welke zitting hadden in 1627. Hij vond verder het besluit ‘glazen te maken op de Schepencamer
met der Stede Wapen’ (Burg. en Ger. Dagb. B 105, d.d. 4-XI-1627) en de volgende betaalpost
van 2-XI-1628: ‘twee hondert een ende sestich guldens van 40 groot 't stuck’ aan Pieter Pietersz.
Couwenhorn [niet Couwenhoven] ‘over 't maken van de wapens ende het schrijven van de glazen
in de camere van de Schepenen dezer stede’ Burg. Dagb. E (blauw 642) bl. 39. Men vgl. tenslotte
nog No. 1759 uit Overvoorde's catalogus met het volgende opschrift aan de achterzijde: ‘De
Patronen vande glasen in Schepenen [niet scepenen!] Camer gestelt in den Jare 1628’.
P l a a t s : Voor welk vertrek het raam is gemaakt is niet geheel en al duidelijk. Eigenaardig is,
dat ORLERS, wiens eigen wapen erop voorkwam, het raam niet vermeldt. Alleen VAN MIERIS zegt
over de schepenkamer: ‘Zij ontvangt het licht ten noorden van eene binnenplaats door
beschilderde glasen’ (F. VAN MIERIS & D. VAN ALPHEN, Beschrijving der Stad Leyden II, Leiden
1770, bl. 372). Daar het ontwerp de vorm heeft van de vensters der latere burgemeesterskamer,
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2)
3)
1)
2)

3)

mag worden aangenomen, dat in 1627 aldaar vierschaar werd gehouden. ‘Of dit nu deze glazen
zijn, die Van Mieris later in de Schepenkamer aan de achterzijde van het gebouw zag’ - aldus
de heer PELINCK - ‘is een open vraag’.
M a k e r : Ook de kwestie Couwenhorn-Couwenhoven is nog niet voldoende uitgemaakt. Wellicht
zijn het wisselende benamingen voor denzelfden persoon.
Couwenhorn wordt genoemd als de tweede leermeester van G. Dou (W. MARTIN, Het leven en
de werken van Gerrit Dou, Leiden 1901, bl. 23); een zelfportret met de pen kwam voor in de
veiling Dozy e.a. Amsterdam 6-V-1902, No.377; ibid. No. 395 ook een portr. van A. Walaeus,
naar D. Bailly met O.I. inkt op perkament; verder bevat het Album Amicorum van SCRIVERIUS
(thans Kon. Bibl; 's-Grav.) een allegorische teekening van zijn hand (fol. 147).
De naam Couwenhove(n) werd eerst door KRAMM verworpen (Levens en Werken der Holl. en
Vla. kunstschilders, bl. 909) maar op bl. 96 van het Supplement deelt hij een betaalpost mede
uit de Resolutiën der Staten Generaal d.d. 25-VII- 1636 betr. een leverantie door een glasschilder
van die naam.
OVEEVOORDE, Cat. Prentverz. Leiden, No. 1763.
OVERVOORDE Cat. prentverz. Leiden, No. 1764.
Voor dergelijke terrein-verhoogingen als compositie-middel zie: J. HELD, Dürers Wirkung auf die
niederländische Kunst seiner Zeit, 's-Grav. 1931, bl.17.
Haarlem, A. Rooman CIƆ IƆXXX [d. i. zonder twijfel 1630].
Als de a u t e u r van dit Droef-begin, Blyeynde-Spel noemt de Catalogue de la Bibliothèque de
C.P. Serrure, Brussel 1873, No.2990: G. KLINCKERT. De Catalogus der stadsbibliotheek te
Haarlem (1864 No. 189) noemt de naam van J.R. SWAANS. De Catalogus der Bibliotheek van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, II, afd. 3 Nederlandsch Tooneel,
bewerkt door TH. J.I. ARNOLD, Leiden 1887, bl. XXXI, No. 611 gaat niet verder op deze gissingen
in en stelt het werk onder GOUDANUS.
Niets met dit onderwerp te maken heeft de Opera-bouffon Den bedroegen Bailliuw door J.
TOUSSAINT-NEYTS, Amst. ± 1768.
Het p r e n t j e is beschreven bij MULLER, Historieplaten IV, bl. 21, No. 211 B ; VAN GIJN,
Dordracum Illustratum, No. 2319. Voor de toeschrijving zie noot 277:1.
Volgens de Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, Leiden 1847-65, is het stuk gericht tegen ‘den Baljuw Cloot’.
o

Een hekeldicht op Anthonis Cloots A 1630 komt voor in: W.P.C. KNUTTEL, Catalogus van de
a

Pamfletten-verzameling in de Koninklijke Bibliotheek VIII (Supplement), 's-Grav. 1916, No. 4006

Voor een Jacob Queeckel Jacobsz., die in 1537, 1540 en 1558 Bailliu van Zuid-Holland was en
gewoonlijk te Dordrecht resideerde zie: GOUTHOEVEN, Divisiekroniek, ed. 1620, bl. 76.
1) Vgl. b.v. de illustraties in de door SCRIVERIUS uitgegeven ed. van HEINSIUS (D. FRANKEN, L'oeuvre
gravé des van de Passe, Amst. 1881, No. 1348).
J.C. OVERVOORDE, Catalogus van de prentverzameling der gemeente Dordrecht, Dordr. 1899,
No. 1110 schrijft (zonder nadere argumenteering) de prent toe aan J. de Gheijn.
2) Zie noot 61:2.
1) MULLER, Hist. Pl. No. 209; VAN STOLK No. 140. In de atlas VAN STOLK berust een afdruk op één
vel, waaruit duidelijk blijkt, dat de prentjes met een vrij groote afstand tezamen op één plaat
waren geëtst. In stijl en uitvoering stemmen ze geheel overeen met een dergelijke reeks
o

II

betreffende de Wederdoopers te Amsterdam, A 1535 (M. No. 387; V. ST. No. 244 ).
2) MULLER, Hist. Pl. No. 211; VAN GIJN, Dordracum Illustratum No. 2316. Men blijkt dus Dolendo's
prent in het geheel niet gekend te hebben, anders had men - zelfs al volgde men Savery na het daar ontbrekende rijmpje allicht opnieuw overgenomen. In plaats van Dolendo's:

‘Een goet begin een kranok behagen,
Wanneer het eyndt de last moet dragen’,
vindt men onder No. 6 van Cl. J. Visscher's prentjes:

‘Den Rechter die het Recht vertreet
Is waert gerecht al ist hem leet’.
1) Voor een soortgelijk geval zie bl. 285 onderaan.
2) Ik ken slechts - uit de aanteekeningen van Hofstede de Groot - de volgende twee vermeldingen;
‘Een soetelaars Tent door Van Galen’, veiling M.v. Hoeken en Th. Hartsoeker, 's-Grav. 1-V-1742,
No. 329.
‘Een Pleisterplaats door Van Gaelen’, veiling Wed. Richard, Utrecht 26-IV-1757, No. 13.
3) Hij was gehuwd met de patriciërsdochter Rijckien van Ittersum en wordt in 1676 als
Gasthuismeester en in 1683 als Bankhouder genoemd. Zie K. LILIENFELD, in THIEME-BECKER 13
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5)

6)
1)
1)
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(1920) bl. 90, die hem ‘einen Meister von ganz ursprünglicher Begabung für dekorative
Historienmalerei’ noemt.
In blauw een dwarsbalk van zilver, beladen met een kruis van rood. Zie VAN HOEVELL,
‘Merkwaardigheden op het stadhuis te Hasselt’, Navorscher 53 (1903) bl. 222 en 320.
VAN DER AA, Aardrijksk. Wbk. der Nederl. V (1844) bl. 211, die het werk op 1638 dateert. Voor
het onderwerp vgl. noot 282:1.
De juiste toeschrijving en dateering geschiedde in 1903, toen het werk voor restauratie naar het
Rijksmuseum was opgezonden (B.W.F. VAN RIEMSDIJK, ‘Een merkwaardig stadhuis en een
merkwaardig schilderij’, Eigen Haard 1903, bl. 246 e.v.). IDEM, ‘De Schilder Nicolaes van Galen’,
Bull. Ned. Oudheidk. Bond 4 (1902/3) bl. 240/42 en ibidem 5 (1903/4) bl. 115/16 ‘Nog iets over
den schilder Nicolaes van Galen’.
Op. cit. bl. 735/36. Ets 216 × 320 mm. MULLER, No. 210; VAN STOLK No. 141; OVERVOORDE, Cat.
Dordr. No. 1112; VAN GIJN, Dordracum Illustr. No. 2318.
Ook in S. RIVIER, Viertal vaderlandsche tooneelspellen, Amst. 1790.
Het is het motief, dat in S. THOMPSON, Motif-index of Folk-literature 4, Helsinki 1934, onder No.
1353 ‘Woman deceived into sacrificing honor’ wordt beschreven.
Voor opgave van andere versies zie J.A. WORP in Oud-Holland 13 (1895) bl. 217 noot 3 en 4;
R. KÖLLER, Kleinere Schriften, hrs. v. JOH. BOLTE III, Berlin 1900, bl. 221; JOH. BOLTE in: Zt. des
Vereins für Volkskunde 12 (1902) bl. 64/5; M.J. BIN GORIM, Der Born Judas I, Lpz. 1918, bl. 107
en 366 en J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang II, 1, Haarlem 1923, bl. 245/6.
J. SCHELTEMA, Geschied- en letterkundig Mengelwerk II, 2, Amst. 1818, bl. 1; H. COLLOT D'ESCURY,
de

Holl. Roem IV 2 (1830) bl. 156; J.T. BODEL NYENHUIS in: Mnemosyne III reeks 2 (1831) bl.
412; I. VAN HARDERWIJK in: Vaderlandsche Letteroefeningen 2,(1833) bl. 650 (MULLER,
Historieplaten IV, bl. 386 No. 314 noemt deze verhandeling abusievelijk als in de Konst- en
Letterbode van 1837 opgenomen); H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des Vaderlands door Mr. W.
Bilderdijk III, Amst. 1833, bl. 359; H.M.C. VAN OOSTERZEE in: Nehalennia 1 (1849) bl. 268/9 en
ibid. 2 (1850) bl. 312 en IDEM in: De Tijdstroom III, 2 (1860) bl. 173
Daar de meeste dezer onderzoekers zich doorgaans niet bekommerden om de jaartallen der
eerste uitgaven der door hen geraadpleegde geschiedwerken, is het beeld dat zij geven toch
nog tamelijk verward. Voor een chronologische opsomming zie beneden noot 281:4.
3) In de door A. DE SMET uitgegeven Edele Coronycke van Vlaanderen, Antw. 1531, bl. 148-70.
4) PONTUS HEUTERUS, op. cit. Antw, 1584, bl. 165. Het verhaal, dat HEUTERUS naar hij vermeldt
aan een oud handschrift ontleende, moet betrekkelijk jong zijn. Zoo komt het nog niet voor in
het Oude Goutsche Kronycxken (1478), noch in de uitgaven der Divisiekroniek van 1517, 1530,
1585, 1591 of 1595. OLIVIER DE LA MARCHE, noch de eerste uitgave van de Chronyck van Zeeland
door J. VAN REIGERSBERGH (Antw. 1551) of de vertaling van COMMINES' Mémoires door Kiliaen
(Antw. 1578 en herdrukt door J.L.H. in 1612) kennen de geschiedenis.
Na PONTUS HEUTERUS nam LIPSIUS het op als exempel in zijn Monita ac exempla politica, Antw.
1605, Lib. II, Cap. 9, 7. Het verhaal verspreidde zich vervolgens over P. SCRIVERIUS, Out Batavia,
Arnhem, 1612, bl. 572; E. VAN METEREN, Historie der Nederlandscher oorlogen, 'sGrav. 1614,
fol.4/5 en W. VAN GOUTHOEVEN'S uitgave der Divisiekroniek, Dordrecht 1620, bl. 504 (naar G.
uitdrukkelijk opgeeft, ontleende hij zijn stof aan SCRIVERIUS).
Van de latere vermeldingen noemen wij slechts die in de tweede, in 1634 door JOHAN DE BRUNE
bezorgde uitgave van REIGERSBERGH'S Chronyk van Zeeland en in de derde editie van dit werk
door BOXHORN (1644).
Voor een opsomming der latere plaatsen bij 17de en 18de eeuwsche Fransche en Duitsche
auteurs zie: L. MORERI, Le grand dictionaire historique II, Amst. 1740, bl. 305, kol. 1 i.v. ‘Charles,
surnommé le Hardi’, daaraan kan nog worden toegevoegd: B. EXNERUS, Valerius Maximus
3

Christianus, Hannover 1620. Vgl. ook SMIDS, Schatkamer , bl. 182/83.
5) J.C.W. LE JEUNE, Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandsche Volkszangen, 's
Grav. 1828, bl. 92 en 26/7 ‘uit een blaauwboekje’. Voor de d a t e e r i n g van dit lied, waar de
vrouw den Hertog te Delft opzoekt, zie S. DE WIND in: Nehalennia 2 (1850) bl. 314. P. FREDERICQ,
Onze historische Volksliederen, Gent 1894, bl. 39/40 geeft een latere melodie; C.C. VAN DE
de

GRAFT, Middelnederlandsche Historieliederen, Epe 1904, bl. 8/9 kent het lied niet vòòr de 18
eeuw; F.K.H. KOSSMANN, De Nederlandsche straatzanger, Amst. 1941, bl. 44/5 noemt het
‘waarschijnlijk niet ouder dan omstreeks 1700’ (zie aldaar bl. 156 voor verdere litt. en vgl. D.
WOUTERS, Liederen uit de oude doos, Utr. 1942, bl. 23.) Dat het niet eer zou hebben bestaan
e

is hoogst onwaarschijnlijk, als men let 1 op het bovengenoemde argument van DE WIND, die
meent, dat slechts in de tijd van Willem den Zwijger een lied kan zijn ontstaan, dat Delft als hof
e

de

van den landsheer noemt, 2 op de verbreiding vòòr de 18
e

eeuw in historieboeken en litteratuur,
de

3 op de hieronder nader te bespreken, bij Danckertsz. uitgegeven prent (2

de

helft 17

eeuw).
6) In afwijking van J. TE WINKEL'S mededeeling (Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk.2, III, 1, Haarlem
1923, bl. 338/9), dat reeds de eerste uitgave van de Selfstrijt (Middelburg 1620) deze
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geschiedenissen bevat, zij opgemerkt, dat die pas te beginnen met de uitgave van 1628 bij
Adriaen van der Venne en Joost Ockersz. te 's-Gravenhage aan het eigenlijke werk voorafgaan.
2

Ook W.C.M. DE JONGE VAN ELLEMEET wijdt in zijn Museum Catsianum ('s-Grav. 1887) bij de
beschrijving van deze editie (aldaar No. 85) aan deze uitbreidingen geen aandacht. Voor Cats
mogelijke bronnen zie noot 281:4.
7) In Oud-Holland 13 (1895) bl. 217 noemt J.A. WORP als mogelijke bron voor RODENBURG: E. VAN
METEREN, Historien der Nederlandschen oorlogen (1599). Deze mededeeling is onjuist. W.
bedoelde ws. diens Hist. der Ned. oorlogen van 1614, een posthume en door LEDENBERG en
ws. ook DE GROOT bewerkte uitgave van het eerstgenoemde boek (zie hierboven noot 281:4).
Nog in 1876 verscheen van H. CONSCIENCE, De Gerechtigheid van Hertog Karel (ree. Tijdspiegel
1877 II, bl. 164).
Behalve aan de historieschrijvers kan o.i. ook gedacht worden aan invloed van het zoojuist
genoemde volkslied. Zooals Hooft in 1612/13 het lied van Gerard van Velsen als uitgangspunt
voor een historisch drama had gekozen, kan Rodenburg zich door een oude, in de volksmond
voortlevende legende hebben laten inspireeren, al heeft hij voor zijn documentatie stellig ook
de geschiedwerken van zijn tijd opgeslagen. Bij RODENBURG heet de stadhouder Vrederijck, de
burgervrouw Bataviana, haar man Balthazar. Voor de latere traditioneele namen Rhynsault en
Sapphira zie beneden noot 283:2.
1) Als uitzondering moeten wij noemen het schilderij, dat minstens tot het midden der 19de eeuw
op het in 1912 vernieuwde stadhuis van Purmerend aanwezig was, en dat zoowel door G. VAN
SANDWIJK: (Kronijkmatige en geschiedkundige Beschrijving van Purmerende, Purmerend 1839,
bl. 159) als door A.J. VAN DER AA (Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden IX, Gorinchem
1847, bl. 299) als ‘Oordeel van Karel den Stoute’ wordt beschreven.
De tegenwoordige verblijfplaats van het schilderij is onbekend. Daar het verhaal van het Oordeel
de

van Graaf Willem in de 19 eeuw veel minder verbreid was dan dat van Karel den Stoute,
kunnen de beide schrijvers de hun onbekende voorstelling benoemd hebben met de naam van
het hun bekende verhaal.
Als tweede mogelijke uitbeelding van het Oordeel van Karel den Stoute noemen we het hierboven
behandelde schilderij van N. van Galen te Hasselt (zie bl. 279). Dat VAN DER AA, op. cit. V. 1844,
bl. 211 ook dit stuk als het Oordeel van Karel den Stoute beschrijft behoeft echter om dezelfde
redenen al evenmin zwaar te wegen.
Stellig onjuist is MULLER'S mededeeling (Historieplaten IV, bl. 24/5) dat er twee schilderijen
bestaan van Dirk Stuerbout [= Dirk Bouts] die deze geschiedenis in beeld brengen (zie: W.
SCHÖNE, Dieric Bouts und seine Schule, Berlin 1938, bl. 275 Bildthemen-Registers s.v.
‘Gerechtigkeitsbilder’). Daar MULLER geen bron voor zijn bewering opgeeft, is de wijze waarop
ze in de wereld kwam niet meer na te gaan. Hoogstwaarschijnlijk zal ze moeten worden
toegeschreven aan een verwarring met Bouts' beide Leuvensche stukken met het Oordeel van
Otto III (zie hierboven noot 263:1).
TE WINKEL IV, bl. 131 noemt een gedicht van G. Brandt op een Gerecht van Hertog Karel van
Borgogne door Adriaan Backer; het werk komt niet voor in BAUCH'S monografie.
2) Op de achtergrond voltrekt zich de lugubere onthoofding van den burger, dien de gouverneur
in de gevangenis ter dood laat brengen.
3) MULLER No. 314 en 211. Dat de prenten ook als pendants bekend waren bewijzen de twee
tweeregelige gedichtjes door J. VOS, welke niet als bijschriften daarop voorkomen, maar afgedrukt
zijn in diens Gedichten (I, Amst. 1662, bl. 572).
Uit MULLER'S beschrijving krijgt men ten onrechte de indruk, dat in het onderschrift bij deze prent
de vrouw Saphira en de koopman Pt. Stalins wordt genoemd. MULLER ontleende die namen aan
het bijschrift bij zijn No. 315 (zie beneden noot 283:4). Kennelijk een vergissing is het, dat hij na
het opschrift te hebben overgenomen (‘Justitie van Carel den Stouten... over seker Gouv. in
Zelant’), in de volgende regel spreekt van een gouverneur van Gelderland.
MULLER denkt dat zijn No. 211 Suppl. (door Savery) een vroegere staat is van zijn No. 211 (de
bij Danckertsz. uitgegeven prent). HENKEL beschrijft in zijn artikel over Savery in THIEME-BECKER
in plaats van diens prent van Willem den Goede een dergelijke van Karel den Stoute welke wij
nergens hebben teruggevonden. Dezelfde noemt in zijn lijst der werken van Sillemans, eveneens
in THIEME-BECKER, een stel met de beide rechtsspraken dat wij evenmin kunnen aanwijzen. De
ons bekende uitgaven dezer twee prenten zijn: Willem de Goede: Iste staat C. Danckertsz
(R.P.K.L.); IIde staat H. Allardt (M. No. 211, VAN ST. No. 142, S. VAN GIJN, Dordracum Illustratum
II, No. 2316 als R. (!) Savry).
Karel de Stoute: Iste staat C. Danckertsz. (R.P.K.L.); IIde staat H. Sweerts (M. No. 314); IIIde
staat I. Bormeester (VAN ST. Suppl.; nog niet in de gedrukte catalogus opgenomen).
1) Het is zelfs waarschijnlijk, dat in de Hollandsche versies van het verhaal van den om
vrouwenkracht ter dood gebrachten gouverneur de plaats der terechtstelling binnenskamers
wordt gekozen naar analogie van het Rechtsgeval van Graaf Willem den Goede. In J.L.
GOTTFRIED'S Historische Kronyck komt n.l. een versie voor, waar het feit te Como en onder

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

Gonzaga plaats heeft. Gelijk reeds hierboven (noot 255:2) werd medegedeeld, zijn de prentjes
in de Holl. vertaling door J. van Meurs naar Merian gecopieerd. Deze illustratie nu onderscheidt
zich in niets van het algemeene schema voor gerechtigheidsstukken. Rechts in een zaal, een
vorst op een troon, waarvoor het gedwongen huwelijk plaats vindt, op de achtergrond een
doorkijkje naar een plein, waar de boosdoener wordt opgehangen.
GOTTFRIED ontleende - wat hij niet vermeldt - zijn verhaal aan JOH. À CHOKIER, Thesaurus aphoris
morum politicorum, Mainz 1619, Lib. II, Cap. 15. M.a.w. hebben we hier te maken met een versie,
die in 't geheel geen contact heeft gehad met het verhaal van den koeroover of met de
afbeeldingen van Herkenbald's sterfbed; dienovereenkomstig ontbreekt ook in de afbeelding
elke invloed van die versies.
2) Als eerste b e w e r k i n g e n noemen wij de tooneelstukken door PIETER VERHOEK (Karel de
Stoute, Amst. 1689) en ROELAND VAN LEUVE (Gestrafte Boosheyd, in diens Mengelwerken I,
Amst. 1723, bl. 197 e.v.). De laatste editie van VERHOEK'S drama, dat in 1710, 1724, 1726 en
1741 werd herdrukt, is voorzien van vijf prentjes door J. Wandelaar, die niet gelijk men uit MULLER
(Historieplaten IV, bl. 24, No. 315) zou kunnen opmaken, voor dit boek zijn vervaardigd, maar
aan het bovengenoemde werk van VAN LEUVE zijn ontleend.
VAN LEUVE'S Gestrafte Boosheyd verscheen verder ongeïllustr. te Gent bij Cornelis Meyer (z.j.).
Deze uitgave staat in de Tooneelcat. der Mij. v. Ned. lett. ten onrechte op diens naam (zoo ook
me

in de Biogr. nat. de Belgique t. XIV
i.v. Corneille Meyer).
VERHOEK'S Karel de Stoute bleef meer dan een eeuw op het tooneel, totdat het in 1818 werd
verdrongen door M. WESTERMAN'S bewerking van dezelfde stof, waaraan het zoojuist gegeven
citaat is ontleend. Zie voor dit werk: J. SCHELTEMA, Geschied- en letterkundig Mengelwerk II, 2,
Amst. 1818, bl. 1 en 33/4.
de

In de 19 eeuw werd de stof verder behandeld in gedichten door Q. DE FLINES (in: Dichtvruchten
van den vriendenkring ‘Kunst door vrindschap volmaakter’ VIII. Amst. 1809. bl. 107); A.v.D.
de

WILLIGEN (in Mnemosyne, 3 reeks I (1829/30) bl. 365) en W.J.A. HUBERT (in: Europa 1860, II
bl. 159-179).
De n a m e n Claudius Rhynsault (voor den gouverneur) en Sapphira en Paul Danvelt komen
het eerst voor in ADDISON'S Spectator (ed. London 1765, Deel VII No. 491; in het Ned. vertaald
door P. DE CLERCQ, De Spectator V, Amst. 1726, No. 42, bl. 316). De eerste nam GELLERT van
hem over in zijn berijmde legende Rynsolt und Lucia (Sämtliche Schriften 1769 I, bl. 251; vertaald
in het Nederlandsch door H.J. ROULLAUD in de bundel Fabelen en vertelsels van C.F. Gellert in
Nederduitsche vaerzen gevolgd, Amst. 1772-74).
Bij deze versies sluit zich - blijkens de eigennaam - ten nauwste aan het onooglijke prentje
‘Rhinsault (gouverneur van Zeeland) om vrouwen verkrachting gedood’ (VAN STOLK, No. 199
uit de Staatkundige Historie van Holland, Amst. 1756-82, DI. IV, bl. 71, pl. 26). Aanmerkelijk
beter is de prent door N. VAN DER MEER jun. naar J. BUYS uit de reeks Plaaten behoorende tot
de Fabelen van Gellert, Amst. 1779.
3) Zie: MULLER, Historieplaten IV, bl. 25 en Mnemosyne, 3de reeks I (1829/30) bl. 371 5).
4) MULLER No. 315 = VAN STOLK No. 12 plaat 4, het ontwerp was van W.H. Schmidt.
5) De veel belezen VAN LENNEP poogde het verhaal nog eens tot nieuw leven te wekken. Zie zijn
Nederlandsche legenden, 's Grav. 1842, bl. 60 met een prent van H. ten Kate.
6) BRILL heeft in een opstel ‘De oorzaak van den aanslag der Edelen tegen Graaf Floris V’ de vorst
gezuiverd van de blaam van verkrachting van Ger. van Velsen's vrouw, en heeft verder
aangetoond, dat Velsen in 1303 nog in leven was (zie: W.G. BRILL, Voorlezingen over de
Geschiedenis der Nederlanden III, 1, Leiden 1879, bl. 1 e.v.).
1) C.C. VAN DE GRAFT, Middelnederlandsche Historieliederen, Epe 1904, bl. 48 en A.C. BOUMAN,
‘Het lied van Geraert van Velsen’, Tijdschr. v. Geschiedenis 49 (1934) bl. 424-35.
2) Beschrivinge van Ovt Batavien, Amst. 1646, bl. 374 (gecit. bij KAMPINGA, t.a.p., bl. 41). Twee
jaar later schreef ORLERS, onder verwijzing naar SCRIVERIUS: ‘So dat het versufte Liedeken onder
't gemeene volc dwalende niet dan voor een Fabel en is te houden’ (Beschrijvinge der stad
Leyden, Leiden 1614, bl. 235).
In de regels: ‘Ic seg u dat ic seker weet/ Dat de grave hilt over spel’ (d.w.z. dat de graaf het als
scherts opvatte), zag men de toespeling op een door Floris bedreven overspel.
3) Voor de vertaling van BEKA'S uitdrukking ‘rotatus’ zie BRILL, t.a.p., bl. 30/31.
Het is merkwaardig, dat STOKE (V, 397) als aanduiding voor de martelingen, die Van Velsen
onderging, het moeilijk vertaalbare woord‘taenden’ heeft (vgl. BOUWMAN, t.a.p., bl. 431/32).
4) De uitgave werd vroeger op naam gesteld van JANUS DOUSA, die het voorzag van een berijmde
voorrede in de landstaal. Thans geldt algemeen H.L. SPIEGHEL als de uitgever (A. VERWEY,
Hendrick Laurensz. Spieghel, Gron. 1919, bl. 52; H. DE BUCK. De studie van het
middelnederlandsch tot in het midden der 19de eeuw, Gron. 1931, bl. 6 e.v.
5) Voor de opvoeringen zie noot 104:6. Een navolging, opgevoerd door de rederijkerskamer De
Sonnebloem te Ketel, komt voor in Vlaerdings Rederijck-berg, 1617.
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Op de eerste uitgave van 1613 volgden vòòr 1636 nog drie drukken. In dat jaar verscheen het
werk in de toen door J.V.D. BURGH uitgegeven Gedichten van HOOFT. Behalve in de daarop
volgende herdrukken der Gedichten zag het werk in de 17de eeuw nog 11 maal en in de 18de
eeuw nog 3 maal het licht.
1) Volgens W.H.N. VAN WEL, ‘Hooft's Geeraerdt van Velsen’ (Nieuwe Taalgids 35 (1941) bl. 351)
vertoonen intrige en opzet van Hooft's drama opmerkelijke overeenkomsten met de voorstelling
van I.I. PONTANUS in zijn Rerum et Urbis Amstelodamensium Historia, 1611.
2) SIXTINUS' aan Samuel Coster opgedragen treurspel Geraert van Velsen lijende was bedoeld als
een vervolg op HOOFT'S drama. Het stuk, dat in en om Leiden speelt, behandelt het wisselend
2

verloop van Velsen's rechtsgeding (TE WINKEL, Ontwikkelingsgang Ned. Lett. III, Haarlem 1923,
bl. 137). Het werd nog in 1663 en 1665 herdrukt.
3) Droef-eyndend spel tusschen Graef Floris en Gerrit van Velsen. Het drama werd gespeeld op
de Brabantsche kamer 't Wit Lavendel ‘daeghs naer Nieuwe Jaer 1628’. Het is ws. wel ontstaan
in concurrentie met het aan Sam. Coster opgedragen stuk van SIXTINUS, die ook het stuk had
geleverd, waarmede Coster's Academie in 1617 was geopend.
4) R.C. BOER, ‘Het Lied van Geraert van Velsen’, De Gids (1899) II, bl. 273 e.v. wijst op Deensche
liederen, waarin de moord op koning Erik Glipping (1286) behandeld wordt en die op vele punten
overeenkomst vertoonen met het lied van Gerard van Velsen.
Het motief van een vorst, die de vrouw van één zijner vasallen tijdens diens afwezigheid aanrandt,
komt ook voor in de Nederduitsche sage, waarvan de Gotenkoning Ermanarik de held is (vgl.
ook J.W. MULLER, ‘Sporen van Oudgermaansche en andere overleveringen’, Tijdschr. voor Taalen Letterkunde 30 (1911) bl. 79).
BOUWMAN (vgl. noot 284:1) wijst nog op enkele andere gevallen, waarin ook de dood van een
geliefd vorst door een geheime liefdesgeschiedenis wordt verklaard (Attila's dood; geschiedenis
van den Spaanschen koning Alfonso VIII, † 1214, het thema van GRILLPARZER'S Jüdin von
Toledo).
Onbekend was de spijkerton als folterwerktuig niet. Zie K. VON AMIRA, ‘Die germanischen
Todesstrafen’, Abh. d. bayer. Ak. d. Wiss. 31 (1922) Abh. 3, bl. 138, ‘Die Nageltonne’.
Voor het motief van het rollen in een vat met spijkers zie: S. THOMPSON, Motif-index of
Folkliterature V, Helsinki 1935, No. Q 463. Vgl. ook TOLLENS' aan het Zweedsch ontleende
ballade Nanna (Gezamenlijke dichtwerken, Leeuwarden 1855-57, VIII bl. 39).
5) De hier geproduceerde fresco van G i u l i o R o m a n o uit het Palazzo del Te te Mantua (1530)
maakt deel uit van een reeks Romeinsche helden, de eerste was Horatius Cocles. Er bestaat
naar deze voorstelling een prent door Diana Ghisi (B. XV, bl. 447, No. 36) en een andere door
Henricus van Schoel (Prentenkabinet Amsterdam, It. 43, vgl. H. DOLLMAYR, ‘Giulio Romano nnd
das classische Alterthum’, Jhrb. Wien 22 (1901) bl. 203).
De prent van G e o r g P e n c z (B. VIII, bl. 342, No. 77; 116 × 74 mm) behoort tot een dergelijke
reeks, die verder bevat: Mucius Scaevola, Marcus Curius en Titus Manlius.
Ook van H.S. B e h a m is een Regulus-prent bekend (B. VIII. bl. 75, No. 71).
Voor verdere a f b e e l d i n g e n zie de opsomming bij VON AMIRA (vgl. noot 284:3) bl. 389. Op
B r u e g e l 's Avaritia wordt een vrek in een spijkerton gerold (J..B.F. VAN GILS, Een andere kijk
op Pieter Bruegel den Ouden II, 's-Grav. 1941, bl. 66). Een Regulus die niet in een ton, maar
op een plank met spijkers wordt gemarteld vindt men in Colard Mansinon's uitgave van
BOCCACCIO's De casibus virorum illustrium in het Fransch (De la Buyne des nobles hommes et
femmes, Brugge 1476; afb. bij DELEN I, Pl. 56, No. 2).
Ten slotte dient te worden opgemerkt, dat ook de h i s t o r i c i t e i t van de terechtstelling van
51

Marcus Atilius Regulus geenszins vast staat. Vgl. PAULY-WISSOWA II (1896) s.v. Atilius ), kol.
8

2088, reg. 18 en W.L. HERSLET, Der Treppenwitz der Weltgeschichte , Berlin 1912, bl. 129/30
waar verdere litt.
1) Afgedrukt achter A. MONTANUS, Beschrijvinge der eerste inwoonders van Aemstellandt, Amst.
1664.
2) De anonieme prentjes zijn te groot voor het boekje (109 × 133 mm). Ze behooren bij DOMSELAER'S
Van d'oude Heeren van Aemstel en Aemstellandt, het tweede hoofdstuk van het tweede deel,
dat afzonderlijk is gepagineerd en waarvan het eerste hoofdstuk is getiteld: d'Eerste beginselen
van Hollandt, eertijdts genaemt Batavia; na 't gevoelen van Mattheus Vossius, Hollandts
History-Schrijver. De plaats der illustraties, die beschreven zijn bij MULLER, Historieplaten No.
180 en Dl. IV, bl. 19, is: Verkrachting, bl. 113; Moord, bl. 163; Executie, bl. 183.
o

Het werkje bevat verder gravures, beschreven bij MULLER onder No. 161 Slag te Anen (A 1227,
o

bij bl. 42) en No. 168 Bisschop Hendrik van Vianden keert te Utrecht terug (A 1257, bij bl, 59)
o

benevens bij bl. 218 Wolfart van Borselen te Delft door een volksoploop vermoord (A 1299;
vgl. MULLER No. 188; VAN STOLK No. 126/27).
3) Bij bl. 80; afin. 119 × 138 mm. De reeds bestaande prenten vertoonen gedeeltelijk kleine
afwijkingen, waarvan we de voornaamste ter herkenning opsommen:
Verkrachting (bl. 70) lichtval op de muur gearceerd, vloer betegeld.
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Moord (bl. 96) geheel als in vorige uitg.
Executie (bl. 104) kruisarceering in het raam rechts.
Verder vindt men in dit werk bij bl. 145 een nieuwe gravure (113 × 137 mm) Jan van Renesse
o

verdrinkt te Kuylenborg in de Lek (A 1304; vgl. MULLER No. 199).
4) Het werk bevat n.l. als 2de boek T. VAN DOMSELAER'S Verhaal van 't leven, en dappere Krijgsdaden
der Oude Heeren van Aemstel.
De afbeeldingen die ± 115 × 144 mm nieten zijn:

5)

6)
7)
8)

bl. 29 [1]

Slag te Anen (copie in dez. richting als
de ed. v. 1664 en '65. Fijner bewerkt,
figuurtjes kleiner).

- 36 [2]

Bisschop Hendrik van Vianden keert te,
Utrecht terug.

- 61 [3]

Verkrachting (naar DOMSELAER 1665).

- 68 [4*]

Valkenjacht (105 × 145 mm).

- 80 [5*]

Moord.

- 87 [6*]

Executie (à rebours naar DOMSELAER
1665).

-105 [7]

Wolfart van Borselen te Delft vermoord
(dezelfde koperen plaat als Domselaer
1664 en '65).

-119 [8]

Jan van Renesse verdrinkt te Kuylenburg
(voorsteven verticaal gearceerd; in
DOMSELAER 1656 horizontaal).

* Afgeb. in: P.C. HOOFT, Geeraerdt van Velzen, m. inl. en aant. voorz. d. W.L.D. VAN DEN BRINK
Zwolle 1928, resp. bl. 32/33, 82/83, 84/85.
De prenten bevinden zich bij dezelfde bl. als in de druk van 1693. Hoewel het titelblad spreekt
van ‘verbeeterde Figuren’, zijn de illustraties van dezelfde platen afgedrukt, die slechts op enkele
plaatsen werden bijgewerkt.
Van de Moord op Floris de Vde verscheen verder nog een illustratie door P. Tanjé, naar B.F.
du Bourg (147 × 190 mm) in het derde deel van WAGENAAR'S Vaderlandsche Historie (Amst.
1750). De ontwerper van dit prentje heeft vooral getracht zijn personen in historisch juistere
costuums voor te stellen. Het gevolg was, dat zijn edelen met hun kielen en mutsen een wel
zeer dorpelijke indruk maken.
Volledigheidshalve vermeld ik nog een XVIIIde eeuwsch handschrift betreffende de Historie van
Floris V, dat voorkwam op de veiling Hertzberger, Amsterdam 31-III-1941, No. 288. ‘Geillustreerd
met tientallen interessante portretten n. De Gheyn, Miereveldt, Savry, Schouman, Troost,
Vinkeles, e.a. benevens eenige historische gravures en kaarten. In 3 dln. H. leer, in - 4.’ Ik ken
deze verzameling niet uit eigen aanschouwing.
MULLER No. 180; VAN STOLK No. 117. Ten onrechte vermoedt MULLER, dat de plaat eerst voor
een ander doel gediend heeft.
Atlas VAN STOLK, Rotterdam, No. 119, penseel en potlood op perkament, 28 × 22 cm.
A. HEPPNER, ‘Pieter Quast en P.C. HOOFT’ Maandblad voor beeldende Kunsten, 14 (1937) bl.
370; Idem, ‘Jan Steen and the Rederijkers’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes III
(1939/40) bl. 36 en 38; S. GUDLAUGSSOON, Ikonographische Studien über die holländische
124

Malerei und das Theater des 17. Jhts., Wrzb. 1938 (Diss. Berlijn), bl. 70 .
9) Quast heeft meermalen een werk van HOOFT geïllustreerd. Een teekening te Weenen hangt
samen met H's Achilles en Polyxena (afb. bij A. HEPPNER, ‘Pieter Quast en P.C. Hooft’, Maandbl.
v. bld. K. 14 (1937) bl. 376) en een schilderij in het Gemeente Museum te 's-Gravenhage vertoont
het tweede tableau uit H's Vertooningen over het twaelfjarige Bestandt (HOOFT, Gedichten ed.
F.A. STOETT I, Amst. 1899, bl. 85), welke een scène uit de geschiedenis van Brutus als onderwerp
heeft.
Verwarrend is het, dat GUDLAUGSSON, Ikonogr. Studien, bl. 107 spreekt van Hooft's ‘Lucretiaspiel’.
Een derg. stuk bestaat niet. Wèl is het derde tableau met het verhaal van Lucretia een onderdeel
dezer Brutus-vertooningen. Zie de afbeeldingen in de Platenatlas bij de Ned. Literatuurgesch.
door POELHEKKE en DE VOOYS, 3de dr. 1923, bl. 29).
De diverse uitgaven van HOOFT'S drama's zijn niet geïllustreerd. Wel bevat de uitgave der
Gedichten (Amst. 1644) een titelblad door C.v. D[alen], waarop links het Bestormen van het
Huys te Muyden, rechts Daifilo aan de bron en op de achtergrond Baeto bij het opgebaarde lijk
van Richeldin. Hetzelfde titelblad deed nogmaals dienst bij de uitgave van 1668.
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1) E i g e n n a m e n . MARCUS VAN VAERNEWIJCK, Historie van Belgis, Gent 1565 noemt de gravin
Mathilde en de bisschop Otto.
J a a r t a l . De Tabula Egmundana (geschr. kort na 1464) en JOH. À. LEYDIS, Chronicon Hollandiae
o

2

(geschr. vòòr 1469) dateeren het voorval A 1267 (ROMEIN, Geschiedschr. bl. 113 en 119 ). 3

SMIDS, Schatkamer 1774, bl. 295 geeft op: 1214 of 1266. - Een Augsburgsche prent van 1683
o

betreffende een vierling vermeldt ons verhaal A 1276 of 1313 (vgl. E. HOLLÄNDER, Wunder,
Wundergeburt und Wundergestalt in Einblattdrucken des 15.-18. Jhts, Stgt. 1921, bl. 241). - De
tusschen 1416 en 1435 geschreven wereldkroniek van H. KORNER stelt het feit op 1300.
Margaretha is hier de gemalin van Jan van Holland, en hoont niet een bedelvrouw maar Katherina,
echtgenoote van een ridder Simon (J.G. ECCARD, Corpus historicum medii aevi II, 955-56; vgl.
2

R. KÖHLER in K. WARNKE'S uitg. der Lais de Marie de France , Halle 1885, bl. LXVI e.v.).
De oudste v e r s i e , waarin de bedelares optreedt, is de zoojuist genoemde Tabula Egmundana.
Voor het a a n t a l der kinderen, zie noot 288:1.
2) P. SÉBILLOT, Le folk-lore de France IV, Paris 1907, bl. 292, ‘La dame aux nombreux enfants’ en
S. THOMPSON, Motif-index of folkliterature V (1935) bl. 23, No. L-435-2-1, ‘Woman with three
hunderd sixty-five children’.
3) Vgl. A. DE COCK, Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik, Antw. 1918, bl. 14/15. Voor het daar
o.a. genoemde voorbeeld van den Ridder met de Zwaan zie ook: TE WINKEL, Ontw. Ned. Lett.
1

I (1922) bl. 349 .
1) DR. GORGON, ‘Gas de fécondités phénoménales’, La chronique médicale 6 (1899) bl. 398 en J.
SCHENCK VON GRAFENBERG, Παρατηρησεων sive observationum medicarum volumen, Basel &
Freiburg 1584-97, ‘Partus numerosus’ (bl. 642 der ed. Frankf. 1609).
Aantal der kinderen:
9. Sage ter verklaring van de naam en het wapen der Provençaalsche familie De Porcelets (G.
EYSENBACH, Histoire du blason et science des armoiries, Tours 1848, bl. 377).
11. Afbeelding van ‘une dame, nommée Dorothée, avec une ventrée de onze enfants’ uit R.
BELLEFOREST, Histoires prodigieuses, Paris 1582 (afgeb. in J. LIEURE, La gravure dans le livre
et l'ornement, Paris & Brux. 1927, Pl. 38, No. 158).
13. Sage ter verklaring van de naam der Waalsche familie Trazegnies; de vrouw bevalt als een
zeug van 13 kinderen (DE COCK, t.a. p. bl. 16 e.v.).
36. ‘Marten Crommer schrijft in sijne Chronijcke van Polen, dat in de Staat van Cracow int Jaer
1296 de Huysvrouwe van Grave Buboslaus ses en dertich kinderen t'seffens baerde, die allegaer
levendich bleven, t'welck tegen alle maximen ende regelen der Medecijnen ende naturaliste
Philosophen is strijdende, ja teghen den ordinarisen cours der natuere selve. Niet te min daer
en is geenen so absoluten regel, of hij en lijd wel somtijs exceptie, daer de genade, of de straffe
Godes toe comt: Die door sijn almoghentheyt de nature ende de cracht vande Elementen te
boven gaet’ (J.F. LE PETIT, Nederlantsche Republycke, Arnhem 1615, bl. 148, naar M. CROMERUS,
De Orig. et rebus gestis Polonorum).
52. SEBASTIAAN BRANT vertelt, dat in zijn dagen een vrouw in ‘Francia orientalis (que Germanie
pars est’) 52 kinderen baarde. Deze wonderlijke gebeurtenis is a f g e b e e l d in de ed. van de
Esopi Appologi te Basel 1501 (Jac. de Phortzheim) naast de 5-ling, die ten tijde van keizer
Augustus het levenslicht aanschouwde (L. HERVIEUX, Les fabulistes latins I, Paris 1893, bl. 387,
No. 9. Het aldaar genoemde ex. dezer uitgave is dat uit de Bibl. Thysiana, zie de cat. van 1879
door P.A. TIELE, bl. 301).
2) Deze verklaring, die zich beroept op het opschrift van een te Loosduinen opgedolven oude
grafzerk vindt men in de Oudheden en Gestichten va Delft en Delfland, mitsgaders van
's-Gravenhage... uit het Latijn [van H.v. HEUSSEN] vertaald en met Aantekeningen opgehelderd
door H.V.R. [= H.v. RHIJN], Leiden 1720, bl. 464. VAN ANDEL citeert in zijn hieronder genoemde
studie VAN HEUSSEN'S Batavia Sacra van 1715, in welk werk ik niets dienaangaande heb
teruggevonden (vgl. I, bl. 224 en II, bl. 180). De t i j d r e k e n k u n d i g e verklaring ook bil S.
MULLER, Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 's-Grav. 1890, bl. 13 noot
3.
De Catalogus der veiling van Handschriften enz. verzameld door Kornelis van Alkemade en
Pieter van der Schelling gehouden te Amsterdam 17 Jan. 1848, bevat op bl. 29:
No. 235 Beschrijving van de abdij van Loosduinen bekragtigt met deszelfs echte bewijsstukken
en afbeeldingen daartoe behoorende; door K.v.A. en P.v.d.S. Onder de afb. vindt men het kasteel
van de Gravinne van Henneberg, de wonderlijke kinderbaring, de kapel van Eikenduinen, zegels
enz.
No. 236 Beschrijving der abdij van Loosduinen, met authentyk en origin. stukken, wapens, door
K.v.A. en P.v.d.S.
Het Gemeentearchief te Rotterdam heeft hierbij gebonden een verslag van de verkooping
(blijkbaar uit een publicatie van het Hist. Gen. te Utrecht afkomstig), waarin op bl. 24 staat
vermeld, dat Mr. Meylinck te 's-Hage No. 235 voor ƒ 42.- en No. 236 voor ƒ 14.- heeft gekocht
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(vriendelijke mededeeling van Dr. F. Kossmann te Rotterdam). Vgl. verder G.D.J. SCHOTEL,
Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling,
Breda 1833, bl. 202, No. 18 en Navorscher III (1853) Bijblad, bl. XLVIII.
Van de latere onderzoekers noem ik: J.W. WOLF, Nederlandsche Volksoverleveringen, Gron.
1845, bl. 60; J. VAN LENNEP en J. TER GOUW, Het boek der opschriften, Amst. 1869, bl. 15; G.J.
BOEKENOOGEN, Volkskunde 16 (1904) bl. 13; K. NYROP, En kuriositet i kunstkammeret. Studie
over fortaellingen om grevinden med de 365 børn (= Aarbøger for nordisk oldkyndighed og
historie II. Raekke 20 (1905) bl. 1 e.v.); M.A. VAN ANDEL, Volksgeneeskunst in Nederland, Utr.
2

1909, bl. 96/99; F. BEZEMER SR., Nieuws uit oude Boeken , Zeist 1910, bl. 79; W. HERSLET,
8

Treppenwitz der Weltgeschichte , Berlijn 1912, bl. 19/20; KAMPINGA, Opvattingen, bl. 12 en 46;
J.G. DE LINT, Geneeskundige Volksprenten, Leiden 1918, bl. 90/91; DE COCK, Volkssage 1918,
bl. 9-21; TAYLOR in Notes and Queries No. 251 (Febr. 1923) bl. 96; en een ongepubliceerde
lezing van DR. F. KOSSMANN, waarvan een verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
11-VI-1924 ('s-Grav. Gem. Arch. Bf. 149).
Een m e d i s c h e opmerking, die naast de vorige verklaring van belang schijnt voor de verhalen.
van buitengewoon groote getallen kinderen in het algemeen, gaf P.C.T. VAN DER HOEVEN, die
2

in zijn Pathologie der zwangerschap II, Zundert 1922, bl. 193 mededeelt, dat men z.i. voor het
ontstaan van het verhaal der gravin van Hagenau (sic) ook kan denken aan een mola hydatidosa
(d.i. een degeneratie van de vrucht, waardoor deze geheel of gedeeltelijk het aanzien krijgt van
een druiventros). Ieder blaasje zou men dan voor een kind hebben gehouden.
3) Het is ondoenlijk, een o v e r z i c h t te geven der schrijvers, die ons verhaal mededeelen. Vgl.
de opgaven bij L. MORERI, Le grand dictionnaire historique V, Amst. 1740, bl. 224, i.v.
3

‘Loosduinen’; L. SMIDS, Schatkamer , 1774, bl. 230/32; IDEM, Emblem. Heroica, bl. 34 en A.J.
VAN DER AA, Biographisch Woordenboek, VIII 1, Haarlem z.j., bl. 592 e.v.
Voor de o u d s t e o v e r l e v e r i n g e n zie hierboven noot 287:1. Een versie, die het verhaal
verbond met het slot Pouderoyen [= Arx puerorum!] ‘omdat, er ter gedachtenisse van de Gravinne
van Henneberg, zuster van koning Willem, zoo vele vensters aan gemaakt waren als zij, te
Loosduinen, te eener dragt, kinderen had voortgebracht’, is overgeleverd door AMANDUS VAN
ZIERIKZEE (Chronica compendiosissima, NK. No. 108; vgl. G.D.J. SCHOTEL, Geschied-Letter- en
Oudheidkundige Uitspanningen, Utr. 1840, bl. 130).
Voor l i t t e r a i r e b e w e r k i n g e n zie: JACOB WESTERBAEN'S Ockenburgh (Gedichten 1657,
4de boeck, bl. 50) en het satirische Op de Bekkens te Loosduinen VAN JOACH. OUDAAN (Poëzij
I, Amst. 1712, bl. 303).
Onder de handschriften der verz. J. van Voorst, die 27-1-1859 te Amsterdam bij Fred. Muller
verkocht werd, bevond zich als No. 795: ‘Bly-treureynde Spel van de Gravinne van Hennenberg.
e

Infol. pag. 1-11. Copie de la main de K.v. Alkemade d'une comédie du XVI siècle dont la plus
grande partie manque’.
De huidige verblijfplaats van dit afschrift, alsmede nadere bijzonderheden omtrent het genoemde
stuk zijn mij niet bekend.
4) Zie: D. VAN BLEYSWIJCK, Beschr. van Delft, Delft 1667, bl. 25, die het verhaal niet zonder
4

voorbehoud verwerpt; vgl. KAMPINGA, Opvattingen, bl. 46 ). Ook een handschrift van den
Leidschen geneesheer W. Mylius (eerste helft XVIIIde eeuw) Bijgeloovige overblijfselen onder
Geneeskundige Oeffeningen bij de Hollanders bespeurd (Leiden, Mij. v. Letterk.) beschrijft dit
gebruik (vgl. VAN ANDEL, Volksgeneeskunst in Nederland, bl. 96/7).
5) Bij een ex. in het Gemeente Archief te 's-Gravenhage (Kg. 29) is ook gevoegd een beschrijving
o

op perkament door Jacob Vrel A 1647. De tekst der explicatie is op een houten, bord geschilderd,
waarop ook de twee bekkens zijn afbeeld. Een teekening door G. Lamberts van 25 Aug. 1837
(Prentenkabinet, Amsterdam Inv. A. 1647) heeft tot bijschrift: ‘deze bekkens met daarbij gevoegde
legende (in het Latijn en Nederduitsch) zijn thans in een kamertje aan de kerk en daar door mij
G. Lamberts geteekend’. Vgl. verder C.R. HERMANS in de Bijdragen tot de Gesch. der prov.
Noord-Braband I (1845) bl. 186 en HADR. JUNIUS, die in zijn Batavia van 1588 (bl. 347) reeds
spreekt van de tabula pensilis. De Voorloopige lijst der Nederl. Monumenten van Geschiedenis
en Kunst, Dl III ‘Zuidholland’ vermeldt s.v. Loosduinen deze voorwerpen niet.
6) ‘.... 37 Jaren naerdat het boven verhaelde in Hollandt gheschiet was, soo is het selve oock
gheschiet aen Vrouwe Margueriete Dochter van den Grave van Holsteyn, die oook soo vele
kinderen ghebaert heeft, die oock alle gaer ghedoopt syn. A. KRANTS in zijn Wandalische
Commentariën’, aldus geciteerd door J.F. LE PETIT, Nederlantsche Republycke, Arnhem 1615,
bl. 147.
7) Zie de hierboven (noot 288:2) genoemde studie van NYROP. Volgens De oude Sergeant, Het
Leven en de Lotgevallen van J.F. Löffler. Uit het Hoogduitsch door J.S. SPOELSTRA, Leeuwarden
1837, II bl. 174, zouden de 365 kinderen te Amsterdam op het stadhuis in een flesch bewaard
worden! (vgl. de Vaderl. Letteroef. 1838, No. 3, bl. 342).
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8) Zie de afb. in de Bayerische Hefte für Volkskunde 1917 en de reproductie daarvan bij A. DE
COCK, Volkssage, bl. 12. Het schilderij, dat het jaartal 1713 draagt, werd blijkens een onderschrift
door den schilder Mich. Waginger in dat jaar vernieuwd. Andere dergelijke schilderijen zijn mij
niet bekend.
Volledigheidshalve citeer ik nog de volgende zonderlinge mededeeling: ‘sur les vitraux de la
grande salie de l'hôtel de ville à Amsterdam, cette scène est représentée en couleurs vives et
éclatantes’ G. EYSENBACH, Histoire du Blason, Tours, 1848, bl. 377 (vgl. Curiositeiten van allerlei
aard I, bl. 48).
9) Description de touts les Pays-Bas, Arnhem Jean Jeansz. 1613 ‘Avec toutes les cartes
geographiques des dits Pays, & plusieurs pourtraicts de villes nouvellement tierez en belle
perspective, par M. Pierre du Keere (P.A. TIELE, Nederl. Bibliographie van Land- en Volkenkunde,
Amst. 1884, No. 428.
De prent (139 × 197 mm) komt verder voor in de Lat. ed. van 1616 (bl. 317), in de Holl., die in
1617 met Fra. frontispice werd uitgegeven (bl. 460) en in J.F. LE PETIT, Nederlantsche Republycke,
Arnhem Jan Janszen 1615, = Tiele No. 652 (bl. 155; de beschrijving van Loosduinen ibid. bl.
147/8).
1) De prentjes, met in totaal 14 voorstellingen, bevinden zich in het Prentenkabinet te Amsterdam.
Voor het aantal kinderen der gravin wordt hier 360 opgegeven. MULLER (Historieplaten No. 1108)
geeft ervan een beschrijving, in dl. IV (bl. 101) aangevuld met de volgende opmerking van VAN
DER KELLEN ‘Deze zijn door C.J. Visscher en stellen zekerlijk de 12 maanden voor’. Het laatste
gedeelte dezer opmerking kan moeilijk juist zijn. Men vraagt zich af, welke maand dan b.v. de
Seylwagen, de Gravin van Hennenberg of de Meermin uit de Purmer zouden vertegenwoordigen.
Dat de prentjes onderdeelen van een landkaart zouden zijn geweest; leid ik af uit de zware
ornamentale omlijsting, die voor losse prenten of boekillustraties een hoogst ongewone vorm
vertoont.
2) De oudste prent is afgebeeld in La Chronique médicale 6 (1899) bl. 530 en in Wallonia 8 (1900)
bl. 54. Vgl. ook W.H. WOLFF, ‘Le miracle de Loosduinen’, Le courier d'Epidaure Dec. 1938 en
Mei 1939.
Van de jongere, die omstreeks 1700 is ontstaan, gaf M.A. VAN ANDEL een reproductie (‘Dutch
Folk-Medecine’, Janus 15 (1910) bl. 452/53).
Zijdelingsche samenhang met ons verhaal vertoont een prent ‘Mevrou van Henneberg’, No. 14
uit Salomon Savery's reeks van bedelaars ‘Jan Hagels Campagne’. De voorstelling is een
bedelvrouw met een kind op haar rug en één op haar arm. De naam is dus niet geheel en al
juist.
3) WACHTENDORP stelt de gebeurtenis ‘omtrent het laatste jaer van Hertogh Albrechts leven’.
Albrecht stierf in 1404.
4) Het v e r h a a l komt reeds voor in de Cronycke van 1517, fol. 239 onderaan (‘dat lvij. ca., Van
2

een wilde vrouwe dye in dye zee gevangen worde’). Vgl. ook: SCHREVELIUS, Harmelias 1754,
bl. 396/97; H. SOETEBOOM, Oudheden van Zaan-land I, Amst. 1702, bl. 56/57 en SMIDS,
3

Schatkamer , bl. 84, waar verdere litteratuur.
De v e r h a n d e l i n g is: A. VOSMAER, ‘Beschrijving van de zoogenaamde Meermin der stad
Haarlem’, Verhand. d. Holl. Maatschappij 23 (1786). Zie ook: L. PH. C. VAN DEN BERGH,
2

Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer, Utr. 1836, bl. 188 ; VAN LENNEP & TER GOUW,
3

Boek der Opschriften, bl. 185 ; N. WESTENDORP, Eene beknopte voordragt van de Nederl.
mythologie bl. 177/78 (= Nieuwe Werken Mij. v. Ned. Letterk. II, 1830).
De p r e n t e n , aan dit onderwerp gewijd, zijn beschreven bij MULLER No. 246-251.
Het thema‘Sagen aus Kunstwerken entstanden’ behandelde G. KINKEL; zie diens Mosaik zur
Kunstgeschichte, Berlijn 1876, bl. 161-243.
1) B.v.K. LYKOSTHENES-RUBEAQUENSIS, Prodigiorum ac ostentorum chronicon, quae praeter naturae
ordinem acciderunt, Basel 1557; J.G. SCHENCK VON GRAFENBERG, Monstrorum historia
memorabilis, Frfrt. 1609 en van denzelfde het in noot 288:1 genoemde werk; U. ALDROVANDUS
[et aliorum], Historia naturalis, Bonn 1599-1648, 12 vol. hiervan is Dl. XI (1642) een Monstrorum
historia.
Hoe diep deze kwesties gingen, kan blijken uit een citaat uit VAERNEWIJCK'S Historia van Belgis
(1574), dat voor de bekende plaats uit ANATOLE FRANCE'S Ile des Pinguins over het al of niet
opnemen in de hemel der bij vergissing gedoopte pinguins niet veel onderdoet:
‘Van dese ende deserghelijcke menschelijke misgeboorten, die wy wonderen ofte monsteren
noemen, pleechtmen in ons Christendom, groote difficulteyt te maecken hoemen se doopen sal,
weder eenen mensche, weder twee: want tweewerf eenen te doopen, waer groote misdaet,
ieghens onze heylich-Christen gheloove; eenighe argueren, daer twee hoofden sijn, daer sijn
twee zielen; andere zegghen daer twee herten sijn, oft daermenze ghevoelt, sijn twee zielen,
en niet alleene daer twee hoofden sijn, dwelc beter verwe geeft: want 't herte is de wortel en
fonteyne des levens en niet thooft .... enz. enz. (gecit. in: De Oude Tijd 1870, bl. 46).
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M o d e r n e s t u d i e s over dit onderwerp: het in noot 287:1 genoemde werk van HOLLÄNDER
en H. FEHR, Massenkunst im 16. Jht., Berlin 1924 en E. MARTIN, Histoire des monstres depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, Paris 1880, met een bibliographie en speciaal wat betreft de hier
aangeroerde theologische kwesties hftst. IX ‘La jurisprudence sacrée et les monstres’.
2) P.A. ROBIN, Animal lore in English literature, Londen 1932, bl. 95/96; JOHN ASHTON, Curious
creatures in Zoology, Londen 1890, bl. 229/32. Voor den 17den eeuwschen natuurkundige TH.
BROWNE, was het nog noodig, deze theorie nadrukkelijk te bestrijden (Works, ed. by CH. SAYLE,
Edinb. 1912, II, bl. 73).
3) Cronycke, 1517 tol. 275 verso. Vgl. ook Het Boek 5 (1916) bl. 67 en F. BEZEMER, Nieuws uit
2

oude toeken , Zeist 1910, bl. 77 e.v.
A f b e e l d i n g e n ook in: RONDELET, On Marine Fishes (1554) XVI, 21 en in het hierboven
(noot 290:1) genoemde werk van ALDROVANDUS.
Een zee-monnik, die in 1546 in Denemarken werd gevangen, eveneens naar het hof werd
gebracht, maar daar na 3 dagen stierf, is afgeb. bij LYKOSTHENES (vgl. noot 290:1) No. 74. Voor
een bisschop die in 1627 op de Haarlemmermeer heette te zijn gezien, hierboven noot 21:1.
1) Zie voor de illustraties in dit werk noot 93:5. In een bespreking van de desbetreffende prenten
uit de Recueil de la Diversité des habits (1562) noemt BRUN ze ‘deux figures satiriques’. Uit
hetgeen we zoojuist mededeelden kan blijken, dat deze afbeeldingen inderdaad serieus bedoeld
waren (R. BRUN, Le livre illustré en France au XVI siècle, Paris 1930, bl. 291).
Over het ‘Eiland der duivelen’ en andere wonderverhalen, die nog op het eind der 16de eeuw
in de reisbeschrijvingen voortwoekerden, gaf C.P. BURGER een verslag in Het Boek 20 (1931)
bl. 51; ibidem, bl. 281 en 23 (1935/36) bl. 77.
Zie voor de door hem aldaar in hoofdzaak behandelde Singularitez de la France Antarctique
door ANDRÉ THEVET (1557): ATKINSON, Nouveaux Horizons, bl. 289 e.v. en voor de illustraties
P. GUSMAN in Byblis 6 (1927) bl. 92.
2) M. PRAZ, Studies in seventeenth-century Imagery 1, Londen 1939, bl. 59, m. afb.
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Instructions for the use of this summary
The bold-type numbers in the margin correspond with the pages of the text volume;
the numbers between brackets refer to the notes (Vol. II, p. 1 seqq.). E.g. (8:1-2)
means notes 1 and 2 to text page 8.
Italic print refers to the plates (Vol. II, p. 185 seqq.). E.g. (Pl. 25:3-4) means figures
3 and 4 on Plate 25.
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Part one
Introduction
+

The number of Dutch historical events customarily depicted in the 17th century is
+
surprisingly small. For a mental picture of history the modern Dutchman must
1
chiefly rely on such Romantic creations as Gallait's Abdication of Charles the
Fifth, 1840 (Pl. 2) (1:2). The manner of illustrating this event in the 17th century has
nothing in common with Gallait's peepshow of history.
In the painting by Frans Francken, 1620 (Pl. 3) (1:3) we do not find realistic
grouping or accessories which are historically correct, but an allegorical whole.
Francken does not, for instance, show the historical fact that during the ceremony
+
the aged Charles V leaned on William of Orange's shoulder (2:1). That would have
+
been considered too anecdotical. The incidence was also left out of other
2
representations (2:3); in fact it was not depicted until 1751 (2:5).
’Historism’ (2:6), the modern sense ‘de la différence des temps’, has the following
strange consequence for the historical sciences, viz. Huizinga's definition of history
+
as ‘the intellectual form in which a civilization accounts to itself for its past’ (2:7). In
+
our study we have accordingly regardedthe portrayal of history in the first place
3
as ‘a mirror of the country and of the age in which it originated’. We shall never
be able to survey the large void between the aesthetic conceptions of the 17th
century and those of to-day, unless we find an Archimedean point for our research.
The study of 17th century portrayal of history gives us such an observationpost, for
we can deduce characteristic differences from the divergent ways in which two
civilizations depict the same event.
+

Our subject should be treated according to the iconological method. Page 4 gives
+
the history of the term and its task: the study of the complex processes of
4
‘sign-formation’ and ‘sign-transfer’ within a given civilization (4:1-4).
+
Page 5 deals with iconographical instruments, Muller's catalogue etc. (5:1). Here,
+
in contrast with archaeological research, we study the manner of portrayal in a
5
given period rather than seek the image of the period portrayed.
+
This book is divided into two parts: firstly a discussion of general conceptions,
+
and secondly a review of the Dutch materials.
6

I. The representation of historical events
The origin of the present-day point of view
+

The period in which aesthetic appreciation of works of art was superseded by
Romantic predilection for historical subjects, was followed by the other

+

8
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extreme culminating in Wölfflin's statement that for a correct understanding of
+
Raphael's Disputa knowledge of the subject depicted was unnecessary (10:2). Art
+
historians were influenced by these changing conceptions in their study of the
10
+
methods of depicting historical events (10:3). In the iconological method the right
+
point of departure has been found (11:1).
11
The basic necessity for the portrayal of history is that the artist must be able
to build up a world unknown to him by personal observation. The imagination can
be divided into creative and reproductive fantasy (11:3). On page 11 the relativity
of the so-called creative imagination is discussed (11:4). Ph. Galle's print after M.
van Heemskerck (1564) (Pl. 5:1) illustrating a poem by Hadrianus Junius on the first
chapter of Isaiah, shows a view of Jerusalem which in layout and disposition exactly
+
resembles The Hague of his own day (12:1).
+
In art the influence of tradition is necessarily greater than in literature. When
12
a writer wishes to introducé his readers into an entirely new world, he can explain
his intention in a few words. For an artist it is impossible to give such an introduction,
and the result is that he is practically unable to make use of elements altogether
unknown to the spectator (recognizability). This is one of the reasons why a historical
picture is nearly always behind the times when compared to the historical writing
which called it into being. Finally the traditional element sometimes influenced the
historical awaredness in contradistinction to historical evidence (beard of
Charlemagne 12:3).
+
Can anachronisms be avoided? The Romantic Movement thought they could
+
(13:1); the present-day films still employ this historical illusion, this retropective
13
realism. In the other branches of art this genre has, however had its day, and
historical events are now very rarely depicted anew. Whenever possible, our history
books are now illustrated with ‘documents’, or withwhat are regarded as such.
+
Unfortunately publishers not always realize that an ‘old’ print, i.e. one dating from
+
the 18th century, and concerning a mediaeval event of which no visual tradition
14
exists, is completely worthless, and that the scientific nature of the book is
impaired instead of enhanced by its inclusion (14:1).
The Romantic portrayal of history will not be treated any further in this book and
will scarcely be mentioned, but will however remain an evident undercurrent. The
genre is only discussed in the first chapter because our present day point of view
resulted from it and is still connected with it. He who views a landscape through
spectacles, should first ascertain the colour of the lens.
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II. Relationship between historiography and Christian typology
A. Typological interpretation of history and related conceptions
+

Historical consciousness cannot exist without understanding the peculiar nature of
+
one's own civilization. Since Burckhardt (1860) this ‘Entdeckung der Welt und
15
der Menschen’, hasbeen regarded as a characteristic feature of the Renaissance
(15:1). To the Renaissance civilizations the study of that wich was historically remote
was more important than the study of what was remote in terms of distance
(ethnology etc.). Human nature was regarded as a clearly circumscribed conception;
the number of types was limited, and when two people came into contact the course
of action was determined from the outset (15:2). Thus the history of the world became
a sort of comedia dell'arte and the study of history could provide instruction as to
future happenings.

I. Allegorical and typological exegesis of the bible
+

Christian exegesis provided a fourfold ramified system. For our purpose we have
+
to consider two processes: a) the allegorical explanation of the Old Testament
16
in order to prove the validity of the New; and b) the typological exegesis, which
is essentially historical and of which Christ himself had given examples (16:4).
Classical rhetoric and classical historiography also show examples of a similar
drawing of parallels between historical facts (16:5).
+
In the Middle Ages it became customary to draw up typological sequences, at
+
first facing each event of the New Testament was parallelled with one from the
17
Old Testament. Later on the number of types of each event from the New
Testament increased (17:1-6). Thomas of Aquino had defined types as ‘persons,
matters or actions taken from the Old Testament, which by God's purpose and will
are so directed that they indicate something in the future’ (17:7). This made it possible
that a biblical event was no longer connected with Christ, but became the
prefiguration of an event in secular history.
+
Another development led to the prefigurative element being no longer sought
exclusively in the Old Testament, but also in the tales of classical antiquity (18:1). +18
Parallels were drawn between Danae and Mary (18:2), Herakles and Christ, the
kings of Antiquity and Christian monarchs (18:3). The new classical material brought
to light by the Renaissance was often consciously chosen as the starting-point for
a Christian application (18:4-5).
19 Contemporary history was interpreted with a similar exegesis:
+
1) allegorically. Comets, monstra (19:2), whales that had been washed
+

20
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+

ashore (Pl. 9) (19:3, 20:1-5), even fantastic rings in cross sections of trees (21:1-2)
+
were regarded as signs of God's wrath, and were depicted with lengthy
21
commentaries. The political print, so flourishing in the 17th century, uses the
allegorical means of expression almost exclusively (21:3). The idea of prosperous
Holland as a healthy milch-cow was so alive in everyone's imagination, that a realistic
print of grazing cattle (Pl. 4:1) could be employed as an admonition against a
+
precipitate and unprofitable peace-treaty (21:4, 22:1-2).
2) typologically. The Dutch war with Spain is seen as a parallel to Israel's struggle +22
against idolatrous foreign tyrants.
+
The Wilhelmus too raises the insurrection against Spain to the level of an event
+
devinely predestined when it puts into its hero's mouth the words:
23
’Like David had to fly, // from the tyrant Saul
Thus have I had to sigh, // with many a noble lord ...’
+

On another occasion Xerxes serves as ‘type’ for Philip (23:1). Among the richest,
and often playful forms of these typological sequences belong sets of three based +24
on the Bible, Classical antiquity and Christianity (e.g. ‘Neuf Preux’ (24:1).

II. Translatio imperii
Apart from the typological interpretation of history the idea of the Translatio Imperii
also gave rise to the drawing-up of historical sequences. According to the Book of
Daniel the realm of the Antichrist will follow upon the fourth world monarchy.
Mediaeval interpretation of history had considered that monarchy to be the Roman
Imperium, and so haste was made to explain the principalities of the day as the
immediate successors to that mighty empire. In other words the history of each
people was seen as the immediate continuation of Roman history (24:2) or in
mediaeval terminology: the western European dynasties were the direct descendants
of Aeneas or Hector (24:4).

B. Influence of these conceptions on art
I. Choice of subject matter
+

Genealogical sequences. The Middle Ages had already called upon the fine Arts
+
in order to add splendour to genealogical constructions; the latest and finest
25
example in this respect being the Emperor Maximilian (25:1). As in the whole of
W. Europe genealogical sequences in the Netherlands were depicted in widely
divergent techniques: wall-paintings (25:2), panels (25:3), book illustrations (25:4),
tapestries (25:5), stained glass windows
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(25:6), sculptures (25:7). Beside this multitude of techniques there is also diversity
of arrangement: type of the tree of Jesse (Pl. 16) (25:8), full-length figures in a frieze,
either mounted or on foot (Pl. 42, 43) (25:9). Often the data of these genealogical
sequences were chosen as subjects for festive decorations, pageants etc (25:10-11).
On such occasions historical costumes were not customary before the 16th century,
any more than on the stage (25:12). So interest in historical subjects had been
aroused before historical consciousness caused historical costume to be reproduced
as accurately as possible. A pageant held in Leyden (1516), in which each
neighbourhood represented one of the counts or countesses of Holland (25:13),
was probably connected with the coronation of Charles V at Brussels in the same
+
year; (for influence upon book illustrations see p. 144). Historical costumes were
+
also copied at the Antwerp festivities in 1549 (26:1).
26
The Heros eponymus (26:2) appears in the same function as the genealogical
sequences and when there were processions he was of ten borne in effigy (26:3).
The giant Antigonus of Antwerp (26:4) is a character closely related to the heros
+
eponymus. Finally there are the sequences of the ‘Neuf preux’ (Pl. 42:2 & 43:2)
(27:1-2) and similar inventions (27:3). They have this in common that they place +27
comparatively similar persons next to each other, and that their main purpose
was to suggest a connection or demonstrate a parallel rather than to depict an
historical situation.
Actual historical scenes were nearly always depicted in their typological connection:
Bruges 1515 (Pl. 6:1) (27:4-5). Episodes from the history of the city of Venlo in the
years 1511, 1597 and 1606 (Pl. 6:2) were portrayed with the following antecedents:
+
the journey across the Red Sea, the story of Esther and Haman, and the siege of
+
Bethuly (Judith) (28:1). After the Spanish siege of Leyden (1574) the journey
28
across the Red Sea was again chosen as an edifying example (28:2); Leyden
also presented the church at Gouda with a stained glass window showing the ‘Relief
of Samaria’, ‘to bear witness that in the 2481 years which elapsed between the two
sieges God's mighty hand had in no wise lost its strength’ (Pl. 7) (28:4). The
predilection shown in art as well as on the stage for the story of Judith should to a
great extent be seen against the background of the sieges of the day (28:5).
+
Sometimes this typological or allegorical exegesis influenced the stage, and each
+
act was followed by its explanation given from a small stage built above the
29
principal one (29:1). Title-pages of books on contemporary history often show a
similar structure (Pl. 8:1-2).
It is important to note that contemporary historical events were not yet depicted
by themselves, but solely-in conjunction with earlier ones; the types by themselves
were however often sufficient to indicate the events in question. For our investigation
the most interesting cases are those in which the prefiguration is no longer sought
in biblical or classical antiquity, but in
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one's own national past. On the occasion of the visit of Prince William II and his
bride Mary of England to Amsterdam in 1642 two of the triumphal arches showed
the following subjects: the treaty of 1292 between the Emperor Rudolph of Nassau
and Edward II of England, and the wedding of Reynold of Nassau and Eleanor
daughter of Edward III of England (1312-1377). (To the 17th century public the
costumes mainly derived their ‘historical’ cachet from the use of elements of 16th
century fashion for ‘slashes’ (29:2-3).
+
Thus the typological conception of history finally led to the representation of fairly
+
unimportant scenes from the past. The main significance of the chosen scenes
30
by no means lay in the events themselves, but in the application which under
given circumstances stamped them as telling prefigurations.
Another group is formed by the works of art of a decidedly representative nature
such as those commemorating the granting of privileges etc. As a symbol of acquired
rights the city coat of arms appeared to the city in the same light as the founders of
the line to the members of a dynasty. Early examples are two reliefs of c. 1345 in
the town-hall at Nuremberg in commemoration of the rights obtained in 1311 and
1332 respectively (30:1). In the Low Countries the city of Haarlem was the most
active in advertising its coat of arms and the stories connected with it (See further
p. 243: Capture of Damiate). Haarlem presented the cities Edam (1518), Purmerend
(1522), and Enkhuizen (1522) with stained glass windows representing the addition
to the town's coat of arms. In 1594 the Board of dike-reeves (Hoogheemraadschap)
of Rhineland presented the church at Gouda with a window in commemoration of
the privileges acquired in 1255. Here the representation was not figural: the glass
shows the coats of arms of the dike-reeves then in office, and an inscription giving
the date of the privilege. Thus the explanatory caption acted the part that could not
yet be played by a picturial means of expression. Haarlem continued upon the road
it had taken and commissioned a window (1595), a tapestry (1630), and a painting
(32:1) (Pl. 10:1-2 & 11).
+
Amsterdam followed this example and dealt with a similar subject on the occasion
of the festivities in honour of Marie de Medici's visit (1638) i.e. the addition of the +32
imperial crest to the city coat of arms by Marie's great-grand father, the emperor
Maximilian A.D. 1488 (Pl. 12) (32:2). An older, more venerable subject was the entirely fictitious - grant of a coat of arms to Amsterdam in 1342, depicted for instance
in a painting (32:4), and on a medal (32:5) (Pl. 13, 14:1).
In 1654 the Rhineland board of dike-reeves had the subject mentioned above
treated once more. There was now no longer any need to resort to a explanatory
inscription. The painting by C.B. van Everdingen (Pl. 15) wholly conforms to the
tradition which had grown up in the meantime (32:6), as is the case in some similar
+
works by Nicolas van Helt Stocade for Nijmeguen (Pl. 14:2) (33:1-2).
+

33
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II. Consequences of the typological idea for the manner of depicting
historical events

Preference for sequences rather than scenes
The reason for depicting an historical event was nearly always its paradigmatic
meaning. In other words an event was depicted, for reference, in order to prove that
to-day's events had occurred before in exactly the same manner. The value of a
representation depended on the effectiveness of the parallel and the actual
appearance of the event was of secondary importance. Details which might stress
any differences had to be left out whenever possible.
In a sequence of counts at Haarlem (Pl. 17) (c. 1477, wallpaintings which have
now disappeared) a wealth of anecdotal details was kept in the background so as
not to violate the schematic purpose of the sequence: the lowered visor of the helmet
of Florence IV indicates that he was killed in jousting; John I is represented without
armour as he died without being knighted; the counts brandishing their swords were
killed in battle, whilst those leaning on their swords died ‘a natural death in bed’
(33:3).
+
Almost without exception 15th century art still passes over such popular themes
+
as for instance the knight of the Swan (34:1). The court painters of Henry VIII
34
and Queen Elizabeth were indeed interested in King Arthur, but not because of
the colourful tales of him and his knights. What appealed to them was solely the
question of his historical authenticity, as proof that the golden age foreshadowed
by Arthur's reign had now arrived (34:2). When depicting characters like King Arthur,
Hannibal, or Alexander the Great, the problem of historically correct clothing was
therefore not yet taken into account (34:3); these princes were merely important as
‘historische Reprasentanten des Allgemeinen’ (Burckhardt, 34:4), and a summary
indication of difference in time sufficed. The anecdotal and individual differences
were not sought, but rather the biggest common factor of the phenomena observed,
just as the divine fundamental law from which they sprung was regarded as the
most important part of history. Later belief in that disposed order diminished (34:5),
and increasing interest led to more accurate examination of salient differences;
nevertheless an equalizing, or at any rate a coordinating tendency remained, powerful
enough to determine general appearances (see following chapter for the predilection
of the Renaissance with its idealizing conception of art, for such stylized types).

+

Blending of past and present
+

For yet another reason the historical note was struck, but not maintained. For
example when historical events were depicted in order to denote a contemporary
occurence, it was necessary either to maintain the historical aspect even though
this be an inaccurate reflexion, or to break the historical

35
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continuity by inserting modern elements whenever necessary. In the period under
discussion the second method was nearly always chosen: the historical principal
characters are drawn with the features of the contemporary personages whom they
are supposed to foreshadow (35:2-3). This evasion of a direct approach, the fact
that one could say Samaria whilst meaning Leyden, was a godsend to thrifty
publishers where book illustrations were concerned. Thus in the Sacksische Chronik
(1588) an existing woodcut of the Massacre of the Innocents could serve as an
illustration to the story of the Paris blood-baths (for the book illustrations in connection
with this matter see also p. 77). The actual reason for this phenomenon of evasion
however lies very much deeper than editors thrift. Thus even 17th century Dutch
painting, realistic as no other, most conspicuously evades the portrayal of actualities
+
(36:1). Sandrart's painting (1640) in commemoration of Marie de Medici's entry into
Amsterdam (1638; Pl. 4:2) wholly retains the framework of the civic guard pieces +36
(36:3). The outward splendour of the rejoicings was laid down in an illustrated
description (36:2).
The picture which Thomas de Keyser painted on the same occasion for the
burgomasters of Amsterdam is even more conventional. Whilst Sandrart had at least
depicted the bust of the queen, de Keyser's small panel is entirely in accordance
with the traditional form of the ‘regent’ pieces. The four magistrates are seated round
a table and receive a message that the queen has just entered the city (36:5).
Even the atrocities of religious persecution, the uncertainties and terrors of the
second half of the 16th century are crystallised by a rhetorician such as Joris
Hoefnagel in a series of ingenious emblemata with the philosophically resigned title
‘Patientia’ (36:6).
Thus we must make ourselves familiar with a mentality which even for the greatest
pomp and the strongest emotions preferably recurred to standing formulas, and
which paradoxically, by that indirect manner of expression, apparently appealed
most to contemporaries.

+

III. Artistic treatment of historical subjects according to the Renaissance
+
art doctrine
37
A. The value of historical subjects for the idealistic theory of art

The same theories for literature and art
+

This conception is only possible if one's attention is focused mainly on the
subject-matter under discussion, and not on the way in which it is rendered. In
the 16th and 17th century the effect of a work of art was regarded as almost
entirely dependent upon the nature of the subject-matter

+
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dealt with. The subject was the main thing, the purpose was to move, and the
technique employed was a fortuitous expedient (38:3).
+
Not the expressive power of technical means, but the creative imagination was
+
thought to be the most valuable of all the qualities of an artist, and the subject,
39
the ‘inventio’ the most important and most essential part of the work of art (39:1).
The artists themselves (Alberti, 39:2, Leonardo, 39:3) defended this theory which
enabled them to break away from the mass of artizans and to join the ranks of the
poets.
Not that which exists, but that which might exist was the real domain of the arts
(39:4). The rendering of some exalted matter, the depicting of some stirring event
or the narrating of some exemplary occurence became the great task of the arts.
In Renaissance art the historical subject was considered pre-eminently exalted
(provided it was treated in an idealistic, paradigmatical manner (39:6).
+
The ‘great’ forms of art were: in literature the epic (or the tragedy), in painting
+
the historical picture (40:1). The development of the art-term ‘historie’ led from
40
illustration via ordonnance to ‘representation of an exemplary story’ (40:2).
Conflicts resulting from this conception. As the art-theory of the Renaissance following in the footsteps of Aristotle - held the universal to be of greater worth than
the particular, remarkable conflicts arose when dealing with historical matter. The
artist was never allowed to make concessions to the historian (40:3-8).
+
Whilst in all western European countries it became the ambition of the poets to
+
present their people with its own Iliad, or preferably even with its own Aeneid
41
(41:3), the progressing development of historical research relegated all these
legendary ancestors and heroes eponymi to the realm of fairytales. It was intolerable
thus to have the ground cut from under one's feet, and so, in order to save poetic
vocation, the latest results of historical research were ignored. They were not
contradicted or disputed, but the world of aesthetic forms was now reserved for
persons banned from historical science. As had been the case with Aeneas, these
legendary ancestors were rescued from the downfall of mediaeval science, and
+
transported to the domain of another newly created realm, that of the idealistic art
of the Renaissance (42:1-4), where the sovereign was ‘the hero’ par excellence +42
(42:5), and where only by Art could the fame be bestowed, which brought
immortality (42:6).
On the strength of these idealistic conceptions the practice of seeking biblical or
classical parallels continued; for the universal significance of an event could only
be revealed in such resemblances, and art should pass over any but universal
values.
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B. The ‘convenienza’ theory
+

1) General. The ‘convenienza’ theory, i.e. the observance of all that becomes the
subject chosen, was an important factor in the process of creating a Renaissance +43
work of art (43:2-3).
When dealing with historical subjects this principle did not however, lead to a
scrupulous avoidance of anachronisms. In the first place the resistant forces of
tradition were at work in art (recognizability cf. p. 12). For historical subjects the
condition of authenticity was added but this authenticity was very often based solely
on the fact that an established manner of portrayal had become conventionalized.
(Each alteration in the familiar accessories is regarded as ‘incorrect’ by the general
public).
+
The possibility of variation which had from old existed for mythological subjects
+
(45:1), did not exist for the historical genre: if the manner of representation was
45
changed the authenticity was endangered; if a subject was chosen which so far
had not been portrayed, the work of art was incomprehensible without an elaborate
explanation.
All these reasons made the historical genre an extremely conservative form of
art, in which the development of historical science could but rarely be taken into
account. To this may be added another factor: in the period under discussion the
maintenance of aesthetic unity counted for more than the attainment of as great a
scientific accuracy as possible. For that reason even in historiography a paraphrase
was considered preferable to a literal quotation from old sources (45:2). Adaption
to accepted cultural ideals was a typical result of the principle of decorum (45:3).
+
The misrepresentations so often noticeable in the mental picture of history in this
+
period are, as with all misrepresentations, closely connected with a fixed and
46
clearly chosen standpoint: in this case the prevalence of the aesthetic principle
over the scientific. This preference is certainly one of the most characteristic traits
of Renaissance civilization.

C. Anachronisms
Our age is accustomed to group all phenomena as much as possible round historical
view-points. Nevertheless the products of our day are still full with anachronisms,
e.g. from the psychological point of view (46:1).
+
Rall's distinguishes between ‘stoffliche’ and ‘formale Gegenwartsreflexe’ (47:1).
+
For our investigations the unconscious, formal anachronisms are the most
47
important. In order to avoid these Ronsard advised men of letters to select their
material from periods, of which not so many details were known (at least three or
four centuries previously (47:3).
For artists this artifice did not simplify matters much they, after all, must always
take full account of the form of all the accessories portrayed by
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them in historical pieces. At the same time Renaissance art attached ever increasing
+
importance to the portrayal of reality (48:1-2). For the portrayal of historical subjects
+
this means that a retrospective sense of reality as it were was considered
48
necessary.
In order to satisfy the increasingly exacting demand for historical accuracy the
idealistic vision showing how an event ‘might’ or ‘should’ have appeared, was finally
replaced by historical precision and accuracy. The convenienza principle had become
‘il costume’ (the knowledge of historical accessories (48:2).
A form of criticism arose which pointed out ‘mistakes’ in the work of art (48:4-6).
In emphasizing the value of invention the artists of the Renaissance had risen above
the ranks of the artisan. The outcome of their demands was, however, that they
became to an increasing extent the satellites of poets and scholars. An exception
was formed by the geniuses, who as ‘learned artists’ embodied the ideal of the age,
the combination pennapennello (48:7).
+
Compared to the poet, the artist was in this connection the most vulnerable. As
his images were more concrete than those of the poet, he could trust less to his +49
imagination; and as he was more unlettered by nature he was more dependent
on others for enlightenment when portraying historical subjects.
Nevertheless during the same period anachronisms continue to be accepted so
much as a matter of course that we are amazed again and again. (On the stage
Roman heroes appeared in powdered wigs and with sword (49:5); in the illustrations
of historical works it was no different (49:6-7).

D. Conceptions concerning the relationship between art and reality
+

We must seek an explanation in the relations which existed at the time between
+
art and reality in general. The lack of historical exactitude runs parallel to the
50
prevailing views concerning the necessary degree of accuracy in general. The
Renaissance sense of reality was something entirely different from the copying of
reality which has become familiar to us since the invention of photography. In
topographical representations (50:2), or portrayals of current events (50:3) reality
is often passed by in a manner incomprehensible to us.
+
The 17th century Dutch painters, ‘realists’ par excellence, combined all kinds of
+
topographical data to make an acceptable whole (Pl. 5) (51:1-3).
51
All these traits mutatis mutandis also held good for historical pictures. A few
characteristic features serve to indicate the atmosphere, unity comes before
exactitude (and this unity is determined by the civilization for which the work is
intended!) Current events are depicted in forms which had
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+

served before for similar happenings (illustrations of pamphlets), just as, for instance,
in humanistic historiography naval battles were preferably described in the same +52
words as a similar event in the Aeneid. The wording of historical songs is often
similar to that of legends and epics (52:1). Here again we descry that mentality which
differs so much from ours and which, intent upon the account of recent and current
events, prefers to receive these communications in traditional wording and
stereotyped form.

IV. Historical elements in 16th and 17th century Dutch art
A. Sources
+

Archaeological finds. The oldest representation of archaeological finds in the
+
Netherlands dates from 1517 (Roman tiles) (53:1). Brittenburg in the sea near
53
Katwijk and Nehalennia finds (53:2); for the rest one was dependent on written
+
sources. Mystifications (53:4), Tacitus' Germania (53:5), (Caesar known in M.A. but
not used (54:1). Interest in history of civilization: Aeneas Silvius Piccolomini (54:2), +54
Aventinus (54:3), Rhenanus (54:4).
The historical writings of a scientific nature which appeared in such great numbers
in the 16th century, were unillustrated with the exception of a few examples to be
discussed later.
Historical science had progressed one step. Art had to wait until a first stage had
been covered (54:5). It was possible, of course, to draw one's data from classical
+
representations (columns of Trajan and Marcus Aurelius (54:6). The influence of
+
Trajan's column can be seen in Georg Muelich's miniature for Meisterlin's
55
Augsburg chronicle (Pl. 18) (55:2-3). Probably thanks to the personal supervision
of the learned author.
+
Increasing interest was taken in these columns (55:4-6) and in that of Theodosius
+
at Constantinople (Pl. 71:1) (56:1). The signiferi were the most striking figures
56
on these columns (Pl. 38:1) (56:4) and were often borrowed in order to indicate
Teutons in Roman service (Pl. 38:2) (56:5-6) (sometimes also in ballet costumes
(Pl. 33:3) (56:7). Contaminations sometimes took place with the group to be
discussed below (p. 84/6): Samson-Hercules-Wodewose.
Suevian knot. The earliest representation dates from 1543. In Rubens' circle
contaminations between Teutons and Jap/Chinaman can be found (Pl. 19:1) (56:8).
+
Pseudo-archaeological data. An example is formed by the heads of Batavians
(Pl. 20:1) (57:1-4) (the pointed ears are actually said to be derived from Martialis +57
(57:5), in reality, however, they are heads of Silenus (Pl. 20:2) (57:6). The
headgear of these Batavians (in reality ornamental
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knobs) is transformed into wicker baskets (Pl. 21, 48:3) (57:7), and their credibility
was probably increased by the fez-like head-dresses on Trajan's column (Pl. 20:3)
(57:8).
Mediaeval antiquities. In the low countries realization of the ‘vicissitudo rerum’
made its entry into historiography via the great changes in the soil which were often
observed within one generation (57:9). For the more recent past one had real objects
+
at one's disposal: antiquated costumes, domestic utensils ancient buildings and
+
works of art. The question was only to what extent one was able to read these
58
documents.
Many 16th and 17th century artists were antiquarians and were interested in
ancient buildings (58:1) and paintings (58:2), works of the great predecessors were
copied either out of artistic, or documentary considerations (58:3-4), Lombard (58:6),
De Succa (58:7), Rubens (58:8) etc. A print by Lucas van Leyden (Pl. 24:2) (c. 1509)
shows the costume of c. 1430 (58:5).
+
Collectors of genealogical documents also applied themselves to the acquisition
+
of portraits of historical personages (59:1).
59
Seventeenth century representations often show remarkably less historical
exactitude than their 16th century examples (59:2). Apart from these genealogical
and documentary leanings interest was also taken in ancient works of art which
enjoyed special religious veneration (59:3).

B. Ancient costume
Changes in fashion and the excesses attendant upon them had attracted the attention
of preachers at an early date. (Artists sometimes in jest merely drew a naked man
with a piece of cloth and a pair of scissors, so that the spectators might supply him
+
with clothing as fashions changed (59:4). Van Mander mentions Jan Mostaert as
+
being a specialist on historical costume (60:1). Concern for depicting historical
60
costume in connection with genealogical sequences rarely goes beyond one or
two generations, and should be interpreted as an act of piety rather than as a
sympton of interest in history (60:2). The artists of the Renaissance started to collect
costumes in their studios (60:3). The danger was that in this way the old-fashioned,
the outmoded could be made to count as the ‘very ancient’. Examples are the hennin
+
and the lansquenet costume of the Swiss soldiers (60:4), which was considered to
+
be of great antiquity (61:1) and was still employed by Steen for biblical subjects
61
(61:2). (As ‘proof’ of its antiquity a comparison of the fashion of slashes with
decorations on Gallo-Celtic statuettes of Dispater was accepted (Pl. 22:1 & 23:1)
(61:3-5). It was believed that the dress of the Batavians had in no wise differed from
the ancient costume of the Swiss, whose institutions also showed so much
resemblance to those of the old Batavian commonwealth (61:7).
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Great antiquity was also ascribed to the hennin, still worn here and there at the end
of the 16th century (Pl. 25:1) (61:8); it was supposed to date from as far back as
biblical times (Pl. 25:3-4) (61:9), (Rembrandt's Asnath, 61:10).
+
We already have mentioned (p. 25/26) the use of historical costumes in pageants
+
etc. (62:1-2).
62

Non-historical use of old-fashioned costume
By means of its apparently orthodox conservatism the old-fashioned in every age
+
conveys the suggestion of piety. In the 16th century the devout Gothic forms as
opposed to the new worldly ones of the Renaissance were eminently suitable for +63
such a purpose. Old-fashioned dress was expressly prescribed for the principal
persons in church paintings: saints (63:1) God the Father (63:2) this custom is still
discernible in Bruegel's work (63:3) also in the un-worldly genre of the
Vanitas-paintings (63:4). In order to distinguish between allegorical figures and
realistic ones, elements of classical, but sometimes also of old-fashioned national,
costumes were made use of (63:5), (Armament in Rembrandt's Eendracht 63:6).
+
Late mediaeval women's dress, the hennin in particular, was used to indicate
Luxuria, Voluptas etc. (Pl. 25:2). The so popular representation of the Temptation +64
of St. Anthony probably gives an explanation for this (64:1).
It is remarkable that 17th century livery shows no antiquising tendencies (64:2).

C. Ancient buildings
Anachronistic costumes still appear in representations which already show signs of
attempts at the reconstruction of ancient buildings (Fouquet, Livius, 64:3). Often the
Romanesque must serve to indicate the Roman (64:4-5), e.g. Memlinc (64:6);
afterwards, in the 17th century, the Gothic can serve this purpose. Rogier van der
Wyden preferably uses Romanesque elements for subjects taken from the Old
+
Testament, and Gothic elements for those taken from the New Testament (64:7);
+
Van Eyck employs Romanesque interiors as ‘not being bound to any period’.
65
The general public still had a very faulty sense of discrimination between
different historical forms, thus, when seeing an historical detail applied, people were
only struck by its negative qualities-those which were unusual, not commonplace.
A view of the familiar appearance of a Gothic town in the background of a
Romanesque interior by Van Eyck restored the contact with contemporaneity which
was, after all, indispensable to the faithful.
Like historical costumes, historical forms of architecture did not in the
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first place have an historical function. The artists applied these elements primarily
in order to enhance the phantastic or devotional nature of their works (65:5).
The ruin was an indispensable accessory in mediaeval representations of the
Birth of Christ (65:6) and the Adoration of the Magi (Pl. 26:1) (with an occasional
+
influence upon the portrayal of the meeting of Joachim and St. Anne, 66:1-2).
Aesthetic predilection inclined to ruins. Classical ruins appeared in the background +66
of paintings by artists who had visited Rome (66:3). Van Mander gives us the
names of a number of specialists in this field (66:4).
The scholastic sense of beauty had been indissolubly linked with the (we might
almost say ethically flavoured) words ‘nitor’ and ‘integritas’. Delapidated or broken
objects could not possibly count as reflections or similes of the Nature of God and
therefore did not belong to the domain of beauty.
+
In the 16th century the ruin is always the remains of a classical building (67:1);
an increased interest in ancient national monuments is not discernible. The main +67
object of this ruin cult was to testify to the fallen greatness of Rome (67:2-3). Two
conceptions can be distinguished: a scientific-reconstructive interest, and an aesthetic
+
predilection for the picturesque qualities of ruins (67:5 & 68:1). Style Louis XIII, style
+
rustique (68:2). These forms were considered to be the most characteristic of
68
‘the natural’, as nature always returns to the ruin (68:3-5).
+
As it was also thought - under the influence of the stylistic ideals of the time - that
+
Roman architecture had had a similar ruin-like character (69:1), a most
69
extraordinary bracketing of the historically classical and the naturally rustic came
into use (69:2).
The sentimental attitude towards the ‘ruin’ only appears towards the end of the
18th century (69:3). The ruin imitated nature in its oldest and therefore purest form.
It was for that reason that ‘the ancient building’ played such an entirely different and
much more important part in the Renaissance sense of style than ancient costume
did. Whilst, with only a few exceptions, ancient costume was limited to the field of
purely scientific archaeology, the ‘ruin’ was drawn into that particular sphere of
aesthetic preference and desires, in which contemporary ideals can be expressed.

D. Historical sense of style
+

We have mentioned instances of works of art being studied and copied because
of their documentary value, there are others, in which artists chose works by
former confrères as a model for artistic reasons (70:1-3). In the 17th century
prints af ter old paintings are very rare (70:5). Out of pedagogical considerations
copies (drawings and prints) were made of old prints

+

70
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(especially Lucas van Leyden, 70:6-7). The knowledge of 16th century costume
thus acquired with playful ease was used by 17th century masters as ‘ancient
costume’ for biblical scenes or for events from Dutch and other non-classical history.
Thus an artistic admiration could influence the choice made out of documentary
considerations.
More important however than the question which ancient works of art were copied
is the problem of how the ancient forms were interpreted. For the observation of
+
differences in form and a correct judgement of their respective differences in time
+
(historical sense of style, 71:1) is not the same thing.
71
The study of types of lettering was probably the first occasion for connecting
stylistic development and chronology (Pl. 26:2).
Unlike the other mediaeval artes liberales painting and sculpture are late in arriving
at a sense of ‘vetus dignitas’. The Renaissance finally distinguished: new = classical,
and old = mediaeval (for which sometimes the word modern is even used: 71:4).
Van Mander takes it for granted that the art of the Netherlands cannot be
+
autochthonous, but originated in Italy (71:5-8). In the 17th century the Gothic style
+
was considered an aberration (72:1-4). There are several examples of 17th
72
century designs in Gothic style (Van Campen, 72:5), and archaizing painting (the
artist Stap, imitating the style of c. 80 years before, 72:6).
+
The so-called revived styles (73:1-2) of the 16th and 17th centuries do not - unlike
+
the historical styles of the 19th century - extend over the entire field of artistic
73
production (the ‘Romanesque’ of the late Gothic style is to be found only in
painted, but never in real architecture (73:3); in the 17th century we find Gothic
forms continued almost without exception to the field of applied arts, and then in
special areas (73:4).
Conclusion:
1) historical sense only aimed at the knowledge of the real things.
2) historical sense of style in the finer meaning, which gives the term its value,
was not yet present in 16th and 17th century conceptions of art.

V. Non-historical or non-national elements in Dutch visual representation
of history
A. Origin of iconological groups and their mutual influence
I. Forming of iconological groups
+

Consciously, but perhaps even more often unconsciously, painters assimilated the
+
forms of the new historical events they had not witnessed themselves with the
74
forms of similar more familiar subjects.
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Historiography was not alone in its attempt to find in national history the themes of
the Classical past; in their own field the fine arts also are prone to transferring
‘image-quotations’ (74:2-4).
+
The idea of plagiarism was almost unknown (75:1-5), and for want of a detailed
+
terminology classical quotations were gladly resorted to when giving an
75
appreciation of a work of art (75:6-9).
+
It became a specially fascinating problem to bring to the fore themes from national
+
history which fitted into this prevailing parallism. Happenings such as: ‘Jan van
76
Schaffelaar leaping from the Tower of Barneveld’ (1482) were not depicted until
nearly the end of the 18th century (76:1-2), most probably because there were no
classical or biblical antecedents. Not that artists were unable to portray such scenes,
but there were others with which they might gain greater credit. In the illustrations
of literary works we find this same preference for traditional situations (76:4-6). The
Romantic artist is the first to search for matters hitherto unportrayed.

+

II. Special circumstances affecting book-illustrations
+

77

For the painted representation of an historical event an historian was often present
as supervisor (77:1), and the painter - as far as factual objects are concerned - was
indifferent which forms he depicted. Where illustrations to historical writings were
concerned however, circumstances were less favourable for a rapid development.
Publishers bought up existing blocks and put them to the best use possible (77:2).
This was of course only an accidental circumstance; the real reason being that the
illustrations did not aim primarily to be true to nature, not even in those cases which
+
were easy to check. In the portrayal of a monarch the representation was concerned
with his office rather than his person (78:1) etc. In the 17th century travel stories +78
and portrait sequences were often illustrated with the help of existing blocks or
plates, either modified or not for the occasion (78:2-5).
In Western Europe illustrated historical writings are far less numerous than, for
+
instance, those on natural science. In the course of the 16th century the portrayal
of episodes in many cases feil into disuse (e.g. Bible illustrations 79:1); elsewhere +79
too the scientific documentary representation flourished and the episodic
illustrative kind declined (e.g. archaeology, 79:2; there were illustrated editions of
Caesar, but not of Tacitus, 79:3). Until the end of the 18th century the portrait of a
famous man is given in the form of a bust or medallion rather than that typical
episodes from his life are depicted (e.g. iconography of L.J. Coster, the Dutch inventor
of printing, 79:4). In 1779 a series of (episodic) illustrations to an historical epic
appeared (William I), the prints were also obtainable separately for the illustration
of well known 17th century historical works (79:5).
+
Page 80 describes some 17th century historical illustrations (80:1-6).
+

80
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B. The forbears as a primitive people
I. Analysis of conceptions
Conceptions of the primitive cultural stages of one's own people depend upon the
+
point of departure of the investigator, who can either consider the progress, or else
the decay of contemporary culture as the most characteristic new aspect (81:1-6). +81
For the national past the conception held good of a ‘hard’ primitivism. The idyllic
‘soft’ primitivism which was far from lacking in classical sources (81:7), was reserved
+
for the 17th century pastorales (81:8; ‘Arcadias’, works with an archaeological note,
+
82:1-2).
82

II. Analysis of representations
a) T r a d i t i o n a l e l e m e n t s . Adam and Eve after the Fall was a well known
+
theme in Christian art long before the conception of an historical primitivism had
been formed (82:4-6). Especially representations of Adam and Eve at work gained +83
influence in this connection (83:1-3). Vitruvius' passage on the origin of
architecture in his treatise led to an episodic manner of illustrating (Pl. 28) (83:4-5).
+
In their turn these illustrations exercised a great influence, also upon biblical
+
illustrations (Pl. 27:1 & 29) (84:1-4). In the end the distinction between biblical
84
and classical primitivism could hardly be retained (Pl. 27:2 & 30) (84:5-8).
+
Hercules was another figure already much depicted ,who could contribute to the
+
iconography of the Teuton (Pl. 32:1). The fact that this demigod was supposed
85
to have lived amongst the Teutons, and also that since antiquity he had been
connected with the idea of virtue, made it easier for the association to take place.
(Popularity at Burgundian court 85:4; Hercules Gallicus, 85:5; Hercules Germanicus,
85:6).
Samson was a sort of biblical Hercules (85:7-9). Contaminations between the two
+
occured (85:10-11), even extending to Cain (Pl. 31:1) (donkey's jaw-bone, 86:1).
+
Cain was also well known as the first founder of cities and on that account he
86
must also be mentioned in connection with primitive cultural conditions (Pl. 31:2)
(86:2-3). Finally the wodewose is also attached to this group (Pl. 34 and text p. 161)
+
(86:4-7). Reminiscences of the Hercynian forest (86:8-9) made it possible to identify
+
the ancient inhabitants of the fatherland with this Silvian (87:1). Together with
87
the signiferi (see p. 56) all these persons formed a series of ancient figures much
resembling one another, and who as ‘primitives avant la lettre’, were to fertilize the
imagination of the artists who illustrated the historical works of the Renaissance (Pl.
33).
b) E x o t i c e l e m e n t s . In stories as well as in artistic representations the exotic
detail, or at any rate the detail that is considered to express an ethnological
difference, was already in general use at a time
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which does not yet appear to have the slightest notion of historical differences. The
Magi (87:2), Whitsuntide (87:3). Often contemporary exotic elements served to
+
indicate the historical-exotic sphere of biblical stories (87:4). Journeys of artists to
+
the Levant (88:1), exotic persons and animals in Europe (88:2-3).
88
Book illustrations. In Antwerp workshops Burgkmair's series in connection with
+
Springer's expedition of 1505/06 (89:1) rapidly gained a great influence. Red Indians
+
start alternating with the Wodewoses on title-pages (89:3-4).
89
+
Books of costumes (90:1-4) and, samplers (90:5-6), pageants and
+
performances. Here too we find a blending of the historical and the exotic
90
+
(91:1-2); purely historical specimens are few in comparison (91:3-4). For the
portrayal of the primitive past pageants with exotic subjects presented many more +91
elements, than festivities with a strictly historical programme. For in the latter
instance stress was specially laid upon the typological or genealogical connection,
with the result that the historical accoutrements could be limited to the strictly
necessary. With exotic subjects on the other hand, the primary purpose was to
portray a more primitive society in minute detail. Exotic masquerades (Pl. 35) (91:6-8,
+
92:1); in Rembrandt's art we often find exotic, but scarcely historical travesty (92:2).
+

92

Blending of the exotic and the historical. Contaminations occur between Teutons
on one side, and Moors, Turks, Chinamen on the other (92:3). Contemporary exotic
peoples are put on a level with the historical inhabitants of the fatherland. Pict ∼
+
Virginia (Pl. 36) (92:4-5 & 93:1); these ‘wildmen’ however also show the influence
+
of the late mediaeval type of devil (Pl. 37) (93:2). To all this was added the
93
legendary-primitive (representations of Wodewoses serve as illustrations to
travel-stories, 93:4-5).
All this preoccupation with the exotic did not however become an exotism (93:6).
People visited foreign countries as missionaries, explorers, colonists, or merchants,
but not as tourists. In other words the motives of the voyages are often connected
with a closely circumscribed purpose which has reference to society and collectivity
+
rather than to the individual (93:7). In the same way in the period under discussion
+
interest in the past is not so much a personal preference and hobby as an
94
expression of social and political life. In particular these circumstances hold good
for the heroic conception of the oldest national past.

C. The forbears as an heroic people
I. Analysis of the conceptions
Heroic stylization in general serves to create the distance indispensable for the
glorification of a person or an event. For portraits such accessories
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as pedestals, balustrade, steps, columns and draperies were used (94:1). In the
portrayal of a contemporary happening the historical mise-en-scène served the
same purpose. The direct method of portrayal, which according to the prevalent
conceptions only had a documentary importance, was avoided, the event was
dressed up in antique fashion and in this way all the accidental, which according to
the notions of the age was incompatible with great art, was abstracted. (Development
in Italian painting from the illustrative-historical to the decorative-representational,
+
from chronicle to apotheosis, 94:2). The forms used for this disguise were those of
+
classical antiquity; there is a catalogue of the exemplary heroic figures in
95
Petrarca's work (95:2), the propernames of those heros become class-names
(’historical personifications’ of general virtues, 95:3).
In the Republic of the United Netherlands these conceptions show up even more
clearly than elsewhere. The ‘forbears’ in respect of culture were the Romans (95:4),
ancient Germanic remains (e.g. in language, 95:5) were feit to be rough and
+
uncivilized. In the parallel between the Roman and the Dutch Republic the Teutons
+
act as enemies (95:1-5). In the contradistinction to Germany no attempt was
96
made to prove a descent from Teutonic princes (Tuisco and such, 96:6); at the
most we find a comparison by way of metaphor (96:7) (Orange: Philip II = Civilis:
Nero). Legendary- historical figure of Bato (96:8).
+
Differences in the appreciation of Roman civilization. Seventeenth century German
men of letters blame the Roman emperors for intentionally causing the effeminacy +97
and decadence of the Teutons. In Holland one preferred to think of the Roman
Republic and in that found all ideals and civic virtues. In Germany Arminius was the
Slayer of the Romans (97:1); in Holland the alliance with the Romans gained by war
is considered the most important deed of Civilis (Grotius, 97:2). This conception
only grew as the realization of the own contemporary classicity increased
+
(Geldenhauer 1530, 97:3; Junius 1588, Dousa 1601, 97:4) and accordingly it found
+
in Grotius its most powerful defendor (98:1). Barbarism rather held good for the
98
Middle Ages (98:2). The name Civilis is translated as ‘Burgerhart’ (98:3).
+
The 16th century Humanists had already collected the classical passages praising
+
the Batavians (98:4-5 & 99:1-6). The rebellion against Spain bestowed on this
99
material a typological meaning (99:7-8). The Batavians, the specially befriended
allies of the Romans (99:9), finally revolted against the extortions of the governors
(99:10),-not against the world-power, of which they themselves formed a part! The
parallel with the revolt against Spain was evident (99:11). It is symptomatic that the
+
identification of Leyden with Lugdunum Batavorum is first mentioned in the ‘Discours
du siège’; before then such an honorary name was not yet ‘deserved’ (100:1-2). +100
To indicate that the contemporary acts of heroism surpassed those of the Romans,
the following phrase was expressed at a rhetoricians feast of 1598:
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+

‘Such Batavians surpass the ancient Romans’ (100:4-5). On a triumphal arch
(Groningen 1594) Maurice is honoured in the guise of Claudius Civilis (101:1-2), +101
the peace of 1648 is celebrated at Amsterdam with six performances concerning
the coming of the Batavians, their alliance with the Romans, the rebellion under
Civilis and the renewal of the alliance (101:3-5).
+
The most important source for such parallels was Grotius' ‘Liber de antiquitate
reipublicae Batavicae’, 1610 (102:2), which astounds us with its reconstructions +102
adjusted to the contemporary situation (102:3-4).
+
Laws of the Batavians identical with the ‘old’ Great Privilege of 1477! (103:1).
+
Archaeological arguments were also devised for the struggle of the Dutch
103
provinces for priority within the Republic (place of residence of the Batavians
(103:3), and for the question of the supremacy of prince or people (103:4-7).
+
We also mention foreign examples of a similar application of historical knowledge
+
(104:1-3).
104

II. Analysis of the representations
The heros eponymos Bato, whose historicity was doubted more and more (104:5),
had with poetic licence been chosen by Hooft for the hero of a tragedy (104:6); in
art however the historical figure of Civilis was preferred (104:7-8).

Foreign examples. Compared to the passion with which some problems of ancient
Dutch historiography were treated by Dutch writers, the number of works of art in
the historical genre is remarkable small. The Republic lacked the type of society
which through commissions might have encouraged the sense for this form of art;
+
to this may be added the fact that the Dutchman attaches greater value to scientific
argument than to a grand representation. It was no great period for the historical +105
genre in spite of many favourable factors and foreign examples.
+
+
Italy (105:1-6 & 106:1-5), Switserland (106:6-7), Germany (106:8-10), England
+
(106:11), Denmark (107:3) (Pl. 46:1 & 93:1).
106
+
Only for the decoration of the Amsterdam town hall did the Republic give a
107
great historical commission with a Dutch subject, but then it was in two respects
too late. A: Dutch painting had already turned from the history piece (in the widest
+
sense of the word) to portraits and genre pieces (107:4); B: the Amsterdam
+
burgomasters desired scenes from the Batavian revolt, but what had been
108
customary in the Italy of Vasari and Salvati, could in the second half of the 17th
century only be called an antiquated programme. The artistic method of expression
had outgrown the chroniclelike manner of representation; with regard to the
decorative representation of an heroic matter the artistic sense was no longer content
with a realistic
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narrative manner, and - on the other hand - the time for a strictly historical mise en
scène had not yet arrived.
Those who were responsable for the programme of the allegorical apotheosis of
Frederick Henry (Huis ten Bosch) gave evidence of having moved more with the
times, but they had to look abroad for the realization of their entirely un-Dutch plan
(108:2). It is worth mentioning that practically without exeption the foreign examples
cited above (p. 106/07) portrayed a comparatively recent past (108:3-4). They were
commemorative paintings, something in between those which treated some event
from the remote past, and the representations (usually executed in the form of prints),
which together with pamphlets and gazettes followed closely upon topical events.
+
These foreign creations were also often permeated with an heroic allure which
had no connection with the historical importance of the event depicted (Leonardo, +109
Michelangelo, Rubens). Which were the heroic elements of this form of art?
The battle (109:3) and the immediately resultant problem of portraying action, in
other words compositional elements. Further decorative elements, requisites for
indicating the historical-heroic world in which the event is considered to have
occurred.
+

a) Heroic elements of composition. Problem of depicting battles (Ucello, 110:1,
Leonardo, 110:2-3 and his influence, e.g. on Rubens, 110:4). Rubens and Titian
+
(110:5) (Pl. 46:3). Influence of Michelangelo (110:6), Vasari (111:1) and Tintoretto
(111:2). Rubens' Battle of Amazons (111:3). The old theme: the battle on the
+
bridge and its later applications (111:6-10). Contamination of the subject ‘Horatius
Cocles’ (112:1) by the preceding theme (unhistorical stone bridge, 112:2-3). The
theme: peace-negotiations on a demolished bridge. Application of these themes
in the portrayal of the story of Claudius Civilis (Pl. 47 & 48) (112:5).

+

110

+

111

+

112

113 b) The appearance of the hero. For the portrayal of the historical primitive we
could point (p. 82) to a number of already existing forms by means of which
unhistorical but nevertheless primitive cultural conditions were customarily depicted
(Adam and Eve af ter the Fall etc.). Such legendary elements were entirely
non-existent in the heroic genre.
The official heroism of the 16th and 17th centuries was a creation of the
Renaissance and was entirely constructed from classical elements. The mediaeval
heroism of Charlemagne and King Arthur which had also had a great influence on
mediaeval art (113:2), could in later ages only hold its own here and there as
‘gesunkenes Kulturgut’.
Classical and pseudo-classical elements in heroic costume. The elements in the
heroic costume of the Renaissance are largely derived from the equipment
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of a Roman warrior (113:3), especially of the Roman armoured statue (Pl. 39:1)
(113:4). However, antiquity cannot be held responsible for everything in the
Renaissance (Pl. 39:2) (113:5).
+
We find romantic exaggerations (113:6), such as plumes (113:7), and Gorgon's
+
heads on chest, knees and shoulders (114:1), such being without doubt under
114
the influence of mediaeval demons (Pl. 37:1) (114:2-3). In order to survey this
extensive complex of contaminations, it is necessary to distinguish between: 1) large
heads on breast and stomach and 2) the smaller ones on the joints of the limbs.
The first sort is common for devils as early as the 13th century and before that
date also for other figures: Atlas (114:4), Pallas Athene (114:5) (obviously a distant
memory of the gorgoneion on the aegis). The second sort is not to be found before
the second half of the 15th century (114:8), it may be regarded as an extensive
+
application of the gorgoneion on the greaves protecting the knees of classical
+
armoured statues (115:1).
115
In the apparel of the Renaissance hero these gorgon-elements have thus been
applied twice: once copied from mediaeval figures of devils and once immediately
derived from classical examples. When the type of the classicistic hero had once
come into being, a new type of devil (seigneur) originated on the stage and in art
(Pl. 37:2) (115:2).
Influence of the art at Maximilian's court. Burgkmair's woodcuts for the ‘Genealogie’
+
(Pl. 41) (115:3-4). New ‘classical’ forms were propagated by the court (festive
+
decorations etc). Influence on Dutch artists (116:1-2): Gossaert, (116:3), Lucas
116
v. Leyden, Jac. Cornelisz, Cornelis Antonisz (Pl. 42 & 43) (116:4), Frisius, 1622
(Pl. 44 & 45) (116:5-7).
+
Direct influence from Italy. Jacopo Bellini (117:1), Jacopo Ripanda (117:2), Jan
+
van Scorel (Pl. 40:1) (117:4). Sculpture: monument at Breda in Jan Mone style
117
(Pl. 39:2) (117:5), sculptured figure heads, etc (Pl. 40:3).
+
Codification of heroic forms by Rubens (118:1). The 17th and 18th centuries did
+
not in the first place intend their hero in his classicizing costume to indicate an
118
historical person; the main object was to portray heroic subjects in an heroic style.
Because of that the Roman-classical disguise was almost inevitable for royal portraits
(Pl. 40:2), (Charles I by Le Sueur 1631, Cromwell by Wilton 1762, 118:2). On the
stage the influence of contemporary costume upon the heroic-historical apparel
continually increases during the 18th century (118:3-5). Only af ter the classicistic
period and the disappearance of the hero of royal blood was there a greater demand
for historical accuracy (118:6). The cause lies in the abandonment of the idealistic
conception of art. When the citizen becomes the principal character the realistic
decor, the real accessory and also, in certain instances historially correct costume,
appears on the scene.
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Recapitulation of the first part (Chapters I-V)
Thus the existing iconographical groups, with which the new portrayal of national
+
history could link up, were of two kinds: non-historical or non- national. The
non-historical groups were especially concerned with primitive forms of civilization. +119
Their influence reveals itself in the formation of many, often unconscious,
analogies.
The non-national examples were derived from the civilizations of Rome, Hellas
and Israël which in the period dealt with here however were rarely regarded as
foreign. In this field derivations were effected far more consciously than in the
preceding group. For the historical consciousness of the 16th and 17th centuries
the Bible and classical antiquity were the natural complements, the immediate
precursors of the civilization of the day. As late as the 17th century popular history
books begin with Adam and Eve and the kings of Rome (119:1).
‘Our ancient writers’ were Caesar and Tacitus. Every thing that was known or
discovered about these remote civilizations was regarded as national property.
Foreign, alien, in those days only meant the exotic, the terrestially remote.
Then gradually the dawning sense of a national past, guided by the increasing
knowledge of the exotic peoples, came to realize that at one time the homeland
must have known similar wild, strange i.e. non-biblical, and non-classical peoples
(119:2).
The digesting of that first, rather upsetting impression was the great task of the
humanistic men of letters. Theoretically there are two solutions to this problem:
either one admits that the ancient national civilization was a primitive one, in which
case one might if so minded lay stress on the higher ethical qualities, by means of
which this civilization would have compared favourably with that of Rome; or else
one proves that the ancient civilization must in fact be considered identical with that
of Rome.
In this way a primitive and an heroic conception of the past are as it were opposed
to each other. They were to be found at the same time and served totally different
purposes. In the Dutch art of the 17th century all representations of the forefathers
as an heroic people are to be interpreted as an indirect glorification of the present.
It is a manner of representation in which admiration of the present is expressed in
a metaphorical language derived from history. It is a transfer of the civilization of
the day to the past. This type of product therefore is never without a social-political
character.
The portrayal of the forefathers as a primitive people on the other hand always
takes place in immediate connection with scientific research. In contrast with the
representations discussed above these illustrations are entirely without a
metaphorical character. That the 17th century could

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

321
have two such entirely different pictures of history at its disposal can only be
explained through the distinction made above. Every one knew that the heroic
+
portrayal was a stylization, a metaphor, of the same kind as the allegory then so
popular; in other words: a form of art, which belonged to a plane entirely different +120
from the reconstructions of science. To give an example: the prints illustrating
the text of the scientific work ‘De Germania antiqua’ by Cluverius, which appeared
in 1616, could not possibly be used as a foundation for a representation in which
the deeds of Brinio or Civilis were given as prototypes for those of William of Orange
or Maurice. The main products of each type will be discussed in the next two
chapters. This will be preceded by a discussion of the oldest picture from history,
or rather, of the works of art which had to pass as such in the 15th and 16th centuries.

Part two
VI. The first attempts at portraying the past
A. The fifteenth century
+

Before printing came into general use it is not possible to speak of historical
+
illustrations in the modern sense of the word (in mss. one finds at the most
121
miniatures which lay stress on the exotic nature of the events described, (121:1-2).
The first bookprinters' workshops were highly cosmopolitan, and there was a rapid
+
exchange of the examples for illustrations (121:3). Thus the influence of the
+
illustrations reaches far wider than that of historiographical texts. The study of
122
visual representations of history may therefore not be limited to the products of
a single country.
Rolevinck's Fasciculus temporum (ed. Louvain 1475) (122:1-2). As yet there are
no illustrations of events from national history. The constantly repeated woodcuts
+
should rather be regarded as indications: here a pope is spoken of, there an emperor,
etc. (123:1). The name of the person under discussion is often placed in a circle. +123
The edition Utrecht 1480 contains illustrations derived from the Rudimentum
Noviciorum, Lübeck 1475 (123:4). In an appendix to the edition of 1480 occur,
besides the ‘portraits’ of the kings and the circles with their names constantly
repeated, for the first time small coats of arms to indicate a particular person.
+
Die Jeeste van Julius Caesar, c. 1487 (124:1) contains five woodcuts, one of
+
which dipicts the Roman emperor with the doublé eagle of the German Empire
124
(124:2), and the Founding of Nymeguen (fig. in text p. 124; 124:3). This was a
first attempt to depart from the absolute-anachronistic standpoint probably because
the author was not a contemporary, but Caesar himself.
+
The Chronyke van Brabant, Antwerp 1479 (125:1), contains 94 illus+

125
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trations in all (125:2); many of the blocks were used more than once (125:3). They
were partly copied from illustrations in popular books of the N. Netherlands (125:5-6).
+
At the moment when the illustrating of historical works is first considered desirable,
+
illustrations designed for literary works of an historical nature were already in
126
existence. The portrayal of an episode as described in an historical text is always
superfluous from a scientific point of view. When historical works are illustrated with
this sort of representations it is always a concession to public taste. The development
procedes from the not illustrated scientific historical work via the illustrated historical
tale to the illustrated chronicle in the vernacular.

B. The sixteenth century
The development does not continue with regularity in the 16th century. On attaining
a certain standard of routine nothing was done beyond the application of the skill
obtained; old blocks were even cut up for new illustrations made through combining
various pieces.
We discuss the following examples:
+
The Spieghel historiael, 1515 (126:1), for instance has four copies after the
+
passion of Delbecq-Schreiber (127:1).
127
The Cronycke van Hollandt, 1517, the key-stone of Dutch mediaeval
historiography (127:2), is a translation of Joh. à Leydis' Chronicon; the whole
+
undertaking probably was a publisher's gamble on the general interest in Dutch
+
History in connection with the Spanish succession (128:1). The manuscripts of
128
Joh. à Leydis' Chronicon are unillustrated (128:2). The illustrations must be
regarded as entirely the work of the publisher; sometimes they are in flat contradiction
+
of the text (128:3; cf. fig. in text p. 128). Passages which might have given rise to
+
the portrayal of ancient manners and customs remain unillustrated (129:1-3).
129
Almost a century was to pass before historical illustrations were on a par with
the scientific level of the works to which they belonged.
+
Analysis of the origin of the 110 illustrations in this edition (130:1):
Prints from the old blocks cut for the crusade romance Historie Hertoghe +130
A. Godevaerts van Boloen published about 1486 by Godfried de Os at Gouda
(fig. in text p. 131).
B.
Prints from sawn up blocks, which had also originally been used in the printing
office of Godfried de Os at Gouda for his edition of Olivier de la Marche's
Chevalier délibéré, published between 1486 and 1490 (fig. in text p. 134 & Pl.
49).
C.
Prints from a number of old blocks probably cut by the same artist as the
series mentioned under B and intended for a book unknown so far (figs. in text
pp. 136/7).
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D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.

Copies from woodcuts in the Nuremberg edition of Hartmann Schedel's Liber
Chronicarum, 1493 (fig. in text p. 139).
Copies from woodcuts by Hans Burgkmair (fig. in text p. 141).
Several woodcuts by Lucas van Leyden, some of which Seversz had already
used in other books (figs. in text pp. 142, 144, 145).
Woodcuts by a pupil of Lucas van Leyden, some of which had probably been
made purposely for the Cronyke (fig. in text p. 146).
Four woodcuts with full-length representations of princes (fig. in text p. 148).
Three woodcuts with religious subjects.
Two woodcuts, one of which is the titlepage.
Five woodcuts which differ greatly in style and quality; none of which can be
placed in any of the previous categories.

+

The most important foreign products (mainly originated from the humanistic
centres Augsburg, Nuremberg and Strasburg (153:4). The significance of France +153
+
and England was far smaller in this respect. J. Wimpfeling, Germania, Strasburg
1501 (154:2). Burgkmair's Genealogy of the Emperor Maximilian (154:3). Daniel +154
+
Hopfer's title-page to the Chronicon Abbatis Urspergensis, Augsburg 1515 (155:0).
Burgkmair's title-page to Jordanes De Rebus Gothorum, Augsburg 1515 (155:2-3). +155
+
Holbein's titleborder with the victory of Arminius, Basle 1517 (156:1). Noviomagus,
+
+
156
Lucubratiuncula de Batavorum insula, Antwerp 1520 (156:2). Meisterlin's Augsburg
+
Chronicle of 1522. Noviomagus, Historia Batavica, Strasburg 1530. The woodcut
157
on the title-page, ascribed to H. Weiditz (fig. in text p. 158), has been wrongly
regarded as representing Batavians. In reality the subject is: Adam and Eve with
their offspring after the Fall, and the woodcut is not an illustration designed for the
occasion, but the printer's devise (157:1). Similar Strasburg printers' devices occur
(157:4 and 161), for instance with scenes from the life of Wodewoses (fig. in text p.
+
161) (162:1). In such a representation of Adam and Eve after the Fall there is an
idyllic-arcadian influence, originating from the figure of the Wodewose. Thus the +162
legendaryprimitive supplied an existing want at a time when the primitive in its
historical sense had barely been discovered.
+

Examples of the influence of Burgkmair. Pappenheim Chronicle, Augsburg 1530
(163:1-3). Cronike van Brabant, Antwerp 1530, reprint by Jan van Doesborgh of +163
the work discussed on p. 125 (163:4), to which among other things seven more
+
or less free copies of Burgkmair's Theuerdankillustrations have been added (164:1).
+
Excellente Cronike van Vlaenderen, Antwerp 1531 with 12 direct copies and
164
problably 5 free copies of the Theuerdank (164:2).

Representations of the ancient Germanic kings and the types of Germanic tribes
derived from them. To Andreas Althamer is due the honour of having

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

324
brought into prominence from Genesis the name of Ascenas whom he identified
with the Tuiscon mentioned by Tacitus (164:3).
Burchard Waldis' Ursprung und Herkommen der Zwölf ersten alten Könige (1543)
is an adaptation in German of Althamer's learned theories; the 12 large woodcuts
in this work are by P. Flettner (Pl. 50:1), E. Schoen, N. Stoer, V. Solis and H.
Brosamer (164:4-5). Most of the Germanic princes have a fantastic mediaeval
appearance, except the Tuiscon, an elderly man with his left hand wrapped in a
+
corner of his coat (Pl. 52:1-2). This must be an instance of the influence of a
Byzantine example (165:1), three other prints are copies after Burgkmair (165:2). +165
A second edition of this work appeared in 1566 with woodcuts by Jost Amman
(165:3) which are of no importance for our purpose.
The illustrations to Lazius, De gentium aliquot migrationibus, Basle 1557, which
to a great extent are immediately connected with Waldis' series, were imitated in a
series of etchings in the N. Netherlands in the 17th century, in their turn these were
copied in the 18th century for books which until the 19th century determined the
visual conception of the period dealt with. As in Waldis' series, each of the illustrations
represents a single figure (165:4) (fig. in text p. 165). The time for historical scènes
had not yet come.
+
Several etched copies of Burgkmair's Genealogie by Aug. Hirschvogel are known,
and probably have some connection with the plans for Lazius' book (166:1). This +166
work of the learned Lazius (166:2) was reprinted three times (166:3); in it two
worlds meet: besides the first mention of the Nibelungenlied (166:4) and the first
rhunic texts (166:5) the book also still shows traces of mediaeval fabling
historiography. This character is also apparent in the illustrations which no longer
claim to portray princes, but representatives of Germanic tribes. The legendary king
Suevus now became ‘a Swede’ and so on (Pl. 50 & 51:2-3) (166:6). The woodcuts
+
were certainly not executed by Lazius himself (166:7-8), but he did probably
supervise (166:9) the work. In three places coins are said to be the source of the +167
illustration (167:1); other archeological examples are also recognizable (Pl. 71:1-2
& 23) (167:2-3). These prints with their aura of historical exactitude were in 1573
also chosen as examples for the illustrations of an adapted edition of Waldis with
woodcuts by Tobias Stimmer (167:4). In the same way copies after these prints are
to be found in the ms. of Lucas de Heere mentioned above (Pl. 51:1) (167:5; cf.
note 93:1).
In the etchings by Boxhorn-Soutman-Visscher published in Haarlem (1650) the
Lazius illustrations were finally executed in their finest form. This edition dedicated
to Christina of Sweden (168:2) was in its turn copied in Sweden for wall-paintings
+
(Pl. 51:2 & 53:1-2), and also in the illustrations to the Antiquitates Belgicae,
+
Amsterdam 1700 (168:4).
168
In this last case the figures were placed before a background with genrelike
scenes (168:5), which were derived from the book by Cluverius to be
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+

discussed below (1616). The Annales Bohemorum by Hage published at Prague
+
in 1761 imitated some prints from the Haarlem series (169:2); in E.J. de
169
Westphalen, Monumenta inedita rerum Germanicorum eleven of Lazius' woodcuts
were directly copied (169:3).

Popular historical works. The representations of freaks and monsters, meteorological
phenomena, etc., which still took up so much space in Schedel's chronicle (cf. p.
137) were now out of place in ‘learned’ works such as that of Lazius; they were
however retained in more popular publications such as the works of the pious
Sebastian Franck, whose influence amongst humble folks was also great in the
+
Netherlands (169:4), and again in those of the polyhistor Sebastian Münster, whose
+
Cosmographia is one of the most frequently read books of the 16th and 17th
170
centuries (by 1650 46 editions in 6 languagues had appeared, 170:1-3). The
illustrators who had to depict the primitive stages of civilization described by Münster,
knew no better than to place 16th century folks with their pots, pans, table, and other
+
goods and chattels beneath a tree, whilst the text had described a considerably
more simple mode of life (171:1) (fig. in text p. 170/171). Not until the end of the +171
16th century was there to be a change in this matter.

VII. The past as a primitive period
A. The idyllic-primitive
+

Ortelius, Aurei Saeculi Imago, Antwerp 1596 (172:1), is the first work with illustrations
+
of reconstructed historical scenes (etchings, probably by P. van der Borcht (Pl.
172
55:2, 57:1, 58) (172:3). This booklet owed its origin entirely to Ortelius'
+
historic-geographical studies (173:3-5 & 174) and the influence is evident of a print
of the idyllic Tempe previously edited by Ortelius (Pl. 54) (173:3-4); the incongruity +173
+
between the title and the far from idyllic conditions mentioned on the authority of
+
Tacitus and others (war etc.) was already noticed by contemporaries (175:1).
174
+
Illustrations by the same etcher on the title-page of De Jode, Germania,
+
Antwerp 1593 (175:2) in a few instances bear some resemblance to Ortelius'
175
series. On stylistic grounds one would rather accept a reverse sequence to that
indicated by the dates. Possibly the publication of Ortelius' book was delayed for
reasons unknown to us (175:3).
+
P. Kaerius, Germania inferior, Amsterdam 1617, contains a series of illustrations
+
similar to those in Ortelius' booklet (176:4), although there are no indications of
176
a direct imitation either in the etchings or in the legends by P. Montanus (176:5).
The picture of the ancient national civilization sketched in the last-mentioned book
+
is considerably rougher and more barbaric (Pl. 56:2 & 57:2) (human sacrifices,
+
177:1). The far more crude
177

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

326
representation of the burning of widows undoubtedly betrays the influence of
contemporary illustrated travel books (Pl. 58:2 & 59:2) (177:4). All told however this
little book belongs to the group in which primitive cultural conditions are represented
in an idyllic form.

B. The uncivilized-primitive
+

Cluverius, De Germania antiqua, Leyden 1616, contains the most important series
of prints in the field of Germanic antiquities published in Europe during the three +178
centuries dealt with here. The influence of this work can be discerned far into the
19th century (Pl. 33:1) (178:1).
+
The bulky folio (178:2) of the Dantzig born author (179:1) entirely corresponds
+
with the various learned Thesauri of that period (179:3-4). His work is a
179
compendium of the historic geography of Germania, with a first volume dealing
with the habits and customs of the inhabitants, chiefly after Tacitus. The prints
consecutively numbered by us, refer to the following chapters:
+
1-12 costume, 13 carousing, 14 sacrifice, 15-23 armament, 24 raising upon the
+
shield, 25 laagers, 26 funerary rites.
180/181
On stylistic grounds these prints (Pl. 60-67), which contrary to the maps are
+
unsigned (181:1), can be divided into three groups. Discussion of the subject matter
+
of each print in accordance with the relevant passages in the book.
181/198
+
For print 16, ‘Germanic warriors armed with a cudgel and dressed in skins of
animals’ (Pl. 33:1), the indications of Cluverius have been followed; he had given +191
+
a woodcut of 1534 representing a classical statuette of Hercules (192:1) as an
+
example (Pl. 32:2-3). This is therefore the source of the numerous traditional
192
representations of Teutons.
+
The main feature in Cluverius' argument is that in his opinion all the information
that could be obtained about a primitive people also contributed to the knowledge +198
of the likewise primitive Teutons. In his state of double dependancy, upon classical
and biblical traditions (all non-classical peoples are barbaric, all nations originally
were one and up to the Babylonian confusion of tongues equal), Cluverius is a typical
+
representative of 17th century Dutch civilization (199:1). The prints enumerated on
+
page 181 under group A (Pl. 60-63) we ascribe to Simon Frisius. His etchings
199
+
entirely harmonize with the atmosphere of the text and breathe a primitive
+
simplicity which is never free from primitive roughness. His manneristic style is
200
rooted in calligraphy, an art in which he himself excelled.
+
The second group is the work of Nicolaas van Geilenkercken (PI. 64-66) (201:2-3),
who also etched the various maps in the book. Artistically this group has far less +201
+
importance than the preceding one. The artist of the prints placed by us in group
+
C (Pl. 67) should probably be sought in the
202
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entourage of A. Hondius at the Hague. Frisius' rare print ‘Der Ouden Duytschen
offerhande’ (Pl. 60) i.e. sacrifice of the ancient Teutons, 202:1-3) can be connected
with no book other .than that by Cluverius, printed in Leyden in the autumn of 1615
+
(202:5). The explanation of the reverse copy in Cluverius' book is that when
+
compared with the learned descriptions in the book the left and right side have
203
been exchanged in the loose print (in the print the priest grasps the patera with
his left hand etc). The book-illustration is therefore a repetition of the rejected print
(203:2) possibly even by a pupil (203:3) and thus also explains its inferior quality.
Some examples of the influence of the illustrations to Cluverius' book (203:4) are
as follows:
+
1.
Title-page of Bertius, Commentariorum rerum Germanicorum libri tres, 1620.
Four illustrations on one page by Mattheus Merian for the historical work +204
2. Neuwe Archontologia Cosmica by J.L. Gottfried published by him in 1638
(204:1).
3.
A loose print, the reverse without letterprinting, and which according to its
legend ‘Funeratio mortuorum, ad Lib. I cap. 53’ had been intended to serve as
an illustration to an octave edition of Cluverius unknown to us. Closely related
to the prints mentioned under 2 and 3 are the illustrations in G.C. Kirchmaier's
Commentary on Tacitus, 1664 (205:2-3).
+
4.
To the freer imitations belong the illustrations to J. Picardt, Korte
+
Beschrijvinge, 1660 (Pl. 69:1) (205:4), with remarkable misinterpretations
205
of detail.
5.
An edition of Hooft's Tacitus translation of the year 1680 (205:6) is illustrated
with two prints by J. Mulder after Cluverius (205:7).
6.
In one of the woodcut illustrations of Olav Rudbeck's Atlantica (1698) a print
from Cluverius has been partly imitated (205:8).
+
7.
A print by C. Huyberts (1705), copied after the illustration of the sacrificial
+
ceremony (206:1).
206
Several freer imitations in J. van Royen, Antiquitates Germanicae, 1714
8.
(Pl. 71:4) (206:2) and in the Antiquitates Belgicae, 1700 (Pl. 70:1) (206:3-4),
in which a print concerning Germanic religious ceremonies after Verstegen
also occurs (Pl. 70:2) (206:5).
9.
Artistically insignificant are the imitations on the title-page of the Tacitus
edition with a commentary by J.C. Dithmar, 1725 (Pl. 68:1) (206:6).
10.
An anonymus 18th century English print with reduced copies of the
illustrations in Cluverius concerning armament (Pl. 68:2) (206:7-8).
+
11.
In Chodowiecki's illustration (1782) to Klopstock's Hermannsschlacht the
+
influence of the Cluverius illustrations is discernible (207:1).
207
In the print ‘Lijkplechtigheden der Batavieren’ (=funerary rites). by Reinier
12.
Vinkeles (1790) (Pl. 72:4), a copy after Frisius' etching (Pl.
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62:2), the 18th century artist omitted everything which might offend his readers
by cruelty or roughness.
It is remarkable that later illustrations again and again copied those prints in which
the most primitive cultural conditions were depicted. Whilst the book also contained
prints which showed Teutons clad in woven materials, it was the unkempt figures
of Hercules dressed in skins of beasts which made the greatest impression upon
the readers of the book.
+
Opinions concerning ancient Germanic religion. Whilst as opposed to the
+
reconstructions of Ortelius and Montanus the costumes and eating customs
208
described by Cluverius may be considered to represent hard primitivism, the
illustrations concerning religious ceremonies may be called idyllic in comparison
(thus nothing is to be found which recalls human sacrifices, although this custom
did come under discussion in the book, 208:1). Fame has been achieved by
Cluverius' conception taken from Aventinus, ‘that the Teutons, although pagan in
their worship of light, air, and fire, displayed some notion of the Holy Trinity (208:2-3),
a thought which had however previously been expressed in connection with Red
Indians (208:4).
An illustration by J.E. Grave (c. 1785) (Pl. 72:1) is the late parallel to Hooft's
idealized description of Germanic religious ceremonies, without sacrifices of animals,
let alone human beings, in a ‘church of uncarved wood’ (208:5).
+
The print for an 18th century literary adaptation of an ancient Germanic subject,
+
an epic entitled Klaudius Civilis (1774) (Pl. 72:3), no longer shows any signs of
209
the roughness of the Cluverius illustrations. The primitive has again become
idyllic (cf. also Pl. 48:2). The allegory of the Dutch Maid (in Cluverius' series
unthinkable) is originally a Pallas Athena (209:1).
The title-page of E. Schedius, De diis Germanis, Amsterdam 1648 (Pl. 69:2)
(209:2), breathes an entirely different spirit, here head-hunting appears to reign
supreme. This print which was copied in 1728 for a German edition of the book has,
as far as we know, had no further influence. Amongst Dutch illustrations
representations of such cruel rites are rare (Pl. 69:3) (209:4-5).

VIII. The past as an heroic period
A. The series by Vaenius and Tempesta (1612)
+

The publication of the series of prints: Batavorum cum Romanis Bellum (1612),
with etchings after Otto Vaenius by Antonio Tempesta, and explanatory passages
from Tacitus (210:2), must be viewed in the light of contemporary events. (cf. Ch.
II). This work retained its influence during the 17th century (210:3) and was still
reprinted in the 18th century (210:4).
In 1613 the States-General purchased a series of 12 paintings by Vaenius

+

210
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+

dealing with the same subject (210:5-8). After some peregrinations (211:1-2) they
+
are now in the Rijksmuseum in Amsterdam (211:3). What connection is there
211
between the painted series and the prints?
+
Otto Vaenius was the learned master of Rubens (211:4-5, 212:1-2), and Antonio
Tempesta (212:3) an extraordinarily prolific etcher, whose lively prints, so full of +212
movement, rapidly spread all over Europe (212:4), and also influenced Dutch
artists (212:5).
+
From a comparison of the paintings and prints dealing with the same subjects it
appears that the Italian had a more progressive method of applying compositional +213
elements (Pl. 73:1-2 & 47:1-2). In the painted series a scene with a meal appears
twice (213:3). Probably the genre of the garden fête, often erotically flavoured
+
(214:1-2), was the startingpoint for the whole enterprise: the painting of an historical
+
series with topical purport (Pl. 74:1 & 3; 74:4). There must have been an
214
interaction between the stylish, but at the same time old fashioned costume of
the lansquenets of the day, so customary in that idyllic genre (214:4), and the notion
that this old-fashioned garment should be regarded as the dress of the Batavians.
+
Like Grotius, Vaenius draws his data concerning Batavian antiquity from the
+
Burgundian period (hennin!) (Pl. 78:1). A contemporary might expect to find
215
equally well-founded archaeological knowledge in this part of Vaenius' work, as
in the representations of Roman soldiers derived from classical monuments (215:1).

B. The decoration of the Town Hall (1655-1697)
A description by Vondel (215:3-5) gives us an idea of the plans existing in 1655 with
regard to the decoration of the Amsterdam Town Hall, which had been inaugurated,
but was still unfinished both inside and out (215:2).
The commissions between 1655 and 1659. Artus Quellinus (215:6) appears - at
least in the beginning - to have influenced the commissions to Nicolaas de Helt
+
Stockade (215:7 & 9) and Erasmus II Quellinus (215:8 & 10; 216:1-2). Three pieces
glorifying the dignity, simplicity and imperturbability of the Roman consuls (216:3; +216
in Amsterdam the translation of burgomaster was consul!): Lievens, ‘Quintus
Fabius Maximus’ (216:4-5), Flinck, ‘Manius Curius Dentatus’ (216:6), Bol, ‘Caius
Fabritius Luscinus in Pyrrhus camp’ (216:7).
Of a number of these works: small painted sketches still exist; these were probably
submitted to the patrons first (216:8). It also seems as if on more than one occasion
several artists were invited to compete by submitting sketches (e.g. sketches by Bol
of subjects finally executed by Flinck, 216:9-10; and Bronkhorst, 216:11). Vondel's
description made it possible for artists to know of the plans, and hoping for the best
they probably sometimes made sketches of their own accord.
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Several sketches by Rembrandt. It is probable that Rembrandt also tried repeatedly
+
to obtain a commission like the others, and he made 5 complete paintings (four of
+
them to scale), which for reasons we can now only guess, never reached the
217
Town Hall; in any case are no longer there now. These were the ‘Tribute Money’
+
with its affinity to classicistic architectural elements (217:1-6), ‘Quintus Fabius
+
Maximus’ (Pl. 88:1) (217:7-8), ‘Moses showing the tables of the law’ (218:1-2)
218
and two painted studies ‘Mars in full armour’ (1655) and ‘Athena’ or ‘Bellona in
full armour’. The two latter are in the aesthetic respect closely connected with the
decorative problems of the Town Hall as they appeared to Rembrandt (218:3). A
drawing dating from c. 1655 and influenced by Raphael's ‘Meeting of Leo I and Attila’
(218:4) lies within the same sphere. Finally we know a description which may refer
to a sketch of the subject ‘The battle of Xanten’ (218:5), also studied by Bol and
Ovens.
We shall also be able to prove that Rembrandt was the only artist who fully
appreciated the solutions which Italian decorative art had found for similar problems.
But while he searched and sketched, his less conscientious, but certainly more
pliable fellow artists were given the commissions and were able to deliver one canvas
after another to the burgomasters.
The Remaining commissions in 1657 were: Thomas de Keyser's ‘Odysseus and
Nausicaa’ (218:6); Willem Strycker's, ‘Theseus returns the ball of string to Ariadne’
+
(218:7); G. Flinck, ‘Solomon's prayer for wisdom’ followed in 1658 by: Jan van
+
Bronkhorst's, ‘Moses and Jethro’ (difficulties arrose here, the artist being
219
compelled to make alterations, in 1660 payment of ƒ 1000 was made instead of
the ƒ 1800 contracted; 219:2). In these years ‘Lycurgus, adopting his nephew as his
son’ by Cornelis Holsteyn was painted also (219:3).
The Batavian insurrection as a feature of the programme. This was mentioned
by Vondel as the subject of the decorations in the ‘gallery’, the wide passage on the
first floor, which gave access to the rooms of the various boards. Vondel draws the
parallel with the Dutch war against Spain in the preface to this translation of Virgil
(1660), dedicated to one of the burgomasters (Cornelis de Graeff), in which he dwells
more extensively on two 220 scenes than in his description of 1655 (220:1-2). This
was due to the works which had already been executed.
Flinck's commission. In August 1659 Flinck had been commissioned to execute
+
provisionally, within a few days, four of the series planned for the gallery, as important
+
guests were expected. These included the Elector of Brandenburg (visiting the
221
Netherlands in connection with the marriage of Frederick Henry's third daughter
to the Prince of Anholt) and John Maurice, the artistically minded stadtholder in
Kleefsland, the native town of Flinck. The latter also had good connections in
Amsterdam, and at the Court of the Stadtholder (221:1). Probably even Bol had
designed some scenes before
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then (Pl. 78:2 & 47:3) (221:3); nevertheless he retained the confidence (221:5-6),
and with the help of Flinck's assistants erected the festive decorations in the town +222
for the same visit (222:1). From a description by Vondel (222:2) it appears that
Flinck's four sketches, hastily executed in 1659, were small (222:3-5). In November
of the same year a contract was signed with him for the painting of twelve pieces.
(8 concerning the Batavian insurrection (c. 5,50 × 5,40 m). The painter bound himself
to deliver two paintings a year) (222:6). In February 1660 Flinck died. In our opinion
+
he left an almost completed canvas of the first scene (The Conspiracy, 223:1-2),
+
besides the four sketches mentioned above.
223
In June 1660 there was a second visit by members of the house of Orange,
amongst whom was the then nine year old son of William II (the later King and
Stadtholder William III) (223:4).
The captions Vondel wrote in honour of the event for two of the scenes have been
+
handed down to us by Von Zesen (223:5). Two drawings by Flinck are still known
+
to us (Pl. 81 & 76:1) (224:1).
224
Commissions given to Rembrandt, Lievens and Jordaens. After Flinck's death
the commission was not given in its entirety to one artist. Most probably Rembrandt
was the first to be chosen for painting the first scene of the series, the nocturnal
+
conspiracy (224:2). His painting must have been installed before July 21, 1662, the
date of Fokkens' dedication for his ‘Description of Amsterdam’, in which book he +225
mentions Rembrandt's work as hanging in the gallery.
In 1661 Lievens delivered his ‘Brinio raised upon the shield’ (Pl. 77:1) (225:2-4).
+
In 1662 Jordaens received payment in Antwerp for three paintings (226:6) and also
expressions of great appreciation (226:7-8); in 1664 he delivered a fourth canvas. +226
The subject of two of these four paintings is an event from the Batavian rebellion
(Pl. 87:1-2) (226:1-2).
Difficulties with Rembrandt. Thus after July 1662 the four subjects provisionally
executed by Flinck had been painted to scale (i.e. one by Rembrandt, one by Lievens,
and two by Jordaens). Meanwhile difficulties had arisen with Rembrandt which
resulted in his taking back the painting. On August 28, 1662, Rembrandt concluded
a contract, which can hardly refer to any work than the ‘Civilis’, and according to
which the other party should receive one fourth of the amount Rembrandt would
obtain for ‘the piece delivered to the Town Hall’ or shall still obtain through repainting
it (226:3-5). From transactions with Lievens and Jordaens we know however, that
the burgomasters were disinclined to pay for repainting! Rembrandt must then have
taken back the canvas (Pl. 84:1). Its further adventures are only known in part
(226:6).
Flinck's canvas completed by Ovens. In September 1662 once more exalted
guests were expected (226:7).
In order to fill the first empty space the burgomasters commissioned
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Ovens to complete Flinck's old, unfinished canvas within four days (Pl. 82) (226:8).
+
For this Ovens received only ƒ 48.- (227:1). Since then that work occupies the
+
place designed for Rembrandt's canvas. Drawings of the same subject (227:2)
227
and a ‘Battle of Xanten’ (227:3) both by Ovens are also known (Pl. 83:1 & 80);
he received only one more commission for a painting over the fire place (227:5-6).
+
In 1697 Le Grand, an Antwerp master otherwise unknown (228:2), painted in
+
fresco a fifth and a sixth scene (‘Erection of the trophies’ and ‘Negotiations on
228
the demolished bridge’) (Pl. 48:1). At the same time we hear of the necessary
restoration of the four works completed first. These had suffered owing to the
dampness of the walls (228:3-4).
+
In an altogether unfounded argument Noach has attempted to prove that the
disappearance of Rembrandt's ‘Conspiracy’ is due only to a change in the shape +229
of the vault during building operations. According to him a conflict between the
nature of the commission and Rembrandt's solution never existed. (We give the
refutation of Noach's method of argument in note 229:1).
In our opinion a difference of conception is definitely discernible. This thesis must
now be proved. For the Amsterdam burgomasters the Vaenius-Tempesta oeuvre
of prints was the example par excellence (229:2-3).
+
We find again and again that the difference between an accepted and a rejected
+
sketch is mainly that the solution preferred by the burgomasters was more in
230
accordance with ‘the book’ of the learned Vaenius. E.g. the various sketches for
the ‘Raising of Brinio upon the shield’ (Pl. 75, 76:1, 77:1 & 3) (230:1), the ‘Battle of
Xanten’ (Pl. 79 & 47:3) (230:2), the ‘Conspiracy’ (Pl. 83:2 & 81, 82) (the last example
also indicates the absence of any influence of the paintings by Vaenius in the Hague)
(Pl. 74:1-3).
Vondel mentions the series of prints as a source in the preface to his tragedy ‘The
Batavian brothers’, 1663 (230:3). It is certainly going too far to conclude that Vondel
drew up these plans, as has become the customary opinion in international history
of art (230:4). Rather should Burgomaster Cornelis de Graeff be regarded as the
auctor intellectualis (230:5).
+
Rembrandt's conception of his task; influence of Raphael. Rembrandt also will
have been familiar with Tempesta's prints (Pl. 88) (231:1-2). Influence (231:3-4). +231
In Rembrandt's mind the commission of a nocturnal conspiracy of dining Batavians
belonged to the old, venerable theme of Last Supper representations. His solution
did not fail to leave its mark (231:3). He himself studied among other things Raphael's
‘Meeting of Leo I and Attila (231:6-8) in connection with the problem of decorating
a round-headed panel. The round canopy above the table in the drawing H.d.G.
+
411 (Pl. 86:1) is probably a free application of the equally space-creating element
+

232
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of the cupolas in Raphael's ‘Expulsion of Helidorus from the temple’ (232:1). We
discuss some of Rembrandt's solutions to the problem of the relations of figures
and space (Pl. 85 & 86) (‘Nahsicht’ or ‘Fernsicht’, 232:2).
Rembrandt's interest in the subject. Only Rembrandt represents the oath, taken
‘barbaro ritu’ according to Tacitus, as being upon the sword (232:3). Rembrandt's
studious nature (the busts of Roman emperors in his ‘kunstcamer’ were arranged
in chronological order! 232:4).
+
Rembrandt reads and digests the passages from Tacitus which were quoted in
+
Vaenius-Tempesta. His Civilis is one-eyed, a detail mentioned by Tacitus but
233
ignored by all other artists (233:1), probably for reasons of ‘convenienza’. Thus
he very soon acquired the reputation of being no great historical painter (233:2).
Reasons for the refusal. There was a great contrast between Rembrandt's sense
of beauty and that of the society of his day (233:3). Very consciously and with averted
eyes the artist passed by all that was new and radiant in the growing and flourishing
city of Amsterdam (233:4). His aesthetic and ethical predilection for that which was
poor, rugged and decayed (233:5) formed the most complete contrast with the world
of thought and form belonging to the heroworship of the Renaissance. The immediate
cause of the removal may have been the demand to repaint the picture (233:6), the
real reason lay deeper. In 1891 an investigator might still think that the burgomasters
‘had expected a more dramatic scene showing greater Germanic excitement’ (233:8).
+
It now appears that a difference of conception lies at the root of that which in those
+
days seemed incidental. Our task is to comprehend the point of view of both
234
parties. So far the discussion of Rembrandt's Claudius Civilis has been conducted
almost without exception in the form of a requisitory in which either persons (234:1),
ideas, or trends were held responsible for the mutilation of what undoubtedly must
have been one of the most profound and elaborate of Dutch works of art. Modern
depreciation of the subject is not historical, neither was it shared by the artists of
that day (234:1-2).
+
Neumann's criticism that Vondel and the burgomasters failed to appreciate the
+
+
235
value of the Dutch school of paintings cannot form the basis for a discussion of
+
this problem (236:1). The demand for the portrayal of exalted subjects was a
236
general one (236:2) and monumental art was called upon to supply it. The
tendency to depreciate everything that was current and valid in all Europe as a
typical expression of the Dutch ‘grocers mentality’, is hardly a satisfactory solution
of the underlying problems (236:3).
+
Dutch art was isolated wholly aloof from international trends. Rembrandt's
+
exceptional position in this respect was exceptional, he was well versed in the
237
development of international art and understood the essential part of the great
solutions before his own; his imagination was unfettered
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and no scale too large for him. His failure must not be ascribed to negative, but to
positive characteristics. His yearning for ‘Entheroisierung’, was one of the most
profound sources of his artistic genius (237:2). Disconcerted by the sight of his
conspiring bargemen and peat-carriers, his contempories were unable to appreciate
the solemn consecration of this confederacy.

IX. Pseudo-historical representations
+

To this group we ascribe all representations which were considered historical by
contemporaries, but can now no longer lay claim to that title.
Two instances: A) later interpretation stamps an existing work as the illustration
of an historical event. B) Representations of events which contemporaries
unquestioningly accepted as historical, but which are now no longer regarded as
such.

+

239

A. Later changes in titles
Rembrandt's ‘Adolf van Gelder’ is a typical example of these changes in titles, arising
from the tendency of the 18th and 19th centuries to search for events in national
history, which would be interesting to illustrate. The work is intended to represent
‘Samson threatening his father-in-law’ (Pl. 89:2). Asselijn's ‘Swan’ was afterwards
+
known as the ‘Allegory of the vigilance of Johan de Witt’ and in 1800, still bearing
that title, it was the first work to be bought for the ‘Nationale Konst-gallery’ which +240
had just been founded (240:1).
During a considerable part of the 18th and 19th centuries an ‘Interior with
staircase’, probably by C. Fabritius, was supposed to represent the staircase in
+
Delft, where William the Silent was murdered (Pl. 89:1) (241:1-2).
+
To this group also belong the instances in which interesting names were
241
attached to portraits of unknown persons. Some of these mystifications still hold
sway; e.g. so-called portraits of Roemer Visscher's daughters (241:3) or the
+
portrait-print after one of the physicians of Rembrandt's ‘Anatomical lesson’ entitled
+
Jan Swammerdam (242:1).
242

B. Representations of pseudo-historical events
In the period under discussion there is a gradual increase in the critical sense of
history and a proportionate decrease in the belief in pseudo-historical legends and
miracle-tales; the production of illustrations of such stories, however, does not decline
in the same degree. These subjects having been absorbed by popular imagination,
were greatly in vogue.
+
I. The taking of Damiate by a Haarlem cockboat (cf. p. 30); presumed date
+

243
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1188 (243:1). From the second decade of the 16th century onwards there is an
+
uninterrupted series of works of art depicting this exploit (243:2). Stained-glass
windows presented by Haarlem to several cities ‘because much Haarlem ale was +244
drunk there’ (244:2-4); sometimes also to influential persons (244:5). In 1595 the
window in Haarlem designed by B.v. Orley was altered, probably for religious reasons
+
(244:6). An ‘Adoration of the Holy Trinity’ was replaced by an ‘Addition to the coat
of arms’ (245:1-3). In the same year a print with the taking of Damiate appeared +245
(Pl. 90) (245:4); small boats (245:5-6) and bells (245:7) of Damiate of common
occurrence. In 1595 also a gift of a stained-glass window to Gouda was made. (Pl.
92) (245:8).
+
In 1603 Vroom (246:1-2) made sketches for stained-glass windows with this
subject (246:3); in 1611 a loan was made to the same artist for a painting (probably +246
+
never executed 246:4). Note also a window by Jan van Bouckhorst in the Town
+
Hall at Haarlem (246:5) and a painting by C.C. van Wieringen (247:1) who also
247
designed a tapestry (Pl. 91) (247:2-4); further a tapestry with the ‘Addition to the
+
coat of arms’ after De Grebber, (Pl. 10:2) (247:5-6), and a painting by the same
artist 1630 (248:1) (Pl. 11). Other works for churches in the neighbourhood (248:2). +248
Book illustrations (Pl. 93:2) (248:3-5), medals (248:6).
+
Comparison of the various representations. The print of 1595 (Pl. 90) shows all
kinds of explicative accessories and legends from which we may infer that it was +249
not at all the idea to give the public a peepshow of the past. Such a conception
+
did not appear until the 19th century. The print by Romein de Hooghe (Pl. 93:2)
shows the ‘Addition to the coat-of-arms’ in the foreground, and in the background +252
the ‘Capture of Damiate’.
From this it also follows that we may not imagine a realistic connection between
the two scenes depicted; these occurred at different dates and in places far apart
from each other. It is a remarkable f act that in the second half of the 17th century
and in the secular genre of historical pictures we still meet with such a ‘mediaeval’
simultaneity. Comparison with 16th century Italian works which treat similar subjects
(Pl. 93:1).
II. ‘Dance round the church at Assendelft’ print by J. Saenredam (Pl. 94:1) (252:2).
+
There is no local tradition concerning dancing mania (253:1-2), but a German legend
+
exists which is localized in Kolbeck (Pl. 94:2) (253:3-4). Probably Saenredam
253
wished to depict that well known tale, and chose the familiar church of his native
+
village as background. This sort of thing could still be done at the end of the 16th
century without the spectators concluding that the event depicted had taken place +254
in that particular village. That conclusion was not drawn until a later date when
greater documentary value was ascribed to works of art; in order to render the matter
more evident the legend ‘Assendelft’ was then placed above the church (254:1).
Thus this instance, unimportant in itself, provides an
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interesting example of the development which the appreciation of imagery as such
underwent in the course of time.
III. Women of Haarlem (Weinsberg). The popular motif of women carrying their most
cherished possessions on their backs to safety after a siege, is localized in many
cities, most frequently in Weinsberg (254:2). This legend is first connected with
Haarlem by Junius 1588 (254:3). Painting by J.C. van 't Woudt ‘Weinsberg’ 1602
(Pl. 95:1) (254:4), also a print by J. de Gheyn (Pl. 95:2) (254:5) and other works
(254:6, 255:1).
+
Although in historical works this tale was also located in Haarlem as early as
+
1588, it was not until 1754 that an illustration which had originally served as
255
‘Weinsberg’ was renamed ‘Haarlem’ (255:2-3).
IV. The child in the cradle (St. Elisabeth's Flood). On the border between legend
and history stands the tale of the child m a cradle which together with a cat was
supposed to have escaped drowning in St. Elisabeth's flood (1421). The question
of its historicity is of little importance for our purpose, which is to observe how such
a matter was depicted in the course of time. First mentioned in the itinerary of
Chrysostom of Naples (1514) (255:5-6), the tale is not a motive well-known in folklore
(255:7), although later on it is to be found in several other places in the Netherlands
+
(255:8). In a painting of c. 1480 (Pl. 96:1) (256:1-4) the cradle with cat and child
appears as a minute, subordinate detail of little importance (256:5). Three other +256
representations before 1628 (Pl. 96:2) (256:6-8) and a description (1692) of an
older painting of the St. Elisabeth's Flood (256:9) do not mention the story at all.
The historiography of that period shows the same lack of interest (256:10-11).
+
Not until 1677 was more attention bestowed upon it (256:12). Even in a print added
+
as an illustration by Romein de Hooghe (Pl. 97) (after a drawing by Houbraken
257
257:2, who had followed an older painting 257:1), only a very modest place was
given to the babe and cat in the cradle’. Jan Luyken supplied the first elaborate
+
illustration of a similar tale (Pl. 98:1) (257:7), this time localized in the province of
+
Groningen; the print was afterwards also used to illustrate St. Elisabeth's Flood
258
(258:1). In the 18th century influence (258:3-4) and criticism vary (258:5). It
remained for the 19th century to celebrate the touching story in prints and verse!
(Pl. 99 & 98:2) (258:5-6).
+

V. Judgment of Count William III the good ‘A.D. 1336’.
The representations of this subject are the most important in this chapter
because of their frequency, the quality of the works still in existence, and the
remarkable traditions.
+
The tale: A sheriff robs a farmer of a cow, but gives him another instead.

+

258

+

259
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The farmer complains to the count. The count who happens to be ill sends for the
sheriff and has him executed in the sickroom. Paintings of this subject appear in +260
the ‘court of justice’ of almost every town in Holland. Whence this popularity?
+
Other traditional subjects for the decoration of a tribunal were taken from: the
+
Christian faith (261:1), biblical history (261:2-4), classical history (261:5-9). The
261
paintings by Rogier van der Weyden in the Town Hall at Brussels were generally
admired until their destruction, 1695 (261:11). Their subject was the legend of
+
Erkenbaldus (after Caesarius of Heisterbach): on his deathbed Erkenbaldus of
Burdan kills his nephew and successor who had misbehaved and whom he had +262
condemned to death shortly before; the sentence however had not been executed.
He will not confess this deed as a sin, and the Host, refused to him for that reason,
miraculously flies into his mouth (262:1). This tale is an example of theological
literature as are those concerning just heathens (262:2); e.g. the story of Trajan
represented by Rogier in the same series (262:3-4).
+
Through transference to a secular context the main theme, originally a miracle
of the Host comes to be interpreted as the type of a legal judgement. Apart from +263
the subjects mentioned above the national past now appears also (263:1).
Rogier's work can be partly reconstructed from descriptions (263:3) and the
+
tapestries in Berne (263:5). Other works dealing with the same subject are the
following: a tapestry in Brussels (Pl. 102) (for the church of St. Peter at Louvain, +264
miracle of the Host principal part) (264:2), and a painting at Cologne (Pl. 103)
(264:3) (for ‘court of justice’ there principal parts: execution). Influence of Rogier's
+
paintings (264:4): e.g. paintings in the Town Hall at Nuremberg (265:1); print by
+
Aldegrever (Pl. 101:2) and clearest: an anonymous N. Neth. painting (c. 1530)
265
for the Town Hall at Hoorn (Pl. 101:1) (265:2). The two women in the background
on the right give a better idea of the original composition of Rogier than the
compressed composition of the tapestry at Berne, where these two figures have
been squeezed together. Further influence is apparent in the Alexander tapestry
+
from Tournai (265:3-4), which represents a scene infrequently depicted elsewhere,
+
also culminating in an execution by a dying man (266:1).
266
Owing to the fame of the Brussels paintings it became possible to regard the
theme of an execution in a deathchamber as obligatory for the genre of the paintings
for courts of justice. The choice of the actual subject moreover allowed modulations.
The story of the judgment of Count William, authentic or not (266:3-4), presented
that possibility.
+
There are various representations: a painting by Isaac Swanenburg, Leiden 1582
+
+
267
(267:2); a print by Willem Swanenburg after Wtewael, 1606 (Pl. 104:1) (267:3);
+
+
269
a print by Barth. Dolendo, 1613 (Pl. 104:2 & 105) (269:1; this print is the example
+
for many prints and even paintings); a
270
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+

painting by Claes Heck, Alkmaar 1618 (Pl. 106:1) (270:2); drawings by Buytewech,
+
+
272
1618/19 (Pl. 108/110) (272:1-7, 273:1-3); an anonymous painting in the Town
+
+
273
Hall at Naarden, c. 1619 (Pl. 106:2) (273:4-5); an anonymous painting in the
+
+
274
Town Hall at Gorinchem 1624 (after Dolendo's print) (Pl. 107); a stained glass
+
+
275
window by Pieter Couwenhorn, Leiden 1627/28 (Pl. 111:2); a play by Goudanus
+
+
276
1630 (Pl. 112); a print by Salomon Savery ± 1640; etchings by Cl. J. Visscher
+
+
277
± 1650; an anonymous copy after Savery; a painting by N. van Galen in the
+
+
278
Town Hall at Hasselt (near Kampen) 1657 (Pl. 111:3); an illustration by Romein
+
+
279
de Hooghe to Balen, Beschrijving van Dordrecht 1677 (Pl. 114); a play by Simon
+
Rivier 1782.
280
+

VI. The Judgment of Charles the Bold.
+
This story is a pendant to the previous tale; here a woman's defiled virtue is
281
+
the well-known theme (281:1). Sources (281:2), various versions (281:3-5; Cats
281:6, Rodenburg 281:7). The subject was not popular for courts of justice (282:1); +282
Van de Venne's illustration to Cats (Pl. 115:1) (282:2). Only one 17th century
print of the judgement is known to us, i.e. the pendant to the copy after Savery's
‘Judgment of Count William (282:3) dealt with on pp. 278/9. It is a remarkable fact
that the story, so much more probable, of the Judgment of Charles the Bold, which
certainly was not less well known than the Judgment of Count William III, was
nevertheless portrayed far less frequently. The explanation must be sought in the
influence of Rogier's paintings at Brussels, by means of which the motif of an
+
execution in a sickroom was preferred for courts of justice (283:1). This predilection
+
did not hold good for 19th century literary products, and consequently we there
283
find a prevalence of the other theme also known in other countries (283:2-5).
VII. Execution of Gerard van Velsen.
+
A third equally sanguinary, and equally unhistorical theme (283:6), which was
commonly known by means of an old historical song (284:1), is the execution of +284
Gerard van Velsen. Scriverius (1612) already knew that the rape of a woman in
the opening verses had been introduced to provide a motive for the historical
conspiracy of the nobles of Holland to murder Count Florence V (284:2). The
punishment of Van Velsen, one of the conspirators, who was said to have been
rolled in a barrel lined with nails, is also unhistorical (284:3). The historical song,
included in 1591 by the publisher of Stoke (284:4), gave rise to literary adaptations:
+
Duym, Hooft (284:5; who in his tragedy mainly follows Pontanus, 285:1), Sixtinus
+
(285:2) and Colevelt (285:3). We have already indicated above (p. 77) that this
285
tale owed its popularity mainly to the similarity of the executions of Van Velsen
and Regulus. Popular imagination has an extremely imperfect knowledge of its own
history, but its memory for ancient themes which,
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constantly changing their titles, take the place of historical events, is the stronger
for it. There are parallels in folklore for the motif of violation (285:4); in pictorial
tradition there are parallels with representations of Regulus' execution (Pl. 117:1-2)
(285:5).
Representations of Van Velsen's execution are: an illustration to Wachtendorp
+
(cf. p. 80), e.g. with a hennin worn by a man; illustrations to Van Domselaer (Pl.
116:1 & 117:3) (ed. 1664 and '65; 286:1-3), copies after these prints in Commelin +286
(ed. 1693 and 1726; 286:4-5), print by Sillemans (Pl. 116:2) (286:6), entirely
similar to his prints discussed above concerning the judgments of William the Good
and Charles the Bold. Unlike the first- mentioned subject, there are no painted
versions of this story.
Two drawings by Pieter Quast, which certainly must have undergone the immediate
influence of the theatre (Pl. 118:1-2) (286:7-9).
VIII. The Countess of Henneberg and her 365 children.
+
The story of the Countess of Henneberg, who had mocked the marital fidelity of
a beggar-woman carrying twins on her arm, and who on Good Friday by way of +287
punishment had given birth to 365 well-shaped children the size of mice, belongs
- with variations as to names, year of the event, and number of children - to the stock
repertory of all writers on the Netherlands.
In this strange tale, localized in Loosduinen, two parts can be discerned. A: The
+
motif, common in European folklore, of an inordinately large number of children by
way of punishment for an allegation of adultery (287:2-3 & 288:1) and B: the motif +288
of ‘as many children as there are days in the year’. The explanation of the
Loosduinen miracle is to be found in chronology. Calculating according to the Easter
style it was possible to say of a woman who had given birth to twins on Good Friday
that she had borne as many children as there were (still) days in the year (288:2).
The interesting story created by this misconception was retold for centuries (288:3),
and as late as the 17th century, in spite of Erasmus' warning, barren women travelled
to the church at Loosduinen, which for many years had been Protestant, to throw
their handkerchiefs against the two fonts which were hung up in the church (Pl. 119)
(288:4-5). Until the beginning of the 18th century one of the children, preserved in
spirits, was to be seen in the Royal Antiquities Room at Copenhagen (288:7), and
a painting in the pilgrimage chapel on the Thierberg near Kufstein (Tyrol) is still in
existence to-day (288:8).
In contrast with this painting the small Dutch print by P. Kaerius dating from the
first quarter of the 17th century (Pl. 118:3) (288:9) shows no reminiscences of the
Roman Catholic milieu in which the event was supposed to have taken place. In
this case fear of giving offence led to the omission of essential details frequently
+
used in the description. Some copies of this representation of the story of the
+
Countess of Henneberg still exist. (289:1-2)
289
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IX. The Mermaid, caught in the Purmer c. 1403.
This legend is another occurrence enjoying international fame and was for instance
depicted in Guicciardini (Pl. 118:3). Probably a ‘gevelsteen’ (carving in the gable)
had set the imagination working (289:4). Until far into the 17th century the various
+
monsters and monstrosities were dealt with in fat folios (290:1), and the existence
+
of sea monsters in particular appeared to be scientifically well-founded (in view
290
of the proposition made by Pliny that the sea is a realm in itself, in which all the
creatures of the land and the air are mutatis mutandis to be found also (291:2). The
+
most remarkable in this respect are the widely known tales about sea bishops (Pl.
+
120 & pl. in text p. 139) (290:3 and 291:1-2).
291

Recapitulation
Coming to the end of the discussion of these old wives' tales which formerly filled
many volumes, we will once more review what are the results for our investigations
of chapter IX in particular (Pseudo-historical representations).
In the first place the division into pseudo-historical representations and
representations of pseudo-historical facts put us on the track of the revised naming
so characteristic of the early 19th century, by means of which many existing works
of art received more interesting names. In a few cases it was found that the influence
of these falsifications has remained until the present day e.g. the portraits of Roemer
Visscher's daughters).
Amongst the pseudo-historical facts which in the period under discussion were
considered to be of particular importance, the miracle tales formed a separate group.
Together with the pseudo-historical stories devoid of all supernatural elements this
group presented a series of motifs which in art were treated with conspicuously
greater frequency than most subjects historically unassailable. This fact alone made
a detailed investigation necessary.
The reasons why these pseudo-historical tales were preferably depicted appeared
to be of diverse nature.
In the case of the ‘Taking of Damiate’ (p. 243) civic pride, which elsewhere too
had given official commissions in order to glorify local rights and to propagate local
interests, eagerly made use of the legendary story of the circumstances in which
the citizens of Haarlem had acquired the additions to their city-shield of arms.
To an entirely different category belongs the ‘Dance round the church at Assendelft’
(p. 252) which however was only depicted in one work of art. This isolated case
might just as well be assigned to the group of pseudo-historical representations,
were it not that in that group an interesting name was c o n s c i o u s l y given to a
representation originally made for a different purpose. In Saenredam's print of the
country dance on the other
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hand we are concerned with a representation intended from the first as an illustration
of the event. The complication is merely that Saenredam staged this folkloristic
theme in his native Assendelft. Only later, when this type of representation was
wrongly supposed to possess documentary exactitude, could the idea arise that an
event as depicted by the artist, had actually taken place at Assendelft.
The ‘Women of Haarlem’ (p. 254) is in a sense the pendant to the preceding case.
In the first instance a local legend founded on a wrongly interpreted representation
grew up; in the second the migration of a motif well known elsewhere (Weinsberg)
caused a representation originally belonging to that better known version also to
undergo this transplantation.
In the successive representations of ‘St. Elisabeth's flood’ (p. 255) the remarkable
fact is revealed that certain features, which from the first were present in literary
tradition, were not depicted in art until centuries later (i.e. the saving of a baby in a
cradle, thanks to the sagacity of a cat). Of the reasons, which in such cases can of
course never be reduced to one or two concrete causes, the following are the most
important factors. Firstly: In general it was not until the Romantic Movement that
any feeling arose for the dramatic aspect of such a situation. But especially: in the
iconographical tradition there were no analogies by means of which the
representation of this sort of event would have been encouraged. (We believe that
the opposite of this may be observed in the ‘Torture of Gerard van Velsen’).
That the ‘Judgment of Count William III’ is represented by such a large group of
works of art, proved to be due to the tendency to decorate the courts of justice with
a national occurrence in addition to the famous biblical or classical scenes of trial
and judgement. That this subject was finally chosen in many instances in preference
to those other foreign stories, is a development which can be accounted for. It is a
remarkable thing in the whole course of events, that the choice of this particular
national subject seems to be determinded by the theme's iconographical resemblance
(execution in a sickroom), to a subject that had been treated in the most famous
work of art of that day, which was in the Town Hall of the capital (Rogier van der
Weyden's ‘Herkenbald’).
Representations of the ‘Judgment of Charles the Bold’ (p. 281), which thematically
is closely related to the preceding tale, are iconologically wholly dependant upon
the previous group. The subject is not treated by art until the other subject, well
known from the pieces in the Town Halls, makes its appearance in the homes of
citizens. The iconographical development remains entirely parallel for a considerable
time (pendants!) This story however became of greater importance to literature
because of its piquant content (a woman's virtue as against the exchange of a cow).
The ‘Downfall of Gerard van Velsen’ (p. 283) was an historical subject to which
various legendary details also known elsewhere had become at-
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tached (revenged female virtue, torture in a barrel lined with nails). The first detail
brings the story into close relationship with that of the judgment of Charles the Bold.
By means of the second adaptation the representations of this tale were able to link
up with an existing pictorial tradition (Regulus).
In the legend of the ‘Countess of Henneberg and her 365 children’ (p. 287) we
became acquainted with a motif which, although its particular form arose from an
unique subtle formulation (365 children), had a wellknown core (punishment for
mockery). The extraordinary popularity of the subject is out of all proportion to the
few small representations known to us. Thus this instance is a clear example of the
fact that in the period under discussion these subjects above all were of ten depicted
which were of s o c i a l importance and might therefore lead to official commissions
(grant of the city arms) decorations for courts of justice etc.
The miracle tale of the ‘Mermaid of the Purmer’ (p. 289) presents us with the
insolvable problem as to whether a work of art with traditional contents (mermaid)
had led to the formation of a legend, or whether works of art were actually created
to illustrate a local legend.
Finally a review of the current opinions concerning the pseudo-historical apparitions
‘Seamonk and Seabishop’ (p 290) which in the Netherlands too were often depicted,
gave us a good insight into the earnestness with which in the period under discussion
these unnatural matters were treated.
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Captions to illustrations within the text (vol. I)
85

Cain kills Abel. Woodcut by Jan Gossaert
c. 1525.

89

Native prince. Illustration in a travel-story
published at Antwerp in 1508. Anonymus
copy of a print by Burgkmair of the same
year.

124

Julius Caesar founds Nymeguen.
Woodcut from a ‘Jeeste van Julius
Caesar’ published c. 1487.

128

King Donkeyear. Woodcut from Seversz'
Cronycke, 1517 (W. 29). Although the
text denies the existence of this tabled
king he is nevertheless portrayed by the
publisher. The example was a ‘Menelaus’
from a German chronicle of 1493, who
was provided with donkey ears.

131

The Saxon princes Horsa and Hengist
before Vortigern, King of the Britons.
Woodcut from Seversz' Cronycke 1517
(W. 27). This block had previously served
in a popular book about Godfrey of
Bouillon. ‘The arrival of the hero at a
foreign court’ was one of the scenes
often depicted in such works.

134

Count Florence IV killed at a tournament,
Woodcut from Seversz' Cronycke, 1517
(W. 79). Combination of two fragments
to form a whole which more or less
illustrates the story.

136

‘Burcht te Leiden’. Woodcut from
Seversz' Cronycke, 1517 (W. 28). This
existing woodcut was used quite
arbitrarily as a picture of the fortress at
Leyden, and that by a Leyden publisher!

137

Execution of the murderers of Florence
V. Woodcut from Seversz' Cronycke,
1517 (W. 88). Oldest representation of
that event. Probably designed originally
for another purpose.

139

Count Florence II, the Fat. Woodcut from
Seversz' Cronycke, 1517 (W. 64). Copy
of a German woodcut. ‘Samson bearing
the doors of Ghaza’. ‘Sea bishop’.
Woodcut from Seversz' Cronycke, 1517
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(W. 40). Realistic representation of a
fabled being.
141

Julius Caesar. Woodcut from Seversz'
Cronycke, 1517 (W. 45). Copy after a
Mars by H. Burgkmair. The classical
appearance of his armour probably gave
rise to this adaptation.

142

Charles V. Woodcut by Lucas van
Leyden from Seversz' Cronycke, 1517
(W. 109). Lucas van Leyden probably
saw the prince on the occasion of his
entry into Leyden (1515).

144

St. Boniface. Woodcut by Lucas van
Leyden from Seversz' Cronycke, 1517
(W. 38). Designed as a type rather than
as a portrait! The publisher probably
decided afterwards for which person such
woodcuts had to serve.

145

Duke Pippin of Brabant. Woodcut by
Lucas van Leyden from Seversz'
Cronycke, 1517 (W. 30). Definitely cut
for another purpose, probably part of a
larger block (note the elbow protruding
beyond the frame). Legend in printed
letters i.e. added later.

146

Miracle of St. Barbara at Gorinchem
(A.D. 1488). Woodcut by a pupil of Lucas
van Leyden from Seversz' Cronycke,
1517 (W. 103). Of the 110 woodcuts
printed in the Cronycke this is one of the
few illustrations in the true sense of the
word.

148

Count Derek IV. Woodcut from Seversz'
Cronycke, 1517 (W. 56). Renaissance
hero, probably derived from an Italian
example.

158

Title-page of Noviomagnus' Historia
Batavica, 1530. The woodcut was the
printers device of the Strasbourg
publisher Egenolff and represents ‘Adam
and Eve after the expulsion from
Paradise’.

160

Title-frame of the Strasbourg publisher
Renatus Beck, whose workshop was
established in the house named ‘Zum
Tiergarten’.

161

Title-frame with a wodewose family, used
in 1515 by the Strasbourg publisher
Johann Grüninger.
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Woodcut from Lazius' De gentium
Migrationibus, 1557. For 17th century
Dutch imitations see Pl. 53.

170

Primitive cultural stage. Woodcut from
Seb. Münsters Cosmographia (ed. of
1552). The illustrator indicates the low
level of civilization by means of negative
characteristics only. (He leaves out the
houses, but retains 16th century costume
as well as the furniture of the day.

171

Manners and costums of the Gauls.
Woodcut from Seb. Münsters
Cosmographia (ed. of 1552). In the same
work this print also served as an
illustration of the manners and customs
of the Italians.
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Captions to plates (vol II, p. 185) seqq.)
1.

THE LEYDEN PALLAS
ATHENA ACCOMPANIED BY
HERCULES, ‘Invicta
Concordia’ Printers-mark
of the Leyden publisher
Joh. Maire (c. 1615).
This printers-mark is the
first of our series of
illustrations as its subject
may be regarded as a
summary of the
conceptions dealt with in
this book.
In the first place Hercules
was the prominent
example for the protrayal
of Batavians (cf. Pl. 32 and
33). Then the closely
connected Pallas Athena
indicates the study of
classical civilization which
greatly influenced 17th
century historiography.
The general truth that the
combination of masculine
strength and feminine
ingenuity forms an
invincible whole is here
represented in forms
derived from classical
antiquity, but with the
necessary amount of
licence these have been
‘transposed into Dutch’.
The combination of
Hercules and Juno was
common in classical
antiquity; here however
that goddess has been
replaced by the same
Pallas Athena, who at the
end of the century was to
become the example for
the so-called ‘Dutch Maid’
(cf. note 209:1)
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Visual representations of historical scenes during the Romantic period.
2.

Charles V, leaning on
William of Orange,
adbicates in favour of
Philip II. Painting by L.
Gallait, 1841. Frankfort
a.M., Städelsches
Kunstinstitut.
Pictures from history in the
days of the Romantic
Movement with its
predilection for the
anecdotal assert their
influence right up to the
historical film of to-day. (p.
1)

Visual representations of historical scenes during the Renaissance.
3.

The abdication of Charles
V. Painting by F. Francken
II, c. 1620. Amsterdam,
Rijksmuseum.
Renaissance pictures from
history do not aim at the
anecdotal but the
representational; the
unities of time, place and
action are disregarded.
Tendencies towards giving
historical ‘snapshots’ are
non-existent. (p. 1)

The commonplace as a symbol.
4.

1

Emblematic print of
Holland's prosperity.
Etching by H. Hondius,
1644.
The allegorical purport only
appears from the legend:
‘You gentlemen watchmen
assiduously pay heed
That the Dutch cow be not
stolen from us’. (p. 21)
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Evasion of the direct approach.
2

Amsterdam civic guards
under the command of
corporal Corn. Bicker
prepare for the reception
of Marie de Medici (A.D.
1638). Painting by Joach.
von Sandrart, 1640.
Amsterdam, Rijksmuseum.
Instead of a scene from the
ceremonial entry this
traditional grouping around
a bust of the queen is
chosen. (p. 36)

Blending of fantasy and reality.
5.

1

Isaiah lamenting over
Jerusalem. Print by Ph.
Galle after M. van
Heemskerck, 1564.
Reminiscences of the
artificial lake of the palace
at the Hague are clearly
perceptible in the lay-out
of this imagined
Jerusalem. (p. 11)

2

The ‘Hooglandsche’
Church at Leyden in
completely fantastic
surroundings. Painting by
Jan van Goyen, 1643.
Munich, Alte Pinakothek.
Even in topographical
representations naturalistic
exactness is not always
aimed at. (p. 51)
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Influence of the typological interpretation of history.
6.

1

Triumphal arch for state
entry of Charles V into
Bruges (A.D. 1515).
Woodcut. The law-giver
Moses as prototype of
Louis of Nevers, granting
privileges to the town. (p.
27)

2

Anonymous painting (c.
1615) in remembrance of
a siege of Venlo (A.D.
1606). Venlo, Townhall.
Here the siege of Bethuly
(with the story of Judith
and Holofernes) serves as
prototype for that of Venlo
in 1606 (p. 27)

7.

Siege of Samaria. Stained
glass window by D.
Crabeth, 1601. Gouda,
Church of St. John. Gift of
the city of Leyden in
remembrance of the relief
of 1574. According to the
Bible the besiegers of
Samaria had also fled at
night leaving behind them
their tents and provisions
upon which the famished
inhabitants could feast:
See upper part of the
reproduction on the right.
(p. 28)

Contemporaries compared to similar personages of
antiquity.
8.

1

Claudius Civilis as
precursor of William the
Silent. Title page to J.I.
Pontanus, ‘Historiae
Gelricae’, 1639. (p. 29 and
96)

2

Roman warriors as
counterparts of soldiers in
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the days of Maurice.
Unfinished anonymous
Dutch drawing, c. 1620. Art
trade. (p. 29)

Contemporary history as revelation.
9.

Sperm-whale cast ashore
at Beverwijk on Dec. 20,
1601. Engraving by J.
Saenredam. The border
(with Death shooting,
eclipse of sun and moon,
and earthquake) bears
witness to the ominous
meaning ascribed to these
events. (p. 20)

Works of art as reminders of privileges, grants of coats
of arms etc.
10.

The emperor Frederic II
adds a sword to the
Haarlem coat of arms
(assumed date A.D. 1188)
1

Fragment of a painting by
J. Berckheyde (1668)
representing a detail from
the now destroyed window
of 1595 by W. Thibaut in
the ‘Groote Kerk’ at
Haarlem. Haarlem, Frans
Hals Museum. (p. 32 and
245)

2

Tapestry with the same
subject designed after the
previous representation by
P. de Grebber, c. 1630.
Haarlem, Townhall. (p. 32
and 247)

11.

The Emperor Frederic II
adds a sword to the
Haarlem coat of arms (A.D.
1188). Painting by P. de
Grebber, 1630. Haarlem,
Townhall. (p. 32 and 248)

12.

The Emperor Maximilian
grants the imperial crest to
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the Amsterdam coat of
arms (A.D. 1488)
Print by P. Nolpe after Cl.
J. Moeyaert, representing
a scene from the festivities
held in 1638 in honour of
the entry of Marie de
Medici into Amsterdam. (p.
32)

13.

14.

The Emperor Maximilian
grants the imperial crest to
the Amsterdam coat of
arms (A.D. 1488). Painting
by Emanuel de Witte, c.
1640. Amsterdam, Hist.
Museum, (p. 32)

1

Count William IV grants a
coat of arms to Amsterdam
(A.D. 1342). Medal by P.
van den Abeele, c. 1650.
(p. 32)

2

Otto II, Count of Gelre,
receives the fortress of
Nijmeguen from William II,
Count of Holland, as a
reward for assistance
rendered (A.D. 1247).
Painting by Nicolaas van
Helt Stocade, c. 1660.
Nijmeguen, Townhall. (p.
33)
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15.

William II, Count of
Holland, grants privileges
to the
‘Hoogheemraadschap’ of
Rhineland (A.D. 1255).
Painting by Caesar Boetius
van Everdingen, 1654.
Leyden,
Gemeenlandshuis. (p. 32)

Genealogical trees.
16.

Tree of Jesse (descent of
Christ). Painting ascribed
to J. Mostaert, c. 1490.
Heemstede, Coll. Von
Pannwitz.
The portrayal of Isaiah's
vision of ‘a stem coming
forth from the rod of Jesse’
became the standard form
for the graphic
representation of the
genealogies also of
persons other than Christ.
(p. 25)

Genealogical sequences.
17.

Philip of Burgundy and
Charles the Bold. Haarlem,
Townhall. Copies from the
first half of the 16th century
of older wall-paintings. (p.
33)

Archaeological examples: Column of Trajan.
18.

1

Foundation of Augsburg.
Miniature by Georg
Muelich (1457) for
Meysterlin's Augsburg
Chronicle.

2

Foundation of Augsburg.
Woodcut for the edition of
1522 of Meysterlin's
Chronicle. These
illustrations representing
two successive stages of
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civilization, viz. of
cave-dwellers and
founders of cities, are
remarkable for the
historical sense to which
they testify. The artist
realized that there was a
difference between the
original Augsburg and the
town of his days. His
example for the palisaded
blockhuts was probably the
Roman relief reproduced
3

in Pl. 18 . (p. 55 and 156)
3

Teutonic settlement. Relief
from the column of Trajan
with scenes of his Dacian
campaign (101-106 A.D.).
The reliefs on the column
of Trajan were repeatedly
copied during the
Renaissance for purposes
of documentation. (p. 55
and 156)

Archaeological examples and exotic influences: The
Suevian knot.
19.

1

Japanese martyrs. Print by
S. à Bolswert after A. van
Diepenbeek, c. 1650. (p.
56)

2

Arminius. Illustration from
E.C. Wasserbach,
‘Dissertatio de statua
illustri Harminii’ (1698). (p.
203:4)

3

Murder of Arminius. Print
by R. Vinkeles after J.
Buys for J. Kok,
‘Vaderlandsch
Woordenboek’ vol. IV,
1786. (p. 92)
The Suevian knot,
well-known by means of
classical representations,
(cf. Pl. 81, 21, 50, 56, 58,
3-4

3

2

66 , 67 , 76 ) was put on
a level with similar exotic
hairstyles (see also fig. in
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text, p. 89). In the 18th
century the iconography of
the Teutons shows
influences of Chinoiserie.

Misinterpreted archaeological examples.
20.

1

‘Heads of Batavians’.
Illustration from G. van
Loon's ‘Aloude
Hollandsche Historie’,
1734. (p. 57)

2

Roman bronze ornaments
(heads of Satyrs etc.)
Similar objects also found
in the Low countries
served as models for the
adjacent reconstructions.
(p. 56/57)

3

Group of Sarmatians on a
relief of the column of
Trajan. After P. Santo
Bartoli, ‘Colonna Traiana’,
1667.
For application see next
reproduction.

21.

‘Ancient dress and armour
of the Batavians’.
Illustration by J. Folkema
after C. Pronck from G.
van Loon, ‘Aloude
Hollandsche Historie’
(‘Ancient Dutch History’),
1734.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

347

Besides the Suevian knot
and the ‘scientifically’
reconstructed wicker-work
1

head-gear of Pl. 20 , we
here find the fez-like
shapes reminiscent of the
3

head-dresses on Pl. 20 ;
3

cf. also Pl. 48 . (p. 57)

22.

1

The four lansquenets.
Engraving by Lucas van
Leyden, c. 1508.

2

A lansquenet. Engraving
by Urs Graf, 1513.
The characteristic slashes
across the chest, arms,
and thighs of these
costumes, were in the
sixteenth century regarded
as being of great antiquity;
cf. the next Pl. (p. 61)

23.

1

Idol of the Celtic god
Dispater. Woodcut from P.
Apianus, ‘Inscriptiones
sacrosanctae’, 1534.

2

Pict. Illustration from W.
Lazius, ‘De gentium
migrationibus’, 1557
1

(copied freely from Pl. 23 ).
Apianus put the tattooed
decorations on a par with
the trimmings on the
‘ancient’ garments of the
Swiss lansquenets of the
preceding illustrations.
Lazius regards the
decoration as
characteristic of the Picts
(pictus = painted!), but
does not go as far as Pl.
36, in which not the
garments, but the body is
painted. (p. 61)
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Historical costume.
24.

1

Repudiation of Hagar.
Painting by J. Mostaert,
1525. Lugano, Coll.
Thyssen. This painting is
mentioned by Van Mander
as an example of
amazingly correct historical
costume! (p. 60)

2

Strolling couple in costume
of c. 1430. Engraving by
Lucas van Leyden (c.
1509) probably after an old
painting. (p. 58)

Historical costume: the hennin.
25.

1

Women of Verdun. Print
from J.J. Boissard,
‘Habitus variarum orbis
gentium’, 1581.

2

Female devil. Detail from
a drawing by P. Bruegel,
1564. Amsterdam,
Print-Room. The historical
hennin, once part of the
courtdress, becomes the
regular attribute of wanton,
seductive devils. (p. 61,
63-4)

3

Burgundian statuette,
second half 15th century.
Amsterdam, Rijksmuseum.

4

Jacob blessing the sons of
Joseph. Painting by
Rembrandt, 1656. Kassel.
Rembrandt seems to have
known that the late
mediaeval hennin was of
Egyptian origin. As a
model for Asnath, the
Egyptian wife of Joseph,
he used the Burgundian
statuette reproduced here,
which was at that time in a
private collection in
Amsterdam. (p. 61)

Knowledge of ancient types of buildings and writing.
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26.

1

Adoration of the Magi.
Painting by J.J. van Calcar,
1505/08. Calcar, Church of
St. Nicholas.
The legend that Christ was
born in a ruined part of the
one-time palace of David,
gave rise to the painting of
ruins, often with
Romanesque elements. (p.
66)

2

Survey of the successive
types of writing: capital minuscule - cursive bastarde. Cartouche on an
historical map of the
Netherlands, published by
P. Kaerius in 1617 after an
older example of 1584 by
Ortelius. (p. 71)

Primitive civilizations: Origin of the first civilization
according to the Bible.
27.

Labour of Adam and Eve
after the expulsion from the
Garden of Eden. (p. 82)
1

Woodcut from H. Schedel's
World Chronicle,
Nuremberg, 1493.

2

Woodcut from H. Holbein's
Dance of Death, Lyon,
1547.

3

Adam and Eve after the
expulsion from the Garden
of Eden. Engraving by J.
Gelle for C. Huygens satire
on fashion ‘Costelick Mal’,
(‘Expensive Follies’), 1622.
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Huygens' tract on the
follies of fashion begins
with a reminder of the
simple clothing of the first
human couple. Compared
with the preceding
illustrations, this print
shows interesting details
concerning the history of
civilization. The illustrator
has gone into the matter of
possible shapes of
primitive agricultural
implements and houses.
For his models see Pl. 28,
29 and 30. (p. 84)

Primitive civilizations: Origin of the first civilization
according to Vitruvius.
28.

1

The discovery of the power
of fire.

2

Building the first huts.
Woodcuts by Georg Pencz
as illustrations to an edition
of Vitruvius, Nuremberg,
1548. During the
Renaissance Vitruvius'
conception of the origin of
the first civilization was
widely disseminated. The
illustrations belonging
thereto also influenced the
representation of Adam
and Eve's labour after the
expulsion from the Garden
of Eden. (p. 83)

Primitive civilizations: Portrayal of Biblical subjects
under the influence of illustrations to Vitruvius.
29.

1

Building the first huts.
Engraving from a series
illustrating the book of
Genesis by J. Sadeler after
M. de Vos, c. 1585. (p. 84)
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2

Primitive agricultural
labour. Engraving as Pl.
1

29 . (p. 84)

Primitive civilizations: Blending of Biblical and classical
traditions.
30.

1

Adam and Eve after the
expulsion from the Garden
of Eden. Engraving by J.
Saenredam after A.
Bloemaert, 1604. (p. 84)

2

The ‘Silver Age’ of Ovid's
Metamorphoses.
Engraving from a series of
illustrations to the
Metamorphoses by C. van
de Passe Sr., c. 1604. Cf.
1

2

Pl. 30 and 29 . (p. 84)

Primitive civilizations: Cain the first founder of cities.
31.

1

Cain. Engraving by R.
Sadeler after M. de Vos,
1583 (p. 85)
As the attribute of Cain we
often find the jaw-bone
with which he is supposed
to have killed Abel. The
Bible does not record this
detail, it probably arose
from contamination with
Simpson, who in turn was
closely related to Hercules.
The Bible names Cain as
the first founder of cities,
and on that account he is
always mentioned in
treatises on the evolution
of civilization in general.

2

Cain as founder of cities
and Pallas Athena as
inventress of the arts. Title
page of the ‘Book of
Cities’, by Bruin and
Hogenberg, 1572.
For the representations on
the pedestal cf. Pl. 28 and
30. (p. 86)
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Figures in skins of animals: Hercules.
32.

1

Hercules. Detail from
Rubens' sketch for the title
page of H. Hugo, ‘Obsidio
Bredana’, 1626.
The spade in the hand of
Hercules is an allusion to
the digging carried out
during the siege of Breda.
(p. 85)

2&3

Reproductions of a
classical(?) statuette of
Hercules. Woodcuts from
P. Apianus, ‘Inscriptiones
sacrosanctae vetustatis’,
1534.
These woodcuts served as
examples for the
representations of Teutons
in Cluverius' famous work
1

of 1616. Cf. Pl. 33 . (p.
191/92))

Figures in skins of animals.
33.

1

Germanic warriors. Etching
from Ph. Cluverius, ‘De
Germania antiqua’ (1616),
the book that in this
respect for centuries
retained the greatest
influence.
For the example cf. Pl.
1-2

32

. (p. 191/92)
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2

‘Der Bühnengermane und
der Germane der
Wissenschaft’. Illustration
taken from J. Lechler, 5000
Jahre Deutschland, Lpz.
1936.

3

Costumes of servants at a
Florentine feast, c. 1580.
Anonymous drawing.
Florence, National Library.
For the classical
standard-bearers or
signiferi, who besides
Hercules served as
examples for such
costumes see Pl. 38. (p.
56)

Figures in skins of animals: The legendary wodewose.
34.

1

Wodewose. Drawing by
Giovanni de' Grassi, c.
1390. Bergamo,
Bibliotheca Civica. (p. 86)

2&3

Woodcuts by A. van Leest
(1572), reprinted by Z.
Heyns in 1601 in his
‘Dracht-Thoneel’. (p. 93)
2

In 1600 Pl. 34 had served
as example for an
illustration to a description
of the women of the Straits
of Magellan; so little
distinction was made
between the legendary and
the exotic primitive.

Interest in exotic subjects.
35.

1

Columbus lands in the
West-Indian island of
Goanin. Painting by J.
Mostaert, c. 1520. Art
trade. (p. 91)

2

Manners and customs of
the Brazilians. Anonymous
woodcut in
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commemoration of a
performance held by
Europeans on the occasion
of Henry II's entry into
Rouen, 1550. (p. 91)

Blending of exotic and historic primitivism.
36.

1

‘Les premiers Anglois
comme ils allayent en
guerre du temps de Julius
Cesar’. Miniature by Lucas
de Heere in an album
arranged by him, and
entitled ‘Théâtre de tous
les peuples’, 1568. Ghent,
Municipal Records office,
(p. 92/93)

2

Pict. Illustration by Th. de
Bry after John White for
Th. Hariot's Virginian
Travels (1590). (p. 92)
De Bry included this
historical illustration in his
Travels in order to prove
that the oldest inhabitants
of England were wild men
similar to those, who were
still to be found in the
Virginia of his days. These
Picts, however, are by no
means free from the
influence of the traditional
pictorial representations of
devils. Cf. following plate.

The devil: Late Mediaeval and 17th century tradition.
37.

1

Fifteenth century devils.
Detail from ‘The Afflictions
of Job’ by the Master of the
Legend of St. Barbara, c.
1490. Cologne,
Wallraf-Richartz Museum.
Note the faces on
abdomen, shoulders and
knees. (p. 114)

2

The seventeenth century
devil. ‘The devil tempting
Christ’, drawing by L.
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Bramer, c. 1660.
Amsterdam, Print-Room.
In the 17th century a new
type of devil comes into
existence after the chief
characteristics of the
late-mediaeval devil had
returned to the persons
they originally belonged to,
i.e. the classical hero. Cf.
Pl. 39 and 40. (p. 115)

The hero according to classical example.
38.

1

A Roman emperor
addressing his troops
(Allocutio). Relief on Arch
of Constantine, c. 185 A.D.
Rome. (p. 56)

2

Decius Mus relates his
dream. Painting by
Rubens, c. 1617, Vienna.
Liechtensteinsche Galerie.
(p. 56)
In Rubens' series of
paintings representing the
story of Decius Mus, the
thorough anti-quarian
knowledge of the
Renaissance and the truly
heroic pathos of the
Baroque have been
blended into an
harmonious unity.
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The classical hero and the hero of the Renaissance.
39.

1

Roman in breast-plate.
Statue from the beginning
of our era. Rome, Lateran
Museum. (p. 113)

2

The hero of the
Renaissance. Bearers on
the sepulchral monument
of Engelbert II of Nassau,
erected in the Church of
Our Lady at Breda
between 1526 and 1538.
(p. 117) The gaudier
ornamentation of these
suits of armour is striking.
Also note the heads on the
shoulders of the bearer on
the right.

The hero: free version of the classical example.
40.

1

Roman soldier. Detail from
a painting by J. van Scorel,
c. 1540. Amsterdam,
Rijksmuseum. (p. 117)

2

Cosimo I de Medici. Statue
by V. Danti, 1567/68.
Florence, Bargello. (p. 118)

3

Goliath and David.
Wooden statues (17th
century) Amsterdam,
Historical Museum. (p.
117)
This sort of hero appeared
chiefly in sculpture. One
sould remember not only
the gaudy figure-heads of
old sailing vessels, but also
the puppets which adorn
our barrel-organs up to this
very day.

The hero of the Renaissance: free fantasies.
41.

1&2

Two woodcuts by H.
Burgkmair for the Emperor
Maximilian's ‘Genealogy’,
1512. These fantastic
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figures wholly correspond
with the heroic conceptions
of the Renaissance,
without the form being in
any way reminiscent of
classical antiquity. (p. 115)

42.

1

Some Counts of Holland
(William VI and Jemima,
Philip the Good and
Charles the Bold).
Woodcut from a series by
Jacob Cornelisz, c. 1517.
For a less fantastic series
of Counts compare Pl. 17
1

and 43 . (p. 116)

43.

2

Three kings of Israel.
Woodcut after Lucas van
Leyden, c. 1516. (p. 116)

1

Some Counts of Holland
(Mary of Burgundy,
Maximilian, Philip the Fair,
Charles V, Philip II). Last
page of a series of
woodcuts by Corn.
Anthonisz., c. 1545.
This reproduction has been
inserted here, in order to
emphasize the extravagant
1

trappings of Pl. 42 . Corn.
Anthonisz' woodcuts
belong to the unadorned
series of Counts, of which
we have already given an
example (Pl. 17). (p. 116)
2

The three heroes of
classical antiquity.
Woodcut after Lucas van
Leyden, c. 1517. (p. 116)

The 17th century hero: free fantasies.
44.

1-2-3

Lords of Friesland. Etching
by Simon Frisius. The
figures were originally
arranged in long strips. In
1622 the copper plates
were cut up and the loose
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pieces used to illustrate
Winsemius' Frisian
Chronicle. Also see Pl.
1-3

451

45.

1-2-3

. (p. 116)

Lords of Friesland. Very
similar to Pl. 44. That the
figures were originally
placed next to each other
in long strips, is clearly
proved by the superfluous
3

stick on Pl. 45 . (p. 116)
Tabbo, Lord of Friesland.
3

Etching by Frisius, c. 1620.

4

Etching by P. Feddes for
M. Hamconius, ‘Frisia’,
1620.
Frisius' temperament
bestows upon the
imagined persons of the
misty past a heroic air
unique in its kind in the N.
Netherlands. (p. 116)

Heroic action: the battle on the bridge.
46.

1

The Battle of Cadore (A.D.
1508). Print by G. Fontana
after a fresco painted by
Titian in the Doges' Palace
at Venice c. 1538 and
destroyed by fire in 1577.
(p. 106)
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2

The Batavians take a
bridge across the Moselle
by night (A.D. 69/70).
Etching by Tempesta after
Vaenius, 1612. (p. 112)

3

The Battle against the
Amazons. Painting by P.P.
Rubens, 1618/20. Munich,
Alte Pinakothek.
’The Battle on the bridge’
was one of the favourite
forms for depicting war in
the 16th and 17th cent.
When a side view of this
motif was composed (Pl.
1

3

46 & ), an overall view of
the conflict was possible.
But also when it was
prefered to let the
attackers advance from the
background to the
foreground, the bridge
became the element which
brought some order to the
group of combatants
otherwise difficult to
disentangle. (p. 111)

Heroic situations: negotiations on a demolished bridge.
47.

Negotiations between
Civilis and Cerealis (A.D.
70).
1

Painting by O. Vaenius,
1612. Amsterdam,
Rijksmuseum. (p. 213)

2

Etching by Tempesta after
Vaenius, 1612. (p. 213)

3

Negotiations between
Civilis and Cerealis.
Painted sketch by F. Bol,
c. 1658. Art trade. (p. 221
and 230)
A worthy counterpart to
‘the battle on the bridge’
was ‘the negotiations on a
demolished bridge’. The
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artists of the 16th and 17th
century were also very
partial to depicting this
situation derived from
reality (p. 112)

A heroic motif and its decay in the 18th century.
48.

1

Negotiations between
Civilis and Cerealis. Fresco
in the Palace on the
Amsterdam Dam by Le
Grand, 1697. (p. 228)
The eighteenth century.

2

Print by N.v.d. Meer, Jr. for
the epic ‘Claudius Civilis’
by J. Le Francq van
Berkhey, 1764. Also cf. Pl.
3

72 . (p. 209)
3

Print by R. Vinkeles after
J. Buys for J. Kok,
‘Vaderlandsch
Woordenboek’, vol. IX,
1788. (p. 57)
Towards the end of the
18th century understanding
of the value of traditional,
heroic motives diminishes
2

3

(Pl. 48 ). Pl. 48 is
remarkable for the
blending of the two fields
hitherto kept apart: heroic
historical representations
and scientific
archaeological
reconstructions. Figures
such as the Batavians in
3

the foreground of Pl. 48 ,
with their primitive
costumes, wrongly
reconstructed in part (cf.
Pl. 20 and 21), are, for
instance, not to be found
in the 17th century
renderings of Claudius
Civilis' Rebellion (Pl.
73-87). As an example of
this confusion see also Pl.
3

72 . (p. 209)
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16th century illustrations.
49.

1&2

Two woodcuts from the
Gouda edition of Olivier de
la Marche's ‘Le chevalier
délibéré’, c. 1488.
The blocks were sawn to
pieces in 1517 by the
Leyden publisher Seversz
and used to illustrate the
‘Cronycke van Hollant’
1

published by him. Pl. 49 ,
the second in the original
series, supplied
representations for Count
Arnold (988-993), Jacoba
of Bavaria (1417-1433).
The castle in the
background was
reproduced for Delft as
well as for Amsterdam. (p.
133)
3

Woodcut from
Breydenbach's
‘Peregrinationes in terram
sanctam’, Mainz 1486. The
hermit on the
Chevalierwoodcuts (Pl.
2

49 ) was copied straight
from the Greek monk on
this illustration (note
132:3).

16th century historical illustrations.
50.

1

King Suevus. Woodcut by
P. Flettner for B. Waldis,
‘Ursprung der Könige’,
1543. (p. 164)
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2

‘Suevi of 400 and 1000
years ago’. Woodcuts from
W. Lazius, ‘De Gentium
Migrationibus’, 1557. (p.
166)

Influence of 16th century illustrations.
51.

1

Suevi. Miniature by Lucas
de Heere in an album
arranged by himself,
entitled ‘Théâtre de tous
les peuples’, 1568. (p. 167)

2

Suevus. Etching by
Cornelis Visscher after P.
Soutman in a series
published by M. Boxhorn,
‘Peplus, sive Gothorum
imagines’, 1650. (p. 168)

3

Suevus. Illustration from
the booklet published at
Amsterdam in 1700:
‘Antiquitates Belgicae’. (p.
168/69 and 206)
All these figures are
directly or indirectly derived
from the Suevus in the
book by Lazius of 1557.
2

(Pl. 50 )

16th century illustrations: origin and influence.
52.

1

St. John the Evangelist.
Miniature from a Greek
manuscript, 7th cent. A.D.
(p. 164/65)

2

Tuiscon, progenitor of all
Teutons. Woodcut by P.
Flettner for B. Waldis,
‘Ursprung der Könige’,
1543. (p. 164)

3

Aborigine. Woodcut from
W. Lazius, ‘De Gentium
Migrationibus’, 1557. (p.
166)

4

Aborigine. Illustration from
the booklet ‘Antiquitates
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Germanicae’ published in
Amsterdam in 1714. (p.
169)

Influence of 16th century illustrations.
53.

1&2

Etchings by Cornelis
Visscher after P. Soutman
in the series ‘Peplus, sive
Gothorum imagines’,
published by M. Boxhorn
in 1650. One of the
woodcuts from Lazius'
work of 1557 served as
example (see fig. in text p.
165). (p. 168)

3&4

Illustrations from the
booklet ‘Antiquitates
Belgicae’. Published in
Amsterdam in 1700.
Reversed copies of the
above prints. For the
3

background of Pl. 53 cf.
4

1

Pl. 63 and 63 . (p. 168/69)

The idyllic primitive.
54.

1

The Vale of Tempe. Print
of 1590 from Abr. Ortelius'
‘Theatrum Orbis Terrarum’.
The Vale of Tempe,
situated in Thessaly
between Olympus and
Ossa was regarded by the
Renaissance as a
pre-eminently poetical and
idyllic spot. (p. 174)

2

Detail from the print above.
For the influence of this
representation on Ortelius'
book of 1596 concerning
the most ancient national
past, see for example Pl.
2

1

1

55 , 56 and 58 .

The earliest Dutch history according to Ortelius (1594
and 1596).
55.

1

Teutonic man and woman.
Marginal figures on a map

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

by Abr. Ortelius depicting
the ancient condition of the
Netherlands, 1594. (p.
174)
2

Teutonic nature. Etching
by P.v.d. Borcht for Abr.
Ortelius, ‘Aurei Saeculi
Imago’, Antwerp 1596.
The costume is even more
primitive than in the
illustration above. The
resemblance in
atmosphere of this ‘Golden
Age’ to the print of the
idyllic scenery of Tempe
(Pl. 54) is striking. (p. 172)

The earliest Dutch history according to Ortelius (1596).
56.

1

Bringing up the youth.
Hardening newly bom
babies in cold water;
training in the use of arms.
Etching by P.v.d. Borcht
(as Pl. 552). (p. 172)

2

Teutonic religion. Worship
of fire, Mercury, Hercules,
moon and sun; foretelling
the future by the flight of
birds and the neighing of
horses. Etching by P.v.d.
2

Borcht (as fig. 55 ). (p.
173)
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The earliest Dutch history
according to Ortelius
(1596) and Montanus
(1617).
57.

1

Military customs. Cavalry
and infantry battles; care
of the warriors by the
women, who among other
things suck their wounds.
Etching by P.v.d. Borcht
2

(as Pl. 55 ). (p. 172)
2

Teutonic religion. Human
sacrifice for foretelling the
future. Etching by P.
Kaerius for text by P.
Montanus, published in
Kaerius' atlas, ‘Germania
inferior’, 1617. (p. 176)

The earliest Dutch history according to Ortelius (1596).
58.

1

‘Simplicity and appetite’.
Teutonic eating habits
manners and simple mode
of life in the open air.
Etching by P.v.d. Borcht
2

(as Pl. 55 ). For the group
2

round the fire cf. Pl. 54
4

and 63 . (p. 172)
2

Teutonic funeral rites. In
death the man was
accompanied not only by
his horse and arms, but
also by his widow. Etching
by P.v.d. Borcht. (as Pl.
2

55 ). (p. 172)

The earliest Dutch history according to Montanus
(1617).
59.

1

Forms of meals and
habitation. Etching by P.
2

Kaerius (as Pl. 57 ).
The illustration represents
a less primitive stage than
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1

the etching (Pl. 58 ) by
Ortelius. (p. 177)
2

Teutonic funeral rites.
Etching by P. Kaerius (as
2

Pl. 57 ).
In accordance with the
more barbaric nature which
also appears from the
representation of religious
2

rites (Pl. 57 ), Kaerius
chose for this illustration
the moment that the widow
casts herself into the
flames. Illustrations to
travel stories are certainly
not far removed from this
representation. (p. 177)

Teutonic antiquity according to Cluverius (1616).
60.

Germanic sacrificial rite.
Etching by Simon Frisius
intended for Ph. Cluverius,
‘De Germania antiqua’,
Leyden 1616. Dresden
Print-Room.
The reason why a reversed
copy of this print was
inserted in the book was
probably that here (in
contradiction with the text)
the priest pours out the
libation with his left hand.
(p. 189 and 202)

61.

62.

Teutonic orders of battle.
The cavalry is drawn up in
‘turmae’, the infantry in
‘cunei’, each headed by
their commander. In the
background a Teutonic
laager defended by
women. Etching by Simon
Frisius in Ph. Cluverius ‘De
Germania antiqua’, Leyden
1616 (p. 196 and 200)
1

Teutonic habits of eating.
Etching by Simon Frisius
(as Pl. 61).
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The idyllic aspect of similar
1

prints by Ortelius (Pl. 58 )
1

or Montanus (59 ) is
entirely lacking here. (p.
188 and 201)
2

Teutonic cremation and
funeral games. On the left
in the foreground the
widow voluntarily seeks
death by hanging herself.
Etching by Simon Frisius
(as Pl. 61).
Frisius who designed a
series of Frisian lords of
exceptionally heroic nature
(Pl. 44-45) gratefully
seized the motif of the
funeral pyre with corpse
and rigid carcass of a
horse. For a watered-down
version of this print made
in the 18th century see Pl.
4

72 . (p. 197 and 200)

63.

1

Teutonic man and woman.
(p. 181)

2

Teutons clad in skins of
animals. For the example
see Pl. 32. (p. 182)

3

Teuton clad in a woven
sagum. (p. 185 and 201)

4

Teutons by a fire. Cf. Pl.
1

58 . (p. 188)
Etchings by Simon Frisius
for Cluverius ‘De Germania
antiqua’. (p. 199)
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64.

1

Short rheno. Short
sleeveless jerkin made
from skins of animals. (p.
183)

2

Long rheno. According to
Paulus Diaconus usual
among the Fins. (p. 184)

3

Woven ‘sagum’. This
sagum was not worn out of
pudency any more than the
1

short rheno (Pl. 64 ). For
the more colourful sagum
3

of the nobles see Pl. 67 .
(p. 184)
4

Wide dress of the Gauls.
Cluverius regarded this
costume as the prototype
of the voluminous dress of
his own day. (p. 186)
Etchings by Nicolaas van
Geilenkercken for
Cluverius, ‘De Germania
antiqua’. (p. 201)

65.

1

Tight clothing of the
Teutons. Cluverius reckons
to find the last remains of
this dress in the old
fashioned costume still
worn in his day by the
Swiss German
lansquenets. (p. 187)

2

Warriors armed with
cudgels and pointed sticks
(’sudis’) and equipped with
long shields made of
tree-bark woven twigs
respectively. (p. 190)

3

Warriors alarmingly
adorned with heads of
animals and armed with
cudgels and framea. (p.
192)

4

Teutonic noblemen on the
warparth. These noblemen
are distinguished from the
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ordinary warriors by their
swords and the crests on
their shields. (p. 192)
Etchings by Nicolaas van
Geilenkercken for
Cluverius, ‘De Germania
antiqua’. (p. 201)

66.

1

Teutonic warriors. (p. 193)

2

Teutonic noblemen,
distinguished from the
commoners by their leather
helmets with plumes, their
crested shields, and their
hauberks. (p. 194)

3

Teutonic noblemen. Note
the ‘Suevian’-knot (cf. Pl.
50-51). (p. 194)

4

Teutonic cavalier, (p. 195)
Etchings by Nicolaas van
Geilenkercken for
Cluverius, ‘De Germania
antiqua’. (p. 201)

67.

1

Teutonic noblemen on
horseback. The winged
helmet here appears for
the first time as an attribute
of the Teutonic hero.
Etching by Van
Geilenkercken as Pl. 66.
(p. 195)

2

Teutonic noblemen.
Distinguished from the
lower orders by their
coloured ‘rhenos’ and
2

richer dress (cf. Pl. 64 ).
(p. 183)
3

Teutonic noblemen. Their
saga too are more
colourful than those of the
3

common folk (cf. Pl. 64 ).
(p. 185)
4

Slaves or serfs in saga of
woven tree-bark. (p. 185)
2-3-4-. Engravings
probably from the studio of
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H. Hondius at the Hague.
(p. 201)

Influence of Cluverius' ‘De Germania antiqua’.
68.

1

Title-page of a German
edition of Tacitus (1725),
entirely covered with
copies after the illustrations
in Cluverius' ‘De Germania
antiqua’. (p. 206)

2

Armament of the Teutons.
Anonymous English print,
probably 18th century, with
copies after the illustrations
from Cluverius.
For the example of the
scene in the left lower
2

corner see Pl. 76 . (p.
206/7)

Influence of Cluverius.
69.

1

The first inhabitants of the
Netherlands. Anonymous
print from J. Picardt, ‘Korte
Beschrijvinge van eenige
vergetene en verborgene
Antiquiteiten’ (Short
description of some
forgotten and hidden
antiquities) Amsterdam
1660. (p. 205)

Human sacrifices.
69.

2

Anonymous title-page for
a work on Teutonic religion
by E. Schedius, 1648. (p.
209)

3

Druids. Illustration from the
‘Antiquitates Germanicae’,
1714. (p. 209)
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18th century representation of Teutonic antiquity.
70.

1

Teutonic battle-array.
Illustration by A. Schut,
before 1700.
An exact copy of the print
from Cluverius (Pl. 61) with
the exception of the tower
on the right with the
prophetess Veleda and two
women. (p. 206)

2

Teutonic sacrificial rites.
Illustration by A. Schut,
before 1700.
The forms of the images of
Sun and Moon are
immediately derived from
a book published in 1613.
(p. 206 and 208)

Teutonic antiquity according to the ‘Antiquitates
Germanicae’ (1714).
71.

1

‘King of the Franks’.
Woodcut from Lazius, ‘De
Gentium migrationibus’,
1557. The source of this
representation is a relief on
the column of Theodosius
at Constantinople. (p. 56
and 167)

2

The King of the Franks.
Illustration from the
‘Antiquitates Germanicae’
entirely after the
preceeding representation.
(p. 206)

3

Marcoman. The principal
figure is taken from Lazius;
the scene in the
background was added by
the anonymous illustrator,
(p. 206)

4

Teutonic eating habits.
After the illustration to
1

Cluverius (Pl. 62 ). (p. 206)
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18th century representation of Teutonic antiquity.
72.

1

Teutonic sacrificial rites.
Illustration by J.E. Grave,
c. 1785. (p. 208)

2

‘Batavians’. Illustration by
R. Vinkeles after J. Buys
for J. Kok, ‘Vaderlandsch
Woordenboek’, 1786. (p.
57)

3

Claudius Civilis.
Frontispiece by R. Vinkeles
for the epic poem of the
same name by F. van
Steenwijk, 1774.
In the 18th century the line
between the primitive and
the heroic becomes
blurred. The hero Civilis
appears in well-cared for
primitive dress. The
traditional costume of the
hero (excepting the
foot-gear) has been
2

rejected. Cf. also Pl. 48 .
(p. 209)

4

Teutonic funeral rites. Print
by R. Vinkeles for E.M.
Engelberts, ‘Aloude Staat’,
1790.
In every respect a weaker
2

copy of Pl. 62 . The funeral
games have been replaced
by the horse and mourning
women with their
exaggeratedly tragic
gestures. There are no
signs of burning the widow.
(p. 207)

The revolt of Claudius Civilis.
73.

1

Claudius Civilis taken
captive and his brother
Julius Paulus killed.
Painting by O. Vaenius,
1612. Amsterdam,
Rijksmuseum, (p. 213)
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2

The same scene as above.
Etching by A. Tempesta
after O. Vaenius, from the
series ‘Batavorum cum
Romanis bellum’, 1612. (p.
230).
The revolt of the Batavians
under Claudius Civilis was
regarded as the prototype
of the war against Spain.
Also note the difference in
dress between the
Romans and the
Batavians.

74.

1

The conspiracy of Claudius
Civilis. Painting by O.
Vaenius, 1612.
Amsterdam, Rijksmuseum
(p. 213)

2

The conspiracy of Claudius
Civilis. Etching by A.
Tempesta after O.
2

Vaenius, 1612 (as Pl. 73 ).
(p. 213)
3

Feast. Painting from
Vaenius' series concerning
the revolt of the Batavians,
1612. Amsterdam,
Rijksmuseum, (p. 214)

4

Allegorical love-feast.
Painting by P. Pourbus, c.
1560. London, Wallace
Collection. (p. 214)
Fig. 3 is possibly Vaenius'
point of departure. In any
case this painting has little
connection with the
historical tale, but all the
more with the traditional
4

garden-fêtes of Pl. 74 .
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75.

1

Brinio raised upon the
shield. Etching by A.
Tempesta after O.
2

Vaenius, 1612 (as Pl. 73 ).
(p. 230)

76.

77.

2

Brinio raised upon the
shield. Painting by O.
Vaenius, 1612.
Amsterdam, Rijksmuseum.
(p. 230)

1

Brinio raised upon the
shield. Sketch by G. Flinck
for one of the arched
panels in the gallery of the
Amsterdam Town-hall,
1659. Hamburg,
Kunsthalle. (p. 224 and
230)

2

Brinio raised upon the
shield. Etching by Simon
Frisius for Cluverius, ‘De
Germania antiqua’, 1616.
(p. 195)

1

Brinio raised upon the
shield. Painting by J.
Lievens 1661. Amsterdam,
Palace on the Dam =
former Town-hall (p. 225
and 230)

2

Painting by O. Vaenius,
1612. Amsterdam,
2

Rijksmuseum (= Pl. 75 )
3

Etching by A. Temepesta
after O. Vaenius, 1612. (=
1

Pl. 75 )

78.

1

Batavian women and
children, watching the
course of the battle of
Xanten. Etching by A.
Tempesta after O.
2

Vaenius, 1612 (as Pl. 73 ).
(p. 215 and 230)
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2

Claudius Civilis taking
leave before the battle of
Xanten. Drawing by F. Bol,
c. 1659. Munich,
Graphische Sammlung. (p.
221)

79.

Claudius Civilis proceeds
to the battle of Xanten.
Drawing by J. Ovens for
one of the arched panels
in the gallery of the
Amsterdam Town-hall, c.
1662. Hamburg,
Kunsthalle. (p. 230)

80.

Claudius Civilis proceeds
to the battle of Xanten.
Drawing by J. Ovens for
one of the arched panels
in the gallery of the
Amsterdam Town-hall, c.
1662. Hamburg,
Kunsthalle. (p. 227)

81.

Conspiracy of Claudius
Civilis. Drawing by G.
Flinck for one of the arched
panels in the gallery of the
Amsterdam Town-hall,
1659. Hamburg,
Kunsthalle. (p. 224 and
230) For the influence of
Tempesta's etching after
2

Vaenius cf. Pl. 83 .

82.

Conspiracy of Claudius
Civilis. Painting by G.
Flinck and J. Ovens.
Amsterdam, Palace on the
Dam (= former Town-hall).
In 1659 Flinck was
commissioned to decorate
the eight arched panels in
the gallery of the
Amsterdam Town-hall. At
his death in 1660 only the
first canvas of the series
was partially finished. In
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1662 this was completed
by Ovens, in order to take
the place of a work by
Rembrandt with the same
subject, which had been
rejected in the meanwhile.
(p. 227 and 230)

83.

1

Conspiracy of Claudius
Civilis. Drawing by J.
Ovens for one of the
arched panels in the
gallery of the Amsterdam
Town-hall, c. 1662. Berlin,
Print-room. (p. 227)

2

Conspiracy of Claudius
Civilis. Etching by A.
Tempesta after O.
2

Vaenius, 1612 (= Pl. 74 ).
(p. 230)

Representation of the heroic by Rembrandt and his
contemporaries.
84.

1

The remaining fragment of
Rembrandt's Conspiracy
of Claudius Civilis, c. 1661.
Stockholm,
Nationalmuseum. (p. 226)

2

Glorification of the
burgomasters of
Amsterdam. Anonymous
17th century drawing.
Hamburg, Kunsthalle. (p.
233)
The sense of allegory
displayed in this sketch is
still exactly the same as in
Francken's historical
picture of the abdication of
Charles V (Pl. 2)
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The revolt of Claudius Civilis
85.

The Conspiracy of
Claudius Civilis. Sketch by
Rembrandt, c. 1662.
Munich, Graphische
Sammlung. (HdG. 409)
This drawing, which
Rembrandt probably
sketched as a reminder
before his painting was cut
up, gives us some idea of
the place of the remaining
fragment in the whole
composition. (p. 232)

86.

87.

1

Conspiracy of Claudius
Civilis. Sketch by
Rembrandt, c. 1661.
Munich, Graphische
Sammlung (HdG. 411). (p.
232)

2

As above (HdG. 412). (p.
232)

1

Romans taken by surprise.

2

Peace between Civilis and
Cerealis.
Paintings by J. Jordaens,
c. 1662. Amsterdam,
Palace (= former
Town-hall). (p. 225)

3

Nocturnal surprise attack
by the Batavians. Etching
by A. Tempesta after O.
2

Vaenius, 1612 (as Pl. 73 ).
(p. 212)
4

Gideon's nocturnal raid on
the camp of the Midianites
(Judges 7:9). Etching by A.
Tempesta 1613. (p. 212)

Tempesta's influence on Rembrandt.
88.

1

The consul Quintus Fabius
Maximus orders his father
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to dismount. Painting by
Rembrandt, 1655.
Belgrade, Royal Collection.
(p. 217)
The mise-en-scène of this
picture, which in all
probability was originally
intended for the
Amsterdam Town-hall, in
many respects recalls the
backgrounds of
Tempesta's prints after
1

Vaenius (cf. also Pl. 75
1

and 78 )
2

Having captured a Roman
fortress, Civilis grants the
defenders their lives.
Etching by A. Tempesta
after O. Vaenius, 1612 (as
2

Pl. 73 ). (p. 231)

Pseudo-historical representations: later changes in
titles.
89.

1

Staircase in the Hof van
Holland at the Hague.
Painting ascribed to C.
Fabritius, c. 1650.
Amsterdam, Rijksmuseum.
At the end of the 18th
century this painting
passed as ‘The inner
staircase of the Old Court
at Delft, on which one can
see Prince William the First
descending with a book in
his hand, his dog
welcoming him at the foot
of the stairs’. (p. 240)

2

Samson threatening his
father-in-law. Painting by
Rembrandt, c. 1635.
Berlin, Kaiser Friedrich
Museum.
Since the 18th century and
until well into the 19th
century this picture was
called ‘Adolf van Gelder
mocking his imprisoned
father’. (p. 239)
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Representations of pseudo-historical facts.
90.

91.

92.

A Haarlem cockboat
breaks through the chain
across Damiate harbour.
Engraving by Nicolaas
Clock, 1595. (p. 245 and
248)

1

The taking of Damiate.
Painting by Cornelis
Claesz. van Wieringen, c.
1620. Haarlem, Frans
Halsmuseum, (p. 246 and
251)

2

The taking of Damiate.
Tapestry by Jos. Thienpont
after Van Wieringen, 1629.
Haarlem, Town-hall. (p.
247 and 251)

The taking of Damiate.
Stained glass window by
Willem Thibaut, 1597.
Gouda, Church of St. John.
(p. 245 and 249)
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Deeds of the Crusaders
(Italy and the Netherlands).
93.

1

The taking of
Constantinople (A.D.
1204). Painting by Jac.
Palma il Giovane, c. 1585.
Venice Doges palace.
A comparison with this
work shows up the
characteristically more
tranquil nature of the
contemporary pictures
from history in the Northern
Netherlands; cf. Pl. 90-92.
(p. 252)

2

The taking of Damiate and
addition of the sword and
the cross to the Haarlem
coat of arms. Etching by
Romein de Hooghe, c.
1685. (p. 248 and 252)

Representations of pseudo-historical facts.
94.

1

‘Country dance round the
Church at Assendelft’.
Engraving by J.
Saenredam, 1596. (p. 252)

2

Dancing-mania at Kolbeck
(A.D. 1012). Illustration
from J.L. Gottfried,
‘Historische Chronyck’, ed.
1660. (p. 253)
No legend about dancers
in Assendelft churchyard
is known, but Saenredam
probably used the church
of his native village
Assendelft, for the staging
of an old motif.

95.

1

The women of Weinsberg.
Painting by J.C. van 't
Woud, 1602. Leyden,
Lakenhal. (p. 254)

2

The women of Weinsberg.
Engraving by Z. Dolendo
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after J. de Gheyn.
Illustration from Daniel
Heinsius, ‘Spieghel van de
doorluchtige vrouwen’
(Mirror of the illustrious
women), 1606.
Although the legend had
since 1588 been localized
in Haarlem also, the visual
arts kept to the original
foreign version. (p. 254)

96.

1

St. Elizabeth's flood (A.D.
1421). Anonymous Dutch
painting, c. 1480.
Amsterdam, Rijksmuseum.
In this and the following
illustrations of St.
Elizabeth's flood we have
traced to what extent the
story - wellknown since
1512 - of a child in a cradle
saved by a cat, has been
depicted by the artists. In
the illustration above one
can indeed find this motif
but it is very minute and
not in a conspicuous place
(not to be seen on the
reproduction). (p. 256)

2

97.

‘Holland’. Anonymous
woodcut from Seb.
Münster, ‘Cosmographia
universalis’ Basle 1552. (p.
256)

St. Elizabeth's Flood.
Illustration by R. de
Hooghe after A.
Houbraken from Balen's
‘Beschrijving van
Dordrecht’, 1677.
Letter B, indicating ‘the
child saved in the cradle’
appears twice in this print
(see arrows). (p. 257)

98.

1

Flood at Winschoten (A.D.
1686). Etching by Jan
Luyken for J.L. Gottfried,

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

‘Historische kroniek’ ed.
1698, afterwards used as
an illustration of St.
Elizabeth's Flood. (p.
257/8)
2

The cat on the cradle (A.D.
1421). Painting by J.H.
Egenberger, c. 1855,
formerly in the De Vos
Gallery, devoted to Dutch
history. Amsterdam,
Municipal Museum. (p.
258)

’What joy! She lives! - Alas!
- she swoons once more /
despairing and distraught
and at the storm aghast, /
on its cradle the babe he
lays at the mercy of God, /
clasps Ada in his arms,
and, by the watery light
cast by the moon, regards
her countenance, deathly
pale. / ... He thinks - nay does not think, - he sees
no more, nor hears, / how
that the flood through crack
and window bores. / ...
Wakening from
senselessness to thought
and suffering, / whilst
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round his knees the waters
swirl, / the tempest howls,
a reddish lightning flash /
with horrid fearful gleam
lights up the hollow pool; /
and now, as Death bearing
destruction nears, / he tries
to press closer to his
bosom yet, / his wife and
child, to bless them one
last time - / oh God - whilst
reaching for the child a
beam / comes crashing
downwards sev'ring the
cradle / wherein it lies from
him and from his spouse /
... Still higher climbs the
flood, rising around his
waist, / the lightning
flashes - the thunder peals
- the clouds chase on - /
the hailstones scream - the
Northwest bellows froth
fresh squalls - / fiercer the
hurricane rams the
imdermined keep, / the
brickwork's torn apart - the
floorboards split, - / the
ground's afloat - ... The
towers splashing into the
abyss / still higher rolls the
sea - God! - Almstein is no
more!’
R.H. van Someren, ‘St.
Elisabeth's Night’, 1841.
‘The frontispiece shows the
scene at the end of the
second canto. The
ordinance thereof is the
work of that talented
gentleman of taste Mr.
Backer of Dordrecht; the
fine execution does great
honour to his famous
lithographic establishment’.

99.

The poet explains that he
left out the cat as it is ‘an
unpoetical being’. (p. 258)
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101.

102.

I

With his own hands the
dying Count Herkenbald
executes his nephew and
successor whom he had
condemned to death.

II

The Host refused him by
the bishop on account of
this ‘murder of a relative’,
miraculously flies into his
mouth as reward for his
strict righteousness.
Tapestry, c. 1460, after
paintings of 1454 by
Rogier van der Weyden in
the Town Hall at Brussels
(burned in 1695). Bern,
Historical Museum, (p.
263)

1

Count Herkenbald
executes his nephew.
Anonymous painting c.
1530. Hoorn, West Frisian
Museum, (p. 265)

2

The same subject. Print by
Heinrich Aldegrever, 1553,
after one of the murals
designed by Dürer in 1521
in the Town Hall at
Nuremberg. (p. 265)

Miracle of Count
Herkenbald's Holy
Sacrament. Brussels
tapestry, intended for the
Church of St. Peter at
Louvain, 1513. Brussels,
Musée du Cinquantenaire.
The sequence of the
scenes is:
1. The young prince
assaults one of the
ladies-in-waiting (left).
2. Herkenbald kills him with
his own hands (right).
3. Miracle of the Host
(centre), (p. 264)
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In view of the destination
of the tapestry the final
miracle scene takes the
central and most important
position.

103.

Count Herkenbald's
sentence. Anonymous
Cologne painting, c.
1515/20. Cologne,
Wallraf-Richartz-Museum.
The painting belongs to a
series of three juridical
scenes. Contrary to the
preceding illustration the
execution has been
allotted the most space. (p.
263)

104.

105.

1

Count William III passes
judgement on the sheriff of
South Holland (assumed
date 1336). Print by
William Swanenburg after
Wtewael, 1606. (p. 267)

2

The same subject. Print by
Barth. Dolendo, 1613. (p.
268)

1

The sheriff tries to buy the
cow.

2

The sheriff has the cow
driven off.

3

The farmer complains to
the count.

4

The bailiff of Dordrecht
receives the letter
summoning him and the
sheriff to court.

5

The count hears both
parties. For the 6th scene
2

see Pl. 104 .
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6

The bailiff indemnifies the
farmer. The sheriff's widow
lamenting beside her
husband's coffin.
Judgement of Count
William III, print by Barth.
Dolendo, 1613. (p. 268)

106.

1

Judgement of Count
William III. Painting by
Claes Heek, destined for
the Court of Justice at
Alkmaar, 1618. Alkmaar,
Municipal Museum, (p. 270
and 274)

2

The same subject. Old
copy after the anonymous
painting presented to the
Town Hall of Naarden in
1619. Amsterdam,
Rijksmuseum, (p. 273 and
275)

107.

108.

Judgement of Count
William III. Anonymous
painting in the Town Hall
at Gorinchem, 1624. The
insets on either side of the
central scene indicate the
influence of prints. (p. 274)

1

The bailiff tries to buy the
cow, but the farmer refuses
his offer.

1

Series A No. 1.

2

Series B No. 1.

3

Copy by the artist of 108 .
(p. 273)

2

Drawings by William
Buytewech, belonging to
three series, originally
each of the six scenes
from the story of the
judgement of Count
William III.
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No. 1 (series A, 1618)
Amsterdam, Rijksmuseum.
No. 2 (series B, 1619)
Amsterdam, Rijksmuseum.
No. 3 Rotterdam, Museum
Boymans. (p. 271)

109.

The sheriff forces the
farmer to accept the
money.
1

Series A (1618) No. 2.

2

Series B (1619) No. 2.
The sheriff has the cow
driven off.

3

Series A (1618) No. 3.

4

Series B (1619) No. 3.
Drawings by W.
Buytewech Amsterdam,
Rijksmuseum, (p. 271)

110.

1

The farmer complains to
the count. Series B (1619)
No. 4.

2

The bailiff of Dordrecht
receives a letter from the
Count. Series B (1619) No.
5.

3

The execution in the
sick-room. Series A (1618)
No. 6.

4

Series B (1619) No. 6.
Drawings by W.
Buytewech. Amsterdam,
Rijksmuseum (p. 272)

111.

1&2

Judgement of Count
William III. Sketches by
Pieter Couwenhorn for a
stained glass window in
the Town-Hall at Leyden,
1627/28. Leyden, Records
Office, (p. 275)

3

The same subject. Painting
by N. van Galen in the

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

Town Hall at Hasselt
(Overijssel), 1657. (p. 279)

112.

1

The sheriff has the cow
driven off. Frontispiece to
the play ‘Baillju van Suydt
Hollandt ofte Ghetoomde
Vermetelheyt’, by
Goudanus, 1630. (p. 276)

2

Judgement of William ‘the
Good’. Print by Salomon
Savery, c. 1640, in
imitation of the print by
2

Dolendo of 1613 (Pl. 104
and 105). (p. 277)

113.

Judgement of Count
William III. Prints by Cl. J.
Visscher, c. 1650, copied
from the adjacent print by
Savery. (p. 278)

114.

Judgement of Count
William III. Illustration by
Romeyn de Hooghe for M.
Balen, ‘Beschrijving van
Dordrecht’, 1677. (p. 279)
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115.

1

The governor of Zeeland
assaults a burgher's wife
(assumed date 1474).
Illustration by J.v. Vliet
after A. v.d. Venne for J.
Cats, ‘Selfstrijt’, e.d. 1628
(p. 282)

2

Judgement of Charles the
Bold. Anonymous print c.
1650.
The story of a governor of
Zeeland, condemned to
death by Charles the Bold,
supplied a counterpart to
the Judgement of Count
William the Good. (p. 282)

116.

117.

1

Florence V violates the
wife of Gerard van Velsen.
Illustration to T. van
Domselaer, ‘Beschrijvinge
van Aemstellandt’ 1664. (p.
286)

2

The execution of Gerard
van Velsen (A.D. 1296).
Print by Exp. Sillemans, c.
1645. It served as
counterpart to those
concerning the legal cases
brought before Count
William the Good (Pl. 112)
and Charles the Bold (Pl.
115). (p. 283 and 286)

1

Regulus put to death in a
spiked barrel. Fresco by
Giulio Romano. Mantua,
Palazzo del Te, 1530. (p.
285)

2

The same subject. Print by
Georg Pencz, 1535. (p.
285)

3

Gerard van Velsen rolled
through Leyden in a spiked
barrel (assumed date A.D.
1296). Illustration from T.v.
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Domselaer, ‘Beschrijvinge
van Aemstellandt’, Amst.
1664. (p. 286)

118.

1

Gerard van Velsen
conversing with the
imprisoned Count Florence
V. In the background the
ghost of Van Velsen's
brother.

2

Gerard van Velsen stabs
Count Florence V who had
been tied to his horse.
Drawings by Pieter Quast,
c. 1645. Rotterdam, Atlas
van Stolk. (p. 286)

3

119.

120.

The sights of Holland
(Brittenburg-Hondsbossche
Zeewering-Mermaid of
Purmerend- The 365
children of the Countess of
Henneberg). Illustration by
P. Kaerius in Guicciardini,
‘Description de touts les
Pays-Bas’, 1613. (p. 287)

Leaflet with the story of the
Countess of Henneberg.
Probably dating from the
18th century, and sold to
visitors to the church at
Loosduinen, (p. 288)

1

Sea-monk.

2

Sea-bishop.
Wood-cuts by A. van Leest
(1572), printed by Z. Heyns
in 1601 in his
‘Dracht-Thoneel’. (p. 291)
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Deel II
Noten en registers
Gelijk reeds in het voorbericht is vermeld, zijn de noten uitsluitend bedoeld als
wetenschappelijke verantwoording van de tekst. De lezer die zich niet met details
wil bezighouden, kan deze bladzijden zonder bezwaar ongeopend laten. Wenscht
men echter over een bepaalde passage van het tekstdeel nadere toelichting of
documentatie, dan wijzen in de kantlijn naast de noten de vetgedrukte cijfers, die
corresponderen met de pagineering van het eerste deel, daartoe de weg.
De registers dienen in de eerste plaats om den gebruiker in staat te stellen, zich
snel te vergewissen of een bepaald onderdeel in dit werk wordt behandeld. In
verband met de diverse gezichtspunten, die zich daarbij kunnen voordoen, werd de
geheele stof verdeeld over zes registers van zóó duidelijk onderscheiden aard, dat
wel nimmer twijfel kan rijzen omtrent de plaats waar men een gezocht detail kan
vinden.
Het chronologisch register is een eenvoudige jaartallenlijst, waardoor een overzicht
wordt geboden der behandelde en niet-behandelde(!) feiten.
In het geografisch register zijn alle, geografische eigennamen vereenigd. Niet
alleen de namen van steden, dorpen, kasteelen, kloosters, rivieren, wouden en
landen, maar ook die van volksstammen. Onder de namen der steden vindt men
o.a. een opgave der vroeger of thans aldaar bewaarde kunstwerken, welke in dit
werk zijn vermeld.
De drie registers betreffende
Bijbelsche oudheid en Christendom
Klassieke oudheid
Germaansche oudheid
veroorloven een overzicht der elementen, door de Nederlandsche
geschied-uitbeelding aan elk dezer cultuurkringen ontleend. De geografische namen,
behoorend tot elk van deze drie gebieden zoeke men in het geografische register.
Het algemeene register bevat behalve de voornaamste zaken alle persoonsnamen,
die niet in een der drie vorige registers thuis hooren. Het is o.m. een register der
behandelde kunstenaars en geciteerde schrijvers. Een bijzondere vermelding
verdienen nog uit dit register de artikelen:
Campbell, Annales
Copinger, Supplement
Gijn, v., Dordracum Illustratum
Muller, Historieplaten
Nijhoff, Houtsneden
Nijhoff-Kronenberg, Ned. Bibliographie
Overvoorde, Cat. Prentverzameling Dordrecht
Cat. Prentverzameling Leiden
Romein, N. Ned. Geschiedschrijving
Stolk, v., Kat. der historieprenten
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die een opgave behelzen van de in die werken uitvoerig beschreven nummers,
welke in dit boek een kortere of langere vermelding hebben gevonden.
Het artikel ‘veiling’ (eveneens in het algemeene register) vereenigt in
chronologische volgorde alle genoemde veilingen.
Op deze wijze zal het stellig mogelijk zijn elk detail der hier behandelde stof snel
terug te vinden.
De registers in een wetenschappelijk werk kunnen echter nog een andere dienst
vervullen. In het door den auteur opgetrokken gebouw bevinden zich vaak vertrekken,
die om structrueele redenen een plaats ver van elkaar moesten vinden, maar
waartusschen toch een nadere verbinding gewenscht is. In zulke gevallen biedt het
register de mogelijkheid tot het leggen van ‘telefoonleidingen’. Zoo ontstonden niet
alleen de hierboven vermelde drie speciale registers maar bovendien in het
algemeene register de artikelen:
allegorie

houtblokken

plagiaat

anachronisme

houtsnede

programma

feesten

illustratie

traditie

groep (iconografische)

onderwerp

Van deze is het artikel ‘groep’ het voornaamste. De lezer vindt er een overzicht
der hier gebruikte en voor een deel nieuw ingevoerde terminologie. Het is, om bij
het zoo juist gebruikte beeld te blijven, de telfooncentrale van dit laboratorium, gewijd
aan het iconografisch onderzoek van een vaderlandsche kunstgenre.
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Instructions for the use of notes and indexes
The numbers in the margin correspond with the pages of the text-volume, numbers
set with a colon refer to the notes (in vol. II).
The indexes will enable the reader to make sure if a certain subject has been
treated in this work. There are six indexes of such different characters that there
will be no doubt as to where to look for a certain detail.
The chronological index (vol. II p. 142) is a list of dates, giving a survey of the
facts dealt with.
In the geographical index all geographical names have been listed. Not only the
names of countries, cities, villages, castles, cloisters, rivers, forests, but also of
tribes. Under the names of cities are mentioned the works of art formerly or still
preserved there.
Three indexes concerning
biblical antiquity and Christianity
classical antiquity
Teutonic antiquity
facilitate the survey of elements borrowed by the Dutch portrayal of historical events
from each of these cultural regions. The geographical names however belonging to
each of these three domains are to be found in the geographical index.
The general index contains the main subjects and all personal names, which do
not belong to one of the three others. E.g. the names of artists and authors quoted.
In this index the following articles deserve special mention as providing a
concordance of the relevant items:
Campbell, Annales
Copinger, Supplement
Gijn, v., Dordracum Illustratum
Muller, Historieplaten
Nijhoff, Houtsneden
Nijhoff-Kronenberg, Ned. Bibliographie
Overvoorde, Cat. Prentverzameling Dordrecht
Cat. Prentverzameling Leiden
Romein, N. Ned. Geschiedschrijving
Stolk, v., Kat. der historieprenten
The article ‘veiling’ (= sale) in the general index resumes in chronological order
all sales mentioned.
The indexes of a scientific book may however perform still other functions. In the
building erected by the author there are many rooms, remotely situated for structural
reasons, which nevertheless demand closer communication. In such cases an index
can provide such a link. These considerations not only required the three special
indexes mentioned above, but are also responsible for a few articles in the general
index of which the translation follows here.
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Notes and indexes
Allegory. Allegorical interpretation of c o n t e m p o r a r y events 19 a.f. Allegorical
representation is often difficult to distinguish from a r e a l i s t i c representation 214:3,
239/40, Plate 4:1. The best way to represent a b s t r a c t i o n s and therefore not
applicable in archaeological works 208/09. Often used to g l o r i f y persons or figures
94:2, 108/09 foremost in the form codified by Rubens for this purpose 95. The - has
a traditional character and prefers to use a r c h a i c forms 62/3. The - in Dutch
painting 108:2.
Anachronism. D i v i s i o n 46 a.f. A v o i d i n g - for the artist of the Renaissance a
consequence of the ‘Convenienza theory’ and always subordinate to it 43, 118; for
Romanticism an historical illusion 13. - in the v i s u a l a r t s especially difficult to
avoid 47, 173 (example).
Group, iconological = a number of works of art which show an iconological connection
with each other. The subjects of such a group need not be the same. The purpose
of iconology is principally the study of the forces which pull or thrust images out of
the circle of their immediate relationships, and make them form new groups with
non-identical works 4:4.
The f o r c e s which play a role in these processes may be of a formal as well as
of an ideological nature. Sometimes an iconological group suddenly expands,
because the aesthetic ‘climate’ has become conducive to its growth (prevalence)
66, at other times ideological factors inhibit the traditional representation, although
the undesirable elements often survive in a purely formal guise (divergency) 288.
Every iconographical group can exercise a great i n f l u e n c e by the operation
of analogy, f.i. if it establishes a type, for a subject not so far represented 76. The
force of such analogies should not be underestimated. This is evident in cases where
data, otherwise well known, remain unrepresented for a considerable time for want
of parallels in the visual arts 74, 285, 292/93. One can speak of contamination 84
a.f., or even infection 112, if the operation of analogy extends to already existing
iconographical groups.
The unit present within one inconological group we call the theme or motive, and
because we are dealing here with products of the visual arts, it is often possible to
replace this terminology by the word scheme 266, 282, 285. For the groups of works
of art with the same purpose or destination, however, one can use the term genre
266. Sometimes the terms iconological group and genre overlap completely,
sometimes only partly or not at all. For example, in the 17th century, the genre of
paintings destined for courts of justice often displays as its subject ‘the Judgment
of William III’ or ‘Charles the Bold’, the actual theme, motive, or even scheme is,
however, an indoor execution in either case.
Illustration. More connected with the publisher than with the author 159, for that
reason unscientific and attuned to the public taste 129. - of the h i s t o r i c a l s t u d y
is preceded by the - of literary works 126, - of the legendary-primitive older than of the historical primitive 162. Scientific - limited to maps and reproductions of
inscriptions 152. Not meant to be realistic: 1, 50/51, 136, 249, 252, 254.
Subject. Meaning of the - 38; especially for Rembrandt 232, 234. Subject of heroical
paintings not necessarily relevant 108/9.
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Tradition. Effect of - in, descriptions 52, but still stronger in portrayal 12, 44.
H i s t o r i c a l c o s t u m e maintained for traditional reasons in portrayal 62. - in
portrayal of exotic peoples 93:3; in descriptions 198:1.
Woodblocks. Existing - are again and again used 35, 77; sometimes even after two
centuries for the representation of topical events 78:5, constantly repeated within
one book 122. International spread of - 121.
Woodcut. Relations between the inventor and the woodcutter 135/36; especially in
the case of Lucas van Leyden 146.
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Single numbers refer to the pages of the text volume; numbers composed with a:
to the notes.
The first number behind the name of the author refers to the complete title of
works, quoted in abbreviated form.
Italisized print refers to the titles of books and series of prints or the subjects of
works of art. Italisized numbers behind the name of a person or fact refer to the
place where the portrait of that person or a representation of the fact mentioned is
discussed.
Square brackets [ ] behind the names of authors refer to a correction in or addition
to the cited literature.
Abbreviations used:
afb. = plate
cop. = copy
dram. = drama
gob. = gobelin
hsn. = woodcut
icon. = iconography
incun. = incunable
min. = miniature
pen. = medal
plast. = sculpture
pr. = print
reg. = index
teek. = drawing
typ. = typological application
uitb. = representation in general
Works of art, which are not specified are paintings. Roman numbering means
centuries.
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Registers
Enkelvoudige cijfers verwijzen naar de bladzijden van het tekstdeel; cijfers
samengesteld met een: naar de noten.
Het eerste cijfer achter de naam van een auteur verwijst naar de volledige titel
van afgekort aangehaalde werken.
Cursieve druk heeft betrekking op de titels van boekwerken en prentenreeksen
of op de onderwerpen van kunstwerken. Cursieve cijfers achter de naam van een
persoon of feit verwijzen naar de plaats waar een portret van die persoon of een
uitbeelding van het genoemde feit wordt besproken.
Vierkante haken [ ] achter auteursnamen verwijzen naar een verbetering of
aanvulling der geciteerde litteratuur.
De gebezigde afkortingen zijn:
afb. = afbeelding
cop. = copie
dram. = drama
gob. = gobelin
hsn. = houtsnede
icon. = iconografie
incun. = incunabel
min. = miniatuur
pen. = penning
plast. = plastiek
pr. = prent
reg. = register
Romeinsche cijfers beduiden eeuwen
teek. = teekening
typ. = typologische toepassing
uitb. = uitbeelding i.h. algemeen.
Niet nader omschreven kunstwerken zijn schilderijen.
For translation see in this vol. p. XI

Chronologisch register
9

Arminius verslaat Varus 155/56

69/70

Opstand van Claudius Civilis 219 e.v.
Claudius Civilis gevankelijk weggevoerd
en Julius Paulus gedood 213, 230, AFB
73
Samenzwering 213, 222, 223/24, 227,
230, AFB 74, 81-86
Brinio op het schild geheven 195, 220,
222, 223/24, 230, AFB 75-77
Civilis voor de slag bij Xanten 215, 218,
221, 227, 230, afb 78-80
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Civilis neemt bij nacht een brug over de
Moesel AFB 46:2
Civilis verleent lijfsbehoud aan de
bezetting v.e. door hem veroverde
Romeinsche burcht, AFB 88:2
Nachtelijke overval 222, 226, AFB 87:1 &
3
Vredesonderhandelingen 221, 222, 228,
230, AFB 47-48
Vrede tusschen Civilis en Cerialis 226,
AFB 87:2
Het oprichten der zegeteekens 227
312

Slag van Constantijn 111:6

695

Willebrord verbrijzelt een Wodansbeeld
bijWestkapelle 168:4

751

Kroning v. Pepijn de Korte 163:4

838

St. Jeroen v. Noordwijk door de
Noormannen vermoord 150

865

Graaf Boudewijn I schenkt het lichaam
van St. Donatianus aan Brugge 27

889

Stichting van de abdij te Egmond 130:1
(52)

922

Karel de Eenvoudige bevestigt Dirk I in
het grafelijk bewind over Holland 32:6

985

Godsoordeel v. Otto III 263:1

1012

Dans om de kerk te Kolbeck 253, AFB
94:2

1071

Slag bij Mont-Cassel 164:2

1111

Streng oordeel v. Boudewijn VII van
Vlaanderen 262:4

1140

De vrouwen van Weinsberg redden hun
mannen 254, AFB 95:1

1188

Damiate ingenomen 31, 80:6, 243 e.v.,
AFB 90-93

1203

Ada op de Burcht te Leiden belegerd 49

1204

Constantinopel ingenomen 252, AFB 93:1

1214

Henneberg z. 1267
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1218

Damiate z. 1188

1222

Herkenbald v. Burdan doodt zijn
troonsopvolger 261 e.v., AFB 100-103

1227

Slag bij Anen 286:2 & 4

1234

Floris IV wordt vermoord op een
steekspel 133, 134 (tekstafb.)

1247

Graaf Willem II verpandt de burcht van
Nijmegen aan Otto II v. Gelre 33, AFB
14:2

1255

Graaf Willem II schenkt privileges aan
Rijnland 31/32, AFB 15

1256

Graaf Willem II door de Friezen gedood
80:6

1257

Bisschop Hendrik v. Vianden keert te
Utrecht terug 286:2 & 4

1266

Hennebergz. 1267

1267

De gravin v. Henneberg bevalt van 365
kinderen 287:1, AFB 118:3, 119 (andere
jaartallen, voor dit feit opgegeven:
1214-1266-1276-1300-1313)

1276

Henneberg z. 1267

1280

Lijk v. Maria Magdalena teruggevonden
142

1282

Maria-mirakel te Heukelom 149

1286

Moord op Erik Glipping 285:4

1292

Verbond tusschen Adolf v. Nassau en
Eduard II v. Engeland 29

1296

Moord op Floris V, terechtstelling v. Ger.
v. Velsen 80:6, 130:1(88), 137 (tekstafb.),
283, 286:3-5, AFB 116, 117, 118:1-2

1299

Wolf art v. Borselen te Delft vermoord
286:2 & 4

1300

Henneberg z. 1267

1304

Jan v. Renesse verdrinkt in de Lek
286:3-4

1311

Neurenberg ontvangt privileges van de
hertogen van Lotharingen, Brabant en
Vlaanderen 30

1313

Henneberg z. 1267

1332

Lodewijk de Beier schenkt rechten aan
Neurenberg 30
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1336

Oordeel v. Graaf Willem III 258 e.v., AFB
104-114

1342

Graaf Willem IV schenkt het wapen aan
Amsterdam 32, AFB 14:1

1345

Hostie-wonder te Amsterdam 130:1(95),
149

1363

Slag bij Val di Chiana 105

1364

Overval bij de Cascine 110:6

1371

Te Gent poogt een beul te vergeefs zijn
eigen vader terecht te stellen 263:1

1377

Slag bij Reutlingen 153:1

1380

Louis de Nevers geeft privileges aan
Brugge 27

1386

Slag bij Sempach 106

1388

Slag bij Näfels 106:6

1393

Feesten, Parijs 86:4

1395

De Graaf v. Oostervant beleedigd 153:1

1398

Feesten, Antwerpen 25

1403

Zeemeermin in de Purmer
gevangen80:6, 289, 293, AFB 118:3

1419

Moord op Jan v. Bourgondië 130:1(102),
164:2

1421

St. Elisabethsvloed 255 e.v., 292, AFB
96-99

1426

Albr. Beilinc levend begraven 76:1

1427

Zeeslag bij Wieringen 80:6

1432

Slag bij S. Romano 110:1

1440

L.J. Coster vindt de boekdrukkunst uit 79

1448

Ste Barbara-mirakel te Gorinchem 146
(tekstafb.)

1454

Feesten, Brussel 261:11

1456

Anthonie v. Bourgondië verwondt bij een
vechtpartij in Den Haag een vreemdeling
en wordt door Philips den Goede op
staande voet ter dood veroordeeld 260:1

1465

Adolf v. Gelder zijn gevangen vader
bespottend 239, AFB 89:2

1468

Feesten, Brugge 85:4

1474

Oordeel van Karel den Stoute 281; AFB
115

1474/75

Beleg v. Neuss 28:5
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1476

Slag bij Granson 263:5 en Murthen 106

1482

Jan van Schaffelaar springt van de toren
te Barneveld 76:1

1485

Feesten, Rouaan 111:6

1486

Columbus voor de Hooge Raad te
Salamanca 9

1488

Maximiliaan schenkt de keizerskroon aan
het wapen van Amsterdam 32, AFB 12-13

1493

Columbus landt op Goanin 91:8, AFB 35:1

1496

Dubbel varken te Landser geboren 19
Feesten, Brussel 28:5, 86:4

1499

Slag bij Dornach 106

1500

Feesten, Cremona 34

1502

Dakpannen van Roomburg gevonden
150/51

1505/06

Expeditie van B. Springer naar de
Portugeesche koloniën 88

1508

Slag bij Cadore 106, AFB 46:1

1511

Beleg van Venlo 28

1515

Feesten, Brugge 27; Leiden 142/43

1516

Karel V te Brussel tot Koning v. Spanje
uitgeroepen 25, 127. Feesten, Leiden 25,
128:1, 144

1520

Walvisch bij Zierikzee aangespoeld 19.
Feesten, Brussel 91

1521

Luther voor de Rijksdag te Worms 9

1522

Walvisch bij Haarlem aangespoeld 19.
Kalf met een monnikskop geboren te
Freiberg 19

1523

Cortes verovert Mexico 91:8

1529

Vrede van Kamerijk 164:2
Beleg van Weenen 164:1,2

1530

Karel V te Bologna gekroond 50, 164:2

1532

Feesten, 's-Hertogenbosch 24:1, 25:13

1535

Karel V trekt naar Tunis 107:2.
Wederdoopers te Amsterdam 80:6

1540

Feesten, Dordrecht 116:2

1541

Karel V belegert Algiers 107:1

1545

Feesten, Luzern 87:2

1546

Zeemonnik in Denemarken gevangen
290:3
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1548

Feesten, Lyon 68; Milaan 90

1549

Feesten, Antwerpen 26

1550

Feesten, Rouaan 91, AFB 35:1

1552

De inwoners van Dordrecht
vermeesteren twee Fransche
oorlogsschepen 80:6

1553

Beleg v. Maagdenburg 186:1

1555

Troonsafstand v. Karel V 8, AFB 2-3

1558

Feesten, Brussel 1:4
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1568

Terechtstelling v. Egmond en Hoorne 99

1571

Slag bij Lepanto 106, 108

1572

Bartholomeusnacht 35, 108

1573

Kenau Simons Hasselaar op de wallen
v. Haarlem 9; vertooning La Rochelle
28:5

1574

Beleg en ontzet v. Leiden 8/9, 28, 96:2.
Heldendaad v. Lambert Melisz. 76:5

1576

Feesten, Gent 96:7

1577

Eeuwig Edict 261:11. Onheilspellende
voorteekens (komeet, gestrande
walvisschen) 20:4

1578

Feesten, Brussel 22

1582

Feesten, Antwerpen, 26:4

1583

Willemstad gesticht 256:7

1584

Willem van Oranje vermoord 240, AFB
89:1

1586

Feesten, 's-Gravenhage, Haarlem,
Utrecht 25:10

1589

Feesten, Florence 62:1

1591

Vereeniging v.d. stad Nijmegen met de
Zeven Provinciën 33

1594

Feesten, Amsterdam 101; Antwerpen 26

1596

Overwintering op Nova Zembla 152

1597

Beleg v. Venlo 28

1598

Feesten, Rotterdam 100

1599

Feesten, Antwerpen 85:5

1600

Tocht naar Nieuwpoort 246

1601

Potvisch bij Beverwijk aangespoeld 20

1606

Beleg v. Venlo 27

1608

Walvisch aangespoeld tusschen Katwijk
en Scheveningen 20

1609

Feesten, Amsterdam 232:3, 286:9;
Gorinchem 28:5

1616

Galileï voor het concilie 9

1618

Feesten, Amsterdam 62

1619

Stichting van Batavia 100

1621

Feesten, Amsterdam 29:1
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1622

Feesten, Antwerpen 91

1627

Mirakel van de Boomen 20

1635

Feesten, Gent 2:3

1638

Feesten, Amsterdam 32, 38

1642

Feesten, Amsterdam 29

1644

Vredesonderhandelingen 21

1648

Feesten, Amsterdam 22, 97:2, 101, 229

1659

Feesten, Amsterdam 220

1660

Feesten, Amsterdam 96, 223

1662

Feesten, Amsterdam 96, 226

1686

Watersnood bij Winschoten 257/58, AFB
98:1

1795

Feesten, Amsterdam 72:3

Geografisch register
Abessiniërs 186
Aborigines 165:4, 166, 206:2, AFB 52:3-4
Albion 87:1
Algiers, belegerd door Karel V 107
Alkmaar, Sted. Museum
N. Heek 261:2, 270, 274/75, AFB 106:1
Amelia, Pal. Rosa
Anon. fresco, Slag v. Constantijn 111:6
Amerikanen 197, 208, z. ook Indianen
Amersfoort, Stadhuis
J.v. Campen 261:1
AMSTERDAM

Academie 285:3
Admiraliteit, decoratie F. Bol 221:6
Afbeelding (z.g.) 130:1 (59), 135
Federatie der werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf (Costeriana)
79:4
Feesten z. alg. registers v. feesten 1594, 1609, 1618, 1621, 1638, 1642, 1648,
1659, 1660, 1662, 1795
Kloveniersdoelen, decoratie 36:3
Mirakel te - (1345) 130:1 (95), 149
(Amsterdam)
Musea e.d.
Archief, J.v. Bronckhorst, ontw. teek. 32:2
Fodor, H. Goltzius, z.g. Dochters v. Roemer Visscher (teek.) 241:3
Historisch Museum
Lievens, Brinio 225:4
Vinckenbrink, A. Goliath en David (plast.) AFB 40:3
Witte, Em. de (schild.) 32, afb 13
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Oudheidk. Genootsch., Atlas Schoemaker 257:2
Rijksmuseum
Anoniem, Holl. XV
St. Elisabethsvloed 255/56, AFB 96:1
Anoniem, Holl. XVI
Laatste Oordeel 261:1
Anoniem, Holl. XVII
Oordeel v. Willem III 273, AFB 106:2
Atlas Fred. Muller (pr.) 5:1
Beelden der afgoden Fosta en Weda [168:4]
Bol, F., Mozes, de tafelen der wet toonend (teek.) 218:2
(Amsterdam, Musca)
Bramer, L., De duivel Christus verzoekend (teek.) AFB 37:2
Buytewech, W. Oordeel v. Willem III (teek.) 271/72, AFB 108-110
Eeckhout, G. v.d. Christus en de overspelige vrouw 217:3
Fabritius, C(?) Trap i.h. Stadhouderlijke kwartier 240, AFB 89:1
Flinck, G. Amalia v. Solms 221:1
Francken, Fr. - II Troonafst. v. Karel V 1, AFB 3
Gravenbeeldjes
Gérines, J. de (z.g.) 25:1, 25:7, AFB 25:3
Vierschaar (afkomstig v.d.-) 25:7
Hendricksz., R. Hendrik IV (plast.) 124:2
Lamberts, G. Doopbekkens te Loosduinen (teek.) 288:5
Sandrart, J. v. Korporaalschap v. Corn. Bicker 36:3, AFB 4:2
Scorel, J.v. Salomo 117, AFB 40:1
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(Amsterdam, Musea)
Vaenius, O. Opstand v. Cl. Civilis 211:3, AFB 73:1, 74:1 & 3, 75:2
Visscher, Cl. J. (pr. M. 1108) 289:1
Stedelijk Museum, J.H. Egenberger, St. Elisabethsvloed 258, AFB 98:2
Trippenhuis, beschrijving door Collot d'Escury 241:1, door Potgieter 2:5
Nieuwe Kerk
glazen 32
ontwerp v.e. toren door J.v. Campen 72
Opdrachten, Officieele - te Amst., overeenkomst m. Venetië 236:3
Paleis op de Dam z.Stadhuis (nieuwe)
Rederijkerskamer 't Wit Lavendel 285:3
Stadhuis, oude Gravenbeeldjes 25:7, 61
Stadhuis, nieuwe ~ Vrede v. 1648, 102
Bol, F. 216, 218, 221, 230
Bronckhorst, J.v. 216, 219, 221:4
decoratie 215; plannen niet door Vondel opgesteld 230, 235/36; opdrachten
107
Eeckhout, G. v.d. 217
Flinck, G. 216, 218/19, 220, 222, 224, 229:1, 230, AFB 82
Grand, N. 1e 227/28, AFB 48:1
Holsteyn, C. 215:5, 219 Jordaens, J. 225/26, 228, 229:1, AFB 87:1-2
Keyser, Th. de 218
Lievens, J. 216, 217, 224-226, 230, AFB 77
Noach, A. Theorieën v. - 229:1
Ovens, J. 218, 223, 226/27, 229:1, 230, AFB 82
Quellinus, Erasm. II. 215, ~ Ripa 4:2
Rembrandt 216 e.v. (Zie voor specialiseering algemeen register s.v. Rembrandt)
schilderijen betr. Wapenverleening 32
schoorsteenmantel i.d. burgemeesterskamer. Verandering v.d. - 217:8
Stocade, N. de Helt 215/16
Strycker, W. (Brassemary) 218
(Amsterdam)
Verzamelingen
Beets, N.
School v. J. Bosch, Tondalus' visioen 64:1
Bierens de Haan, J.C.J.O.v. Wicht (pr.) 201:3
Regteren Altena, J.Q.J. de Gheyn, Schetsblad met copieën nr. L.v. Leyden en
Dürer 70:7
Vos, Galerij J. de 13
J.H. Egenberger, St. Elisabethsvloed 258, AFB 98:2
Wederdoopers (1535) 80:6
Westertoren, keizerskroon 32
Anen, Slag bij - (1227) 286:2 & 4
Angel-Schwaben 169:3
Angera, kasteel 105:4
Angers, museum
Balen, H.v. Godenmaaltijd 214:1
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Tapijt, Zegening v. Jacob 266:2
Antwerpen
~ Augsburg 140
feesten z. algemeen reg. s.v. feesten 1398, 1549, 1582, 1594, 1622
Musea e.d.
Plantijn
Ol. de la Marche, Chevalier délibéré (incun.) 132:4
Prentenkabinet
Rubens, Copie nr. Titiaan's Slag bij Cadore (teek.) 110:5
Steen, Mus. Het - Antigonus (plast.) 26:4
Verzameling
Ortelius, Abr. 173:5
Antwerpsch liedboek 61:1
Arcadie 175
Arezzo
P. della Francesco, Slag v. Constantijn 111:6
Assendelft 252, 291, AFB 94:1
Athos
Psalter v. - (Elevatio) 230:1
Augsburg
handelscentrum 88, humanistisch centrum 153, 157
~ Antwerpen 140
stadhuis (decoratie) 49:1
stichting v. - 55, AFB 18
Augsburger Geschlechtertanz 60:2
Augsburgsche kroniek 55, 156/57
Babylon, tal van gebruiken daar reeds bekend en zoodoende over de geheele
wereld verbreid 186-189,198
Basel
Museum
K. Witz 66, 67:5
Stadhuis
decoratie (Holbein) 49:1
Batavieren
i. pl. v. Bataven 6:2. Batavi vertaald als Hollanders 99; Hollanders of Geldersen?
103. Vrienden 99:1 en bondgenooten der Romeinen 220; Bataafsche
hulptroepen 98, 99:9; kloeke ruiters 96. Batavieren overtreffen de Romeinen
100. Kenden geen steden 102, hun kleeding ~ Bourgondische dracht 213, 215.
Eiland der - 99:5
Batavierenkopjes 57
Batavia 100:3
Batenburg, Kasteel (decoraties) 104:7
Bayonne Musee Bonnat
Rubens, Studie naar Burgkmair (teek.) 118:1
Belgen 186
Belgrado, Kon. Verzameling
Rembrandt, Q. Fab. Maximus 217, 231, AFB 88:1
Bergamo, Biblioth. Civica
Giov. de' Grassi, Wildeman (teek.) AFB 34:1
Berkelo genomen 130:1(4)
Berlijn
Kaiser Friedrich Museum
Dyck, A.v. Bespotting v. Christus 56:5
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Eyck, J. v. Madonna in een kerk 58
Lys, J. Tuinfeest 214:1
Meester v. St. Gilles 59:3
Rembrandt, Simson 239, AFB 89:2
Scorel, J.v. St. Jeroen v. Noordwijk 150:4
Weyden, R.v.d. Geboorte 65
Prentenkabinet
Ms. 78 D 5 Intocht v. Joh. v. Aragon in Brussel (1496) 28:5, 86:4
Ovens, J. Samenzwering v. Cl. Civilis (teek.) 227:2, AFB 83
Rembrandt
copie nr. Rafaël's Leo I en Attila (teek.) 231:6
Q. Fab. Maximus (teek.) 217:7 & 8
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Bern, Hist. Museum
Herkenbald-tapijten 35,263, AFB 100
Besançon, Museum
G. Romano(?), Oordeel v. Trajanus 262:3
Bethlehemsche kindermoord ~ Parijsche bloedbruiloft 35
Bethulië, beleg van 27, 28:5
Beverwijk, potvisch aangespoeld bij - (1601) 20
Bloemendaal
Cloeckendael 20
kerk (glazen d. P. Holsteyn) 248
Boedapest, Museum
Meester v.d.H. Barbara, Kruisiging 63:6
Boii 104, 165:4, 206:2
Bologna
Kroning v.Karel V(1530) 50, 164:2
Universiteit (onderwijs i.d. geschiedenis) 104:3
Bonn, Hollanders voor - 130:1(4)
Bramanen 177
Brazilianen-dorp 91, AFB 35:1
Breda
Kasteel, tapijten v.B.v. Orley 25:5
O.L.V. Kerk, grafmonument Engelb. II v. Nassau 117, afb 39:2
Bremen, Kunsthalle
P. Lastman, Slag v. Constantijn 111:10
Brenz 64:4
Brittenburg 53, 99:1, 173, 288, AFB 118:3
Brugge
feesten z. algemeen register s.v. feesten 1468, 1515
Museum
David, G. Oordeel v. Cambyses 261:6
Eyck, J.v. Madonna v. Van der Paele 86:1
Memlinc, H. Floreins-retabel 35:2
Brunswijk, Museum
F. Bol, Uitdeelen der prijzen AEneas 221:6
Brussel
feesten z. algemeen register s.v. feesten 1454, 1496, 1516, 1520, 1558, 1578
Kon. Archief
Ms. Sommaire description 2:1
Kon. Bibliotheek
Ms. 9066/68 D. Aubert, Cronicques 121:2
(Brussel)
Ms. 9242/44 Kroniek v. Henegouwen 121:1
Kon. Museum
Rubens (school), Paracelsus 58:8
Mus. du Cinquantenaire
Herkenbald-tapijt 263/64, AFB 102
Stadhuis
Rubens, Oordeel v. Cambyses 261:6, 263
Succa, A. de, Portr. der landsheeren 58:7
Weyden, R.v.d., Schilderingen 261, vgl. AFB 100
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Cadore, Slag bij - 51:3, 106, AFB 46:1
Calcar, St. Nicolaaskerk
J.J.v. Calcar Aanbidding der Drie koningen AFB 26:1
‘Calcut’ ~ tapijten 88:3
Carni 165:4
Cascine, Overval bij de - 110:6
Celten z. Kelten
Celtiberiërs 194:1
Châlons-sur-Marne, kerk
glas, Adam en Eva 84:3
Chartres, kathedraal
glas, Apostelen en profeten 16:2
Chineezen 186; ~ Rubens 92:1
Cimbren 59:4, 169:3, 194:1, 206:2
Cloeckendael (bij Bloemendaal) 20
Cochin-China 88
Como (Rechtsgeval te -) 283:1
Conflans, kasteel
Pierre de Brossielles, decoratie 60
Conincsveld (klooster) 130:1(62)
Constantinopel
Inneming (1204) 252, AFB 93:1
Zuil v. Theodosius 55/56, 167
Corbie 133:3
Corsica ~ Wildeman 93
Cremona, feesten (1500) 34
Damiate, Inneming v. - 30, 243, 291, AFB 90-93
Dannstedt 253:3
Daphne (voorstad v. Antiochië) 174:3
Darmstadt, Landesmuseum
S. Koninck, Pharao en de waarzeggers (teek.) 231:5
Delft
afbeelding(z.g.) 123, 130:1 (59), 135
Conincsveld (klooster) 130:1(62)
~ Gouda (glas geschonken door-) 28
Prinsenhof 240, AFB 89:1
(Delft)
J. Buys, ontw. voor ill. bij Nomsz, Willem de Eerste 79:5
Stadhuis
P.v. Bronckhorst, Salomo's Oordeel 261:2
Wolfert v. Borselen te - vermoord 286:2 & 4
Denemarken (Wapen v.) 86:4
Dieren, Jachtslot der Oranjes
N.v. Helt Stocade, decoratie 215:7
Dithmarsiërs 169:3
Dôle, Beleg v. - 28:5
Domburg (Nehalennia) 53, 168:1
Doornik, tapijten
Alexander 265
Herkenbald 263:5
Jacob, Zegening v. - 266:2
Portugal et de l'Indie, A la maniere de - 88
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Zwaanridder 34:1, 35:2
Dordrecht. Twee Fransche oorlogsschepen door de inwoners van - genomen
(1552) 80:6
O.L.V. kerk
Anoniem, St. Elisabethsvloed 255/56
J. Terwen, reliëfs 116:2 & 4
Stichting 130:1(6)
Dornach 106
Douai,
Museum
Anna v. Buren 14:2
Sted. Bibliotheek
P. Willemsz' vert. v.d. Chevalier délibéré (incun.) 132:5
Dresden
Gemäldegalerie
Bassano, J. da Ponte, Simson's strijd m. d. Filistijnen 117:3
Berckheyde, J. Interieur St. Bavo, Haarlem 245:3
Breu, J. Ursula-retabel 113:7
Prentenkabinet
Frisius, S. Der ouden Duytschen Offerhande (pr.) 202, AFB 60
Gossaert, J. Krijgslieden (teek.) 116:3
Swart, J. Oordeel v. Cambyses 261:6
Dubbeldam, buitenhuis v.M.v.d.
Broek
R. de Hooghe, decoratie 227:7
Düsseldorf, Prentenkabinet
S. Frisius,. Der ouden Duytschen Offerhande (pr.) 202, vgl. AFB 60
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Edam
kerk, glas, Damiate 31, 244, 245:8
zeemeermin 289
Egmond, abdij
doxaal m. Gravenbeelden 25:7
stichting 130:1(52), 151
Eiland der Bataven 99:5
Enkhuizen
St. Pancraskerk
glas, Damiate 31, 244
Miraculeus kruisbeeld 151
Stadhuis
R. de Hooge, decoratie 49:1, 63:5
Finnen 183
Florence
Bargello.
V. Danti, Cosimo I de Medicis (plast.) AFB 40:2
Campanile
Medaillons 82, Kaïn 86:1
feesten (1589) 62:1
Palazzo de' Priori
Aanslag op het kasteel Pulciano (fresco) 105:1
Palazzo Vecchio
Leonardo, decoratie 105
Michelangelo, decoratie 105
Salviati, decoratie 106, 110, 111
Vasari, decoratie 106, 110, 111;
Kroning v. Karel V 50
Uffizi
Goes, H.v.d. Geboorte 65
Titiaan, Cadore (copie nr.) 110
Ucello, P. Slag bij S. Romano 110:1
Vaenius, Vrouwen v. Weinsberg (teek.) 254:6
Franken 165:4, 167, 206:2
Frankfort a.d. Main, Städelsches
Kunst Inst.
Gallait, L. Troonsafstand v. Karel V 1:2, AFB 2
Gossaert, J. Krijgslieden (teek.) 116:3
Freiberg 19
Freiburg i. Breisgau, kerkportaal 82:6
Friezen 169:3
Galaten 166
Galliërs 81:7, 165:4; ~ Hercules 85:5
Gallograeci 165:4, 166
Gaza 139
Gelderland ~ Batavia 103, 156
Gent
feesten (1576/77) 96:7; (1635) 2:3
(Gent)
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Stadhuis
P. Pieters, Beul die zijn eigen vader moet terechtstellen 263:1
Sted. Archief
L. de Heere, Theatre 92/93, 167 AFB 36:1, 51:1
St. Bavokerk
Huge, W., Graflegging (plast.) 75
Ms. m. min. Wildemannen 86:4
Univ.-Bibliotheek
Ms. 3520, L. de Heere, Theatre 167:5
Verzameling
Bennoni Verhelst 256:2
Hemptinne 256:2
Genua, S. Donato (kerk)
J.v. Cleve, Driekoningen 66
Gepiden 165:4, 166, 168:2 & 5, 169:3
Germanen zie spec. reg.
Geten 81:7, 186
Gorinchem 130:1 (6), 146 (tekstafb.)
feesten (1609) 28:5
Stadhuis
Anon. XVII, Oordeel v. Willem III 274/5, AFB 107
Goten 165:4, 168:5, 169:3
Gouda, St. Janskerk, glazen geschonken door:
Aremberg, Graaf v. 28:5
Delft 28
Dordrecht 245
Egmond, J.v. 244
Haarlem 245, AFB 92
Leiden 28, afb 7
Rijnland 31, 245
Goudsch kroniekje 259
Grandval, Bijbel uit - 82:5
Granson, Slag bij - 263:5
's-Gravenhage 12, 130:1(82)
Bibliotheek, Kon.
Bendorp, J.C. teek. bij Tollens. 76:1
Bijbel v. 1468 (Ms. 78 D 39) 149:5
Cronike v. Brabant (1518) 163:4
Jeeste v. Julius Caesar (incun.) 123
Scriverius, Album amicorum 275:1
Binnenhof
Hofkapel, Gravenbeeldjes 25:7
Hollandsch kamertje, Vaenius, Opst. v. Cl. Civilis 211:2
Lairessezaal, glazen 274:1
Rolzaal 261:6, 262:3
feesten (1586) 25:10
('s-Gravenhage)
Gemeentearchief
J. Vrel, Beschr. v. h. Wonder v. Loosduinen (Kg. 29) 288:5
Gemeentemuseum
P. Quast, Brutus 286:9
Huis ten Bosch (decoratie) 107
Huisarchief, Kon.
Anna v. Buren 14:2
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Mauritshuis
Keyser, Th. Burgem. v.Amst. 36:5
Rembrandt, Anatomische les (gecop. d. Stolker) 241
Paleis
Rubens, Copie nr. Leonardo (teek.) 110:4
Verzameling
H. Schneider, J. Lievens, Brinio 225:4
Griekenland ~ Rep.der Ver.Ned. 61:7
Groningen, door Grunus gesticht 42; door Maurits veroverd 101
Haarlem, door Heer Lem gesticht 26,
walvisch aangespoeld bij - (1522) 19
Carmelietenklooster 130:1(62)
Gravenreeks 33, AFB 17
Coster, L.J. 79:4
feesten (1586) 25:10
Frans Halsmuseum
Berckheyde, J. Interieur St. Bavo 245:3
Egenberger, J.H. en B. Wijnveld, Kenau Simons Hasselaar 9:1
Wieringen, C.C.v. Damiate 246/47, AFB 91:1
Gemeentearchief
P. Holsteyn, Ontw. glazen, Damiate 248:2
Hasselaar, Kenau Simons 9:1
Memorie... Konststukken 246:4
St. Bavokerk
Damiaatjes 245
glazen
W. Thibaut, Wapenvermeerdering 32,244,247,249,AFB 10:1
door Rijnland aan Lisse geschonken 31:2
Stadhuis
Bouckhorst, J.v. Damiate 246
Bray, J. de, Seleucus 261:7
Claesz, V. (thans verdwenen schild.) 70
Gravenreeks 25:2-3, AFB 17
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(Haarlem, Stadhuis)
Grebber, P. de, Wapenvermeerdering 32, 247, AFB 10:2 & 11
Holsteyn, P. glazen 248
Saenredam, P. (reconstr.) 25:7
Thienpoort nr. Van Wieringen, Damiate (gob.) 247, AFB 91:2
Verzameling
Suycker, J. Mostaert 58
vroedschapspenning, Damiate 248, 252
wapen (oude) 249, 250
wapen verleening 30 e.v., AFB 10, 11, 93:2
zeemeermin 289
Haarlem, Vrouwen van - 254 e.v., 292
Halfweg, Huis Zwanenburg
C.B.v. Everdingen 32, AFB 15
Hamburg
Bibliotheek, Sted.
Pertcheval, Den Camp vander doot (1503) 132:4
Kunsthalle
Anon. Holl. XVII, Verheerlijking v.d. Burgem. v. Amsterdam (teek.) AFB 84:2
Flinck, G. Brinio (teek.) AFB 76:1; Samenzwering v. Cl. Civilis (teek.) afb 81
Ovens, J. Opstand v. Cl. Civilis (teek.) AFB 79, 80
Harderwijk, Stadhuis
I. Isaacs, Oordeel v. Cambyses 261:6
Hasselt (België), De roode roos 28:5
Hasselt (Ov.), Stadhuis
N.v. Galen, Oordeel v. Willem III 279, AFB 111:3
Heemskerk (Verloving te -) 252:2
Heemstede, Verz. Von Pannwitz
J. Mostaert, Boom v. Jesse AFB 16
Heilige land 88
Hendrik-Ido-Ambacht (Baljuw v. -) 266:3
Hercynisch woud 86
Hermunduren 206:2
's Hertogenbosch
feesten (1532) 24:1, 25:13
St. Janskerk, Jeroen Bosch, retabel 28:5
Heruli 165:4, 168:2 & 5, 169:3
Heukelom (Mirakel te -) 130:1(87), 149
Hildesheim
kerkdeuren 82:5
Paaschkandelaar 54
Hollanders z. Bataven
Holsati 169:3
Hondsbosschezeewering 288 AFB 118:3
Hongaren 113, 206:2
Hongaarsche costuums 113
Hoorn
Stadhuis
Anon. XVI rechtsstukken 261:6, 265:2, AFB 101:1
West Friesch Museum (idem als boven)
Houwelinge z. Houweninc
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Houweninc 256/57
Hunnen 133:7
Igel, Romeinsch bas-relief 58
Indianen 183
~ Drieëenheid 208
~ Germanen en Romeinen 119:2
Indiërs 183, 197
Ingelheim 18
Innsbruck, Praalgraf Maximiliaan 115
Jakatra 100
Japanners
~ Drieëenheid 208:4
~ Germanen 56
Jemmingen 101:1
Jericho, Val v. - 127
Jeruzalem, 11, 130:1(19)
Jülich, z.g. door J. Caesar gesticht 124:3
Jutlanders 169:3
Kadzand, watersnood 255:8
Kamerijk, Vrede v. - 164:2
Kassel, Museum
Netscher, C. Maskerade 61:2
Rembrandt, Zegen v. Jacob 61, 64, AFB 25:4
Katten 206:2
Katwijk z. Brittenburg
Kelten 165:4, 167:1, 169:3, 188/89, 197
Ketel, De Sonnebloem 284:5
Keulen 130:1(II)
Wallraf-Richartz-Museum
Anon. Keulsch XVI, Herkenbald 263, 264:3, afb 103
Meester v.d.H. Barbaralegende, Job, AFB 37:1
Kinderdijk 255
Kleef, ~ G. Flinck 219:1
Klosterneuburg, Retabel v. Verdun 17:4
Kolbeck 253, AFB 94:2
Koningsveld (klooster) 130:1(62)
Kopenhagen
Museum, J. Mostasrt, Jac. v. Beieren 58:4
Prentenkabinet, C. de Passe, Germ. menschenoffers 177:1
Rariteitenkabinet, Kon., Een der kinderen v.d. gravin v. Henneberg 288
Krommenie 76:5
Kronenberg, Slot
S.v. Hoogstraten, Nebucadnezar 231:5
Kufstein z. Thierberg
Landser 19
Läckö 168
Lahore, Gandhara-relief, Daemonen v. Mâra 114:7
La Rochelle 28:5
Leeuwarden, Friesch Genootschap copie nr. Asselijn's Zwaan (teek.) 240:1
Leeuwenhorst 130:1(70)
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Leiden
Beleg en ontzet (typ. uitb.) 28:5
Bibliotheek, Univ.Ms. B.P.L. 127 D, Joh. à Leydis, Chronicon 128:2
Burcht 130:1(28), 136
Coster, L.J. (gevelbeeld) 79:4
Doelen, glazen d.W. Thibaut 25:6
feesten z. alg. reg. s.v. feesten 1515, 1516
Gemeenlandshuis
Damiate (glas) 246
C.B.v. Everdingen 32, AFB 15
Gemeentearchief
Couwenhorn, P. Oordeel v. Willem III (teek.) 275, AFB 111:1-2
Thibaut, W. Gravenreeks (cartons) 25:6
Hoogeschool (Stichting) 100
Hooglandsche kerk 51
Lakenhal
Bree, M.I.v. Adr. v.d. Werff 9:1
Leyden, L.v. Laatste Oordeel 244
Metsu, G. Godsoordeel v. Otto III 263:1
Thibaut,W.Gravenreeks(glas)25:6
Woudt, J.C. van 't, Vrouwen v. Weinsberg 254:4, AFB 95:1
Lopsen, klooster 128
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(Leiden)
Museum v. Oudheden
Brittenburg, steen m. inscr. 99:1
Roomburg, tegels 53
Mij. v. Letterkunde
Ms. W. Mylius, Bijgeloovige overblijfselen 288:4
Prentenkabinet der R. Univ.
Heemskerk, M. v. Hemor en Sichem (teek.) 90:6
Kunst, P.C. Adam en Eva (teek.) 83:2
Memorie... Konststukken binnen Haarlem (Ms.) 246:4
reliquie v. Ste Katharina 142
Roomburg z. dit reg. s.v. Roomburg
Stadhuis
Anon. Holl.XVII Doortocht Roode Zee 28
Clementsz, J. Gravenreeks 25:3
Couwenhorn, P. (glazen schepenkamer) 275
Swanenburgh, I. (decoratie vierschaar) 267
Verzameling
E. Wouter de Vries 266:3
Leningrad, Museum
Rottenhammer, Godenmaaltijd 214:1
Lepanto, Slag bij - 106, 108
Leuven
Stadhuis, D. Bouts, Godsoordeel v. Otto III 263:1
St. Pieterskerk, Herkenbald-tapijt 264
Lissabon 88
Lisse 31:2
Londen
Britsch Museum
Anon. N. Ital. XV, Copie nr. Pisanello (teek.) 105:3
Atlas Beudeker (Map-Room C 9. d. 8) 25:3, 252:2
Bouckhorst, J.v. Wapen v. Haarlem (teek.) 246:5
Frisius, S. Der ouden Duytschen offerande (pr.) 202:2
Mantegna (school), Schetsboek, Elevatio 230:1
o

o

Ms.Add. N . 10546, Bijbel uit Grandval 82:5; Add. N . 19352, Byz. Psalter;
o

Add. N . 40731, alle met Min. Elevatio 230:1
Rembrandt, Judith (teek.) 28:5
(Londen, Britsch Museum)
Rubens, Amazonenslag (teek. 111:3; Hugo, Obsidio Bredana (ontw. titelbl.)
85, AFB 32:1; Copie nr. Leonardo (teek.) 110:4
White, J. Teek. betr. Virginië 92:5
National Gallery
Heyden, J.v.d. 72
Ucello, P. Slag bij S. Romano 110:1
Victoria & Albert Museum
Meester v.h. Tournooi v. Sa. Croce, Hor. Cocles 112:2
Sueur, H. Ie, Charles I (plast.) 118:2
tapijt, Wildemannen 86:4
Wilton, J. Cromwell (plast.) 118:2
Wallace Collection
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Pourbus, P. Minnefeest 214, AFB 74:4
Rubens, Slag v. Constantijn 111
Longobarden 165:4, 169:3, 206:2
Loo, Paleis
Vaenius, Opstand v. Cl. Civilis 211
Loosduinen 287 e.v.
Lopsen, klooster bij Leiden 128
Lugano, Verz. Thyssen
J. Mostaert, Verstooting v. Hagar 60, AFB 24:1
Lugdunum Batavorum 100
Luik, Bibliotheek
Lombard, Monument te Igel (teek.) 58
Luzern, feesten (1545) 87:2
Lycii 194:1
Lyon, feesten (1548) 68
Maagdenburg, Beleg v. - 186:1
Maas (personificatie) 215:1
Maastricht
Stadhuis
Anon. ± 1500 Laatste Oordeel 261:1
Magellaen, Straat - 93
Mainz, Röm-Germ. Zentr. Mus. ‘Germanenkopjes’ 57:6, AFB 20:2
Mantua, Palazzo del Te G. Romano, Horatius Cocles 112:2;
Regulus 285, AFB 117:1; SELEUCUS 261:7
Marburg 157
Markomannen 165 (tekstafb.), 167, 168:2, 169:3, 206:2, AFB 53, 71:3
Middelburg, door Meetel gesticht 104:5
(Middelburg)
Stadhuis
Anon. Holl. Oordeel v. Cambyses 261:6
Gravenbeelden 25:7
Zeeuwsch Genootschap Anon. Copie nr. Oordeel v. Cambyses als boven
(teek.) 261:6
Milaan
feesten (1548) 90 Palazzo Reale,
A. Appiani, Elevatio v. Napoleon 230:1
München
Alter Hof, Hert. v. Beieren 106
Alte Pinakothek
Goyen, J.v. Hoogl. kerk. 51, AFB 5:2
Memlinc, Zeven vreugden v. Maria 79
Rubens, Amazonenslag 111, AFB 46:3; Stervende Seneca 72
Tintoretto, Gonzaga-cyclus 111:2
Weyden. R.v.d. Driekoningen 11:2
Graphische Sammlung
Bol, F. Cl. Civilis (teek.) 221, AFB 78:2; Fabritius (teek.) 216:11; Mozes en Jethro
(teek.) 216:11; Salomo's Gebed (teek.) 216:10
Orley, B.v. Romulus en Remus (teek.) 117:3
Rembrandt, Cl. Civilis (teek.) 232, AFB 85-86
Muiden, Bestorming v.h. Huis te - 286:9
Muiderberg, Rechtshuis
Anon. ± 1625, Oordeel v. Willem III, 270:1
Murthen, Slag bij - 106
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Naarden
Herv. Kerk, zolderschilderingen 16:1
Stadhuis, Anon. ± 1619, Oordeel v. Willem III, 273 e.v.
Nabalia 213
Nafels, Slag bij - 106:6
Napels, Museum
C.v. Oostzanen, Driekoningen 66
Neurenberg, humanist, centrum 153 z. ook Norimberga
Germ. Nationalmus.
A. Dürer, Keizer Sigismund 12:3 Stadhuis
decoratie 261:10, 265:1; G. Pencz 262:3, 265:1; invl. Rog. v.d. Weyden 264
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(Neurenberg, Stadhuis)
reliefs ~ stadsrechten 30
Neurenbergsche kroniek 84, 130, 137, 152, AFB 27:1
Neuss, Beleg v. - 28:5
New York
Metropolitan Museum
H. Bosch, Geboorte 65/6
Verzameling J.S. Bache
G. David, Geboorte 65/6
Nieuwpoort (bij Schoonhoven) 76:3
Nieuwpoort (België), Tocht naar - 246
Noordwijk-Binnen, Pastorie
Anon. Holl., St. Jeroen v. Noordwijk 150:4
Noormannen 206:2
Noorwegen (Miraculeus kruisbeeld) 151
Norimberga 30
Noviomagus (11 plaatsen van die naam) 124:3
Noyon 133:3
Nijmegen, door J. Caesar gesticht 124 (tekstafb.)
Museum Kam, ‘Germanen’-kopjes 57:6
Stadhuis
Palamedesz, P. 33
Stocade, N.v. Helt, 33, AFB 14:2
Oslo, Museum
Jordaens, Vrede v. Munster 229:1
Padua, Eremitani-kapel
Mantegna, St. Jacobus 117:4
Pannoniërs 186
Parma, Verovering v. - III
Parijs
Arsenal
Aubert, D. Croniques abregies (Ms. 5089/90) 244:1
Marche, O. de la, Chevalier délibéré (incun.) 132:4
Bibliothèque nationale
Marche, O. de la, Chevalier délibéré (incun.) 132:4
Ms. grec 139, Verkiezing v. David 230:1
feesten (1393) 86:4
Louvre
Peruzzi (z.g.) Triumf v. Scipio (teek.) 117:2
Poussin, Eliezar en Rebecca 48
Rafaël (z.g.) Slag v. Constantijn (teek.) 111
(Parijs, Louvre)
Rubens, Copie nr. Leonardo (teek.) 110:4; Stervende Seneca (teek.) 74:4
Savery, R. Poolsche ruiters 63:6
Ucello, P. Slag bij S. Romano 110:1
Wieringen, C.C. v. Damiate (teek.) 247
Prentenkabinet (Bibl. nat.)
Anon. XVIII pr. Funeratio mortuorum (Ob. 62a) 204:4; Germaansche zeden
(Ob. 62a) 206:8; Menschenoffer door Druïden (Qb. 3) 209:4
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Sorbonne (Bibliotheek)
Ms. Fouquet m. min. bij Livius 64:3
Universiteit (onderwijs i.d. geschiedenis) 104:3
Verzameling Edm. de Rothschild O. de La Marche, Chevalier délibéré (incun.)
132:3
Parijsche bloedbruiloft z. Bethlehem
Patane 78
Pecq, ‘Rembrandt du -’ z. Rotterdam, Boymans, A. de Gelder
Pegu 78
Perzen 113, 186
Pesaro, Villa Imperiale 68, 105
Picten 54:1, 92, 93:1-3, 165:4, 167, 193, 206, AFB 23:2, 36
Poeon 165:4
Polen 184
Portugal ~ tapijten z. Doornik
Genealogie v.h. huis - 25:4, 85:6
Pouderoyen, Slot 288:3
Praag, Rudolfinum
Goltzius, H. (z.g.) Adam en Eva 84:7
Wertinger 265:1
Pulciano 105:1
Purmerend
kerk, Damiate (glas) 31, 244
Stadhuis, Anon. Oordeel v. Karel den Stoute 282:1
Stichter 130:1(100)
Zeemeermin 80:6, 288/89, AFB 118:3
Quaden 165 (tekstafb.), 168:2, 169:3, AFB 53
Reims, Dom, Kroningstapijt 35:2
Reutlingen, Slag bij - 153:1
Richmond, Verz. Cook, M. Sweerts 112:5
Romano, Slag bij - 110:1
Rome, brand v. - 16:5; het klassieke -in Duitschland als zeer verdorven
voorgesteld 97; ruïnes 66/7
Boog v. Constantijn, Allocutio AFB 38:1; Gevecht op de Ponte Milvio 111
Gal. Farnese
An. Carracci (decoratie) 49:1 ‘Gouden huis’ v. Nero 69
Museum v.h. Lateraan
Gepantserde Romein (plast.) AFB 39:1
Palazzo de' Conservatori
J. Ripanda, Punische Oorlogen 55, 105
Palazzo Doria Alexander-tapijt 35:2, 265:3
Palazzo Rucellai
Giac. Zucchi (decoratie) 49:1 pons sublicius 112
Sta Maria in Cosmedin Bocca della Verita 115:1
Vaticaan
Ms. Slav. II, Josua op het schild geheven 230:1; Regin. graec. I, Salomo op
het schild geheven 230:1
Pyrrhus z.g. (plast.) 113:4
Romano, G. Slag v. Constantijn Sala Regia (decoratie) d.T. Zuccari 12:3; nr.
Vasari Bartholomeusnacht, Slag bij Lepanto 108
Salviati (decoratie) 106
Stanzen, Rafaël (decoratie) 105
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Villa Borghese
Stervende Seneca (plast.) 72
Zuil v. Marcus Aurelius, 54, 112:4
Zuil v. Trajanus 54/55, 156, AFB 18:3
Ronceray, abdij, Hostie-wonder (gob.) 264:2
Roomburg 99:1, 130:1(47), 150/51
Rotterdam, onthoudt Bayle een jaargeld 19
Bibl. Rem. - Geref. gem.
Ms. Arminius (~ Arminianen) 97:1
feesten (1598) 100
Museum Boymans
Buytewech, W. Oordeel v. Graaf Willem III (teek.) 271/2, AFB 108:3; Tobias
(teek.) 273:2
Gelder, A. de, Abraham en de Engelen 231:5
Rembrandt, Eendracht 63, 218, 231
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(Rotterdam, Museum Boymans)
Rubens, Studies nr. Burgkmair (teek.) 118:1
Scheffer, A. Eberhard der Greiner 153:1
Visscher, C. Peplus Gothorum imagines (pr.) 168:2
Verzameling Van Stolk (Atlas -) P. Quast, Ger. v. Velsen (teek.) 286, AFB 118:1-2
Rouaan, feesten z. alg. reg. s.v. feesten 1485, 1550
Rijn (personificatie) 215:1
Rijnland, hoogheemraadschap 31/32, 246, AFB 15
Rijnsburg 130:1(70)
Rijssel 123, graf v. Louis de Mâle 25:7
Saksen 169:3
Salamanca, Columbus voor de Hooge Raad te - 9; onderwijs in de geschiedenis
aan de universiteit te - 104:3
Salins, Beleg v. - 28:5
Samaria, Ontzet v. - 28, 123
San Giustino, Pal. Bufalini
Cr. Gherardi, Hor. Cocles 112:2
Sarmaten 98:6, 186:2
Saumur, N.D. de Nantilly, Wildemannen (gob.) 86:4
Schermerhorn 252:2
Schaffhausen, Sted. Mus.
T. Stimmer, Hor. Cocles (teek.) 112:3
Schakerbosch 86
Schoonhoven 76:3
Scritofinni 184
Scythen 188
Seelandsch = Deensch 104:8
Sempach, Slag bij - 106
Sicambren 169:3, 206:2
Siena, Inneming v. - door Vasari 111
Pal. Chigi, Sodoma (decoratie) 105:5
Stadhuis, L. Vanni (decoratie) 105
Skokloster, Verz. Brahe
Cl. Moeyaert, Harold Hildetand 104:8
Slavenburg (bij Vlaardingen) 87:1, 130:1(5)
Sneek, watersnood 255:8
St. Denis, kerk, retabel 59
Stockholm, Nationalmuseum
Martin, E. Gustaaf III bezoekt de
Academie 226:6
Rembrandt, Claudius Civilis 226:6, AFB 84:1
Straatsburg, drukkerijen (drukkersmerken) 159 e.v.; humanist. centrum 153/54,
157; kerkportaal 82:6
Suessa 216
Sueven 165:4, 166, 167, 169:3, 206:2, AFB 50-51. Suevenknoop 56, 166, AFB
19, 66:3-4, 67:2-3
Syracuse 123
Syrië 88
Tarsus 131
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Tartaren 206:2
Tauri 165:4, 167:1
Tempe 173, AFB 54
Thierberg bij Kufstein, bedevaartskapel
Anon. Kinderen v.d. gravin v. Henneberg 288
Tholen, Stadhuis
Anon. Laatste Oordeel 261:1
Tiber (personificatie) 215:1
Tournai z. Doornik
Trier 123, stichtingssage 96:8
Troje, brand v. - 16:5
Troyen, Historie v. 125, 137
Tunis, Expeditie v. Karel V nr. - 107:2
Turken 19, 88, 90/91, 113:7, 117:3, 155, 163:4, 186
Ubiërs 206:2
Ulm, kerkportaal 82:6
Ursberg 155
Urbino, Pal. ducale F. Brandani, Hor. Cocles 112:2
Utrecht 123, 131; belegering v. - 130:1(19); - herbouwd 130:1(31).
Bisschop Hendrik v. Vianden keert te - terug 286:2
Centraal Museum
Rembrandt, Clementie v. Titus 261:5
Wappers, G. Adr. v.d. Werff 9:1 feesten (1586) 25:10
gevelsteen 255:8
Mariakerk, Fosta en Weda (plast.) [168:4]
Pellekussenpoort 51
Universiteit, F. Bol. 221:6
Bibliotheek, Utr. Psalter 114
Val di Chiana, Slag bij - 105
Valenciennes 131; ~ graaf Willem III 266
Vandalen 164:5, 165:4, 168:5, 169:3
Venedi 169:3
Venetië, Dogenpaleis, decoratie. Geven v. opdrachten (overeenk. m. Amst.
stadhuis) 236:3
Bassano, Fr. II 106
Fabriano, G. da-en Pisanello 105 Palma il Giov. 106, 252, AFB 93:1 Tintoretto,
Slag bij Lepanto 106, Verovering v. Parma 111
Titiaan, Slag bij Cadore 106, 110, afb 46:1
Venlo, Beleg v. - (1511, 1597, 1606) 27/28
Valuas (plast.) 26:4
Verdun, retabel v. - 17:4; kleederdracht 61:8, AFB 25:1
Verona, San Zeno, kerkdeuren 82:5
Vierhouten
Verzameling Van Beuningen
Herry met de Bles, Christoforus 20:2
Virginia 92
Vlaardingen z. Slavenburg
Vlissingen, Stadhuis, Gravenreeks 25:3
Voitland, Druïden (plast.) 209:4
Waldburg, graven - 163
Wandalen z. Vandalen
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Weenen, kaart d. Lazius 166:7; beleg v. - 164:1,2
Akademie
Jordaens, J., Gezandsch. v. barbaren 56:5
Rubens (school) copie nr. Leonardo 110:4
Albertina
Bol, F. M. Curius Dentatus (teek.) 216:9
Dyck, A.v. Horatius Cocles (teek.) 112:2
Panderen, E.v.d. Hooft, Embl. amat. (titelbl.) 202:3
Quast, P. Achilles en Polyxena (teek.) 286:9
Wtewaal, J. Thronus Justitiae, titelbl. (teek.) 267:3
Kunsthist. Museum Brueghel, P. Kruisdraging 63
Francken, I, Fr. Interieur Verz. Ortelius 173:5
Geertgen tot St. Jans, Beweening 70:5
Rubens, Franciscus Xaverius 56:8; Hist. portr. 58:8
Verbeeck, F. Bekoring v. St. Antonius 64:1
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(Weenen)
Liechtensteinsche Galerie
Rubens, Decius Mus AFB 38:2 Nationalbibliothek
Ms. 2951 = 194 Intocht Karel V in Brugge 27:4
Universiteit, onderwijs in de geschiedenis 104:3
Weimar, Prentenkabinet
Buytewech, W. Oordeel v. Willem III (teek.) 271/72
Vranx, S. Vrouwen v. Weinsberg (teek.) 255:1
Weinsberg 76:5, 254 e.v., AFB 95:1
Wenden 169:3
Westerwijtwerd, kerk, muurschildering 60:2
Westkapelle, Wodansbeeld bij - door Willebrord verbrijzeld 168:4
Westzanen 76:5
Wettingen, glasschilderingen 106:6
Wieringen, Zeeslag bij - 80:6
Willemstad 256:7
Windsor, Kon. Verz. Leonardo, Pazzia bestialissima (teek.) 110:2
Winschoten, watersnood 258, AFB 98:1
Wittenberg 157
Woud zonder genade 86, 87:1, 104:5
Zierikzee, Belegering v. - 130:1(9); walvisch aangespoeld bij - 19
Zug, Zurlaubenhof, decoraties 106:6
Zwitserland, vrijheidsoorlogen 22, 99:10 (motiveering) 106, 154, 187; kleeding
conservatief 61
Zwolle, St. Walburgskerk, muurschildering 86:4
Zwijndrecht (~ Oordeel Willem III) 266:3

Register bijbelsche oudheid en christendom
Aanbidding der engelen 130:1(12) (hsn. XVI)
Abraham 16; - en de engelen 231:5 (A. de Gelder); - trekt het beloofde land
binnen 67:1 (N. Moeyaert); landkaart m. zwerftochten v. - 174; z. ook: Hagar
Achab 24:1
Adam (stamvader) 24, - en Eva (icon.) 28:5, 82, 84:7, 158 (tekstafb.), 162;
dierenhuiden ~ Germanen 182, AFB 27, 29-30
Anna z. Joachim
Annunciatie 127 (hsn. XV)
Apostelen op de schouders der profeten (icon.) 16; ~ Pinksteren (icon.) 87-3
Aquino z. Thomas
Ark des Verbonds (~ feest Brugge 1515) 27
Ascenas (Aškenaz) 96, 164:3
Asnath 61, 64 (Rembrandt)
Augustinus 16, 18:1, 114:6, 128, 147:1
Avondmaal (icon.) 231:5
Babylonische ballingschap (typ.) 22
Balthasar 130:1(26) (hsn. XVI) z. ook: Driekoningen
Belsazar 61:10 (pr. J. Th. de Bry)
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Beweening 130:1(15) (hsn. XVI), I44:3 (hsn. L.v. Leyden), 70, 142 (G. tot St.
Jans)
Boos 139 (hsn. XV)
BIJBEL

(geciteerde plaatsen)

Genesis
3:19-159:1 (hsn. XVI)
3:21-83 (teek. P.C. Kunst), 182:2
4:17-86 (icon.)
10:3- 164:3
Leviticus
1:4 - 190
16:21 - 190
Deuteron. 21:11 - 18:1
Richteren
7:9 - AFB 87:4 (Tempesta)
15:1-3 - 239:1 (Rembrandt)
1 Sam. 17:34-86:1 (pr. Monogr. C.B.)
2 Sam. 12-266 (typ.)
2 Kon. 7:8-28 (glas, D. Crabeth)
1 Kron. 1:6-164:3
Psalm
50-159:4
96:5-114:6
Jesaias (alg.) - 19
1:3-11:2
11:1-25:8
Daniël - 24
Mattheus 12:40-16:4
Lucas 24:44-46-16:3
Johannes
3:14-16:4
6:31-16:4
1 Corinth. 10:11-16
1 Timoth. 4:8-159:4
Hebr. 10:1 - 16
Judith 6:13-27
Bijbel-illustratie 78
Calvinisten verwijderen Katholieke voorstellingen 32, 275/76, 288
CHRISTUS

Aanbidding 127 (hsn. XV)
Driekoningen 11:2 (R.v.d. Weyden), 35:2 (Memlinc), 65/66 (J.v. Cleve, Corn.
v. Oostzanen), 91:6 (feest Brussel 1520), 87 (icon. ~ exotische volkeren), AFB
26:1 (J.J. v. Calcar)
Engelen 130:1(12) (hsn. XVI) ~ Apollo (typ.) 18 (Dürer)
Avondmaal (icon.) 231:5
Beweening 70, 142 130:1(15) (hsn. XVI), 144:3 (hsn. L. v. Leyden)
Bergrede 147 (hsn. XVI)
Circumcisie 62 (pr. Rembrandt)
Cijnspening 217, 231 (G.v.d. Eeckhout)
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Doornenkroning (~ Germ. soldaten) 56 (Rubens-school)
Duivel (Christus door den - bezocht) AFB 37:2 (teek. Bramer)
Geboorte 65 (icon.), 142 (pr. L.v. Leyden)
Genezing v.d. blinde 147:4 (hsn. XVI)
Graflegging 75 (plast. W. Hughe) ~ Hercules (typ.) 18 (Dürer)
Intocht in Jeruzalem 150:1 (hsn. XV)
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(Christus)
~ Job (typ.) 16
~ Jozef (typ.) 16, 17
Kruisdraging 63 (P. Brueghel)
Kruisiging 63:6 (Meester v.d.H. Barbara), 70:7 (pr. L.v. Leyden), 127 (hsn. XV),
- ~ Germ. soldaten 56 (Rubens-school)
~ Mozes (typ.) 17
Pilatus, Christus voor-261:3 (Meester v. Bellaert)
Salvator Mundi 122 (hsn. XV), 130:1(3), 148, 149 (hsn. XVI)
Spijziging, Wonderbare 147:4 (hsn. XVI)
Triumf v. - 116:2 (plast. J. Terwen)
Constantijn, Slag v. (icon.) 111:6
Dalila z. Simson
Daniël z. Bijbel, Nathan, Suzanna
Dans om het gouden kalf 253
David, 24 (Negen Besten), 27 (feest Brugge 1515), 70:7 (pr. L.v. Leyden),
101:1 (feest Amst. 1594), 165:2 (hsn. Burgkmair)
Goliath en - 113:4 (pr. M.v. Heemskerck, teek. Jac. Bellini), 117, AFB 40:3
(Vinckenbrink), 226, 229:1 (Jordaens)
paleis v. - (~ Geboorte v. Christus) 65
Saul en - (typ.) 23
Verkiezing v. - 230:1 (Byz. min.)
Deugden 140 (pr. Burgkmair)
Diaconus, Paulus 184
Drie-eenheid 32 (glas, Haarlem); - bij Germ. en exot. volkeren 208:4
Driekoningen 130:1(26, 67 en 68) (hsn. XVI); z. ook: Christus, Aanbidding
Duivel (icon.) 114, AFB 37
Eliëzar en Rebecca 48 (Poussin)
Engelen m. monstrans 148 (hsn. XVI) hierarchie der - (icon.) 236:3; z. ook:
Christus, Aanbidding
Esther (icon.) 24:1, 28:5
Eusebius 16:5
Eva, de ongelijke kinderen v. - 159:5; Schepping v.-149 (hsn. XVI) z. ook: Adam
Exegese, allegorische 15; typologische 16
Gideon overvalt het kamp der Midianieten AFB 87:4 (pr. Tempesta)
God de Vader 32 (glas Haarlem), 63 (dram.), 130:1(2a) (hsn. XVI), 144 (hsn.
L.v. Leyden), 149:5 (hsn. XVI), 244 (L.v. Leyden)
Goliath z. David
Gomer 104:5, 164:3
Gregorius de Groote 16:1, 38:2, 262:3
Gregorius IX 35:3
Hagar, Verstooting v. - 60, AFB 24:1 (J. Mostaert)
Haman z. Esther
Heiden. Probleem v.d. rechtvaardigen - 262
HEILIGEN
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Agnes. 35:2 (J.v. Scorel)
Amelberge 125 (hsn. XV)
Antonius 35:2 (J.v. Scorel), 64 (icon.)
Barbaramirakel 130:1 (103), 146 (tekstafb.)
Bega 58:8 (Rubens)
Berlindis 125 (hsn. XV)
Bernard, Visioen v.d. St. - 150:5 (hsn. XV)
Bonifacius 130:1(38) (hsn. XVI), 144 (tekstafb., hsn. L.v. Leyden)
Brigitta 24:1
Christoforus 20 (J. Cock; Herry met de Bles)
Chrysostomus 86:5 (icon.)
Cornelius (Paus) 35:2 (J. v. Scorel)
Elisabeth 24:1, 255 (Anon. XVI)
Ermelijne 125 (hsn. XV)
Franciscus Xaverius 56:8 (Rubens), 91 (feest Brussel 1622)
Fredericus (Bissch. v. Utr.) 130:1(43) (hsn. XVI)
Gangolf 130:1(39) (hsn. XVI)
Genoveva 35:2 (PuvisdeChavannes)
Gregorius (Bissch. v. Utr.) 130:1(40), 140 (hsn. XVI)
Helena 24:1
Hubertus 86:5 (icon.)
Jacobus 117:4 (Mantegna)
Jeroen v. Noordwijk 130:1(44), 150 (icon.)
Johannes (de Dooper), Onthoofding 28:5 (icon.)
Johannes (Evangelist) 144:3 (hsn. L. v. Leyden), AFB 52:1 (Byz. min.)
Joris (typ. ~ Oranje) 96:7 (pr. XVI)
Katherina 130:1(77) (hsn. XVI), 142 (hsn. L.v. Leyden)
Lambrecht 130:1(33) (hsn. XVI)
(Heiligen)
Lydwina 132 (hsn. XV)
Maarten 142 (hsn. J. de Negker nr. L.v. Leyden)
Maria z. hierboven Annunciatie en verderop in dit reg. i.v. Madonna en Maria
Maria Magdalena 130:1(85) (hsn. XVI), 142 (hsn. L.v. Leyden), 214 (icon.); ~
zonden (icon.) 63/64
Paulus 16, 140 (hsn. XV)
Pepijn 58:8 (Rubens)
Petrus 130:1(17), 139 (hsn. XVI)
Pharelt 125 (hsn. XV)
Reynoffele v. Yncourt 125 (hsn. XV)
Ursula 64 (Memlinc), 113:7 (J. Breu)
Willebrord 14 (Bloemaert), 80:6 (pr. XVII), 130:1(34/35) (hsn. XVI)
Willem v. Aquitanië 130:1(66) (hsn. XVI)
Yale v. Nyvele 125 (hsn. XV)
Heliodorus' verdrijving uit de tempel 232 (Rafaël)
Hemor en Sichem 90:6 (teek. M.v. Heemskerck)
Hieronymus 24:2; Vaderboeck (1511) 132:6
Holofernes z. Judith
Hooglied, allegorische interpretatie 16
Hostie-wonder (icon.) 263, 264:2
Ignatius v. Loyola 91 (feest Brussel 1622)
Israël, Twaalf Koningen v. - 25:9, 79:3, AFB 42:2 (hsn. L.v. Leyden)
Jabal 83
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Jacob, Zegen v. - 61 (Rembrandt)
Jaël 24:1, 70:7 (pr. L.v. Leyden)
Japhet 164
Jasper (= Kasper) 130:1(67) (hsn. XVI)
Jerobeam 24:1
Jeruzalem, Belegering d. Sanherib 28:5 (pen.)
Jesse, Boom v. - 25:8 (icon.), AFB 16 (J. Mostaert)
Joachim, Ontmoeting m. Anna 66 (K. Witz)
Job op de mesthoop 74:4 (pr. J. Neeffs nr. G. Seghers), AFB 37:1 (Meester der
H. Barbara-leg.); ~ Christus (typ.) 16
Joden 87 (icon.)
Jonas ~ Christus (typ.) 16/17
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Jongelingen in de vurige oven 127 (hsn. XVI)
Joram 24:1
Josua 24; - op het schild geheven 230:1 (Byz. min.)
Jozef, zijn droomen vertellend 216:2 (Helt Stocade); door zijn broeders verkocht
~ Christus (typ.) 16/17; ontvangt zijn ouders 216:2 (S. de Bray); beleid v. - 216
(Helt Stocade); z. ook: Simeon
Jubal 83
Judas Iskariot 24:1; ~ Jozef's broeders (typ.) 16
Judas Maccabeus 24; ~ W.v. Oranje (typ.) 96:7
Judith en Holofernes 24:1 (icon.), 27 (Anon. XVII), 28:5 (teek. Rembrandt),
70:7 (pr. L.v. Leyden); verwarring m. Salome-icon. 28:5
Julianus apostata 24:1
Kaak v. een ezel ~ Simson en Kaïn 85
Kaïn en Abel 24:1, 85/86 (icon.), 202/03 (pr. W. Buytewech), AFB 31 (pr.
Bruin-Hogenberg)
Karthuizer-orde, Stichting 130:1(60) (hsn. XVI)
Katholieke voorstellingen verwijderd 32, 275/76, 288
Kinnebak z. kaak
Kindermoord te Bethlehem ~ Bartholomeusnacht (typ.) 35 (hsn. XVI)
Kluizenaar, Haringe - 86:5
Kruisbeeld (miraculeus) 151 (hsn. XVI)
Laatste Oordeel 261:1 (Is. Swanenburgh en Anon. te Tholen), 268 (pr. W.
Swanenburg nr. Wtewael)
Longinus (typ.) 17
Luxuria (icon.) 63
Madonna 130:1(2b), 154 (hsn. XVI), 144 (hsn. L.v. Leyden); - ouderwetsche
icon. 63; z. ook: Maria
Manna, Inzameling v.h. - 48 (Poussin)
Maria ~ Danaë (typ.) 18; - op de Maansikkel (148/49 hsn. XVI);stamboom v. 138 (pr. Meester W.A.); Zeven Vreugden v. - 79 (Memlinc); Maria-wonder te
Heukelom 130:1(87) (hsn. XVI); z. ook: Annunciatie Madonna en Ontmoeting
Martelaren, Japansche 56, AFB 19 (pr. S. à Bolswert nr. A.v. Diepenbeek)
Melchior 130:1(68) (hsn. XVI) monstrans z. Engelen
Moordenaar, Goede en slechte - 63:3 (icon.)
Mozes ~ Christus (typ.) 16/17; - en Jethro 216 (teek. F. Bol), 219 (J.v.
Bronckhorst); ~ Louis de Nevers (typ.) 27 (feest Brugge 1515); ~ Mercurius
(typ.) 18 (Van Mander); - de tafelen der wet toonend 218 (Rembrandt); ~ W.v.
Oranje (typ.) 96
Nathan en Daniël 266
Nebucadnezar 231:5 (teek. S.v. Hoogstraten)
Noach 24, 164, 189; Ark v. - 122 (hsn. XV)
Ontmoeting v. Maria m. Elisabeth 35:2 (G. Horenbault)
Orosius 24:2
Ontvangenis, Onbevlekte.- ~ Danaë (typ.) 18
Paradijs 81, 127 (hsn. XVI)
Pharao en de Waarzeggers 231:5 (teek. S. Koninck)
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Pilatus 24:1 z. ook: Christus
Pinksteren 87:3 (icon.), 127 (hsn. XV)
Praedestinatie-leer bestreden 276
Profeten z. apostelen
‘Quod legentibus scriptura" 38
Rebecca en Eliëzar 48 (Poussin)
Rifath 164:3
Roode Zee, Doortocht 28 (Anon. XVII), 127 (hsn. XVI)
Saba z. Salomo
Sacrament, Triumf v.h.H. - 116:2 (plast. J. Terwen)
Salomé en Judith (verwarring) 28:5
Salomo's afgodendienst 28:5 (icon.); -'s gebed om wijsheid 216 (teek. F. Bol),
218/19, 221 (G. Flinck); - op het schild geheven 230:1 (Byz. min.); -'s Oordeel
261:2 (N. Heek, P.v. Bronckhorst), 267 (Is.Swanenburgh), 270 (N. Heek), 275:1
(glas, P. Couwenhorn); - ontvangt de koningin v. Saba 117 (J.v. Scorel)
Samaritaan,Barmhartige(icon. groep) 76:3
Samuel 87:1
Sanherib belegert Jeruzalem 28:5 (pen.)
Sara 16
Saul 23, 29:1 (dram.)
Salvator Mundi z. Christus
Schepping 127 (hsn. XVI); - v. Eva 149 (hsn. XVI); - v.d. sterren 149 (min. XV)
Scholastiek, Aesthetica der - 66
Sibyllen 61:10 (pr. J. Th. de Bry), 144:4 (hsn. XVI)
Sichem z. Hemor
Simeon meldt Jacob de dood v. Jozef 64 (pr. Aeg. Rodermondt)
Simson 85 (icon.); - en Dalila 28:5 (icon.); ~ Hercules (typ.) 18 (Dürer); strijdt
tegen de Filistijnen 117 (J. da Ponte Bassano), 226, 229:1c (J. Jordaens); de
deuren v. Gaza torsend 139 (tekstafb. hsn. XVI); zijn schoonvader bedreigend
239, AFB 89:2 (Rembrandt)
spolia gentium 18:1
Stephanus IV (paus) 130:1(42) (hsn. XVI)
Suzanna en de ouderlingen 261:4 (Is.
Swanenburgh en Anon. te Keulen), 267 (Is. Swanenburgh), 273 (Anon. XVII
te Naarden)
Tempeliers 130:1(62) (hsn. XVI)
Thomas v. Aquino 17, 66
Tobias 61:2 (J. Steen), 273:2 (teek. Buytewech)
Togarma 164:3
Tondalus' visioen 64:1 (School v.J. Bosch)
Tubalkaïn 83
Vagevuur 145, 150 (hsn. XVI)
Verloren Zoon 213 (icon.)
Voluptas 63 (icon.)
Voorafschaduwing 16
Zonden 140/41 (pr. Burgkmair)
Zondeval z. Adam en Eva
Zondvloed 80:6 (pr. Anon. XVII)
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Register klassieke oudheid
Achilles (dram. Huydecoper) 118:5;
Achilles en Polyxena 286:9 (teek. P.
Quast ~ dram. Hooft)
Aeacus 276
Aeneas 24, 41, - Anchises torsend 76 (icon.);Uitdeelen der prijzen des zeestrijts
221:6 (F. Bol)
Aesopus 288:1
Agricola, Cn. Iulius 99:9
Alexander 24, 34, 33:2, 265 (tapijt), 127 (hsn. XV), AFB 43:2 (hsn. L.v. Leyden);
- ~ Hercules (typ.) 85:6; Bruiloft v. - 105:5 (Sodoma); Slag v. - 110 (icon.)
Altaar (heidensch) 159:4 (hsn. XVI & icon.)
Amazonen, Strijd met de - 110/11 (icon.), 111:3, AFB 46:3 (Rubens)
Ammianus Marcellinus 196:1, 230:1
Anchises z. Aeneas
Antonius ~ Hercules (typ.) 85:6
Apelles (typ.) 211; Belastering v. - 155 (icon.)
Apollinaris 188
Apollo ~ Christus (typ.) 18
Argus 22 (dram. 1648)
Ariadne op Naxos (z.g.) 218:6 (Th. de Keyser)
Aristoteles 38, 40, 41, 42:1; 196:2; - door Phyllis bereden 28:5 (icon.)
Athene (Pallas -) 86, 114, 209:1 (pen XVII), 218 (Rembrandt), AFB 1 (hsn. XVII),
31:2 (pr. Bruin-Hogenberg)
Atlas 114:4 (min. IX)
Aurea aetas 80/81, 174, afb 30:2 (pr. C.v.d. Passe)
Bellona 218 (Rembrandt) ‘Bocca della verita" 115:1
Brittus 87:1
Brutus 95: Oordeel v. - 261:5 (icon. & Rembrandt); Samenzwering v. - 232:3
(pr. Cl.J. Visscher), 286:9 (dram. Hooft)
Cacus z. Hercules
Caesar, C. Julius
als veldheer 24 Negen Besten, AFB 43:2 (hsn. nr. L.v. Leyden); Scènes uit het
leven v. - 105:5 (Sodoma); 130:1(8 & 45) (hsn. XVI); 141 (tekstafb., hsn. XVI)
als stedenstichter 124:3 typologisch ~ Frans I 79:3; Hendrik IV 35:2, 79:3;
Hercules 85:6;
(Caesar, C. Julius)
Karel I 35:2; Philips v. Bourgondië 35
De bello Gallico (als bron) 53, 54, 75, 103:5, 173, 176, 182/84, 189:1, 196/97;
illustraties 79; uitgaven (1507) 163:4, (1530) 79:3; bewerking d. Pighius 79:3;
vertaling d. R. Gaguin (1588) 124:1
Die Jeeste v. Julius Caesar 123
Cambyses, Oordeel v. - 261:6 (icon.), 263, 267, 270, 273
Camillus 95
Caryatiden 49:2
Cerealis 101, AFB 47:1-2(Vaenius), 47:3 (Bol), 48:1 (Le Grand), 87:2 (J.
Jordaens)
Cicero. Uitg. d. Marnef 148:2; - Cato m. 216:6
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Cloelia 42:6
Claudius 99:9
Commodus ~ Hercules (typ.) 85:6
Constantijn, Slag v. - III (icon.)
Curius Dentatus, M'. 216:3, 219:1 (G. Flinck), 222 (plan galerij Amst. Stadh.),
285:5 (pr. G. Pencz)
Danaë ~ Maria (typ.) 18:2
Decius Mus, AFB 38:2 (Rubens)
Diana ~ Wildemannen 86:4 (min. XV)
Dido 190, 191, 203
Dio Chrysostomus 81:7, 99:9, 186
Diodorus 84:2, 176, 193, 194:1
Dispater 61, AFB 23:1
Domitianus 129
Duilius Nepos 95, z.g. 221:6 (F. Bol)
Eutropius-uitg. d. Marnef 148:2
Elevatio 195
Fabritius, C. - Luscinus 216 (F. Bol)
Fabius Maximus, Q. 216/17, AFB 88:1 (Rembrandt)
Furien ~ M.E. duivels 115:2
Galba 99:3
Gellius 261:10, 265:1
Giganten 81:7
Goden, klassieke - ~ duivels 114
Gorgoneion 114
Hadrianus 99:9
Hannibal 34, 59:2, z. ook: Scipio
Hector 24, 26, 155 (hsn. Burgkmair), AFB 43:2 (hsn. L.v. Leyden); Afscheid v.
- 178
Hercules 84/85, AFB 32 (teek. Rubens & klass. plast.)
Antonius ~ - (typ.) 85:6
~ Pallas Athene AFB 1 (hsn. XVII) Cacus 86:1 (icon.)
~ Christus (typ.) 18:2 Gallicus 85:5
~ Germanen, - aanbeden door Germ. 173; Germ. met knots bewapend als 191, 207; Germ. slapen op de grond als - 188
Germanicus 85:6
Identificatie v.d. vorst m. - 85:6
~ Pompeius 85:6
~ Simson (typ.) 18
Zuilen v. - (~ Karel V) 1:4
Herodianus 181/82
Herodotus 188, 194:1, 198, 261:6
Hesiodus 80, 174
Homerus 37, 193
Horatius 38:1, 41, 43
Horatius Cocles 42:6, 77 (icon.), 95, 112 (icon.), 222 (plan galerij Amst. stadh.),
285:5 (G. Romano)
Imperia Manilia 261:8
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Isidorus 184
Jason, Historie v. - 131, 164 z. ook Medea
Julianus 230:1
Jupiter ~ Dispater 61
Justinus (ed. 1531) 163:2
Kalypso z. Odysseus
Keizers, Romeinsche 205:6 (pr. A. Vaillandt), 232:4 (plast. ~ Rembrandt)
~ Apostelen 18
Laokoön 38; - groep door Titiaan geparodieerd 111
Livius 64:3, 112:1, 195, 217:7, 261:5 & 8. Uitg. (1505) 163:4
Lucanus 98:6, 186:2 195
Lucianus 40:3, 85:5
Lucretia 24:1, 42:6, 286:9 (dram. Hooft)
Lucretius 81, 83
Lycurgus, zijn neef adopteerend 219 (C. Holsteyn)
Mallorix 99:9
Mamylas 139 (hsn. XVI)
Manilia, Imperia - 261:8
Manlius Curius Dentatus i. pl. v.
Manius - 216:3

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

156
Manlius Torquatus, T. 221:6 (F. Bol) 261:8 (icon.), 285:5 (pr. G. Pencz)
Marcus Curius Dentatus i. pl. v.
Manius - 216:3
Marcus Aurelius (zuil v. -) 54, 112:4
Mars 140/41 (pr. Burgkmair & cop.), 218 (Rembrandt) 250 (glas Thibaut)
Martialis 57:5, 99, 129
Masker 114:2
Maxentius 111
Medea, Jason beveiligend (plan Amst. stadh.) 218:7
Mela 185
Menelaus 128 (hsn. XV)
Mercurius 140:1 (cop. nr. pr. v. Burgkmair); - d. Germanen aanbeden 173; ~
Mozes 18
Minos 276
Mithridates 99:9
Mucius Scaevola, Q. 42:6, 95 (icon.), 285:5 (pr. G. Pencz); Triumf v. - 116:2
(plast. J. Terwen)
Nausikaa z. Odysseus
Nehalennia 53
Neptunus 250 (glas Thibaut)
Nero 16:5, 24:1;‘Gouden huis v. -’ 69; lijfwacht v. - 99:9; ~ Philips II (typ.) 96
Nicetas Choniates 187, 197
Nikias 236:2
Ninus 155, 163:2 (pr. D. Hopfer)
Octavianus 27, 130:1(10 & 13) (hsn. XVI)
Odysseus door Kalypso gered 218:6 (plan Amst. stadh.); - en Nausikaa 218
(Th. de Keyser)
Orosius 197
Orphische voorstellingen ~ M.E. duivels 114:7
Ovidius Metamorphosen 20:4, 84, 174, AFB 30:2 (pr. C.v.d. Passe)
Pallas z. Athene
Pamphilus 211
Pantserstandbeeld 113
Pausanias (moordenaar v. Philippus v. Macedonië) 266 (tap.)
Persona (masker) 114:2
Personificaties v. Romeinsche provincies 215:1
Philippus v. Macedonië 26; Moord op - 266 (tap.)
Philostrates 101:4
Phyllis z. Aristoteles 28:5
Planeten 140 (pr. cop.nr. Burgkmair)
Plato 43:2
Plinius 75, 99:5, 177:3, 185, 189:1, 202:4, 290, 291
Plutarchus 16:5, 38:1, 75, 99:9, 194:1, 216:6-7, 219:3, 261:10; 265:1
Polybius 112:1, 191, 194:1
Polyxena z. Achilles
Pompeius 95; - ~ Hercules 85:6
Porsenna 112:1
Poseidonius 81:7
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Procopius 197
Punische oorlogen 55, 105 (J. Ripanda)
Pyrrhus 113:4 (z.g.; klass. plast.), 216 (F. Bol)
Quintilianus 38, 75, 193:1
Regulus 77, 95, 293 (icon.), 285:5 (pr. H.S. Beham, G. Pencz, D. Ghisi, H. v.
Schoei), AFB 117:1-2 (G. Romano & pr. G. Pencz)
Remus 95; z. ook: Romulus
Rhadamantus 276
Riooldeksel (‘bocca della verita’) 115:1
Romulus 95; - ~ Hercules 85:6; - en Remus 117:3 (teek. B.v. Orley)
Roxane z. Alexander
Sallustius 184
Scaevola z. Mucius
Scipio Africanus 95, 217:8 (Rembrandt); - ~ Hercules 85:6; Triumf v. - 117:2
(teek. Peruzzi?); -en Hannibal 112:4 (tapijt XVI)
Seleucus laat zich een oog uitsteken 261:7 (icon.)
Semiramis 96:8
Seneca 81:7; ‘De stervende -’ 74 (klass. plast.)
Siculus z. Diodorus
Sidonius 187, 188
Signiferi 56, 87
Silenus 57 (icon.)
Silius 191; 194:1
Simonides 38:1
Sisamnes z. Cambyses
Solinus 185
Statius 206:4
Strabo 176, 185/86, 188/90
Stroomgoden 215:1 (klass. pen.)
Suessa z.g. zoon v. Valerius Maximus 216:5
Suesso abusievelijk voor Suessa z, aldaar
Suetonius 99:3 & 9
Tacitus Germania (als bron) 53, 56:6, 79, 81:7, 85, 96:8, 97:2, 98:6, 99:3, 99:9,
102:3-4, 103:4, 108, 164, 171, 175, 180, 182/83, 185, 188/89, 191, 193/94,
196, 206:4, 210, 213, 219, 229/30, 232/33
Dithmar, J.C. (comment. 1725) 206
Groenewegen, J. (vert. 1628) 98:3 Hooft (vert. ed. 1648) 205:6, 210 Kirchmaier,
G.C. (comment. 1664) 205:1
Lipsius (ed.) 180:1
Tero 191
Themis 296:1, 273:3 (pr. De Gheyn)
Theodosius, zuil v. 55, AFB 71:1
Thesauri 179
Theseus en Ariadne 218:7 (W. Strycker)
Tiberius, Camée v. - 117:5
Titus, Clementie v. - 261:5 (Rembrandt); Triumf v. - 117:2 & 4 (pr. Marcantonio
Raimondi)
Trajanus 27, 95, 99:9; Zuil v. - 54/55; Oordeel v. - 262:3 (Rogier v.d. Weyden
e.a.) 265 (G. Pencz)
Trevir 96:8
Troje, afstamming uit - 24:4, 87:1 (Engeland, Brittus)
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Turnus 104:5, 194:1
‘Ut poesis pictura’ 38:1
Valerius Maximus (bron v.d. decoraties in het Amst. Stadhuis) 216:5-7, 217:7,
261:6 & 10, 265:1
Varro 194
Vederbossen 113, AFB 41-44
Vegetius 196
Velleius Paterculus 156:1
Vergilius 22, 37, 190, 194:1, 203; - in de mand 28:5 (icon.)
Verritus 99:9
Vertalingen naar de klassieken in de XVIIde eeuw (twee stroomingen) 118:3
Vespasianus 96, 99:11,130:1 (19)(hsn. XVI)
Veturia 24:1
Virginia 24:1
Viriatus 198
Vitellius 99:11
Vitruvius 39:1, 49, 83/84, 86:3, AFB 28
Vuur als begin v. elke beschaving 83
Xerxes 23
Zuil-monument 250
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Register Germaansche oudheid
Zie voor de namen van Germaansche volksstammen het geografisch register (blz.
142)
Arminius 97:1, 98:3, 101, 155, 164:5, 203:4, AFB 19:2-3
Ariovistus 164:5
‘Batavierenkopjes’ 57
Bathus 80:6, 104:5
Bato. T e k s t der sage 96:8, 157; berijming 80, 104:5/6. H e r o s
e p o n y m u s 26; als ‘held’ 42. Weinig a f b e e l d i n g e n 104:8; boeldllustraties
80:6(3), 286:9. V e r t o o n i n g e n (1648) 101:3, 229. Door Cl. Civilis verdrongen
104. (zie ook Bathus)
BEWAPENING EN KRIJGSZEDEN bewapening (algemeen) 176:4, 190/ 95
cuneus z. slagorde
dierenhuiden z. KLEEDING
eed (zwaardeed) 196:1, 232:3
elevatio 195, 230:1, AFB 75:77
framea 192, AFB 65:3
handboog 183
harnas 194
hasta 193
hastati 189
hellebaard 194
helm 193, 194; vleugelhelm 195, AFB 67:1
knots 185, 191, AFB 65:2-3
lans 194
pantser 194, 195
schild 190, 193, 195, AFB 65:4, 66, 67:1
schildheffing z. elevatio
schildteekens 192, 194, 195
scutati 189
slagorde 196, 206:5, AFB 61, 70:1
cuneus 196
turma 196
spatha 193
spiegelgevechten door kinderen 172, AFB 56:1
strijdhamer 63, 175:3
strijdwagens 195
sudis 191, AFB 65:2
turma z. slagorde
vederhossen 113, 178, 194, AFB 41-44
veldteekens 196
vleugelhelm z. helm vrouwen zuigen de wonden uit 172, AFB 57:1
wagenburcht 196/97, afb 61, 70:1
(Bewapening en krijgszeden)
wapenteekens 193:1
zwaard 193
zwaardeed z. eed
Brinio 195, 230:1, AFB 75-77
~ Oranje (typ.) 96, 220, 223
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Brittus 87:l
Burgerhard z. Civilis en vertalen
Carnus 167
Civilis. C l a u d i u s i.pl.v. Julius -6:2. In l i t t . en b l d .k. 104:7, AFB 72:3.
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*3

‘Invicta Concordia’. Vignet van den
Leidschen uitgever Joh. Maire (± 1615).
Dit vignet opent de rij onzer afbeeldingen, omdat de voorstelling kan gelden als een
samenvatting der in dit boek bestudeerde opvattingen.
In de eerste plaats was Hercules het voorbeeld bij uitstek voor de uitbeeldingen der
‘Batavieren’ (vgl. afb. 32 en 33).
Verder wijst de innig met hem verbonden Pallas Athene op de studie der klassieke
beschaving, die op de geschiedschrijving der 17de eeuw een groote invloed heeft uitgeoefend.
DE LEIDSCHE PALLAS ATHENE VERGEZELD VAN HERCULES,

De algemeene waarheid, dat de combinatie van mannelijke kracht en vrouwelijk vernuft een
onoverwinnelijk geheel oplevert, is hier voorgedragen in aan de klassieke oudheid ontleende
vormen, maar deze zijn daarbij met de noodige vrijheid ‘naar 's lands gelegenheid
verduytscht’. Ook deze trek is kenmerkend.
De combinatie van Hercules met Juno was in de klassieke oudheid gebruikelijk; hier echter
is de godin vervangen door dezelfde Pallas Athene, die op het eind van de eeuw het
voorbeeld zou worden voor de z.g. ‘Nederlandsche Maagd’ (vgl. noot 209:1).

AFB. 1
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Geschied-uitbeelding der Romantiek

KAREL V, STEUNEND OP WILLEM VAN ORANJE, DRAAGT DE REGEERING OVER AAN PHILIPS II.

Schilderij door L. Gallait, 1841.
Frankf. a.M., Städelsches Kunstinstitut.
De geschied-uitbeelding der Romantiek met haar voorliefde voor het anecdotische doet tot
in de hedendaagsche historische film haar invloed gelden (bl. 1)

AFB. 2
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Geschied-uitbeelding der Renaissance

Foto Rijksmuseum.
TROONSAFSTAND VAN KAREL V.

Schilderij door F. Francken II, ± 1620. Amsterdam,
Rijksmuseum.
De geschied-uitbeelding der Renaissance zoekt niet het anecdotische, maar het
representatieve, de eenheden van tijd, plaats of handeling worden niet in acht genomen.
De neiging tot het geven van een historische ‘momentopname’ ontbreekt (bl. 1).

AFB. 3
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Het alledaagsche als symbool - vermijding van directheid

Foto Rijksmuseum
2. AMSTERDAMSCHE SCHUTTERS ONDER KORPORAALSCHAP VAN CORN. BICKER HOUDEN ZICH
GEREED MARIA DE MEDICIS IN TE HALEN

o

(A 1638). Schilderij door Joach. von Sandrart, 1640.

Amsterdam, Rijksmuseum.
In plaats van een tafereel uit de luisterrijke intocht kiest men deze traditioneele groepeering
rondom een buste der koningin. (bl. 36)
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1. ZINNEPRENT OP HOLLANDS WELVAREN. Ets door H. Hondius, 1644.
De allegorische strekking blijkt slechts uit het bijschrift: ‘Ghy Heeren wachters wel neerstelyck
toesiet, Dat Ons gerooft werd' de Hollandse koe niet’ (bl. 21)

AFB. 4
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Vermenging van fantasie en werkelijkheid

1. JESAIAS BEWEENT JERUZALEM. Prent door Ph. Galle naar M. van Heemskerck, 1564.
De herinnering aan de Haagsche hofvijver valt in de aanleg van dit gefantaseerde Jeruzalem
nog duidelijk te bespeuren. (bl. 11)

2. DE HOOGLANDSCHE KERK TE LEIDEN NAAR EEN VOLKOMEN GEFANTASEERDE OMGEVING
VERPLAATST. Schilderij door Jan van Goyen, 1643.
München, Oude Pinacotheek.
Naar naturalistische exactheid wordt zelfs in topografische afbeeldingen niet altijd gestreefd.
(bl. 51)

AFB. 5
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Invloed der typologische geschied-beschouwing

o

1. EEREPOORT BIJ DE INTOCHT VAN KAREL V IN BRUGGE (A 1515). Houtsnede.
De wetgever Mozes als prototype van Louis de Nevers, die de stad privileges schenkt. (bl.
27)

o

2. ANONIEM SCHILDERIJ (± 1615) TER HERINNERING AAN EEN BELEG VAN VENLO (A 1606). Venlo,
Stadhuis.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

Het beleg van Bethulië (met de geschiedenis van Judith en Holofernes) dient hier als
praefiguratie der belegering van Venlo in 1606. (bl. 27)

AFB. 6
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BELEG VAN SAMARIA.

Gebrandschilderd glas door D. Crabeth, 1601. Gouda, St. Janskerk.
Geschenk der stad Leiden ter herinnering aan het ontzet van 1574. Volgens de Bijbel waren
ook de belegeraars van Samaria overnacht gevlucht met achterlating van hun tenten en
voorraden, waaraan de uitgehongerde belegerden zich te goed konden doen; zie rechts
boven. (bl. 28)

AFB. 7
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Tijdgenooten vergeleken bij soortgelijke figuren der klassieke
oudheid

2. ROMEINSCHE KRIJGSLIEDEN ALS TEGENHANGERS VAN SOLDATEN UIT MAURITS' DAGEN.
Onvoltooide anonieme Nederlandsche teekening, ± 1620. Kunsthandel.
Het open vak rechts boven, zal wel bestemd zijn geweest voor een portret van Maurits of
Prins Willem als pendant van den Romeinscheh keizer links. (bl. 29)
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1. CLAUDIUS CIVILIS ALS VOORLOOPER VAN WILLEM DEN ZWIJGER. Titelblad van J.I. Pontanus,
‘Historiae Gelricae’, 1639. (bl. 29)

AFB. 8
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De contemporaine geschiedenis als openbaring

POTVISCH,

20 Dec. 1601 TE BEVERWIJK GESTRAND. Gravure door J. Saenredam. Foto
Rijksmuseum
Het randwerk (schietende Dood, zon- en maansverduistering en aardbeving) getuigt van de
onheilspellende beteekenis, die men aan deze gebeurtenissen toekende. (bl. 20)

AFB. 9
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Kunstwerken ter herinnering aan privileges, wapen-verleeningen
e.d.

o

(z.g. A 1188).
2. Gobelin met hetzelfde onderwerp, naar de vorige voorstelling ontworpen door P. de
Grebber, ± 1630. Haarlem, Stadhuis. (bl. 32 en 247)
KEIZER FREDERIK II VOEGT EEN ZWAARD TOE AAN HET HAARLEMSCHE WAPEN
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o

(z.g. A 1188).
1. Fragment uit een schilderij door J. Berckheyde (1668), voorstellende een detail van het
thans verdwenen raam van 1595 door W. Thibaut in de Groote kerk te Haarlem. Haarlem,
Frans Halsmuseum. (bl. 32 en 245)
KEIZER FREDERIK II VOEGT EEN ZWAARD TOE AAN HET HAARLEMSCHE WAPEN

AFB. 10
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KEIZER FREDERIK II VOEGT EEN ZWAARD TOE AAN HET HAARLEMSCHE WAPEN

o

(z.g. A 1188).

Schilderij door P. de Grebber, 1630. (bl. 32 en 248) Haarlem, Stadhuis.

AFB. 11
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KEIZER MAXIMILIAAN SCHENKT DE KEIZERSKROON AAN HET AMSTERDAMSCHE WAPEN

o

(A 1488.)

Prent door P. Nolpe naar Cl. J. Moeyaert, voorstellend een tableau uit de feesten in 1638
gehouden ter gelegenheid van de intocht van Maria de Medicis binnen Amsterdam. (bl. 32)

AFB. 12
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o

(A 1488).
Schilderij door Emanuel de Witte, ± 1640. (bl. 32) Amsterdam, Historisch Museum.
KEIZER MAXIMILIAAN SCHENKT DE KEIZERSKROON AAN HET AMSTERDAMSCHE WAPEN

AFB. 13
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o

1. GRAAF WILLEM IV SCHENKT HET WAPEN AAN AMSTERDAM (z.g. A 1342). Penning door P.
van den Abeele, ± 1650. (bl. 32)

2. OTTO II, GRAAF VAN GELRE, ONTVANGT ALS BELOONING VOOR VERLEENDE HULP DE BURCHT
o
VAN NIJMEGEN IN PAND VAN WILLEM II, GRAAF VAN HOLLAND (A 1247). Schilderij door Nicolaas

van Helt Stocade, ± 1660. (bl. 33) Nijmegen, Stadhuis.

AFB. 14
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WILLEM II, GRAAF VAN HOLLAND, VERLEENT PRIVILEGES AAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND
o

(A 1255). Schilderij door Caesar Boetius van Everdingen, 1654. (bl. 32)
Leiden, Gemeenlandshuis.

AFB. 15
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Stamboomen

BOOM VAN JESSE (AFSTAMMING VAN CHRISTUS).

Schilderij toegeschreven aan J. Mostaert, ±
1490. Heemstede, Verz. Von Pannwitz.
De uitbeeldingen van Jesaias' visioen van het ‘rijsje, voortgekomen uit den afgehouwen
tronk van Isai’ werd de geijkte vorm, om ook de genealogie van andere personen dan Christus
aanschouwelijk voor te stellen. (bl. 25)

AFB. 16
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Stamreeksen

PHILIPS VAN BOURGONDIE EN KAREL DE STOUTE.

Haarlem, Stadhuis.
Copieën uit de eerste helft van de 16de eeuw naar oudere muurschilderingen. (bl. 33)

AFB. 17
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Archaeologische voorbeelden: de zuil van Trajanus

1. STICHTING VAN AUGSBURG. Miniatuur door Georg Muelich (1457) bij Meysterlin's
Augsburgsche kroniek.
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2. STICHTING VAN AUGSBURG. Houtsnede bij de in 1522 verschenen uitgave van Meysterlin's
kroniek.

Deze voorstellingen, met de twee opeenvolgende cultuurstadia van holenbewoners
en stedestichters, vallen op door de historische zin, die eruit spreekt. De teekenaar
besefte, dat er verschil bestond tusschen het eerste Augsburg en de stad zijner
dagen. Zijn voorbeeld voor de met pallissaden omgeven blokhutten was waarschijnlijk
het hieronder afgebeelde Romeinsche relief. (bl. 55 en 156)

3. GERMAANSCHE NEDERZETTING. Relief op de zuil van Trajanus, met voorstellingen uit diens
veldtocht tegen de Daciërs (101-106 n. Ch.)
De reliefs op de zuil van Trajanus werden in de Renaissance herhaaldelijk voor documentaire
doeleinden gecopieerd. (bl. 55 en 156)

AFB. 18
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Archaelogische voorbeelden en exotische invloeden: de
Suevenknoop

1. JAPANSCHE MARTELAREN.
Prent door S. à Bolswert naar A. van Diepenbeek, ± 1650 (bl. 56)
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2. ARMINIUS. Illustratie uit: E.C. Wasserbach, ‘Dissertatio de statua illustri Harminii’ (1698)
(bl. 203:4)
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3. ARMINIUS VERMOORD. Prent door R. Vinkeles naar J. Buys voor J. Kok, ‘Vaderlandsch
Woordenboek’ dl. IV, 1786 (bl. 92)
1

De uit klassieke afbeeldingen bekende Suevenknoop (vgl. afb. 8 , 21, 50, 56, 58,
3-4

3

2

66 , 67 , 76 ) werd gelijkgesteld met soortgelijke exotische drachten (zie ook
tekst-afb. bl. 89). In de 18de eeuw vertoont de inocografie van den Germaan
invloeden der Chinoiserie.
AFB. 19
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Verkeerd begrepen archaeologische voorbeelden

1. ‘batavierenkopjes’. Illustratie uit G. van Loon, ‘Aloude Hollandsche Historie’, 1734. (bl.
57)

2. ROMEINSCHE BRONZEN ORNAMENTEN (SATYRKOPPEN e.d.).
Soortgelijke voorwerpen, die ook in ons land zijn gevonden, waren het voorbeeld voor de
nevenstaande reconstructies. (bl. 56/57)
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3. GROEP SARMATEN OP EEN RELIEF DER ZUIL VAN TRAJANUS.
Naar P. Santo Bartoli, ‘Colonna Traiana, 1667.
Zie voor de toepassing de volgende afbeelding.

AFB. 20
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‘ALOUDE KLEEDIJ EN WAPENRUSTING DER BATAVISCHE MANNEN’. Illustratie door J. Folkema naar
C. Pronck uit G. van Loon, ‘Aloude Hollandsche Historie’, 1734.
Behalve de Suevenknoop en de ‘wetenschappelijk’ gereconstrueerde, gevlochten teenen
1

hoofddeksels van afb. 20 , vindt men hier de fez-achtige vormen, die herinneren aan de
3

3

hoofddracht op afb. 20 . Vgl. ook afb. 48 . (bl. 57)

AFB. 21
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1. DE VIER LANDSKNECHTEN. Gravure door Lucas van Leyden, ± 1508.
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2. EEN LANDSKNECHT. Gravure door Urs Graf, 1513.

De typische spleten, welke deze costuums aan borst, armen en dijen vertoonen,
hield men in de 16de eeuw voor oeroud; vgl. de volgende afb. (bl. 61)
AFB. 22
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1. AFGODSBEELDJE VAN DEN KELTISCHEN GOD DISPATER. Houtsnede uit P. Apianus, ‘Inscriptiones
sacrosanctae’, 1534.
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2. PICT. Illustratie uit W. Lazius, ‘De gentium migrationibus’, 1557 (vrij naar de nevenstaande
houtsnede)

De getatoueerde versieringen werden door Apianus gelijk gesteld met de
ornamentatie der ‘oeroude’ kleedij der Zwitsersche landsknechten van de vorige
afbeeldingen. Lazius vat de versieringen op als kenmerk der Pieten (pictus =
beschilderd!), maar gaat nog niet zoo ver als afb. 36, waar niet de kleeding, maar
het lichaam beschilderd is. (bl. 61)
AFB. 23
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Het historische costuum

1. VERSTOOTING VAN HAGAR, Schilderij door J. Mosstaert, 1525 Lugano, Verz. Thyssen.
Dit schilderij wordt door Van Mander vermeld als voorbeeld van verbluffend juiste historische
costumeering! (bl. 60)

2. WANDELEND PAAR IN COSTUUM VAN ± 1430. Gravure door Lucas van Leyden (± 1509)
waarschijnlijk naar een oud schilderij. (bl. 58)
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Het historische costuum: de hennin

1. VROUWEN UIT VERDUN. Prent uit J.J. Boissard, Habitus variarum orbis gentium, 1581.

2. VROUWELIJKE DUIVEL. Detail uit een teekening door P. Bruegel, 1564. Amsterdam,
Prentenkabinet.
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De historische hennin, eens een hofdracht, wordt het vaste attribuut van
weelderige, tot onkuischheid verlokkende duivelen. (bl. 61 en 63/4)

3. BOURGONDISCH BEELDJE, tweede helft 15de eeuw. Amsterdam, Rijksmus.

Foto Rijksmuseum.
4. JACOB ZEGENT DE ZONEN VAN JOZEF. Schilderij door Rembrandt, 1656. Kassel.

Rembrandt schijnt te hebben geweten, dat de laat-middeleeuwsche hennin van
Egyptische oorsprong was. Het hierbij gereproduceerde Bourgondische beeldje,
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toen in particulier bezit te Amsterdam, gebruikte hij als voorbeeld voor Asnath, de
Egyptische vrouw van Jozef. (bl. 61)
AFB. 25
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Kennis van oude bouw- en schriftvormen

1. AANBIDDING DER KONINGEN. Schilderij door J.J. van Calcar, 1505/08.
Calcar, St. Nicolaaskerk.
De overlevering, dat Christus in een vervallen gedeelte van het voormalige paleis van David
was geboren, gaf aanleiding tot het uitbeelden van ruïnes, vaak met Romaansche elementen.
(bl. 66)
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2. OVERZICHT DER ACHTEREENVOLGENDE SCHRIFTVORMEN:
KAPITAAL-MINUSKEL-CURSIEF-BASTARDE.
Cartouche op een historische kaart van de Nederlanden, in 1617 door P. Kaerius uitgegeven
naar een ouder voorbeeld door Ortelius van 1584. (bl. 71)

AFB. 26
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Primitieve culturen: ontstaan der eerste beschaving volgens de
bijbel

ADAM EN EVA'S ARBEID NA DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS

(bl. 82)
1. Houtsnede uit H. Schedel's wereldkroniek, Neurenberg 1493.
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2. Houtsnede uit H. Holbein's Doodendans, Lyon 1547.

3. ADAM EN EVA NA DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS. Gravure door J. Gelle voor C. Huygens,
‘Costelick Mal’, 1622.
Huygens' tractaat over de mode-dwaasheden begint met te herinneren aan de eenvoudige
bekleeding van het eerste menschenpaar. Vergeleken bij de vorige afbeeldingen, vertoont
deze prent cultuur-historische details. De illustrator heeft zich verdiept in de mogelijke vormen
van primitieve landbouwwerktuigen en eerste huizen. Voor zijn voorbeelden zie de afb. 28,
29 en 30. (bl. 84).

AFB. 27
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Primitieve culturen: ontstaan der eerste beschaving volgens de
opvattingen van Vitruvius

1. DE ONTDEKKING VAN DE KRACHT VAN HET VUUR.
Houtsneden door Georg Pencz ter illustreering van een Vitruvius-uitgave, Neurenberg 1548.
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2. HET BOUWEN DER EERSTE HUTTEN.

De opvattingen van Vitruvius omtrent het ontstaan der beschaving waren in de
Renaissance zeer verbreid. De daarbij behoorende illustraties beïnvloedden ook
de uitbeeldingen van Adam en Eva's arbeid na de verdrijving uit het Paradijs. (bl.
83)
AFB. 28
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Primitieve culturen: uitbeelding van bijbelsche onderwerpen onder
invloed van Vitruvius

1. BOUWEN DER EERSTE HUTTEN. Gravure uit een reeks betreffende het boek Genesis door
J. Sadeler naar M. de Vos, ± 1585 (bl. 84)

2. PRIMITIEVE LANDARBEID. Gravure als boven. (bl. 84)

AFB. 29
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Primitieve culturen: vermenging van bijbelsche en klassieke
tradities

1. ADAM EN EVA NA DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS. Gravure door J. Saenredam naar A.
Bloemaert, 1604 (bl. 84)

2. DE ‘ZILVEREN EEUW’ NAAR OVIDIUS' METAMORPHOSEN. Gravure uit een reeks
1

2

Metamorphosen-illustraties door C. van de Passe Sr., ± 1604. Vgl. afb. 30 en 29 . (bl. 84)

AFB. 30
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Primitieve culturen: Kain de eerste stedenstichter

1. KAIN. Gravure door R. Sadeler naar M. de Vos, 1583 (bl. 85)
Als attribuut van Kaïn vindt men vaak een kaak, waarmede hij Abel zou hebben dood
geslagen. De Bijbel vermeldt deze bijzonderheid niet, ze ontstond waarschijnlijk uit
contaminatie met Simson, welke figuur op zijn beurt ten nauwste met Hercules verwant was.
De Bijbel kent Kaïn als eerste stedenstichter, uit dien hoofde wordt hij steeds genoemd in
verhandelingen over de evolutie der beschaving in het algemeen.
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2. KAIN ALS STEDENSTICHTER EN PALLAS ATHENE ALS UITVINDSTER DER KUNSTEN. Titelblad van
het ‘Stedenboek’ van Bruin en Hogenberg, 1572. Voor de voorstellingen op het piedestal
vgl. afb. 28 en 30. (bl. 86)

AFB. 31
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Gestalten in dierenhuiden: Hercules

1. HERCULES. Detail van Rubens' ontwerp voor het titelblad van H. Hugo ‘Obsidio Bredana’,
1626.
De spade in de hand van dezen Bataafschen Hercules doelt op het graafwerk bij de
belegering van Breda verricht (bl. 85)
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2 en 3. AFBEELDINGEN VAN EEN KLASSIEK(?) HERCULESBEELDJE. Houtsnede uit P. Apianus,
‘Inscriptiones sacrosanctae vetustatis’, 1534.

Deze prenten dienden tot voorbeeld voor de afbeeldingen van Germanen in
1

Cluverius' standaardwerk van 1616. Vgl. afb. 33 . (bl. 191/92)
AFB. 32
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Gestalten in dierenhuiden

1. GERMAANSCHE KRIJGSLIEDEN. Ets uit Ph. Cluverius, ‘De Germania antiqua’ (1616), het
boek dat op dit gebied gedurende eeuwen van de grootste invloed bleef. Voor het voorbeeld
1-2

vgl. afb. 32

. (bl. 191/92)
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2. ‘DER BÜHNENGERMANE UND DER GERMANE DER WISSENSCHAFT’. Illustratie ontleend aan J.
Lechler, 5000 Jahre Deutschland, Lpz. 1936.

3. COSTUUMS VAN DIENAREN BIJ EEN FLORENTIJNSCH FEEST ± 1580. Anonieme teekening.
Florence, Nationale bibliotheek.
Voor de klassieke standaarddragers of signiferi, die naast Hercules het voorbeeld voor
dergelijke costuums waren, zie afb. 38. (bl. 56)

AFB. 33
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Gestalten in dierenhuiden: de legendarische wildeman

1. WILDEMAN. Teekening door Giovanni de' Grassi, ± 1390. Bergamo, Bibliotheca Civica. (bl.
86)
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2 en 3. Houtsneden door A. van Leest (1572), in 1601 door Z. Heyns afgedrukt in zijn
‘Dracht-Thoneel’ (bl. 93).
o

Afb. N . 2 had in 1600 gediend als voorbeeld voor een illustratie bij een beschrijving
van de vrouwen aan Straat Magellaen, zoo weinig verschil maakte men tusschen
het legendarisch - en het exotisch-primitieve.
AFB. 34
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Belangstelling voor exotische onderwerpen

1. COLUMBUS LANDT OP HET WEST-INDISCHE EILAND GOANIN. Schilderij door J. Mostaert, ±
1520. (bl. 91) Kunsthandel.

2. ZEDEN EN GEWOONTEN DER BRAZILIANEN. Anonieme houtsnede ter herinnering aan een
door Europeanen gehouden vertooning (1550) ter gelegenheid van de intocht van Hendrik
II binnen Rouaan. (bl. 91)

AFB. 35
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Vermenging van exotisch en historisch primitivisme

1. ‘LES PREMIERS ANGLOIS COMME ILS ALLAYENT EN GUERRE DU TEMPS DE JULIUS CESAR’.
Miniatuur door Lucas de Heere in een door hem aangelegd album ‘Theatre de tous les
peuples’, 1568. (bl. 92/93) Gent, Stadsarchief
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2. PICT. Illustratie door Th. de Bry naar John White bij Th. Hariot's reisverhaal over Virginië
(1590). (bl. 92)

De Bry nam in het door hem uitgegeven reisverhaal deze historische afbeelding
op om te bewijzen, dat de oudste bewoners van Engeland soortgelijke wilden waren
geweest, als men in zijn dagen nog in Virginië aantrof. Deze Pieten zijn echter
geenszins vrij van invloeden der traditioneele duivel-uitbeeldingen. (Vgl. de volgende
afb.)
AFB. 36
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De duivel: laat-middeleeuwsche en 17de-eeuwsche traditie

1. VIJFTIENDE-EEUWSCHE DUIVELS. Detail uit ‘De rampen van Job’ door den Meester der St.
Barbaralegende, ± 1490, Keulen, Wallraf-Richartz Museum. Men lette op de gezichten aan
buik, schouders en knieën. (bl. 114)
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Foto Rijksmuseum.
2. DE ZEVENTIENDE-EEUWSCHE DUIVEL. ‘De duivel, Christus verzoekend’, teekening door L.
Bramer, ± 1660. Amsterdam, Prentenkabinet. In de 17de eeuw ontstaat een nieuw duivel-type,
nadat de voornaamste kenmerken van den laatmiddeleeuwschen duivel zijn teruggekeerd
tot de figuur bij wien ze oorspronkelijk thuishoorden: den klassieken heros, vgl. afb. 39 en
40 (bl. 115)

AFB. 37
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De heros volgens klassiek voorbeeld

1. EEN ROMEINSCH IMPERATOE ZIJN TROEPEN TOESPREKEND (ALLOCUTIO). Relief aan de boog
van Constantijn, ± 185 n. Chr. (bl. 56) Rome.
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2. DECIUS MUS VERHAALT ZIJN DROOM. Schilderij door Rubens, ± 1617. (bl. 56) Weenen,
Liechtensteinsche Galerie.

De grondige antiquiteitenkennis der Renaissance en het waarachtig-heroïsche
pathos van de Barock zijn in Rubens' reeks niet de geschiedenis van Decius Mus
tot een harmonische eenheid versmolten.
AFB. 38
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De klassieke heros en die der renaissance

1. GEPANTSERDE ROMEIN. Beeld uit het begin van onze jaartelling. Rome, Museum van het
Lateraan. (bl. 113)

2. DE HEROS DER RENAISSANCE. Dragers op het grafmonument van Engelbert II van Nassau,
tusschen 1526 en 1538 opgericht in de O.L.V. kerk te Breda. (bl. 117)
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Opvallend is de drukkere ornamentatie van deze pantsers; men lette ook op de koppen aan
de schouders van den drager rechts.

AFB. 39
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De heros, vrij naar klassiek voorbeeld

Foto Rijksmuseum.
1. ROMEINSCH SOLDAAT. Detail van een schilderij door J. van Scorel, ± 1540. (bl. 117)
Amsterdam, Rijksmuseum.
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2. COSIMO I DE MEDICIS. Standbeeld door V. Danti, 1567/68. (bl. 118) Florence, Bargello.
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3. GOLIATH EN DAVID. Houten poppen door A. Vinckenbrink (± 1650) (bl. 117)
Amsterdam, Historisch Museum.

Dit soort heroën is voornamelijk in beeldhouwwerken verbreid. Men denke niet
alleen aan de bont beschilderde schegbeelden der oude zeilschepen, maar ook
aan de poppen, die tot op den huidigen dag onze draaiorgels sieren.
AFB. 40
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De heros der renaissance: vrije fantasieën

1 en 2. TWEE HOUTSNEDEN DOOR H. BURGKMAIR VOOR KEIZER MAXIMILIAAN'S ‘GENEALOGIE’,
1512.
Deze fantastische gestalten beantwoorden geheel aan de heroïsche opvattingen der
Renaissance, zonder dat de vormen in eenig opzicht aan de klassieke Oudheid herinneren
(bl. 115)

AFB. 41
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1. EENIGE GRAVEN VAN HOLLAND (WILLEM VI EN JACOBA, PHILIPS DE GOEDE EN KAREL DE STOUTE).
Houtsnede uit een reeks door Jacob Cornelisz., ± 1517.
1

Vergelijk voor een minder fantastische Graven-reeks de afb. 17 en 43 . (bl. 116)

2. DRIE KONINGEN VAN ISRAËL. Houtsnede naar ontwerp van Lucas van Leyden, ± 1516. (bl.
116)

AFB. 42
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1. EENIGE GRAVEN VAN HOLLAND (MARIA VAN BOURGONDIË, MAXIMILIAAN, PHILIPS DE SCHOONE,
KAREL V, PHILIPS II). Laatste blad uit een reeks houtsneden door Corn. Anthonisz., ± 1545.
1

De reproductie drukken wij hier af, om de overladen opschik van afb. 42 beter te doen
uitkomen. Corn. Anthonisz'. houtsneden behooren tot de onopgesmukte Graven-reeksen,
waarvan we hierboven (afb. 17) reeds een voorbeeld gaven. (bl. 116)

2. DE DRIE HELDEN DER KLASSIEKE OUDHEID. Houtsnede naar ontwerp van Lucas van Leyden,
± 1517 (bl. 116)

AFB. 43
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De heros der XVIIde eeuw: vrije fantasieën

1-2-3. HEEREN VAN FRIESLAND. Etsen door Simon Frisius. De figuren stonden oorspronkelijk
op breede strooken achter elkaar. In 1622 werden de koperen platen versneden en de losse
1-3

stukken gebruikt, om de Friesche kroniek van Winsemius te illustreeren. Zie ook afb. 45
(bl. 116)

.
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1-2-3. HEEREN VAN FRIESLAND. Geheel als afb. 44. Dat de prenten oorspr. naast elkaar op
3

strooken stonden, blijkt duidelijk uit de overtollige stok op afb. 45 . (bl. 116)
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TABBO HEER VAN FRIESLAND

3. Ets door Frisius ± 1620.

4. Ets door P. Feddes voor M. Hamconius, ‘Frisia’, 1620.

Frisius' temperament verleende aan de gefantaseerde figuren uit het nevelige
verleden een heroïsch allure, dat in de N. Nederlanden in zijn soort eenig is. (bl.
116)
AFB. 45
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Heroïsche actie: de strijd op de brug

o

1. DE SLAG BIJ CADORE (A 1508). Prent door G. Fontana naar een in 1577 verbrand fresco,
omstreeks 1538 door Titiaan geschilderd in het Dogenpaleis te Venetië (bl. 106)

o

2. DE BATAVEN NEMEN BIJ NACHT EEN BRUG OVER DE MOESEL (A 69/70 n. Chr.). Ets door
Tempesta naar Vaenius, 1612 (bl. 112)

3. DE STRIJD MET DE AMAZONEN. Schilderij door P.P. Rubens, 1618/20. München, Oude
Pinacotheek

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

De strijd op de brug was één der geliefdste vormen, waaronder men in de 16de
en 17de eeuw de krijg uitbeeldde. Wanneer dit motief van terzijde werd
gecomponeerd (afb. 1 en 3), veroorloofde het een overzichtelijke opstelling van het
gevecht. Maar ook, wanneer men verkoos den aanvaller van achteren naar het
eerste plan te laten oprukken (afb. 2), werd de brug het ordende element tusschen
de anders moeilijk ontwarbare groep strijdenden (bl. 111)
AFB. 46
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Heroïsche situaties: onderhandeling op een afgebroken brug

Foto Rijksmuseum.
o

(A . 70 n. Chr.)
1. Schilderij door O. Vaenius, 1612. (bl. 213) Amsterdam, Rijksmuseum.
ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN CIVILIS EN CEREALIS

2. Ets door Tempesta naar Vaenius, 1612. (bl. 213)

3. ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN CIVILIS EN CEREALIS. Geschilderde schets door F. Bol, ±
1658. (bl. 221 en 230)
Kunsthandel
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Een waardige tegenhanger tot ‘de strijd op de brug’ vormde ‘de vredesonderhandelingen
op een afgebroken brug’. Ook deze aan de werkelijkheid ontleende situatie werd door de
kunstenaars van de 16de en 17de eeuw met voorliefde uitgebeeld. (bl. 112)

AFB. 47
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Een heroïsch motief en zijn verval in de XVIIIde eeuw

1. ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN CIVILIS EN CEREALIS. Fresco in het Paleis op den Dam door
Le Grand, 1697. (bl. 228)
DE ACHTTIENDE EEUW

2. Prent door N.v.d. Meer, jun. voor het epos ‘Claudius Civilis’ door J. Le Francq van Berkhey
3

1764. Vgl. ook afb. 72 . (bl. 209)
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3. Prent door R. Vinkeles naar J. Buys voor J. Kok, ‘Vaderlandsch Woordenboek’, dl. IX
1788. (bl. 57)

Tegen het einde der 18de eeuw vermindert het begrip voor de waarde der
2

3

traditioneele heroïsche motieven (afb. ). Opvallend is verder in afb. de vermenging
van de twee tot dusver uiteen gehouden gebieden: heroïsche geschied-uitbeelding
en wetenschappelijk-archaeologische reconstructies. Figuren als de Bataven op de
3

voorgrond van afb. met hun primitieve, deels foutief gereconstrueerde kleederdracht
(vlg. afb. 20 en 21), vindt men b.v. niet in de 17de eeuwsche uitbeeldingen van de
Opstand van Claudius Civilis (afb. 73-87). Zie voor deze vermenging b.v. ook afb.
3

72 . (bl. 209)
AFB. 48
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XVIde eeuwsche illustraties

1 en 2. TWEE HOUTSNEDEN UIT DE GOUDSCHE UITGAVE VAN OLIVIER DE LA MARCHE'S ‘LE CHEVALIER
DÉLIBÉRÉ’, ± 1488. De blokken werden in 1517 door den Leidschen uitgever Seversz. in
stukken gezaagd en gebruikt ter illustreering van de door hem uitgegeven ‘Cronycke van
Hollant’. Afb. 1, de tweede uit de oorspronkelijke reeks, leverde afbeeldingen voor graaf
Arnoud (988-993) en Jacoba van Beieren (1417-1433). Het kasteel op de achtergrond werd
zoowel voor Delft als Amsterdam afgedrukt. (bl. 133)
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3. HOUTSNEDE UIT BREYDENBACH'S ‘PEREGRINATIONES IN TERRAM SANCTAM’, Mainz 1486. De
2

kluizenaar op de Chevalier-houtsneden (afb. 49 ) is onmiddellijk gecopieerd naar den
Griekschen monnik op deze afbeelding, (noot 132:3)

AFB. 49
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XVIde eeuwsche geschied-illustraties

1. KONING SUEVUS. Houtsnede door P. Flettner voor B. Waldis, ‘Ursprung der Könige’, 1543.
(bl. 164)

2. ‘SUEVI VAN 400 EN 1000 JAAR TERUG’. Houtsneden uit W. Lazius, ‘De Gentium
Migrationibus’, 1557. (bl. 166)

AFB. 50
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Invloed der XVIde eeuwsche illustraties

1. SUEVEN. Miniatuur door Lucas de Heere in een door hem aangelegd album ‘Theatre de
tous les peuples’, 1568. (bl. 167)

2. SUEVUS. Ets door Cornelis Visscher naar P. Soutman in de door M. Boxhorn uitgegeven
reeks ‘Peplus, sive Gothorumimagines’, 1650. (bl. 168)
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3. SUEEF. Illustratie uit het in 1700 te Amsterdam uitgegeven boekje ‘Antiquitates Belgicae’.
(bl. 168/69 en 206)

Al deze afbeeldingen zijn direct of indirect ontleend aan den Suevus uit het boek
2

van Lazius van 1557. (afb. 50 )
AFB. 51
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XVIde eeuwsche illustraties: oorsprong en invloed

1. DE EVANGELIST JOHANNES. Miniatuur uit een Grieksch handschrift, VIIde eeuw n. Chr. (bl.
164/65)

2. TUISCON, VOORVADER ALLER GERMANEN. Houtsnede door P. Flettner voor B. Waldis,
‘Ursprung der Könige’, 1543. (bl. 164)
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3. ABORIGINER. Houtsnede uit W. Lazius, ‘De Gentium Migrationibus’, 1557. (bl. 166)

4. ABORIGINER. Illustratie uit het in 1714 te Amsterdam uitgegeven boekje ‘Antiquitates
Germanicae’. (bl. 169)

AFB. 52
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Invloed der XVIde eeuwsche illustraties

1 en 2. Etsen door Cornelis Visscher naar P. Soutman in de door M. Boxhorn uitgegeven
reeks ‘Peplus, sive Gothorum imagines’, 1650. Het voorbeeld was een houtsnede uit Lazius'
werk van 1557 (Zie tekstafb. bl. 165). (bl. 168)
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3 en 4. Illustraties uit het in 1700 te Amsterdam uitgegeven boekje, ‘Antiquitates Belgicae’.
3

Copieën in spiegelbeeld naar bovenstaande prenten. Voor de achtergrond 53 vgl.op afb.
4

1

afb. 63 en 63 . (bl. 168/69)

AFB. 53
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Het idyllisch-primitieve

1. HET DAL TEMPE. Prent van 1590 uit Abr. Ortelius' ‘Theatrum Orbis Terrarum’. Het dal
Tempe, gelegen in Thessalie, tusschen den Olympus en de Ossa, gold voor de Renaissance
als een bij uitstek dichterlijk en idyllisch oord. (bl. 174)

2. DETAIL UIT BOVENSTAANDE PRENT. Voor de invloed van deze voorstelling op Ortelius' boekje
2

1

1

betreffende het oudste vaderlandsche verleden van 1596, zie b.v. de afb. 55 , 56 en 58 .

AFB. 54
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Het oudste vaderlandsche verleden volgens Ortelius (1594 en
1596)

1. GERMAANSCHE MAN EN VROUW. Figuren terzijde van een kaart van Abr. Ortelius betreffende
de oude toestand der Nederlanden, 1594. (bl. 174)

2. DE GERMAANSCHE AARD. Ets door P.v.d. Borcht bij Abr. Ortelius, ‘Aurei Saeculi Imago’,
Antwerpen 1596. De kleederdracht is nog aanzienlijk primitiever, dan op de bovenstaande
afbeelding. Opvallend is de overeenkomst in stemming tusschen deze ‘Gouden eeuw’ en
de hiernaast gereproduceerde prent van het idyllische landschap Tempe. (bl. 172)

AFB. 55
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1. OPVOEDING DER JEUGD. Harden der pasgeboren kinderen in koud water; oefening in de
2

wapenhandel. Ets door P.v.d. Borcht (als afb. 55 ). (bl. 172)

2. GERMAANSCHE GODSDIENST. Aanbidding van het vuur, Mercurius, Hercules, maan en zon;
voorspelling der toekomst uit de vlucht der vogels en het hinniken der paarden. Ets door
2

P.v.d. Borcht (als afb. 55 ). (bl. 173)

AFB. 56
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Het oudste vaderlandsche verleden volgens Ortelius (1596) en
Montanus (1617)

1. KRIJGSZEDEN. Strijd van cavallerie en infanterie; verzorging der krijgers door de vrouwen,
2

die o.a. hun wonden uitzuigen. Ets door P.v.d. Borcht (als afb. 55 ). (bl. 172)

2. GERMAANSCHE GODSDIENST. Menschenoffer ten einde de toekomst te voorspellen. Ets van
P. Kaerius bij tekst van P. Montanus, verschenen in Kaerius' atlas ‘Germania inferior’, 1617.
(bl. 176)

AFB. 57

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

*60

Het oudste vaderlandsche verleden volgens Ortelius (1596)

1. ‘EENVOUD EN EETLUST’. Germaansche dischgewoonten en eenvoudige levenswijze in de
2

2

open lucht. Ets door P.v.d. Borcht (als afb. 55 ). Voor de groep om het vuur vgl. afb. 54 en
1

63 . (bl. 172)

2. GERMAANSCHE LIJKPLECHTIGHEID. De man wordt niet alleen door zijn paard en wapenrusting,
2

maar ook door zijn vrouw in de dood gevolgd. Ets door P.v.d. Borcht (als afb. 55 ). (bl. 172)

AFB. 58
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Het oudste vaderlandsche verleden volgens Montanus (1617)

2

1. VORMEN VAN MAALTIJDEN EN HUISVESTING. Ets door P. Kaerius (als afb. 57 ). De voorstelling
vertegenwoordigt een minder primitief stadium dan de nevenstaande illustratie bij Ortelius.
(bl. 177)

2

2. GERMAANSCHE LIJKPLECHTIGHEID. Ets door P. Kaerius (als afb. 57 ). In overeenstemming
met het barbaarschere karakter, dat ook blijkt uit de voorstelling der godsdienstige zeden
2

(afb. 57 ), heeft Kaerius voor zijn uitbeelding het moment gekozen, waarop de weduwe zich
in de vlammen stort. Afbeeldingen bij reisjournalen zijn aan deze illustratie stellig niet vreemd.
(bl. 177)

AFB. 59
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De Germaansche oudheid volgens Cluverius (1616)

GERMAANSCHE OFFERPLECHTIGHEID. Ets door Simon Frisius bestemd voor Ph. Cluverius, ‘De

Germania antiqua’, Leiden 1616. Dresden, Prentenkabinet. Dat tenslotte niet deze prent,
maar een copie in spiegelbeeld in het boek is opgenomen, geschiedde waarschijnlijk, omdat
(in tegenstelling met de tekst) de priester hier het plengoffer met zijn linkerhand brengt. (bl.
189 en 202)

AFB. 60
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GERMAANSCHE SLAGORDEN. De ruiterij is opgesteld in ‘turmae’, het voetvolk in ‘cunei’ (wiggen)

elk voorafgegaan door hun aanvoerder. Op de achtergrond een door de vrouwen verdedigde
Germaansche wagenburcht. Ets door Simon Frisius in Ph. Cluverius, ‘De Germania antiqua’,
Leiden 1616. (bl. 196 en 200)

AFB. 61
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1. GERMAANSCHE DISCHGEWOONTEN. Ets door Simon Frisius (als afb. 61). Het idyllische aspect
1

van soortgelijke prenten bij Ortelius (afb. 58 ) of Montanus (591) ontbreekt hier ten
eenenmale. (bl. 188 en 201)

2. GERMAANSCHE CREMATIE EN LIJKSPELEN. Links op de voorgrond zoekt de weduwe vrijwillig
den dood door ophanging. Ets door Simon Frisius (als afb. 61). Frisius, die een reeks Friesche
Heeren ontwierp van buitengewoon heroïsch karakter (afb. 44-45), heeft het motief van de
brandstapel met het lijk en het verstarde paardenkadaver dankbaar aangegrepen. Voor een
4

18de eeuwsche, verwaterde copie naar deze prent zie afb. 72 . (bl. 197 en 207)

AFB. 62
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1. GERMAANSCHE MAN EN VROUW. (bl. 181)

2. GERMANEN, GEHULD IN DIERENVELLEN. Voor het voorbeeld zie afb. 32. (bl. 182)
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3. GERMAAN, GEHULD IN EEN GEWEVEN SAGUM. (bl. 185 en 201)

1

4. GERMANEN BIJ HET VUUR. Vgl. afb. 58 . (bl. 188)

Etsen door Simon Frisius bij Cluverius, ‘De Germania antiqua’. (bl. 199)
AFB. 63
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1. KORTE RHENO. Een uit dierenvellen genaaid mouwloos buis. (bl. 183)

2. LANGE RHENO. Volgens Paulus Diaconus bij de Finnen gebruikelijk. (bl. 184)

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

1

3. GEWEVEN SAGUM. Evenmin als de korte rheno (afb. ) werd dit sagum uit schaamte
3

gedragen. Voor het bonter gekleurde sagum der edelen zie afb. 67 . (bl. 184)

4. RUIME KLEEDING DER GALLIERS. Cluverius beschouwde deze dracht als de oorsprong der
wijde kleeding zijner dagen. (bl. 186)

Etsen door Nicolaes van Geilenkercken voor Cluverius, ‘De Germania antiqua’.
(bl. 201)
AFB. 64
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1. NAUWE KLEEDING DER GERMANEN. De laatste resten van deze dracht meende Cluverius
tsrug ts vinden in de ouderwetsche kleeding, die in zijn dagen nog door de Zwitsersche en
Duitsche landsknechten werd gedragen. (bl. 187)

2. KRIJGSLIEDEN BEWAPEND MET KNOTS EN EEN GEPUNTE STOK (SUDIS) EN UITGERUST MET LANGE
SCHILDEN, RESP. UIT BOOMBAST EN GEVLOCHTEN TWIJGEN. (bl. 190)
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3. KRIJGSLIEDEN, OP AFSCHRIKWEKKENDE WIJZE GETOOID MET DIERENKOPPEN EN BEWAPEND
MET KNOTS EN FRAMEA. (bl. 192)

4. GERMAANSCHE EDELLIEDEN OP OORLOGSPAD. Deze edellieden onderscheiden zich van de
lagere krijgers door hun zwaarden en door de wapenteekens op hun schilden. (bl. 192)

Etsen door Nicolaas van Geilenkercken voor Cluverius, ‘De Germania antiqua’.
(bl. 199)
AFB. 65
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1. GERMAANSCHE KRIJGERS. (bl. 193)

2. GERMAANSCHE EDELEN, DOOR HUN LEEREN HELM MET VEERENTOOI, SCHILD MET WAPENTEEKEN
EN HUN RINGPANTSER VAN DEN GEMEENEN MAN ONDERSCHEIDEN. (bl. 194)
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3. GERMAANSCHE EDELEN. Men lette op de ‘Sueven’-knoop (vgl. afb. 50-51) (bl. 194).

4. GERMAANSCHE RUITER. (bl. 195)

Etsen door Nicolaas van Geilenkercken voor Cluverius, ‘De Germania antiqua’.
(bl. 201)
AFB. 66
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1. GERMAANSCHE EDELEN TE PAARD. De vleugelhelm verschijnt hier voor het eerst als attribuut
van den Germaanschen held. Ets door Van Geilenkercken als afb. 66. (bl. 195)

2. GERMAANSCHE EDELEN. Door hun gekleurde rheno en rijkere kleeding van het lagere volk
2

onderscheiden. (vgl. afb. 64 ). (bl. 183)
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3. GERMAANSCHE EDELEN. Ook het sagum der edelen is bonter dan dat der lageren (vgl. afb.
3

64 ). (bl. 185)

4. SLAVEN OF LIJFEIGENEN MET UIT BOOMBAST GEVLOCHTEN SAGA. (bl. 185)

2-3-4. Gravures waarschijnlijk afkomstig uit het atelier van H. Hondius te
's-Gravenhage. (bl. 201)
AFB. 67
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Invloed van Cluverius ‘De Germania Antiqua’

1. TITELBLAD VAN EEN DUITSCHE TACITUS-UITGAVE (1725) geheel gevuld met copieën naar
illustraties uit de ‘Germania antiqua’ van Cluverius. (bl. 206)
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2. BEWAPENING DER GERMANEN. Anonieme Engelsche prent, waarschijnlijk uit de 18e eeuw,
met copieën naar illustraties uit Cluverius. Voor het voorbeeld van de voorstelling links onder
2

zie afb. 76 . (bl. 206/7)

AFB. 68

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

*71

Invloed van Cluverius

1. DE EERSTE BEWONERS VAN ONS LAND. Anonieme prent uit J. Picardt, ‘Korte Beschrijvinge
van eenige vergetene en verborgene Antiquiteiten’, Amst. 1660. (bl. 205)
MENSCHENOFFERS

2. Anoniem titelblad voor een werk van E. Schedius over de Germaansche godsdienst,
1648. (bl. 209)
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3. DRUÏDEN. Illustratie uit de ‘Antiquitates Germanicae’, 1714. (bl. 209)

AFB. 69
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XVIIIde-eeuwsche uitbeeldingen betreffende de Germaansche
oudheid

1. GERMAANSCHE SLAGORDEN. Illustratie door A. Schut, voor 1700. Geheel gecopieerd naar
de prent uit Cluverius (afb. 61) met uitzondering van de toren rechts met de zieneres Veleda
en de beide vrouwen. (bl. 206)

2. GERMAANSCHE OFFERPLECHTIGHEID. Illustratie door A. Schut, vóór 1700. De vormen der
afgodsbeelden van Zon en Maan zijn direct ontleend aan een boekje uit het jaar 1613. (bl.
206 en 208)

AFB. 70
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De Germaansche oudheid volgens de ‘antiquitates Germanicae’
(1714)

1. ‘KONING DER FRANKEN’, houtsnede uit Lazius, ‘De Gentium migrationibus’, 1557. De bron
van deze voorstelling is een relief op de zuil van Theodosius te Constantinopel. (bl. 56, 167)

2. DE KONING DER FRANKEN. Illustratie uit de ‘Antiquitates Germanicae’, geheel naar de vorige
voorstelling. (bl. 206)
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3. MARCOMAN. De hoofdfiguur is naar Lazius; het tafereel op de achtergrond werd door den
anoniemen illustrator toegevoegd. (bl. 206)

1

4. GERMAANSCHE DISCHGEWOONTEN. Gevolgd naar de illustratie bij Cluverius (afb. 62 ). (bl.
206)

AFB. 71
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XVIIIde-eeuwsche uitbeeldingen betreffende de Germaansche
oudheid

1. GERMAANSCHE OFFERPLECHTIGHEID. Illustratie door J.E. Grave, ± 1785. (bl. 208)

2. ‘BATAVIEREN’. Ill. door R. Vinkeles naar J. Buys voor J. Kok, ‘Vaderl. Woordenboe’, 1786.
(bl. 57)
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3. CLAUDIUS CIVILIS. Titelprent door R. Vinkeles bij het gelijknamige heldendicht door F. van
Steenwijk, 1774. In de 18de eeuw vervagen de grenzen tusschen het primitieve en het
heroïsche. De held Civilis verschijnt in verzorgd-primitieve kleeding. Het traditioneele costuum
2

van den held is (met uitzondering van het schoeisel!) verworpen. Vgl. ook afb. 48 . (bl. 209)

4. GERMAANSCHE LIJKPLECHTIGHEID. Prent door R. Vinkeles voor E.M. Engelberts, ‘Aloude
2

Staat’, 1790. Een in alle opzichten verzwakte copie van afb. 62 . De lijkspelen zijn vervangen
door het paard en de met pathetische gebaren treurende vrouwen. Elke aanduiding der
weduwen-verbranding ontbreekt. (bl. 207)

AFB. 72
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De opstand van Claudius Civilis

Foto Rijksmuseum.
1. CLAUDIUS CIVILIS WEGGEVOERD EN ZIJN BROEDER JULIUS PAULUS GEDOOD. Schilderij door
O. Vaenius, 1612. Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 213)

2. DEZELFDE SCÈNE ALS BOVEN. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, uit de reeks
‘Batavorum cum Romanis bellum’, 1612. (bl. 230)
De opstand der Bataven onder Claudius Civilis gold als het prototype van de strijd tegen
Spanje. Men lette verder op het verschil in kleedij tusschen Romeinen en Bataven.

AFB. 73
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Foto Rijksmuseum.
DE SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS

1. Schilderij door O. Vaenius, 1612. Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 213)

2

2. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (als afb. 73 ). (bl. 213)

Foto Rijksmuseum.
3. FEESTMAAL. Schilderij uit Vaenius' reeks betreffende de opstand der Bataven, 1612.
Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 214)
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4. ALLEGORISCH MINNEFEEST. Schilderij door P. Pourbus, ± 1560. Londen, Wallace Collection.
(bl. 214)

Afb. 3. Vormt wellicht het uitgangspunt voor Vaenius' onderneming. In elk geval
heeft dit schilderij weinig aanknoopingspunten met het historische verhaal, maar
des te meer met de traditioneele tuinfeesten van afb. 4.
AFB. 74
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1. BRINIO OP HET SCHILD GEHEVEN. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (als afb.
2

73 ). (bl. 230)

Foto Rijksmuseum.
2. BRINIO OP HET SCHILD GEHEVEN. Schilderij door O. Vaenius, 1612. Amsterdam Rijksmuseum
(bl. 230)
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1. BRINIO OP HET SCHILD GEHEVEN. Ontwerp door G. Flinck voor een der boogvelden op de
galerij van het Amsterdamsche stadhuis, 1659. Hamburg, Kunsthalle. (bl. 224.en 230)

2. BRINIO OP HET SCHILD GEHEVEN. Ets door Simon Frisius bij Cluverius, ‘De Germania antiqua’,
1616 (bl. 195)
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1. BRINIO OP HET SCHILD GEHEVEN. Schilderij door J. Lievens, 1661. Amsterdam, Paleis op
den Dam. (bl. 225 en 230)

2

2. Schilderij door O. Vaenius, 1612. Amsterdam, Rijksmuseum. (= afb. 75 )

1

3. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius 1612. (= afb. 75 )
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1. BATAAFSCHE VROUWEN EN KINDEREN, TOEZIENDE NAAR HET VERLOOP VAN DE SLAG BIJ XANTEN.
2

Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (als afb. 73 ). (bl. 215 en 230)

2. CLAUDIUS CIVILIS NEEMT VÓÓR DE SLAG BIJ XANTEN AFSCHEID. Ontwerp door F. Bol, ± 1659.
München, Graphische Sammlung. (bl. 221)
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CLAUDIUS CIVILIS BEGEEFT ZICH IN DE SLAG TE XANTEN.

Ontwerp door J. Ovens voor een der
boogvelden op de galerij van het Amsterdamsche stadhuis, ± 1662. Hamburg, Kunsthalle.
(bl. 230)
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CLAUDIUS CIVILIS BEGEEFT ZICH IN DE SLAG TE XANTEN.

Ontwerp door J. Ovens voor een der
boogvelden op de galerij van het Amsterdamsche stadhuis, ± 1662. Hamburg, Kunsthalle.
(bl. 227)
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SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS.

Ontwerp door G. Flinck voor een der boogvelden op
de galerij van het Amsterdamsche stadhuis, 1659. Hamburg, Kunsthalle. (bl. 224 en 230)
2

Voor de invloed van Tempsta's ets naar Vaenius vgl. afb. 83 .
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SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS.

Schilderij door G. Flinck en J. Ovens, Amsterdam,
Paleis op den Dam.
In 1659 werd aan Flinck de decoratie van de acht boogvelden op de galerij van het
Amsterdamsche stadhuis opgedragen. Bij zijn dood in 1660 was slechts het eerste doek
der reeks gedeeltelijk gereed gekomen. In 1662 werd dit door Ovens voltooid, ter vervanging
van een inmiddels geweigerd werk van Rembrandt met hetzelfde onderwerp. (bl. 227 en
230)
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1. samenzwering van claudius civilis. Ontwerp door J. Ovens voor een boogveld op de galerij
van het Amsterdamsche stadhuis, ± 1662. Berlijn, Prentenkabinet. (bl. 227)

2. SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (= afb.
2

74 ). (bl. 230)
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Heroïsche vormen bij Rembrandt en bij zijn tijdgenooten

1. HET OVERGEBLEVEN FRAGMENT VAN REMBRANDT'S SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS, ±
1661. Stockholm, Nationalmuseum. (bl. 226)

2. VERHEERLIJKING VAN DE BURGEMEESTEREN VAN AMSTERDAM. Anonieme 17de eeuwsche
teekening. Hamburg, Kunsthalle. (bl. 233)
De in dit ontwerp ten toon gespreide zin voor allegorieën is nog geheel en al dezelfde als
in Francken's historie-stuk op de troonsafstand van Karel V. (afb. 2)
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De opstand van Claudius Civilis

SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS.

Schetsteekening door Rembrandt, ± 1662. München,
Graphische Sammlung (HdG. 409).
Uit deze teekening, waarschijnlijk door Rembrandt geschetst naar zijn schilderij ter
herinnering, voordat dat werd versneden, krijgt men een indruk van de plaats, die het ons
overgeleverde detail in het geheel heeft ingenomen. (bl. 232)
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1. SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS. Schets door Rembrandt, ± 1661. München,
Graphische Sammlung (HdG. 411). (bl. 232)

2. ALS BOVEN. (HdG. 412). (bl. 232)
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1. OVERROMPELING DER ROMEINEN.
Schilderijen door J. Jordaens, ± 1662. Amsterdam, Paleis. (bl. 225)

2. VREDE TUSSCHEN CIVILIS EN CEREALIS.

3. NACHTELIJKE OVERVAL DER BATAVEN. Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (als
2

afb. 73 ). (bl. 212)

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

4. NACHTELIJKE OVERVAL VAN GIDEON OP HET KAMP DER MIDIANIETEN (Richteren 7:9). Ets door
A. Tempesta, 1613. (bl. 212)
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Invloed van Tempesta op Rembrandt

1. CONSUL QUINTUS FABIUS MAXIMUS BEVEELT ZIJN VADER VAN HET PAARD TE STIJGEN. Schilderij
door Rembrandt, 1655. Belgrado, Koninklijke Verzameling. (bl. 217)
De enscèneering van dit tafereel, dat waarschijnlijk oorspronkelijk voor het Amsterdamsche
stadhuis bestemd was, herinnert in menig opzicht aan de achtergronden op de prenten van
1

1

Tempesta naar Vaenius (vgl. ook afb. 75 en 78 ).

2. CIVILIS VERLEENT LIJFSBEHOUD AAN DE BEZETTING VAN EEN DOOR HEM VEROVERDE ROMEINSCHE
VESTING.

2

Ets door A. Tempesta naar O. Vaenius, 1612 (als afb. 73 ). (bl. 231)
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Pseudo-historische afbeeldingen: latere omdoopingen

Foto Rijksmuseum.
1. TRAP IN HET HOF VAN HOLLAND TE 'S GRAVENHAGE. Schilderij, toegeschreven aan C. Fabritius,
± 1650. Amsterdam, Rijksmuseum.
Dit werk gold op het eind van de 18de eeuw als ‘De Binnentrap van het Oude Hof te Delft,
waar men in 't verschiet Prins Willem den Eersten ziet afkomen met een boek in zijn hand,
zijn hondje hem verwelkomende onder aan de trap’. (bl. 240)

2. SIMSON ZIJN SCHOONVADER BEDREIGEND. Schilderij door Rembrandt, ± 1635. Berlijn, Keizer
Friedrich Museum.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

Sedert de 18de eeuw en tot ver in de 19de heette dit stuk, ‘Adolf van Gelder, zijn gevangen
vader bespottend’. (bl. 239)
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Afbeeldingen van pseudo-historische feiten

EEN HAARLEMSCHE KOGGE DOORBREEKT DE KETTING VOOR DE HAVEN VAN DAMIATE.

Gravure

door Nicolaas Clock, 1595. (bl. 245 en 248)
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1. INNEMING VAN DAMIATE. Schilderij door Cornelis Claesz. van Wieringen, ± 1620. Haarlem,
Frans Halsmuseum. (bl. 246 en 251)

2. INNEMING VAN DAMIATE. Gobelin door Jos. Thienpont naar Van Wieringen, 1629. Haarlem,
Stadhuis. (bl. 247 en 251)
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INNEMING VAN DAMIATE.

Gebrandschilderd glas door Willem Thibaut, 1597. Gouda, St.
Janskerk. (bl. 245 en 249)
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Daden der kruisvaarders (Italie en Nederland)

o

1. INNEMING VAN CONSTANTINOPEL. (A 1204). Schilderij door Jac. Palma il Giovane, ± 1585.
Venetie, Dogenpaleis.
Een vergelijking met dit kunstwerk is kenmerkend voor het gemoedelijkere karakter der
gelijktijdige Noordnederlandsche geschied-uitbeelding; vgl. afb. 90-92. (bl. 252)

2. INNEMING VAN DAMIATE EN VERMEERDERING VAN HET HAARLEMSCHE WAPEN MET ZWAARD EN
KRUIS. Ets door Romein de Hooghe, ± 1685. (bl. 248 en 252)
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Afbeeldingen van pseudo-historische feiten

1. ‘BOERENDANS OM DE KERK TE ASSENDELFT’. Gravure door J. Saenredam, 1596. (bl. 252)

o

2 DANSWOEDE TE KOLBECK (A 1012). Illustratie uit J.L. Gottfried, ‘Historische Chronyck’, ed.
1660. (bl. 253)
Een sage van dansers om de kerk te Assendelft is niet bekend, waarschijnlijk heeft
Saenredam voor de enscèneering van een oud motief de kerk van zijn woonplaats Assendelft
gebruikt.
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1. DE VROUWEN VAN WEINSBERG. Schilderij door J.C. van 't Woudt, 1602. Leiden Lakenhal.
(bl. 254)

2. DE VROUWEN VAN WEINSBERG. Gravure door Z. Dolendo naar J. de Gheyn. Illustr. uit Daniel
Heinsius, ‘Spieghel van de doorluchtige vrouwen’, 1606. Hoewel de sage sedert 1588 ook
in Haarlem werd gelocaliseerd, bleef de beeldende kunst vasthouden aan de oorspronkelijke
uitheemsche versie (bl. 254)
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o

1. ST. ELISABETHSVLOED (A 1421). Anoniem N. Nederlandsch schilderij, ± 1480. Amsterdam,
Rijksmuseum.
In deze en de volgende afbeeldingen van de St. Elisabethsvloed gaan wij na, in hoeverre
het sedert 1512 algemeen bekende verhaal van het door een kat geredde kind in de wieg
door de kunstenaars is uitgebeeld. Op deze afb. vindt men het genoemde motief inderdaad,
maar op een onopvallende plaats en zeer klein (op de reproductie niet te zien). (bl. 256)

2. ‘HOLLAND’. Anonieme houtsnede uit Seb. Münster, ‘Cosmographia universalis’, Basel
1552. (bl. 256)
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DE ST. ELISABETHSVLOED.

Illustratie door R. de Hooghe naar A. Houbraken uit Balen,
‘Beschrijving van Dordrecht’, 1677. De letter B, aanduidende ‘het kint in de wiegh ghesalveert’
vindt men op deze prent tweemaal (zie de pijltjes). (bl. 257)
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o

1. WATERSNOOD BIJ WINSCHOTEN (A 1686). Ets door Jan Luyken bij J.L. Gottfried, Historische
kroniek, ed. 1698, later gebruikt als illustratie van de St. Elisabethsvloed. (bl. 257/8)

o

2. DE KAT OP DE WIEG (A 1421). Schilderij door J.H. Egenberger, ± 1855, onderdeel van de
Galerij DeVos, gewijd aan de vaderlandsche geschiedenis. Stedelijk museum, Amsterdam.
(bl. 258)
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De schrijver verklaart, in zijn gedicht de kat te hebben weggelaten, ‘als een onpoëtisch
wezen’. (bl. 258)

AFB. 99

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

*102

I. GRAAF HERKENBALD BEWERKT OP ZIJN STERFBED EIGENHANDIG DE TERECHTSTELLING VAN ZIJN
NEEF EN OPVOLGER, DIEN HIJ TER DOOD VEROORDEELD HAD. - II. DE HOSTIE, HEM DOOR DEN
BISSCHOP OP GROND VAN DEZE ‘MOORD OP EEN BLOEDVERWANT’ GEWEIGERD, IS HEM OP
WONDERBAARLIJKE WIJZE IN DE MOND GEVLOGEN ALS BELOONING VOOR ZIJN STRIKTE
RECHTVAARDIGHEID. Gobelin ± 1460 naar schilderingen van 1454 door Rogier van der Weyden

in het stadhuis te Brussel (in 1695 verbrand). Bern, Historisch Museum. (bl. 263)
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1. GRAAF HERKENBALD DOODT ZIJN NEEF. Anoniem schilderij ± 1530. Hoorn, West Friesch
Museum. (bl. 265)

2. HETZELFDE ONDERWERP. Prent door Heinrich Aldegrever, 1553 naar één der in 1521 door
Dürer ontworpen wandschilderingen in het stadhuis te Neurenberg. (bl. 265)
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HOSTIEWONDER VAN GRAAF HERKENBALD. Brusselsch gobelin, bestemd voor de St. Pieterskerk

te Leuven, 1513. Brussel, Musée du Cinquantenaire.
De volgorde der scènes is:

1. De jonge vost vergrijpt zich aan een der hofdames (links).
2. Herkenbald brengt hem eigenhandig ter dood (rechts).
3. Hostiewonder (midden).
In overeenstemming met de bestemming neemt hier het slottafereel met het wonder de
belangrijkste plaats in. (bl. 264)
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VONNIS VAN GRAAF HERKENBALD.

Anoniem Keulsch schilderij, ± 1515/20. Keulen,
Wallraf-Richartz-Museum.
Het schilderij behoort tot een reeks van drie rechtsgevallen, in tegenstelling met de vorige
uitbeelding is hier aan de terechtstelling de voornaamste plaats ingeruimd. (bl. 263)
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o

1. OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III OVER DEN BALJUW VAN ZUID-HOLLAND (z.g. A 1336). Prent
door Willem Swanenburg naar Wtewael, 1606. (bl. 267)

2. HETZELFDE ONDERWERP. Prent door Barth. Dolendo, 1613. (bl. 268)
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1. DE BALJUW TRACHT DE KOE TE KOOPEN.

2. DE BALJUW LAAT DE KOE WEGDRIJVEN.

3. DE BOER BEKLAAGT ZICH BIJ DEN GRAAF.

H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800

4. DE SCHOUT VAN DORDRECHT ONTVANGT DE BRIEF, DIE HEM EN DEN BALJUW AAN HET HOF
ONTBIEDT.

2

5. DE GRAAF HOORT DE BEIDE PARTIJEN. (Voor het 6de tafereel zie afb. 104 ).

6. DE SCHOUT GEEFT DEN BOER SCHADEVERGOEDING; DE WEDUWE VAN DEN BALJUW BIJ DE
LIJKKIST VAN HAAR MAN.
OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III.

Prent door Barth. Dolendo, 1613. (bl. 268)
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1. OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III. Schilderij door Claes Heek, bestemd voor de schepenkamer
te Alkmaar, 1618. Alkmaar, Stedelijk Museum. (vl. 270 en 274)

2. HETZELFDE ONDERWERP. Oude copie naar het anonieme schilderij, dat in 1619 aan het
stadhuis te Naarden werd geschonken. Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 273 en 275)
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OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III.

Anoniem schilderij in het stadhuis te Gorinchem, 1624. De
indeeling met de medaillons ter weerszijden van het groote middentafereel wijst op invloed
van de prentkunst. (bl. 274)
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1. Reeks A No. 1
Foto Rijksmuseum.

2. Reeks B No. 1
Foto Rijksmuseum.
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2

3. Eigenhandige copie naar 108 . (bl. 273)
DE BALJUW TRACHT DE KOE TE KOOPEN, MAAR DE BOER WIJST ZIJN AANBOD VAN DE
HAND.

Teekeningen door Willem Buytewech, behoorende tot drie reeksen, oorspronkelijk
elk van 6 tafereelen uit de geschiedenis van het Oordeel van Graaf Willem III.
No. 1 (reeks A, 1618) Amsterdam, Rijksmuseum. No. 2 (reeks B, 1619)
Amsterdam, Rijksmuseum. No. 3 Rotterdam, Museum Boymans. (bl. 271)
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1. Reeks A (1618) No. 2
DE BALJUW DWINGT DEN BOER HET GELD AAN TE NEMEN.

2. Reeks B (1619) No. 2
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3. Reeks A (1618) No. 3
DE BALJUW LAAT DE KOE WEGDRIJVEN.

4. Reeks B (1619) No. 3

Teekeningen door W. Buytewech. Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 271)
Foto's Rijksmuseum.
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1. DE BOER BEKLAAGT ZICH BIJ DEN GRAAF. Reeks B (1619) No. 4

2. DE SCHOUT VAN DORDRECHT ONTVANGT EEN BRIEF VAN DEN GRAAF. Reeks B (1619) No. 5
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DE TERECHTSTELLING IN DE ZIEKENKAMER.

3. Reeks A (1618) No. 6

4. Reeks B (1619) No. 6

Teekeningen door W. Buytewech. Amsterdam, Rijksmuseum. (bl. 272)
Foto's Rijksmuseum.
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1 en 2. OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III. Ontwerpteekeningen door Pieter Couwenhorn, voor
een gebrandschilderd glas in het Leidsche stadhuis, 1627/28. Leiden, Gemeente archief.
(bl. 275)
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3. HETZELFDE ONDERWERP. Schilderij door N. van Galen in het stadhuis te Hasselt (Overijsel),
1657. (bl. 279)
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1. DE BALJUW LAAT DE KOE WEGDRIJVEN. Titelprent bij een tooneelstuk ‘Baillju van Suydt
Hollandt ofte Ghetoomde Vermetelheyt’ door Goudanus, 1630. (bl. 276)

2. ‘IUSTITIE VAN WILLEM DE GOEDE’. Prent door Salomon Savery, ± 1640, navolging van de
2

prent door Dolendo van 1613 (afb. 104 en 105). (bl. 277)
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OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III.

Prentjes door Cl. J. Visscher, ± 1650, copieën naar de
nevenstaande prent van Savery. (bl. 278)
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OORDEEL VAN GRAAF WILLEM III. Illustratie door Romeyn de Hooghe bij M. Balen, ‘Beschrijving

van Dordrecht’, 1677. (bl. 279)
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o

1. DE GOUVERNEUR VAN ZEELAND VERGRIJPT ZICH AAN EEN BURGERSVROUW (z.g. A 1474).
Illustratie door J.v. Vliet naar A.v.d. Venne bij J. Cats, ‘Selfstrijt’, ed. 1628. (bl. 282)

2. OORDEEL VAN KAREL DEN STOUTE. Anonieme prent, ± 1650. De geschiedenis van een
gouverneur van Zeeland, die door Karel den Stoute ter dood veroordeeld werd, leverde een
tegenhanger tot de ‘Iustitie van Graaf Willem den Goede’. (bl. 282)
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1. FLORIS V ONTEERT DE VROUW VAN GERARD VAN VELSEN. Illustratie bij T.v. Domselaer,
‘Beschrijvinge van Aemstellandt’, 1664. (bl. 286)

o

2. DE TERECHTSTELLING VAN GERARD VAN VELSEN (A 1296). Prent door Exp. Sillemans, ±
1645. De prent diende als tegenhanger tot die betreffende de rechtsgevallen van Graaf
Willem den Goede (afb. 112) en Karel den Stoute (afb. 115). (bl. 283 en 286)
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1. REGULUS IN EEN SPIJKERTON TER DOOD GEBRACHT. Fresco door Giulio Romano, Mantua,
Palazzo del Te, 1530. (bl. 285)

2. Prent door Georg Pencz, 1535. (bl. 285)
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o

3. GERARD VAN VELSEN TE LEIDEN IN EEN SPIJKERTON GEROLD (z.g. A 1296). Illustratie uit T.v.
Domselaer, ‘Beschrijvinge van Aemstellandt’, Amst. 1664. (bl. 286)
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*120

1. GERARD VAN VELSEN IN GESPREK MET DEN GEVANGEN GRAAF FLORIS V. OP DE ACHTERGROND
DE GEEST VAN VELSEN'S BROER.

2. GERARD VAN VELSEN DOORSTEEKT DEN OP EEN PAARD GEBONDEN GRAAF FLORIS V.

Teekeningen door Pieter Quast, ± 1645. Rotterdam, Atlas van Stolk. (bl. 286)
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3. MERKWAARDIGHEDEN VAN HOLLAND (BRITTENBURG - HONDSBOSSCHE ZEEWERING - MEERMIN
VAN PURMEREND - 365 KINDEREN VAN DE GRAVIN VAN HENNEBERG).
Illustratie door P. Kaerius in Guicciardini, ‘Description de touts les Pays-Bas’, 1613. (bl. 287)
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*121

BLAADJE MET DE GESCHIEDENIS VAN DE GRAVIN VAN HENNEBERG.

Waarschijnlijk dateerend uit
de 18de eeuw en in de kerk te Loosduinen aan de bezoekers verkocht. (bl. 288)
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*122

1. ZEEMONNIK.

2. ZEEBISSCHOP.

Houtsneden door A. van Leest (1572), in 1601 door Z. Heyns afgedrukt in zijn
‘Dracht-Thoneel’. (bl. 291)
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