
Tot den goetwilghen Leser 
 

 

Al sinds jaar en dag word ik gegrepen door het realisme en chiaroscuro van Caravaggio en zijn 

navolgers. Het eerste kader voor mijn scriptie was gezet: de caravaggisten. Omdat ik graag een 

onderzoek wilde doen waar vanuit de wetenschap en de museumwereld behoefte aan was, nam ik 

contact op met Liesbeth Helmus, conservator Oude Kunst in het Centraal Museum te Utrecht. Al 

enige jaren bestond het plan om eens een tentoonstelling over Nicolaus Knupfer en de theatrale 

schilderkunst te maken en onderhield zij contact met het Museum der bildenden Künste in Leipzig, 

de geboorteplaats van Knupfer, en Jo Saxton, auteur van de onlangs verschenen 

Knupfermonografie. Gezien het beperkte aantal studiepunten en de bijbehorende uren, leek het 

onderzoek te veelomvattend te zijn voor enkel een masterthesis. De suggestie om mijn scriptie te 

combineren met een onderzoeksstage werd enthousiast ontvangen en zo kon ik drie keer zoveel tijd 

en energie steken in het onderwerp dat mij zo aansprak.  

 

En toen begon de kennismaking met Knupfer, met viermaal een dozijn aan boeken over toneel, 

rederijkers, toneelbouw, bentvueghels, carvaggisten, tig monografieën… Maar dat mocht de pret 

niet drukken, sterker nog, met de bekende scriptiedips werd ik nauwelijks belast. Dankzij het 

prachtige onderwerp, maar zeker ook dankzij de plezierige omgeving van het museum, kon ik naar 

hartelust werken. Felice en Alice, mijn kamergenoten, wil ik dan ook hartelijk bedanken voor hun 

gezelligheid, hun grote woordenschat, het kijkje in de keuken van het museum en natuurlijk de 

gedeelde passie voor de oude kunsten.  

Bovenal wil ik Liesbeth bedanken, in de eerste plaats voor het creëren van de stageplek, 

maar vooral ook voor je kritische blik en de vrijheid en het vertrouwen die je me gaf. Met plezier 

denk ik terug aan je paardrijverhalen en je trots op de zogenaamde Afdeling Oude Kunst dat wij 

met z’n vieren vormden.  

 Grote dank gaat uit naar mijn docentbegeleider Karolien de Clippel. Haar uitgebreide, 

kritische en uiterst taalgevoelige commentaar in combinatie met een enorm enthousiasme is 

uitzonderlijk en prijzenswaardig. Zij is met recht een aanwinst voor de Universiteit Utrecht.  

 

Tot slot mag ik op deze plek een aantal personen niet vergeten. Mama, koningin in het aanstippen 

van lelijke typefouten, dubbele woorden en ambigue uitdrukkingen. Lise, mijn plaatjesassistent. 

Gelukkig was jij net zo ongezond perfectionistisch als ik: met of zonder punt, cursief of niet, dit 

lijntje is langer dan op de vorige pagina. Jan, wat moet ik zonder jou en je p.c.? De layout was aan 

jou wel besteed. Heerlijk, dank je wel, de opmaak van de tekst en de bijlagen is prachtig 

geworden. Op naar Madrid! 
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Inleydinge 
‘Stomme vertooningen’ op het doek 

 

 

Het is met zo een tafereel [schilderij], gelyk met een vertooning op een Theater, daar alles 

vertoond word of het waarlyk gebeurden. 

Gerard de Lairesse, Het Groot Schilderboeck (1707) 

 

 

Schilderkunst en dichtkunst, een haat-liefdeverhouding. Reeds eeuwenlang wedijverden beide 

disciplines om superioriteit in de kunsten, maar even zo lang worden zij elkaars evenbeeld 

genoemd. Zowel klassieke auteurs zoals Simonides (ca. 556-468 v. Chr.) en Plutarchus (ca. 46-120 

na Chr.), als zeventiende eeuwse theoretici, waaronder Karel van Mander (1548-1606), 

propageerden dat Schilderije stom ghedicht is, en t'Ghedicht sprekende schilderije. 1  In de 

zeventiende en achttiende eeuw werd het toneel, voortgekomen uit de dichtkunst, steeds vaker 

gezien als voorbeeld voor de schilderkunst en vice versa. Traktaten over beide kunstdisciplines 

gebruikten op elkaar geïnspireerde richtlijnen. Zo werd van de schilderkunst verwacht dat ze 

dezelfde realiteit bevatte als een stomme vertooning op het podium, terwijl de tableaux vivants op 

het toneel zo gepositioneerd werden als waren het levende schilderijen. Op het toneel verlangde 

men dezelfde lichaamshoudingen, hetzelfde illusionistische perspectief en hetzelfde (gebruik van) 

decorum zoals dat in de schilderkunstige traktaten aangeleerd werd. Sinds de vroege twintigste 

eeuw is de relatie tussen het toneel en de schilderkunst steeds vaker aanleiding voor 

wetenschappelijk onderzoek geworden. Oskar Fischel markeert het begin van de discussie over de 

relatie tussen beide kunsten en boog zich in een tweedelig artikel uit 1935 over de vraag [if] there 

[is] any good reason why the history of the theatre should still be regarded as a thing a part from 

the history of art? Beide kunsten behandelen volgens hem immers dezelfde thema’s en putten uit 

dezelfde fund of imagery.2 Kort na het verschijnen van Fischels artikel, publiceerde een van zijn 

studenten, Sturla Gudlaugsson, een dissertatie die specifiek gericht was op de relatie tussen 

schilderkunst en theater in de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden. In Ikonografische 

Studien über die holländische Malerei und das Theater des 17. Jahrhundert richt Gudlaugsson zich 

vooral op de historieschilderkunst van Rembrandt en het komische genre van Jan Steen (ca. 1625-

1679), maar wijdt ook enkele passages aan het werk van Nicolaus Knupfer (1603/09-1655).3 

Nicolaus Knupfer (fig.1) werd geboren in Leipzig en trok, waarschijnlijk vluchtend voor de 

verwoestende gevolgen van de Dertigjarige Oorlog, naar Utrecht. Vanaf 1630 was hij werkzaam als 

assistent en leerling bij de vader van de Utrechtse schilderkunst, Abraham Bloemaert (1564-1651).4 

Knupfer schilderde originele thema’s en deed dat bij voorkeur op theatrale wijze. Hoewel sommige 

                                                                    
1 Van Mander 1604: fol. *2r. 
2 Fischel 1935: 4. 
3 Gudlaugsson 1938. 
4 Saxton 2005: 36. 
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van zijn onderwerpen zeldzaam waren in de schilderkunst, hoefden ze niet uitzonderlijk te zijn in 

andere kunsten zoals het toneel. In de periode waarin de Duits-Utrechtse schilder een aantal 

voorstellingen maakte over de Bijbelse figuur Salomon, werd evenzeer Vondels Salomo (1648) 

geschreven en opgevoerd. De Dood van Virginia, een onderwerp waaraan Knupfer in de jaren 

twintig een schilderij wijdde, was sporadisch in de beeldende kunst. Opmerkelijk is dat slechts een 

aantal jaren eerder, en meer in het bijzonder in 1618, Virginia’s Treurspel van Abraham van Mildert 

gespeeld werd op het podium van de Nederduytsche Academie in Amsterdam.5 Jo Saxton heeft in 

haar onlangs verschenen monografie over Knupfer een aantal van zijn schilderijen in verband 

gebracht met het toneel. Saxton gaat bovendien in het Bulletin van het Rijksmuseum met Kees 

Schoemaker in discussie over de vraag of Knupfers Bordeelscène of de Verloren Zoon gebaseerd zou 

was op Willem Dircksz. Hoofts Hedendaegsche Verlooren Zoon (1630) dan wel op een 

ongepubliceerd stuk van Vondel over Het huwelijk van Messalina en Gaius Silius. 6  Eerder al 

brachten Albert Heppner, Pieter J.J. van Thiel en Ben Albach het werk van respectievelijk Jan 

Steen, Nicolaes Moeyaert (ca. 1592-1655) en Rembrandt (1606/07-1669) in verband met het 

(rederijkers-) toneel.7 Over Steen zijn bovendien meerdere studies verschenen die expliciet ingaan 

op de invloed van het eigentijdse toneel op zijn werk en zijn gebruik van komische figuren.8  

De theatrale schilderkunst in de Domstad lijkt zich in de schaduw te bevinden van de 

Amsterdamse en Leidse ontwikkeling. Mijns inziens zou dit een gevolg kunnen zijn van het feit dat 

het centrum van de zeventiende-eeuwse toneelproductie niet in Utrecht, maar in Amsterdam lag, 

gevolgd door de stad van de bonae litterae (de schone letteren), Leiden.9 Naast de komedianten 

van Steen, zijn een aantal werken van Pieter Quast (ca.1606-1647) en Jan Miense Molenaer 

(ca.1610-1668) direct in verband te brengen met het toneel. Beide kunstenaars schilderden een 

aantal scènes uit Bredero’s treurspel Lucelle (1616). Ook Nicolaes Moeyaert liet zich inspireren door 

een toneelstuk van Bredero. De personages in zijn Keuze tussen jong en oud zijn afkomstig uit het 

blijspel Moortje (1615). 10  Inmiddels is ook aangegeven dat, afgezien van Knupfers theatrale 

historiestukken, de Utrechters een cruciale rol gespeeld hebben in de opkomst van de pastorale 

schilderkunst.11 In het bijzonder Paulus Moreelse (1571-1638), Dirck van Baburen (ca. 1595-1624), 

Jan van Bijlert (1597/98-1671), Hendrick ter Brugghen (1588-1629) en Gerard van Honthorst (1592-

1656) legden zich toe op deze thematiek, die in de vorm van (Italiaanse) herdersspelen geliefd was 

geworden op het Nederlandse toneel. Een groot aantal schilders verbeeldde scènes uit het populaire 

toneelstuk Granida (1605/1615) van Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647), dat gezien wordt als dé 

sleutel in de discussie over de invloed van theater op schilderkunst.12 Tegelijk met de opkomst van 

de pastorale, introduceerden de Utrechtse caravaggisten de figuur ten halve lijve, vaak gehuld in 

fantasiekostuums en in een sterk lichtdonker contrast. Onder deze figuren bevonden zich niet alleen 

                                                                    
5 Saxton 2005: 69. 
6 Saxton 2005b: 205-208. Zie hiervoor ook hoofdstuk vijf. 
7 Heppner 1939: 22-48; Van Thiel 1972-1973: 29-49; Albach 1979: 2-33. 
8 Kirschenbaum 1977; Gudlaugsson 1945; Westermann 1997. 
9 Porteman & Smits-Veldt 2008: 170. 
10 Van Thiel 1972.  
11 Kettering 1983; Van den Brink & De Meyere 1993. 
12 Kettering 1983: 101. 



 6 

herders en herderinnetjes, maar ook een groot aantal muzikanten en andere vrolijke types, die in 

sommige gevallen in verband gebracht kunnen worden met personages uit het toneel.13  

 

Doel en vraagstelling 

In het verleden heeft de focus op de theatrale schilderkunst voornamelijk op plaatsen buiten 

Utrecht gelegen, terwijl de schilders uit deze stad een belangrijke rol hebben gespeeld in de 

ontwikkeling van nieuwe stijlen, composities en thematiek. In verschillende publicaties is 

afzonderlijk aandacht geschonken aan de inventiviteit van de Utrechtse schilders, maar zonder 

daarbij hun positie te bepalen ten aanzien van de ontwikkeling van theatrale schilderkunst in de 

Nederlanden in het algemeen en in Utrecht in het bijzonder. Deze scriptie wil een aanzet geven dit 

hiaat op te vullen en de Utrechtse theatrale schilderkunst van de Gouden Eeuw te verkennen. De 

centrale vraagstelling van deze studie luidt: wat is de rol van de Utrechtse schilders in het ontstaan 

en de ontwikkeling van de theatrale schilderkunst van de Gouden Eeuw?  

Een antwoord formuleren op deze vraag is slechts mogelijk nadat eerst verduidelijkt wordt 

wat hier verstaan wordt onder het begrip theatrale schilderkunst. Theatrale schilderijen kunnen op 

drie manieren verband houden met toneel: ten eerste, door theatrale motieven, ten tweede door 

figuren en, ten derde, door directe verwijzingen naar eigentijdse toneelstukken. Onder theatrale 

motieven worden elementen verstaan die toneelmatig zijn, maar niet direct te relateren zijn aan 

een specifiek toneelstuk. Hierbij valt te denken aan belichting, kostuums, mimiek van de 

personages en hun houdingen, alsook het gebruik van gordijnen, podia of andere architecturale 

elementen die karakteristiek waren voor het toneel. Daarnaast zijn sommige verbeeldde personages 

te identificeren als veelvoorkomende theater- of kluchtfiguren, zoals de dokter, de muzikant, de 

nar of de koppelaarster. Ten slotte is het mogelijk dat een schilderij overeenkomsten vertoont met 

een theatervertoning. Binnen deze stomme vertooningen op het schildersdoek is een onderscheid 

gemaakt tussen pastorale en historische thema’s.  

 Teneinde de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het van belang inzicht te krijgen in een 

aantal deelvragen die uitgewerkt worden in vijf hoofdstukken (bedyfen). In het eerste hoofdstuk 

staat de maatschappelijke en artistieke context van het ontstaan van de theatrale schilderkunst 

centraal. In de zeventiende eeuw kende de Noordelijke Nederland op veel fronten een enorme bloei 

en werd de ontwikkeling van uiteenlopende kunstvormen gestimuleerd. Utrecht ontwikkelde zich 

tot hét schilderkunstige centrum van de Republiek. Tegelijkertijd bevonden de Nederlanden zich in 

een religieus en politiek gezien onrustige periode. De vraag die zich hier stelt is onder meer hoe het 

toneel zich ontwikkelde in deze context. Verder dienen zich ook vragen aan in de stijl van: Wat is 

de oorsprong van de theatrale schilderkunst? Wat zijn de vroegste voorstellingen van toneel? Hoe 

verhoudt de Utrechtse ontwikkeling zich tot die in de rest van de Nederlanden? Kortom: wat waren 

de sleutelmomenten in de ontwikkeling van de theatrale schilderkunst? Het tweede en derde 

hoofdstuk gaan in op de theatermotieven en –personages in het repertoire van de Utrechtse 

schilders. In de laatste twee hoofdstukken tot slot, wordt getracht een aantal pastorale en 

                                                                    
13 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 11-13, 24; Franits in Spicer & Orr 1997-1998: 114-120; Franits 2004; 

Gudlaugsson 1938: 68; Westermann 1997: 255. 
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historiestukken in verband te brengen met het zeventiende-eeuwse toneel. In slotconclusie zullen 

uiteindelijk deze vijf hoofdstukken samengebracht worden om zo een antwoord te kunnen 

formuleren op de hoofdvraag. 

 

Methode 

Dit interdisciplinaire onderzoek combineert kunsthistorische methoden, zoals objectanalyse, met 

een uitgebreide literatuurstudie die put uit puur kunsthistorische studies, aangevuld met een groot 

aantal publicaties van auteurs uit andere vakgebieden. Voor het in kaart brengen van de 

maatschappelijke en artistieke context is gebruik gemaakt van een aantal basispublicaties op het 

gebied van Utrechtse geschiedenis (De Bruin (ed) 2000), toneel- en literatuurhistorie (Porteman & 

Smits-Veldt, 2008; Smits-Veldt 1990; Schenkeveld-Van der Dussen 1994) en rederijkerswezen (Van 

Dixhoorn 2004). Het tweede en derde hoofdstuk zijn grotendeels gebaseerd op kunsthistorische 

literatuur met als bijzonder aandachtspunt de Utrechtse schilderkunst (Spicer & Orr 1997-1998; De 

Meyere 2006), maar ook kostuumhistorische publicaties (De Winkel 2006) en onderzoeken naar de 

toneelfiguren in Jan Steens werk (Chapman 1996, Kloek & Wheelock 1996; Gudlaugsson 1945; 

Westermann 1997). Het vierde hoofdstuk, waarin de pastorale schilderkunst centraal staat, is 

voornamelijk gebaseerd op de publicaties van Kettering (1983), de tentoonstellingscatalogus Het 

gedroomde land van het Centraal Museum (1993) en een artikelenreeks van Gudlaugsson (1948-

1949). Voor het laatste hoofdstuk is Kirschenbaums publicatie (1977) over Steens religieuze en 

historische werk van belang geweest, evenals Gudlaugssons dissertatie (1938) en Saxtons monografie 

van Knupfer (2005). Een groot aantal van de gebruikte zeventiende-eeuwse toneelpublicaties waren 

beschikbaar via de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, waar met groot genoegen 

gebruik van is gemaakt.  

In dit onderzoek ligt de nadruk op schilderijen van Utrechtse kunstenaars die gedurende de 

zeventiende eeuw vervaardigd zijn. Tekeningen, prenten of andere beeldende kunstvormen worden 

in principe buiten beschouwing gelaten, tenzij ze dienst kunnen doen als betekenisvol 

vergelijkingsmateriaal. In sommige gevallen kan een zestiende-eeuwse gravure of een zeventiende-

eeuws titelblad of illustratie uit een toneelstuk meer inzicht geven in de bron waarop de schilder 

zich gebaseerd heeft. Schilderijen die in aanmerking komen voor dit onderzoek hebben een 

verhalend onderwerp of bevatten een mogelijk toneelpersonage. Op die manier worden stillevens 

met afbeeldingen van toneelpublicaties, zoals Jan Davidsz. de Heems Boekenstilleven (fig. 30, 31) 

met daarop een afbeelding van Bredero’s Treurspel van Roddrick ende Alphonsus (1620), 

uitgesloten.14  

 

Beperkingen van dit onderzoek 

De kracht van dit onderzoek, de interdisciplinariteit, is tevens een van de beperkingen. Voor een 

afstuderende kunsthistorica zijn tijd en mogelijkheden te gelimiteerd om geheel vertrouwd te raken 

                                                                    
14 Twee andere stillevens met toneelpublicaties zijn van de hand van Jan Jansz Trecks Vanitas (1648) met daarop Theodoor 

Rodenburghs toneelstuk ‘t Quaedt syn meester loondtmet (1618); en Samuel van Hoogstratens Brievenbord (1662) met 

daarop The Rump or the mirror of the Late Times (1618) van John Tatham. 
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met de uiteenlopende vakgebieden. Het is een onhaalbare kaart om alle toneelstukken uit de 

zeventiende eeuw te lezen, alle rekwisieten en kleding op schilderijen te herkennen als zijnde 

typisch theatraal, nieuwe theatrale schilderijen te ontdekken of bestaande te herinterpreteren. In 

dit onderzoek is op sommige punten geprobeerd een aanzet te geven tot herinterpretatie (zoals bij 

Gerard Kuyls Granidavoorstelling, Bors Voorstelling uit ‘Het Spaens heydinnetje’ en Knupfers De 

dood van Achilles). Voor het staven van deze suggesties is uitgebreider onderzoek nodig en 

eventuele samenwerking met een neerlandicus, kostuumdeskundige, fysiognomiedeskundige en/of 

theaterwetenschapper. 

Een andere beperking van dit onderzoek betreft de toegankelijkheid van het toneel in de 

zeventiende eeuw, en in het bijzonder voor kunstenaars. Hoewel er veel literatuur verschenen is 

over het Nederlandse toneelbestel van de zeventiende eeuw, is er weinig bekend over de 

toegankelijkheid van het toneel. Pas vanaf de komst van de Amsterdamse Schouwburg kon worden 

het aantal gasten per voorstelling worden bijgehouden. Helaas is door een brand in 1772 een groot 

deel van deze gegevens verloren gegaan.15 De populariteit van sommige toneelstukken mag dan wel 

blijken uit andere documenten, toch is het in dit onderzoek niet mogelijk gebleken om te 

achterhalen of een schilder een toneelstuk daadwerkelijk gezien had. Ondanks Gudlaugssons en 

Heppners identificaties van thematische parallellen tussen het werk van Jan Steen en de spelen die 

door rederijkers voor het professionele toneel werden geschreven, is het niet mogelijk geweest te 

bewijzen dat Steen daadwerkelijk een van de toneelstukken had gezien.16 Uitgangspunt voor dit 

onderzoek vormen dan ook in de eerste plaats de gepubliceerde toneelstukken die de schilders 

mogelijkerwijs gelezen hadden en niet zozeer de eventuele uitvoerdingen die zij bezocht hebben.  

Daarnaast is het moeilijk te achterhalen of een schilderij gebaseerd is op een bepaalde 

beeldtraditie, het dagelijks leven of een opgevoerde toneelvoorstellingen. Erin Griffey benadrukt 

dat een strikt onderscheid tussen toneelvoorstellingen en real-life handelingen, tussen theatrale en 

non-theatrale ruimtes, in de zeventiende eeuw nog niet bestond zoals wij dat nu kennen. De 

schilderkunst – en ook het toneel – waren soms onderdeel van een spel, een wedloop met de 

werkelijkheid. De kunst bestond erin om met onnatuurlijke middelen, in een schilderij of op een 

podium, een natuurgetrouwe weergave te maken. Steeds vaker gebruikten schilders modellen en 

acteurs die zo realistisch mogelijk verbeeld moesten worden. Als gevolg hiervan werden 

kunstenaarsateliers soms de setting voor een geënsceneerd of gerepresenteerd toneelstuk.17 Het 

onderscheid tussen de werkelijkheid enerzijds en een stomme vertooning op het doek of op het 

toneel anderzijds, is soms moeilijk te maken of, zoals Wilhelm Martin over het werk van Jan Steen 

schreef: De mythologische voorstellingen van Jan Steen zijn een soort van verklede Hollandse 

werkelijkheid. Het is alsof Leidenaars of Haarlemmers er toneel spelen en dus gaat het er zeer 

theatraal aan toe.18 

 De moeilijkste factor in dit onderzoek is het kip-of-ei-vraagstuk: wat was er eerst, de 

verbeelding van een bepaald thema op een schilderij danwel in een toneelstuk? Is de iconografie op 

                                                                    
15 Fokke of De Boer 1772. 
16 Kirschenbaum 1977: 78. 
17 Griffey 1999: 50. 
18 Martin geciteerd in Gudlaugsson 1945: 6. 
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een bepaald schilderij gebaseerd op een bestaande beeldtraditie of heeft de schilder zich laten 

inspireren door een bepaald toneelstuk? In het vrij recent gepubliceerde overzichtswerk Tien 

eeuwen drama, benadrukt Jan Konst dat de keuze voor een bepaalde compositie of specifiek thema 

in de schilderkunst ook geïnspireerd kan zijn op werk van anderen of op de heersende beeldtraditie 

en niet per se op de opvoeringspraktijk van het toneel.19 Veel van de gekozen onderwerpen, waren 

in de meeste gevallen populair in beide kunsten. Daarnaast maakte de zusterkunsten vaak gebruik 

van dezelfde literaire of visuele bronnen.20 Zo liet Vondel zich voor zijn Bijbelse toneelstuk Jozef in 

Dothan inspireren door Jan Pynas’ Jacob wordt Jozefs bebloede mantel getoond (1618) en niet 

andersom.21 Een opmerkelijk voorbeeld van deze kip-of-ei-problematiek is Knupfers Bordeelscène of 

Verloren Zoon. Is het een historiestuk, genrestuk of een scène uit een toneelstuk? Enerzijds ziet 

Saxton overeenkomsten met het titelblad van W.D. Hoofts regelmatig opgevoerde Heden-Daegsche 

Verlooren Zoon (1630), anderzijds is het mogelijk dat de prentenmaker putte uit de bestaande 

beeldtraditie waarin de Verloren Zoon als een proostende jongeman, met opvallende kleding en 

enkele prostituees wordt afgebeeld.22 Dergelijke traditionele thema’s zijn vaak alleen in verband te 

brengen met het toneel als bepaalde details opvallend verschillen met de heersende beeldtraditie. 

Tegelijkertijd kan de uitzonderlijkheid van een onderwerp ook een aanleiding zijn om het tafereel 

in verband te brengen met het toneel, zoals de eerder genoemde Dood van Virginia van Knupfer.

  

Relevantie 

De relevantie van dit onderzoek is zowel van wetenschappelijke als van praktische aard. In de 

eerste plaats wordt met dit onderzoek voor het eerst de bijdrage van de Utrechtse schilders aan de 

theatrale schilderkunst bekeken. In de functie hiervan zijn uiteenlopende publicaties, over onder 

meer Bruegel, over de komische figuren van Jan Steen, over de dramatiek van de caravaggisten, 

over theaterkostuums en over de pastorale schilderkunst tot en met de uitzonderlijkheid van 

Knupfers historiestukken, samen bestudeerd om een inzicht te verwerven in de Utrechtse theatrale 

schilderkunst en haar context. Dit verkennende onderzoek kan mogelijk leiden tot de definiëring 

van de Utrechtse bijdrage tot het volledige panorama van de theatrale schilderkunst. Bovendien 

sluit deze studie aan bij de internationale interesse voor theatrale schilderkunst, dat uitgebreid 

aandacht krijgt binnen de Renaissance Society of America, in de vorm van een op handen zijnde 

conferentie onder leiding van Christopher Atkins, met als onderwerp Theatricality in the Visual Arts 

of the Netherlands and Germany. Eveneens op nationaal niveau is de theatrale schilderkunst 

aanleiding tot onderzoek. De Zuid-Koreaanse Jungyoon Yang, promovendus aan de Universiteit van 

Amsterdam, schreef haar masterthesis over de relatie tussen het werk van Jan Steen en het 

Nederlandse toneel van na 1667 en richt zich in haar promotieonderzoek op huwelijksvoorstellingen. 

Voor dit onderzoek analyseert zij onder andere de theatrale elementen in het tafereel om zo de 

komische en satirische toon van het toneel te kunnen vergelijken met de didactische literatuur. 

Daarnaast werkt Prof. Dr. Eric Jan Sluijter, eveneens verbonden aan de Universiteit van Utrecht, 

                                                                    
19 Konst in Erenstein 2001: 231. 
20 Kirschenbaum 1977: 80, 81, 83; Gudlaugsson 1938: 58. 
21 Saxton 2005: 69. 
22 Saxton 2005b. 
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aan een publicatie over de relatie tussen het theater en de Amsterdamse historieschilderkunst van 

de zeventiende eeuw. 

Naast de wetenschappelijke relevantie is dit onderzoek ook van belang voor de ontwikkeling van 

een geplande tentoonstelling over (Utrechtse) theatrale schilderkunst. Liesbeth Helmus, 

conservator Oude Kunst in het Centraal Museum, heeft - samen met het Museum der bildenden 

Künste in Leipzig en Jo Saxton, auteur van de Knupfer-monografie - het plan opgevat om een 

tentoonstelling samen te stellen over de relatie tussen theater en schilderkunst met daarin Nicolaus 

Knupfer als protagonist. Helmus beschouwt dit onderzoek als een aftasting van de mogelijke 

invalshoeken voor deze tentoonstelling en als uitgangspunt voor het uitwerken van het 

tentoonstellingsconcept dat al in 2006 geschreven werd.  
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Eerste Bedryf 

Maatschappelijke en artistieke context 

 

 

De zeventiende eeuw staat bekend als dé bloeitijd van veel Nederlandse steden, van handel en van 

kunstproductie. In de eerste decennia groeide de welvaart, werd Amsterdam een bruisende 

handelsstad en Utrecht het centrum van de schilderkunst. Gedurende deze renaissance beleefde 

niet alleen de schilderkunst een gouden tijd; ook de Nederlandse literatuur floreerde. Grote namen 

als Hooft, Bredero, Vondel en Cats droegen bij tot de enorme toneelproductie van de Gouden Eeuw. 

Gedurende de zestiende en zeventiende eeuw werden Nederlandse schilderkunst en toneel 

beïnvloed door de opkomst van het calvinisme, de repressie van de Spanjaarden en het Twaalfjarig 

Bestand. De beperking van de gereformeerde leer, de druk van de Spaanse overheersing 

internationale contacten zorgden voor nieuwe genres en thema’s in beide kunstvormen.  

 

 

1.1 Reformatie en Spaanse onderdrukking 

 

Aan het begin van de zestiende ontstond er onrust in de katholieke Kerk. Er was veel kritiek op de 

levenswijze van de geestelijken en hun uitleg van de Bijbel. Onder leiding van Maarten Luther en 

Huldrych Zwingli werd geprobeerd om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen, maar al gauw 

was er sprake van een geheel nieuwe beweging. Ondanks verzet van de katholieke Kerk groeide de 

aanhang van de hervormden snel. Zeker toen in de jaren vijftig Johannes Calvijn een nieuwe impuls 

gaf aan de reformatorische ontwikkeling.23 De bestrijding van deze ketterij en onrust had bij Filips 

II – zoon van Karel V – hoge prioriteit. Filips stuurde in 1567 een leger onder leiding van de 

Spanjaard Alva naar de Lage Landen om orde op zaken te stellen. Dit was het begin van de 

Tachtigjarige oorlog. Naar aanleiding van de Beeldenstorm en het aftreden van landvoogdes 

Margaretha van Parma, kwam Alva op de positie van landvoogd. Om de oorlogen van de strijdlustige 

Alva te kunnen financieren, moest de Nederlandse burger steeds meer belastinggeld betalen. De 

Nederlanders begonnen zich steeds meer tegen Alva te verzetten en veroverden met inzet van de 

geuzen enkele delen van het land terug. Was de opstand aanvankelijk gericht tegen het harde 

optreden van Alva, later werd Filips II steeds meer bekritiseerd en in het bijzonder zijn drang om 

één centraal geregeerd land onder één religie (het rooms-katholicisme) te realiseren. De 

opstandelingen maakten zich echter – onder leiding van Willem van Oranje – sterk voor een 

decentrale overheid en vrijheid van godsdienst. Ondanks Filips’ strijd werd in 1579 bij de Unie van 

Utrecht de (Nederduitse) Gereformeerde kerk, voortgekomen uit de Reformatie, uitgeroepen tot de 

publieke Kerk van Nederland. Daarbij werd in een bijlage wel vermeld dat men een andere religie 

                                                                    
23 De Bruin 2000: 244; Franits 2004: 12, 13. 
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mocht blijven uitoefenen, zolang men loyaal was ten opzichte van de republiek en de 

gereformeerde Kerk.24 

Gedurende de opstand bleef het in Amsterdam relatief rustig. De hoofdstad had zodoende 

de mogelijkheid zich aan het einde van de zestiende eeuw economisch sterk te ontwikkelen. 

Dankzij de internationale handel, de daarmee samenhangende welvaart en de vrij stabiele politieke 

situatie, was Amsterdam een aantrekkelijke bestemming voor protestantse vluchtelingen uit het 

zuiden. Dankzij deze immigranten groeide de stad enorm en werd het een van de rijkste en grootste 

steden in Europa.25 Doordat de gevluchte protestanten behoorden tot de meest fanatieke soort, had 

dit gevolgen voor de godsdienstige samenstelling van de Amsterdamse bevolking. In vergelijking met 

Utrecht bijvoorbeeld werd Amsterdam streng calvinistisch. Utrecht nam onder de grote steden van 

de Nederlanden een bijzondere positie in. Eeuwenlang was de stad – met een bisschoppelijke zetel - 

het centrum van de katholieke Kerk, om vervolgens in 1528 plaats te maken voor een seculier 

bestuur. Utrecht werd onderdeel van het wereldrijk van Karel V en de bisschop verloor zijn 

wereldlijke macht. Omdat Utrecht van oorsprong katholiek was en de bisschop er al jarenlang 

zetelde, konden veel inwoners gedurende de Reformatie katholiek blijven.26 Ook Utrecht kende een 

groei, zij het minder spectaculair dan Amsterdam of Haarlem. De stad was echter geen 

toevluchtsoord voor godsdienstimmigranten, maar voor Duitsers die de armoede van de dertigjarige 

oorlog ontvluchtten.27 Het fanatisme dat in Amsterdam opleefde, bleef in Utrecht dus beperkt.  

 Toen in 1584 Willem van Oranje vermoord werd, kreeg zijn adviseur Johan van 

Oldenbarnevelt de politieke en prins Maurits van Oranje de militaire leiding over de Nederlandse 

republiek. Gedurende de jaren verslechterde hun samenwerking en ontstond er een meningsverschil 

met betrekking tot een wapenstilstand. Van Oldebarnevelt was voor, Prins Maurits tegen. Toch lukte 

het Van Oldebarnevelt om een periode van vrede te realiseren. Tijdens dit Twaalfjarig Bestand met 

Spanje (1609-1621) ontstonden scheuringen binnen de nieuwe gereformeerde kerk. Nu de Spaanse 

druk weggevallen was, kon de politieke rust enigszins weerkeren en kwam er ruimte voor nieuwe 

religieuze debatten. De discussies over de vrije wil van de mens, over de uitverkiezing en over de 

positie van de Kerk ten opzichte van de staat, leidden tot een splitsing van remonstranten en 

contraremonstranten. De remonstranten wilden een minder strenge hantering van de 

belijdenisgeschriften. Bovendien waren zij - in tegenstelling tot de calvinisten - van mening dat de 

mens invloed had op zijn eeuwige bestemming. Navolgers van de remonstrantse leer werden 

Arminianen (naar hun voorman de Amsterdamse predikant en Leidse hoogleraar Jacobus Arminius) 

of rekkelijken genoemd. De preciezen of te wel de contraremonstranten verzetten zich tegen deze 

rekkelijken. Deze calvinistische stroming (ook wel strengen) onder leiding van Franciscus Gomarus 

waren van mening dat het leven (en daarna) de mens geheel voorbestemd was en in handen van 

God lag. De strengen hadden een grote aanhang onder het gewone volk evenals onder de inwoners 

van Amsterdam. In Utrecht waren de remonstranten sterk vertegenwoordigd. Ook Van 

                                                                    
24 De Bruin 2000: 212-213. 
25 Franits 2004: 53, Porteman & Smits-Veldt 2008: 130. 
26 Franits 2004: 65; De Bruin 2000: 192. Zie voor meer over de Reformatie in Utrecht: B.J. Kaplan, Calvinists and Libertines. 

Confession and Community in Utrecht 1578-1620, Oxford 1995. 
27 Franits 2004: 65. 
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Oldebarnevelt was remonstrant, hetgeen volgens sommige historici aan de basis lag prins Maurits’ 

besluit om zich bij de contrabeweging aan te sluiten. Het conflict tussen beide stromingen dreigde 

de republiek in tweeën te verdelen. Om die reden werd in 1618 de Synode van Dordrecht gehouden, 

waar de contraremonstranten hun gelijk behaalden.28  

 

 

1.2 Religieus en wereldlijk toneel in de zestiende en zeventiende eeuw 

 

1.2.1 Mysteriespelen, processies en intochten 

 

In de middeleeuwen en de vroege renaissance was er in Nederland nog geen vaste schouwburg te 

bekennen, maar bood de Kerk op bepaalde religieuze feestdagen een platform aan geestelijke 

toneelspelers om mysteriespelen op te voeren.29 Dergelijke spelen waren voortgekomen uit het 

liturgische drama, dat gebeurtenissen uit het evangelie verbeeldde door middel van dialoog en 

beurtzang. Mysteriespelen vonden plaats om het onkundig volk eenig denkbeeld van de 

geschiedenissen des Bijbels te geven.30 In 1418 – de vroegste vermelding van Utrechts toneel - 

speelden Utrechtse geestelijken in de Domkerk bijvoorbeeld Het spel van Koninck Herodes en werd 

in de Sint Jacobskerk Het spel der Opstanding opgevoerd.31 Sommige spelen werden samengevoegd 

tot een cyclus die heiligenlevens uitbeeldde, oftewel een mirakelspel. Gedurende de vijftiende 

eeuw won het mysteriespel aan populariteit en werden seculiere elementen toegevoegd. De spelen 

werden steeds vaker door niet-geestelijken, zoals rederijkers, opgevoerd en verplaatsten zich 

langzaamaan buiten de kerkmuren.32 De eerste vermeldingen van wereldlijk toneel stammen uit het 

einde van de veertiende eeuw (1364 in Dordrecht, 1387 Den Haag, 1395 Arnhem). Waarschijnlijk 

werd zulk wereldlijk toneel meestal in de openlucht gespeeld, met een wagen of kar als podium.33 

Mysterie- of mirakelvoorstellingen vormden vaak een onderdeel van een processie, een optocht van 

geestelijken, andere gelovigen en later ook rederijkers, wat diende tot lering en vermaak van het 

publiek. In de Haagse processie op Heilig Kruisdag in 1494 werd bijvoorbeeld in tableaux vivants het 

leven van Sint Joris uitgebeeld, onder begeleiding van trompetters en toortsdragers. Processies 

boden de rederijkers - naast de mysteriespelen - een platform voor publieke optredens. De opkomst 

van de rederijkerskamers zorgde ervoor dat de spelen en spektakels professioneler uitgevoerd 

werden. 34  Vaak op verzoek van en gesubsidieerd door het stadsbestuur verzorgden rederijkers 

voorstellingen en ander vermaak bij bijzondere gelegenheden, zoals een bezoek van een vorst of 

andere hooggeplaatste persoon. Soms nam ook dit, net als de processies, de vorm aan van een 

                                                                    
28 De Bruin 2000: 244; Kaplan in Orr & Spicer 1998: 62, 63.  
29 Kernodle 1970: 15. 
30 Van Sorghen 1885: 10. 
31 Van Sorghen baseert dit op het historische bijschrift van Dr. Wap bij zijn De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen 

harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften. Utrecht 1859-1860 en L.E. Bosch (uitgever) in 

de Utrechtsche Volks-amanak (1850). 
32 Van Sorghen 1885: 10. 
33 Kernodle 1970: 15. 
34 Van Dixhoorn 2004: 301-305. 
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optocht met versierde wagens waarop toneelscènes, historische taferelen of spreekwoorden te zien 

waren in de vorm van tableaux vivants.35 Deze zogenaamde blyde incomsten waren nauwkeurig 

geregisseerd. Bij de intocht van Karel V in 1528 – het jaar waarin Utrecht deel werd van het 

keizerrijk - verzorgden rederijkers verschillende spelen tot loff ende ere der Keyser ende der stad 

van Utrecht.36 In 1540 reisde Karel V nogmaals naar Utrecht, waar de burgerij in opstand was 

gekomen en opnieuw werd een uitgebreid beeldenprogramma opgezet. Negen jaar later bracht zijn 

zoon en opvolger Filips II een bezoek aan de Domstad. Van Dixhoorn schrijft dat de verslagen van 

1540 en 1549 niet de indruk wekken dat de Utrechtse rederijkers betrokken waren bij de 

organisatie. Van Sorghen noemt in het eerst geval wel een mimevoorstelling die op de Wees- en 

Gaardbruggen opgevoerd werd. Hij maakt niet expliciet of het hier om rederijkers gaat, maar de 

context van zijn verslag doet dit wel vermoeden.37 

Hoewel Bijbelse figuren in (stomme) vertoningen aan het einde van de zestiende eeuw bijna 

helemaal door klassieke en allegorische taferelen waren verdrongen, werd desondanks voor de 

intocht van prins Maurits in 1594 de strijd tussen David en Goliath verbeeld. In het tableau vivant 

speelde de schepen Frans Volkertsz. Coornhert Saul en stelde de schilder Jacob de Ghein David 

voor.38 Kernodle noemt dergelijke levende schilderijen dé brug tussen schilderkunst en theater,39 

waarin bijvoorbeeld plechtigheden, zoals een huwelijkssluiting, een kroning of een offer uitgebeeld 

konden worden, maar ook mimescènes met veel actie. Stomme vertoningen, waarin een bepaald 

moment van de dramatische geschiedenis als in een schilderij werd vertoond, zouden vrij populair 

worden op het Nederlandse toneel. Ook in de zeventiende eeuw zouden deze nog opgevoerd 

worden, zij het niet meer tijdens processies. Een enkeling bleef nog wel gebruik maken van 

tableaux vivants, zoals Abraham de Koningh, één van de leiders van de Brabantse rederijkerskamer 

in Amsterdam. Als gevolg van de Reformatie werden na 1580 in een aantal provincies, waaronder 

Utrecht, geen processies meer gehouden. De rederijkers verloren hierdoor een belangrijk 

speelpodium.40  

 

 

1.2.2 Rederijkerskamers 

 

De rederijkerskamers hebben een bijzonder groot aandeel in de toneelproductie van de Nederlandse 

middeleeuwen en renaissance. Dit netwerk van retorici en cultuurliefhebbers kwam op vanuit de 

Zuidelijke Nederlanden, waar het was ontstaan uit kerkelijke of geestelijke broederschappen.41 De 

leden hielden zich bezig met schone kunsten, religie en politiek en traden regelmatig op bij 

kermissen, jaarmarkten en bijzondere gelegenheden. 42  De ledensamenstelling van de kamers 

                                                                    
35 Logger e.a. 2007: 15. 
36 Dodt van Flensburg 1843: kameraarsrekening 1528. 
37 Van Dixhoorn 2004: 308; Van Sorghen 1885: 12. 
38 Gudlaugsson 1938: 62; Porteman & Smits-Veldt 2008: 150. 
39 Kernodle 1970: 9. 
40 Van Dixhoorn 2004: 305; Smits-Veldt 1991: 75. 
41 Van Dixhoorn 2004: 69, 70. 
42 Schenkeveld – van der Dussen 1994: 20. 
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onderging opmerkelijke veranderingen. Aan het einde van de vijftiende en begin van de zestiende 

eeuw waren de rederijkers voornamelijk afkomstig uit de bovenste lagen van de bevolking: juristen 

en ambtenaren, geestelijken, gespecialiseerde ambachtslieden (van bakkers tot artsen), 

onderwijzers en pedagogen en internationale groothandelaars. Als gevolg van de Reformatie en het 

verbod op het uitoefenen van de katholieke religie, waren er vanaf 1580 geen priesters meer actief. 

Daarnaast was het de nieuwe dominees door de gereformeerde synodes en classes niet toegestaan 

om deel uit te maken van een dergelijke groepering. Gedurende de zestiende eeuw was er ook 

voortdurend een groep kunstenaars aanwezig, met name in Haarlem en Amsterdam. Beeldende 

kunst en andere ambachtelijke vakgebieden werden lange tijd als inferieur beschouwd ten opzichte 

van de artes liberales, maar dankzij de samenwerking met schrijvers steeg de sociale status van 

schilders en beeldhouwers. Ze droegen bij tot de realisatie van beeldenprogramma’s voor processies 

of blijde inkomsten, bouwden toneeldecors en speelden soms mee in toneelstukken.43  

Het centrum van het vroeg zeventiende-eeuwse literaire leven bevond zich in Amsterdam, 

waar het herboren klassieke drama zijn eerste bloei beleefde. Vergeleken met het toneel in de 

provincie en ook in Vlaanderen en Brabant, was het Amsterdamse toneel grootschalig. De literaire 

productie nam toe dankzij de aanwezigheid van een aantal van de beste Noord-Nederlandse 

schrijvers en dichters, evenals een groot aantal drukkers en uitgevers.44 Allerlei thema’s uit de 

geschiedenis werden aangegrepen om het politieke lot van het volk te heroïseren. Volgens 

Gudlaugsson haalde de Hollandse tragediedichtkunst haar kracht uit een patriottisch bewustzijn, 

waarbij morele, religieuze en politieke opvattingen stof tot schrijven werden.45 

Het is niet bekend wanneer precies de eerste rederijkerskamer van Amsterdam opgericht 

werd, maar de vroegste bronvermelding (van de d’Eglentier) dateert al van 1494, niet lang na de 

oprichting van de kamers in Middelburg (1480) en Den Haag (1482). Gedurende de zestiende en 

begin zeventiende eeuw (in 1533, 1552 en 1617) werden nog een aantal kamers opgericht in de 

hoofdstad.46 Naast deze Hollandse kamers werd in 1598, door vluchtelingen uit het zuiden, een 

Brabantse kamer opgericht: Het Wit Lavendel. Deze kamer, waarvan Vondel deel uitmaakte, was 

van oorsprong wat conservatiever op religieus en literair gebied. Grote namen als Hooft, Bredero en 

Coster waren lid van d’Eglentier, dat het klassieke drama als voorbeeld had. In 1617 verlieten zij uit 

onvrede deze kamer met de bedoeling de kwaliteit van het toneel elders op te vijzelen. Samen 

stichtten ze de Eerste Nederduytsche Academie. Het vertrek van de drie groten uit d’Eglantier 

wordt soms in verband gebracht met het toneelsucces van Theodoor Rodenburgh (1578-1644). De uit 

Antwerpen afkomstige schrijver, geboren uit een Amsterdamse familie, was internationaal 

georiënteerd en verzette zich tegen de regels van het klassieke drama. Het is echter onzeker of hij 

op het moment van de splitsing al lid was van de kamer.47 In de academie werden vooral blijspelen 

en de kluchten opgevoerd, zoals Costers, Teeuwis de boer en Tysken vanden Schilde; Bredero’s, 

Lucelle, Het Moortje en de Spaansche Brabander en Hoofts Warenar. Er werd gebruik gemaakt van 

                                                                    
43 Van Dixhoorn 2004: 42, 189 - 192. 
44 Haak 1984: 188; Smits-Veldt 1991: 23, 74, 79; Porteman & Smits-Veldt 2008: 189. 
45 Gudlaugsson 1938: 62, 83. 
46 Van Dixhoorn 2004 b; Van Dixhoorn 2004: 74, 88.  
47 Smits-Veldt 1991: 11, 78; Porteman & Smits-Veldt 2008: 171, 228, 235, 245. 
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een eigen toneelruimte met daarin illusionistische attributen, bescheiden decorwisselingen en 

draaibare achterwanden. Illusionistische podiumsettings en dieptewerking hadden hun oorsprong in 

Italië, waar het perspectief ontstond dat in de schilderkunst tot ontwikkeling kwam. Helaas ging het 

bij de academie niet naar wens en probeerde men het in 1623 nieuw leven in te blazen door een 

fusie met Het Wit Lavendel. Dit mocht niet baten en op verzoek van het stadsbestuur gingen de drie 

kamers uiteindelijk in 1632 samen verder en werd vijf jaar later de stedelijke schouwburg 

ingewijd.48  

De vroegste bronvermelding die duidt op de aanwezigheid van een Utrechtse 

rederijkerskamer stamt uit 1522: die retorykers gesellen, die de stomme personage speelden, op 

sunte mauritius dach, ter eere van onse heilighe vader, de Paeus belieft.49 Bijna een eeuw later na 

de oprichting van deze kamer, De Violetten, werd een tweede kamer gesticht, Het 

Rosemarynbloemken (of De Pellicaan) met de zinspreuk Uut rechte liefde of Utrechte Liefd.50 Deze 

kamer kreeg in 1618 toestemming om in het koor of de kerk van het Duitsche Huis (aan de 

Springweg) twee stukken op te voeren: Jeronimo en Polidoor, geschreven door Adriaen van den 

Bergh. Deze treurspelen werden twee en een half jaar later voor het eerst gespeeld en, zoals 

uitdrukkelijk gestipuleerd, kwam de opbrengst volledig ten goede aan een bepaalde groep armen. 

Eerder al mochten retorijckers voorstellingen geven in het koor van het Brigittenklooster (aan de 

Nieuwegracht), waarbij de helft van de entree voor een weeshuis bestemd was. Helaas werd de 

vergunning twee weken later alweer ingetrokken. 51  Totdat er een schouwburg in Utrecht was, 

speelde men - meestal op Vreeburg - in tenten of binnenshuis. Het zou duren tot het einde van de 

achttiende eeuw, toen het verbod op komedies en toneelopvoering opgeheven werd, vooraleer de 

Domstad een vaste schouwburg kreeg.52  

 

 

1.2.3 Komedies en herdersspelen 

 

Vaak wordt er gedacht dat de Italiaanse Commedia dell’arte een grote rol heeft gespeeld in de 

Nederlandse toneelontwikkeling van de zeventiende eeuw. Deze invloed moet echter als indirect 

bestempeld worden, aangezien de Italiaanse komedianten pas tegen het einde van de zeventiende 

eeuw veelvuldig in de Nederlanden speelden. Vaker reisden de Engelse of Franse 

toneelgezelschappen naar de Lage Landen af, die op hun beurt wél beïnvloed waren door de 

Italianen. Aan het begin van de zestiende eeuw bestond er in Italië een levendige toneeltraditie, die 

vooral in de weken vóór carnaval uitbundig leefde. 53  Dat leidde tot groepsvorming en vanaf 

ongeveer 1545 konden de Italianen met de optredens in hun levensonderhoud voorzien.  

                                                                    
48 Kirschenbaum 1977: 83; Schenkeveld – van der Dussen 1994: 22. 
49 Van Dixhoorn 2004b: De Violetten. 
50  In 1577 wordt er melding gemaakt van een kamer. Mogelijk is Het Rosemarynbloemken  een heroprichting van De 

Violetten; Zie: Van Dixhoorn 2004 b; Van Dixhoorn 2004: 74, 88. 
51 Van Sorghen 1885: 15, 78. 
52 Logger e.a. 2007: 37. 
53 Erenstein 1991: 19. 
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Aan de Italiaanse hoven werden prachtige reconstructies van Romeinse theaters gebouwd en rond 

1570 werden Italiaanse beroepsacteurs beschouwd als een gevestigde groep die tot ver buiten Italië 

bekend was. Vanaf dat moment bloeide de Italiaanse geïmproviseerde komedie. Nog voor de 

Italianen naar Nederland afreisden, was hun fysieke, muzikale en komische acteerwerk al terug te 

vinden in het spel van de Engelse komedianten. In 1585 bracht een groep Engelse acteurs een 

bezoek aan Utrecht, ter ere van de komst van de graaf van Leicester, het hoofd van de door 

Koningin Elisabeth gezonden hulptroepen. Tot vermaak van de gelegerde Engelse troepen werden 

verschillende kluchten alsook de geschiedenis van Hercules opgevoerd.54 Vanaf dat moment traden, 

in navolging van Lord Leicester’s Men, steeds meer Engelse rondtrekkende spelers op in de Lage 

landen. In Leiden (1590), Zeeland, Holland en Friesland (1591) kregen ze toestemming om te spelen 

en niet veel later opnieuw in Utrecht (1597). Ze verzorgden voorstellingen op kermissen en 

financierden hun reis – vaak op weg naar één van de hoven - door onderweg optredens te geven. 

Omwille van de taalbarrière voerden ze vaak erg beeldend toneelspel op en maakten veelvuldig 

gebruik van muziek en theatrale mimiek en gebaren. Bovendien waren deze buitenlandse 

komedianten minder stijfjes dan de eigen komediespelers; ze creëerden een sfeer en relatie met 

publiek. Ze brachten spectaculaire malligheid en hadden weinig op met de regels van het klassieke 

drama.55  

Het Engelse reizende toneel was gericht op sensatie en beleving, wat werd overgenomen 

door Theodoor Rodenburgh. Als lid van de rederijkerskamer d´Eglentier probeerde Rodenburgh om 

zijn werk te actualiseren en het klassieke drama los te laten. Hij introduceerde het Engelse toneel 

met de bewerking van de bekende Elizabethaanse Revenger’s Tragedy (Wraeckgierigers treurspel, 

1618) van Cyril Tourneur en schreef spannende, bly-einde spelen, alsook stukken met veel geweld 

en gruwelijkheden. Het lukte hem zijn publiek te boeien door toedoen van uitgebreide 

verkleedpartijen, hevige emoties, zang en dans. 56  Naast de op Engelse komedies gebaseerde 

stukken, geschreven door een enkele Nederlandse auteur, ontstond in 1617 het eerste Nederlandse 

beroepsgezelschap in Leiden. Deze groep, De Bataviersche Comedianten, bestond uit reizende 

spelers die Nederlands spraken, maar toch de kijkspelelementen en het entertainment van de 

Engelsen gebruikten.57  

Rodenburgh introduceerde overigens niet alleen de Engelse komedies, maar ook het Spaanse 

en Italiaanse toneel. Vooral de Italiaanse herdersspelen zouden populair worden onder de 

Nederlandse schrijvers. Rodenburgh schreef bijvoorbeeld een vertaling van Il pastor fido (De 

getrouwe herder) van Guirini (1589) en noemde het Anna Rodenburghs trouwen Batavier (1617). 

Andere stukken die aan het Italiaanse herdersspel gerelateerd kunnen worden zijn Granida van 

Hooft (1605/1615), De Leeuwendalers van Vondel (1647) en Ithys van Coster (1615). Jan Hermansz. 

Krul (1601/02-1646) baseerde zijn herdersspelen meer op Franse voorbeelden en introduceerde een 

                                                                    
54 Erenstein 1991: 10, 19, 28, 29; Van Sorghen 1885: 14. 
55 Hoenselaars in Erenstein 1996: 142-145; Porteman & Smits-Veldt 2008: 216. 
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57 Hoenselaars in Erenstein 1996: 147; Smits-Veldt 1991: 41. 
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uitgebreid muziekrepertoire. Net als de reizende komedies, vroeg ook het pastorale genre om 

muziek en dans.58  

 

 

1.2.4 Professionalisering van het toneel en teloorgang van de rederijkers 

 

De eerste fase van grote vooruitgang binnen het Nederlandse toneel vond plaats bij de opkomst van 

de rederijkerskamers aan het begin van de zestiende eeuw. Processies, intochten en mirakelspelen 

werden op een meer professionele en georganiseerde wijze neergezet. Een tweede moment van 

professionalisering vond plaats in de eerste helft van de zeventiende eeuw, toen Hooft, Vondel en 

consorten de toneelproductie een impuls gaven. Met de komst van de godsdienstvluchtelingen uit 

het zuiden kwamen er meer liefhebbers die toneel wilden spelen of bezoeken. Bovendien zorgde de 

Nederduytse Academie voor één van de eerste toneelruimtes met meer mogelijkheden. Wat 

wellicht, al dan niet onbedoeld, ook de professionaliteit van het toneel ten goede kwam, was het 

verbod op de uitoefening van het katholieke geloof. Toneeluitvoeringen op straten en pleinen waren 

niet meer toegestaan en stedelijke subsidies werden stopgezet. De toneel- en muziekgroepen 

werden gedwongen binnenskamers hun voorstellingen te verzorgen en entreegelden te vragen. Veel 

stadsbesturen hanteerden een censuur en eisten dat (een gedeelte van) de entreegelden aan de 

armen werd afgestaan. Het toneelleven floreerde en met grotere regelmaat werden er 

voorstellingen gegeven voor een omvangrijker publiek. 59  De ontwikkeling van deze nieuwe 

exploitatietechnieken resulteerde in 1637 in de eerste vaste schouwburg van de Nederlanden. Pas in 

1660 volgde Den Haag het Amsterdamse voorbeeld. In de Amsterdamse Schouwburg aan de 

Keizersgracht werd gebruik gemaakt van een vaste architectuur, een breed voortoneel en een 

kleinere ruimte die door een gordijn afgesloten kon worden. Deze toneelachtige elementen werden 

aangevuld met balkons, zuilengalerijen en nissen, die overigens ook al in de middeleeuwse en de 

vroeg renaissancistische schilderkunst terug te vinden zijn.60  

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw is de beeldvorming rond rederijkers steeds 

negatiever geworden. Rederijkerspecialist Arjen van Dixhoorn verzet zich tegen de opvatting dat 

het rederijkerswezen eindigt aan het begin van de zeventiende eeuw, maar ontkent niet dat er 

sprake is van een marginalisering van de kamers. Hooft, Vondel en Bredero zijn niet meer actief en 

– vooral buiten Amsterdam nam de roem van de kamers af. 61  Ze verwerden tot gezelligheids-

verenigingen voor de kleine en middelgrote burgerij, in plaats van plekken van elitaire disputen, 

gereserveerd voor de hoge ambtenarij. De gezelschappen werden een alibi voor dronken vertier en 

verloren hun aanzien. In dit verband werden de leden vaak spottend rederijker, kannenkijker 

genoemd. Wanneer zij samenkwamen kleedden ze zich graag in theatrale kledij en droegen 

bijzondere hoofddeksels, zoals een toque of baret met veer.62 

                                                                    
58 Smits-Veldt 1991: 42. 
59 Ibid.: 15; Van Dixhoorn 2004: 339; Porteman & Smits-Veldt 2008: 235. 
60 Gudlaugsson 1938: 79; Kernodle 1970: 15. 
61 Van Dixhoorn 2004: 345. 
62 Gudlaugsson 1938: 88, 90. 
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1.3 Eerste toneelscènes in de Nederlandse beeldende kunst 

 

Vanaf het moment dat rederijkers en reizende toneelgezelschappen regelmatig op jaarmarkten en 

kermissen optraden, werden toneelopvoeringen al snel een traditioneel onderwerp voor schilderijen 

en prenten. De combinatie van toneel en boerenkermissen is typisch Nederlands en komt niet voor 

op, bijvoorbeeld, Duitse afbeeldingen van boerenkermissen. De vroegste voorstellingen waarop 

elementen van het (rederijkers-) toneel te zien zijn, dateren – tegelijkertijd met de opkomst van 

het rederijkerstoneel - uit het midden van de zestiende eeuw.63 Aangezien het rederijkerswezen 

opkwam vanuit de Zuidelijke Nederlanden is het niet verwonderlijk dat ook de vroegste 

afbeeldingen van toneel op de kermis afkomstig waren uit het zuiden van het land. Tot de oudste 

boerenkermissen met een toneelvoorstelling behoort het werk van Pieter Bruegel de Oudere (ca. 

1520-1569). Zijn prenten en gravures werden door een groot aantal kunstenaars gekopieerd en 

geïmiteerd.64 Met name zijn Kermis van Hoboken (fig.33) en de Sint-Joriskermis (fig.3) waren erg 

populair. De bekendste afbeelding van toneeluitvoeringen zijn echter de op Bruegels Boerenkermis 

gebaseerde voorstellingen, waarvan vijftien tot tweeëntwintig verschillende kopieën zijn 

overgeleverd. Deze voorstelling is waarschijnlijk zo bekend geworden, omdat de toneelopvoering 

centraal staat, waardoor de opgevoerde scène te identificeren is. Het gaat meer in het bijzonder 

om Playerwater.65  Het in Nederland bekendste exemplaar bevindt zich in het Theaterinstituut in 

Amsterdam en wordt aan Pieter Balten (1525-1598) of aan Pieter Bruegel de Jongere (1564/65-1638) 

toegeschreven (fig.6).66  

Het afgebeelde toneel bestaat uit een plankenbodem met een achterdoek voor het 

speelhuis. Uit het speelhuis steekt een ladder, welke wellicht gebruikt werd voor balkonscènes of 

om van de grond op het toneel te komen. Dat de ladder binnen het speelhuis staat, zou betekenen 

dat de spelers deze binnenhaalden, zodat er tijdens de voorstelling geen publiek op het toneel kon 

komen.67 In deze klucht bedriegt een vrouw haar simpele echtgenoot met een priester. Om een 

aantal dagen van hem af te zijn stuurt ze hem weg om het niet bestaande Playerwater te zoeken, 

dat haar zogenaamd kan genezen van een ziekte. Haar man blijkt echter toch niet zo dom te zijn 

als ze dacht en heeft haar list door. Verstopt in een mand van een handelaar, keert hij terug naar 

huis en betrapt zijn vrouw op heterdaad.68  

Dorpskermissen met toneelscènes zijn ook nog in de zeventiende eeuw terug te vinden. 

David Vinckboons (1576-1629), een van oorsprong Vlaamse schilder, introduceerde Bruegels stijl en 

thematiek in de Noordelijke Nederlanden. 69  Hij produceerde een drietal voorstellingen met 

dorpskermissen: een tekening in Kopenhagen uit 1602, een gravure van Willem Isaaksz. 

Swanenburch naar een voorbeeld van Vinckboons eveneens uit 1602 en een schilderij in de 

                                                                    
63 Hummelen 1989: 2. 
64 De Haas in Logger e.a. 2007: 16.  
65 De tekst is te vinden in een handschrift uit 1410, dat zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 
66 Hummelen 1989: 4, 12. 
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68 Hummelen 1989: 5, 6. 
69 Silver 2001: 75. 
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Bayerische Staatsgemäldesammlungen te München uit 1608. Vinckboons laat niet de letterlijke 

toneelopvoering zien, maar toont de voorbereidingen die aan de opvoering voorafgaan: een stoet 

van gekostumeerde spelers, vervolgens de stoet die vlak bij de stellage aangekomen is en tot slot de 

spelers die vanaf de stellage en het voortoneel de aandacht van het publiek willen trekken.70 

 Bruegel de Oudere tekende en schilderde niet alleen toneelscènes als onderdeel van 

dorpskermissen, maar maakte als een van de eerste Nederlandse kunstenaars een toneelachtige 

voorstelling van het klassieke thema De laster van Apelles (fig.14). Hoewel dit onderwerp erg 

populair was in de renaissance, is het een uniek thema in Bruegels repertoire, dat voornamelijk uit 

boerenthema’s en landschappen bestaat. De scène is gebaseerd op een ekphrasis van Lucianus, 

waarin hij een schilderij beschrijft dat door de beroemdste kunstenaar van de Oudheid, Apelles, 

gemaakt zou zijn. Jaloers op diens talent, zou Apelles de schilder Antiphilos voor de koning 

Ptolomaios beschuldigen van betrokkenheid bij een opstand. De koning is woedend, maar Apelles 

wordt vrijgepleit en in ere hersteld. Antiphilos, de kwaadspreker, wordt zijn slaaf. Apelles zou een 

allegorie hebben geschilderd, waarin hij deze geschiedenis weergaf. Lucianus beschrijft deze 

alsvolgt:71  

 

Aan de rechterhand zit een man (de koning) met zulke lange oren dat 

men ze voor die van Midas zou houden, die zijn hand uitsteekt, naar 

Laster, die zich, nog op enige afstand bevindend, in zijn richting 

beweegt. […] Voor haar uit loopt een lelijke, uitgemergelde man, 

met bleek gezicht en holle ogen, die lijkt aangetast door een 

slepende ziekte, in wie we zonder moeite Afgunst herkennen.72 

 

Volgens neerlandicus Bart Ramakers is Bruegels weergave van deze episode niet alleen gebaseerd op 

de oorspronkelijke bron of de bestaande beeldtraditie, maar bevat deze ook theatrale motieven. De 

oren, kroon en scepter doen volgens hem kunstmatig aan. Wellicht ligt het aan het formaat van de 

objecten, maar Ramakers heeft de indruk dat het toneelrekwisieten zijn: een papieren kroon, een 

houten staf en aangeplakte oren. De wijdvallende mantel van de koning komt bovendien overeen 

met de wijze waarop koningen en sommige andere acteurs verbeeld werden. De gebeurtenis die 

Lucianus beschrijft, is dramatisch en beweeglijk. De handelingen en gebaren van de verschillende 

personages zijn uitgebreid en theatraal, zo ook in Bruegels tekening. Het zouden de ingrediënten 

kunnen zijn voor een spannend toneelstuk. Gezien de interesse van toneelschrijvers in de klassieken 

en in het uitdragen van morele lessen, is het niet onwaarschijnlijk dat ook de rederijkers zich aan 

dit onderwerp hebben gewaagd. Desondanks is er geen rederijkersdrama met dit thema bekend, 

maar wel een tweetal middeleeuwse, Latijnse schooldrama’s. Dit gegeven weerhoudt Ramakers er 

niet van om meer theatrale motieven aan te wijzen in Bruegels voorstelling. Iets dat snel over het 

hoofd gezien wordt is het gordijn op de achtergrond. Lyvor, de figuur die wijst in de richting van de 
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koning, markeert de raaklijn van de twee gordijnhelften. Het is bekend dat toneelstellages van de 

rederijkers aan de achterzijde van het speelveld een scherm of façade bevatten, meestal gemaakt 

van gordijnen. Bruegel is hierin uniek; op andere voorstellingen van De laster van Apelles uit zijn 

tijd, wordt de scène vaak geplaatst in een ingewikkelde, architecturale setting en zeker niet in een 

ruimte waar gordijnen het decor vormen. Ook het personage Lyvor zelf roept gelijkenissen met het 

(rederijkers-) toneel op. Zijn gezichtsuitdrukking en gebaren zijn opmerkelijk en gaan verder dan de 

beschrijving van Lucianus. Hij kijkt de toeschouwer recht aan, wijst met zijn rechter wijsvinger 

naar de koning en met zijn linker wijsvinger naar zijn mond. Dit is in geen van de andere 

voorstellingen met De laster van Apelles terug te vinden. Het wijzen naar de mond is een teken van 

afgunst (zoals ook te zien is in Cesare Ripa’s Iconologia (1593)). In dit geval is het een verwijzing 

naar de komende lasterpraat. In Lucianus’ beschrijving wordt echter de vrouwelijke vorm van de 

Afgunst, Invidia, genoemd, terwijl Bruegel voor de mannelijke variant, Lyvor, koos. Dit zou een 

aanwijzing kunnen zijn dat Bruegel een andere bron dan Lucianus’ ekphrasis heeft gebruikt.73  

 

 

1.4 Vernieuwing in de zeventiende eeuw 

1.4.1 Invloed van religie en studiereizen 

 

De Nederlandse schilderkunst werd in de zeventiende eeuw verrijkt met een aantal nieuwe genres 

en onderwerpen. De groeiende welvaart in de Republiek stimuleerde de ontwikkeling van 

verschillende kunstvormen, waarbij de internationale opdrachten en uitwisseling grote invloed 

hadden op stijl, techniek en onderwerpkeuze. Bovendien zorgde het contact met andere 

kunstbeoefenaars, zoals de Nederlandse (toneel-) schrijvers, voor nieuwe inspiratie en herleving van 

bepaalde thema’s. Kunsthistorici zijn van mening dat schilders noodgedwongen naar nieuwe wegen 

zochten als gevolg van de Reformatie en het wegvallen van religieuze instellingen als 

opdrachtgevers.74  

Tegen de kunsten hadden de gereformeerden ernstige bezwaren. In de voorschriften die in 

1618 bij de Synode van Dordrecht waren opgesteld, werd een verbod opgenomen tegen het 

opvoeren van episodes uit de levensgeschiedenis van Christus als onderwerp. Opvallend is dat dit 

verbod vooral voor de toneelkunst gold. In de schilderkunst werd het leven van Christus namelijk 

nog wel als thema gebruikt. In de eerste decennia schilderden vooral de schilders uit het liberale 

Utrecht nog bijbelse scènes, terwijl de schilders in het strengere Amsterdam meer hun heil zochten 

in het verbeelden van mythologische taferelen. Klassieke verhalen werden onderdeel van de 

Nederlandse beeldtraditie dankzij Van Manders vertaling van Vergilius’ Eclogae (en de daarbij 

behorende houtsneden van Goltzius) alsook dankzij de geïllustreerde vertalingen van de Ovidius’ 

Metamorfosen. 75  In Utrecht komt dit fenomeen pas na 1630 op, wellicht omdat de 

contraremonstranten meer voet aan wal hadden kregen. Het zondig vermaak werd in die periode 
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ook in Utrecht meer aan banden gelegd en bijbelse voorstellingen werden minder gewaardeerd. Ook 

de toneelgezelschappen kregen restricties opgelegd. In november 1629 werd naar aanleiding van 

een klacht van de Utrechtse predikanten besloten om de op dat moment spelende gezelschappen 

nog maar acht dagen te tolereren.76 Zelfs prins Maurits’ opvolger, Frederik Hendrik, van oorsprong 

remonstrants gezind, werd na 1633 gedwongen de contraremonstrantse zijde te kiezen. 

Noodgedwongen werd steeds vaker het aangename met het leerzame verbonden. Door de 

combinatie van vermaak en lering werd het toneel beschermd tegen de voortdurende kritiek van de 

predikanten, waardoor leerdichten en didactisch toneel herleefden. In de zestiende eeuw was 

(serieuze) didactische literatuur al geworteld in de Nederlandse cultuur, maar dit ontwikkelde zich 

een eeuw later tot een meer vermakelijke representatie. Het werd, onder invloed van de 

buitenlandse komedianten, steeds meer een mix van verheven thema’s en de lagere komedie. 

Vanuit Italië zette niet alleen de Commedia voet op Hollandse bodem, maar ook de herdersspelen 

werden geïntroduceerd. Schilders lieten zich op hun beurt inspireren door Italiaanse voorbeelden 

van pastorale schilderkunst en voeren mee op de populariteit van Nederlandse herdersstukken.77  

De invloed van Italiaanse schilders kende al een langere traditie. In allerlei sectoren 

ontstond vanaf de vijftiende eeuw een toenemende specialisatie en verwetenschappelijking, zo ook 

in de schilderkunst. Als professionalisering van het schildersonderwijs gingen jonge schilders voor 

hun opleiding op reis naar Italië. Kennis van de klassieke en bijbelse literatuur was van groot belang 

voor een goede schilder, omdat alleen een belezen kunstenaar een correct historiestuk kon 

schilderen. Bovendien kon hij zo laten zien dat hij niet zomaar een ambachtsman was, maar een 

pictor doctus, een geleerde schilder. In de training van leerling-schilders werd extra aandacht 

geschonken aan hun intellectuele ontwikkeling en kennis van het culturele erfgoed.78 Utrecht had 

als bisschopsstad nauwe banden met Rome. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal 

Utrechtse kunstenaars vertrok naar diverse Italiaanse steden. Ondanks de opkomst van het 

calvinisme en de gevaren onderweg bleven jonge, zowel katholieken als protestanten, de reis naar 

het zuiden maken. 79  De Utrechters Baburen, Ter Brugghen en Honthorst kwamen tijdens hun 

buitenlandse studie sterk onder invloed van Michelangelo da Caravaggio (1571-1610). Caravaggio en 

zijn navolger Bartolommeo Manfredi (1587-1620/21) inspireerden de Utrechtse schilders tot het 

vervaardigen van theatrale scènes en figuren ten halve lijve. Historiestukken werden gevuld met 

grote halffiguren in theatrale kleding die als een tableau vivant een dramatische scène 

verbeeldden. Behalve de traditionele historiestukken werden er ook steeds meer anonieme figuren, 

zoals musici, drinkers, kaarters en prostituees verbeeld. De Utrechters voelden zich tot het werk 

van Caravaggio aangetrokken, omdat zij zich - net als de Italiaan - wilden verzetten tegen de 

heersende academische kunstvormen. Om zich sterk te maken tegen over het ‘vijandige kamp’ van 

de academie verenigden de Nederlanders zich in een schildersbent: De Bentvueghels. Een 

uiteenlopende groep schilders sloot zich hierbij aan: portretschilders, landschapsschilders, 

navolgers van Caravaggio of de Duitse Elseimer (1578-1610), of om met Hoogewerff te spreken: de 
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77 De Bruin 2000: 267; Gudlaugsson 1938: 86; Kirschenbaum 1977: 87. 
78 De Meyere in Van der Brink & De Meyere 1993: 30; Van Dixhoorn 2004: 188-189. 
79 De Bruin 2000: 192. 
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bentvueghels waren inderdaad vogels van zéér divers pluimage, en zongen zoals ze gebekt waren.80 

Van het schildersbent is geen officiële stichtings-datum bekend, maar aan de hand van de eerste 

overgeleverde bijnamen (de zogenaamde bentnamen) is een begindatum te traceren. Rond 1620-

1622 arriveerden de eerste bentvueghels Cornelis Poelenburgh (1594/95-1667), Bartholomeus 

Breenbergh (1598-1657), Terbrugghen, Honthorst en Matthias Stomer (ca. 1600-1650).81 Niet veel 

later nam de populariteit van het caravaggisme af. Vanaf het einde van de jaren twintig maakte het 

langzaam plaats voor de classicistische stijl, die bij de verschillende Europese hoven geliefd was. 

Honthorst vertrok in 1628 voor een korte periode naar Engeland om voor het Engelse koningshuis te 

werken. In diezelfde tijd kreeg hij verschillende opdrachten uit de omgeving van Frederik Hendrik 

en de stadhouder zelf. Het accent lag minder op het expressieve realisme en er ontstond opnieuw 

een voorkeur voor meer verhalende schilderkunst.82 

 

1.4.2 Contact tussen schilders en schrijvers 

 

Niet enkel schilders, maar ook schrijvers zochten hun inspiratie in het zuiden. De eerste van de 

zeventiende-eeuwse dichters die (in 1599) de Italiëreis maakte, was Pieter Cornelisz. Hooft. Op dat 

moment had hij al een vertolking van de Italiaanse dichter Petrarca (1304-1374) geschreven. 

Waarschijnlijk liet hij zich voor zijn Granida van 1605, inspireren door Guarino’s herdersspel Il 

Pastor Fido en diens treurspel Isabella, een bewerking van een gedeelte van Ariosto’s Orlando 

Furioso. Hoogewerff vermoedt dat ook Vondel zich liet inspireren door de Italiaanse literatuur. Het 

landelijke vredesspel De Leeuwendalers (1647) zou gebaseerd zijn op Tasso’s Aminta. Vondel zelf is 

nooit in Italië geweest, maar zijn jongere broer Willem verbleef in 1625 wel geruime tijd in Rome. 

Wellicht dat dit een aanleiding was tot een bewerking van Tasso’s stuk.83 In Italië sloten sommige 

Nederlandse schrijvers zich aan bij de Bentvueghels, terwijl in hun thuisland een aantal schilders, 

zoals Hendrick Goltzius (1558-1617), Salomon de Bray (1597-1664), Frans (1583-1666) en Dirck Hals 

(1591-1656), Adriaen Brouwer (1605-1638) en Willem Buytewegh (1591/92-1624), zich lid maakten 

van een rederijkerskamers. 84  Op deze plaatsen konden zij elkaar inspireren en werden nieuwe 

onderwerpen geïntroduceerd, zoals de eerder genoemde pastorale. Dankzij dit contact kwamen 

waarschijnlijk bepaalde thema’s, zoals de Aethiopica van Heliodorus en de Verloren Zoon in het 

bordeel, tot bloei. Ook buiten de kamers zochten schrijvers en schilders contact. Hooft verzamelde 

een kring van intellectuelen om zich heen in zijn woning, het Muiderslot, waaronder ook een enkele 

schilder, afkomstig uit de Staten van Holland, Utrecht en Zeeland.85 Van Utrechtse schilders is 
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overigens niet bekend of zij lid waren van een van de rederijkerskamers. Zij verzamelden zich 

voornamelijk in het Zadelaars- en later in het Sint Lucasgilde.86  

De wederzijdse invloed kwam ook tot uiting in het gebruik van schilderkunstige traktaten 

door (toneel-)schrijvers en vice versa. Sommige toneelschrijvers en acteurs waren op de hoogte van 

Karel van Manders theorieën over houding en gebaren in de schilderkunst (1604). Wat in de 

schilderkunstige traditie bijvoorbeeld contrapost heette, werd in de toneelkunst leer der contrasten 

genoemd. De aanwijzingen uit Karel van Manders leerboek voor schilders zijn tot in de negentiende 

eeuw nagevolgd door toneelspelers om zo fraaie, expressieve houdingen en bewegingen op het 

podium te kunnen tonen. 87  In zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650) gebruikte 

Vondel op zijn beurt beeldende termen uit schilderkunstige traktaten. Een jonge schrijver moest, 

gelijk een schilder, belezen zijn en de kunst beoefenen door elementen van de oude meesters over 

te nemen. Elke verbeelding van een beroep, leeftijd, geslacht en nationaliteit moest op een 

natuurlijke en overtuigende manier weergegeven worden, aldus geeft een kunstigh schilder elck 

dingh zijn eige verf.88 Dat Vondel zich door de schilderkunst liet inspireren, maakte hij duidelijk in 

het voorwoord van zijn Bijbelse stuk Joseph in Dothan (1640). Hij kwam op het idee om over deze 

episode te schrijven dankzij een schilderij van Jan Pynas en een aantal kunstige stucken van Pieter 

Lastman, waarin de bebloede mantel aan Jacob wordt getoond: 89 

 

Iosephs verkoopinge schoot ons in den zin, door het tafereel van Ian 

Pinas, hangende, neffens meer kunstige stucken van Peter Lastman, 

ten5huise van den hooghgeleerden en ervaren Dokter Robbert 

Verhoeven; daer de bloedige rock den Vader vertoont wort: gelijck 

wy in ’t sluiten van dit werck, ten naesten by, met woorden des 

schilders verwen, teickeningen, en hartstoghten, pooghden na te 

volgen.90 

 

Kortom, het ontstaan van theatrale schilderkunst valt te situeren in een turbulente periode uit de 

geschiedenis, waarin het (rederijkers-) toneel en de schilderkunst ondanks het Calvinisme en de 

Spaanse onderdrukking tot bloei konden komen. Dankzij zijn katholieke achtergrond, heerste er in 

Utrecht een vrijzinnig godsdienstbeleid en trokken schilders en schrijvers naar het land waarmee de 

Domstad al eeuwenlang een nauwe band onderhield, Italië. Dergelijke internationale contacten, 

alsmede de komst van buitenlandse toneelgezelschappen, zorgden voor nieuwe stijlen en thema’s. 

De voornaamste importeurs waren de caravaggisten, hun voornaamste producten genrefiguren ten 

halve lijve, geschilderd in sterke lichtdonkercontrasten en gehuld in flamboyante kostuums. 

                                                                    
86 Huys Janssen 1998: 8. 
87 Albach 1979: 3. 
88 Vondel geciteerd in De Winkel 2006: noot 172. 
89 De Winkel 2006: 228-230; Porteman & Smits-Veldt 2008: 384. 
90 Vondel 1640/1927-1937 (4): 74. 
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Tweede Bedryf 

Theatrale motieven 
 

Wat schilderkunst en toneel gemeen hebben is hun spel met illusie, het spelen met de grens van 

realiteit en verbeelding. Sommige gebeurtenissen werden op het toneel zo levensecht verbeeld, dat 

zij emotionele reacties opriepen bij de toeschouwers. In de zeventiende eeuw werd hetzelfde 

effect van de schilderkunst verwacht. Samuel van Hoogstraten adviseerde schilders om emoties voor 

de spiegel te oefenen en zo acteur en toeschouwer tegelijk te spelen.91 Emoties en dramatiek, maar 

ook theatrale belichting, kostuums en architecturale elementen maken een theatraal schilderij 

herkenbaar.  

 

2.1  Theatrale belichting, dramatische gebaren en mimiek 

 

Haar ogen rollen, ze werpt zich in de armen van een gewapende man en heft haar handen 

dramatisch in de lucht. Omstanders reageren geschokt en drommen om haar heen. De zelfmoord 

van Lucretia (cat.1) is één van de meest theatrale schilderijen van Knupfers hand. Knupfer 

schilderde meerdere schilderijen met dit schokkende thema, die dezelfde dramatiek kenden als een 

toneelstuk (cat.2). Het is goed mogelijk dat Knupfer zich heeft laten inspireren door één van de 

rondreizende toneelgezelschappen die Thomas Heywoods (ca. 1572-1641) volkse toneelstuk The 

Tragedy of the Rape of Lucrece (1608) opvoerden. 92  Ook in andere schilderijen waarin de 

kunstenaar voor de heftige scènes met de dood kiest, lukt het hem gezichtsuitdrukkingen en 

gebaren groots en theatraal weer te geven.93 Zulke dramatiek is eveneens in zijn Semiramis beveelt 

de Assyrische koning te doden (cat.3) te zien. De naar de toeschouwer gerichte blik van Semiramis 

en de overdreven gebaren van enkele betrokkenen – de gespreide hand op de achtergrond en het 

naar Semiramis gewende hoofd van de koning - doen denken aan de mimiek van acteurs. Maar 

vooral de aanwezigheid van een mogelijke verteller in de rechterhoek - herkenbaar aan de veer op 

zijn hoed en het contact dat hij zoekt met de toeschouwer - maakt dat de scène een sterke relatie 

heeft met het toneel.94 Heftige mimiek en dramatiek is ook te zien in De razernij van Saul over 

David (cat.5). Knupfer verbeeldt hier op overtuigende wijze Sauls grote woede. De kleine, nederige 

gestalte van David staat in schril contrast met de grote, zware Saul die dreigend zijn wapen pakt. 

Zijn uitpuilende ogen en zijn strak gebalde vuist benadrukken zijn woede. De vrouw op de 

                                                                    
91 Van Hoogstraten 1678: 109-110. 
92 Moorman 1999 b: 147. 
93 Zie ook hoofdstuk vijf. 
94 Saxton 2005: 157. 
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achtergrond werpt geschrokken haar handen in de lucht. Het schilderij is levendig en heeft de 

directheid en spanning van een toneelstuk.95  

Knupfer was niet de eerste Utrechter die oog had voor dramatiek. Reeds in de jaren 

twinting introduceerden caravaggisten als Hendrick ter Brugghen, Gerard van Honthorst en Dirck 

van Baburen) beeldvullende en kleurrijke composities, evenals licht-donker contrasten dramatisch, 

theatraal effect. 96  Deze caravaggeske lichtval treffen we onder meer aan in Honthorsts 

Verloochening van de Heilige Petrus (cat.6).97 Ook in Ter Brugghens Sint Sebastiaan (cat.7) wordt de 

dramatiek van het verhaal versterkt door belichting en compositie. Het sterke licht op het 

bovenlichaam van Sebastiaan laat op een realistische manier de wonden van de martelaar zien en 

staat in contrast met de maniëristische stijl waarin Wtewael (fig.70) vijfentwintig jaar eerder zijn 

Heilige Sebastiaan schilderde. 98  De Utrechtse schilders van de vroege zeventiende eeuw kozen 

steeds vaker voor de meer dramatische weergave van hun voorstellingen.  

 

2.2  Theaterkostuums 

 

Een ander typisch Utrechts–caravaggistisch fenomeen is de verbeelding van halffiguren in 

fantasiekleding. Deze gepluimde baretten, fel gestreepte kostuums, opvallende pofmouwen en 

bijzondere broeken, zouden theaterkostuums kunnen zijn, die volgens Gudlaugsson hun populariteit 

te danken hadden aan het toenemende aantal reizende toneelgezelschappen in de Noordelijke 

Nederlanden.99 Ook is het mogelijk dat schilders zich baseerden op oude prenten met ouderwetse 

(Bourgondische) toneelkostuums, des te meer wanneer we aannemen dat hun voorbeeld, 

Caravaggio, ook op basis van zestiende-eeuwse schilderijen een eigen kostuumtype zou hebben 

gecreëerd. Dergelijke flamboyante kostuums weken sterk af van de sombere (Calvinistische) kleding 

die in de eerste helft van de zeventiende eeuw gangbaar was onder de burgers. 100  Bloemaert 

schilderde in 1621 de vroegst bewaarde Nederlandse figuur ten halve lijve, gehuld in zulke 

fantasiekleding. Het gaat om een fluitspeler gekleed in een citroengeel en felblauw geplooide 

wambuis en een grote hoed met opvallende veren (cat.8).101 Waarschijnlijk liet Bloemaert zich 

inspireren door een verloren gegaan schilderij van Honthorst of Baburen.102 Een jaar na Bloemaert 

schilderde Dirck van Baburen ook een Luitspeler (cat.9). De muzikant draagt een Bourgondisch 

ogend pak met gestreepte pofmouwen en een grote pluim op zijn hoed. Net als bij Bloemaerts 

Fluitspeler is er waarschijnlijk sprake van een ouderwets theater- of rederijkerskostuum dat bij een 

                                                                    

95 Helmus 2006; Saxton 2005: nr. 8. 

96 Kiers & Tissink 2000: 47. 
97 Orr in Spicer & Orr 1997-1998: nr. 12. 
98 Kiers & Tissink 2000: 20-22; Lowenthal in Spicer & Orr 1997-1998: nr. 2; Slatkes in Spicer & Orr 1997-1998: nr. 10.  
99 Gudlaugsson 1938: 30-31; Slatkes 1969: 95. 
100 Kirschenbaum 1977: 89; Blankert 1986-87: 24; De Jongh 1976: 58. 
101 Blankert 1986-1987: 213; Helmus 1999: 137. 
102 Judson is van mening dat die eer toekomt aan Honthorst, terwijl Slatkes schrijft dat Baburen de bron is. Zie ook De 

Meyere 2006: 45. 
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stadsmuzikant als deze jongeman past.103 Ook de kleding van de violisten van Ter Brugghen (cat. 10) 

en Honthorst (cat.18) wordt in verband gebracht met kostuums van het rederijkerstoneel. 

Gudlaugsson vermoedt dat Honthorsts vioolspeler eigenlijk een rederijkersnar is, terwijl de 

muzikant in een veilingcatalogus van 1819 omschreven werd als op zijn Spaansch gekleed. Deze 

opvattingen hoeven elkaar niet uit te sluiten, aangezien deze Spaanse kleding ook gebruikt werd in 

het theater.104 Ook buiten Utrecht gebruikten schilders de toneelkleding in hun werk. Zo draagt ook 

Frans Hals’ Luitspeler (fig.28) een ongewoon en kleurrijk kostuum. Volgens kostuumspecialiste 

Marieke de Winkel werd dit roodgele kostuum en nauwsluitende mutsje soms in het theater en op 

bijeenkomsten van rederijkers gedragen. Hoewel de pofmouwen en veren ontbreken, heeft Frans 

Hals zich naast het toneel waarschijnlijk ook laten inspireren door de Utrechters.105  

Theatrale kostuums werden door de caravaggisten niet alleen in genreachtig werk gebruikt, 

maar kwamen ook regelmatig voor in historiestukken. In Jan van Bijlerts De roeping van Mattheüs is 

een personage, dat waarschijnlijk te identificeren valt als een belastingbetaler, gekleed in een 

opvallende geel met blauwe tuniek en hij draagt veren op zijn hoofddeksel. Deze uitdossing is 

ongewoon in klassieke Bijbelse taferelen en is vermoedelijk gebaseerd op Caravaggio’s versie van 

dit tafereel (fig.19). Op het Roomse schilderij komt dezelfde kledingstijl voor, evenals de 

contrasterende antieke mantels van Jezus en zijn volgeling.106 In dezelfde voorstelling werden dus 

probleemloos verschillende kledingstijlen naast elkaar gebruikt. De kleding van de mannelijke 

figuren in veel caravaggeske schilderijen, zoals Honthorsts Koppelaarster (cat.23) en Ter Brugghens 

Vioolspeler (cat.10), doet bovendien denken aan bepaalde kostuumtypes uit het drachtboeck van de 

rederijker Zacharias Heyns. Hij vervaardigde in 1601 het kostuumboek met de titel Dracht-thoneel, 

als voorbeeld voor de kostuums van de Amsterdamse rederijkerskamer Het Wit Lavendel. De 

geplooide pofmouwen, de gevederde hoed en de pofbroek van een afgebeelde Zwitserse soldaat 

(fig.32) komen sterk overeen met het kostuum van de caravaggistische violisten, fluitspelers en 

vrolijke drinkers.107 Ook in inventarissen van rederijkerskamers en het Amsterdamse theater werden 

regelmatige gehackelde (geplooide) Hoogduitse of Zwitserse pakken genoemd. Zulke extravagante 

kleding werd tegelijk op het toneel gebruikt met Romeinse en eigentijdse kostuums, zoals blijkt uit 

de toneelaanwijzingen voor het toneelstuk Spieghel der Getrouwen Wigheyt (1600) van de Leidse 

Jacob Duym: 

 

Conradus de keyser moet heerlijck en gecleet zijn, hebbende 

eenen wapenrock gheschildert als gout, ende eenen swarten 

Arent daer op, hebbende een Keysers croon op zijn hooft, ende 

eenen scepter in zijn hant […] de Borgemeester van Wijnsberch 

moeten degelick gecleet zijn na de wijse van oude degelijcke 

                                                                    
103 Helmus 1999: 144-145. 
104 Vermeer in Blankert 1986-1987: 292; Gudlaugsson 1938: 68; Zie ook hoofdstuk drie. 
105 De Winkel 2006: 228. 
106 Huys Janssen 1998: 102 
107 De Winkel 2006: 228, fig. 119. 
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borgers, met tabbaerden aen: de soldaten ende den Boer na de 

oude gewoonte, maer al na de Duytsche maniere.108  

 

Net als in (Utrechtse) historiestukken werden op het toneel verschillende kledingstijlen naast elkaar 

gebruikt. Dit neemt niet weg dat oorspronkelijk een scherp onderscheid werd gemaakt tussen 

kledingkeuze afhankelijk van het genres. Zo benadrukten de zestiende-eeuwse Giovanni Battista 

Giraldi (1504-1573) en Leone de Sommi (1527-1592) het belang van een juist decorum, zoals dat ook 

in de schilderkunsttheorie vanaf de vijftiende eeuw een belangrijke rol speelde (van Alberti tot 

Houbraken). 109  Giraldi en De Sommi adviseerden toneelschrijvers dat komedianten vrij waren 

eigentijdse kleding te dragen, maar dat dit uitgesloten was voor acteurs die in tragedies 

speelden.110 Deze laatste groep behoorde in meer adellijke en exotische kleding te verschijnen. De 

kwestie van het decorum kwam niet uit de lucht valle: het behoorde oorspronkelijk tot de 

eeuwenoude literaire theorie. Hoewel de kostuums op schilderijen vaak afgeleid zijn van 

theaterkostuums, moet er ook rekening mee gehouden worden dat dit ook andersom het geval kan 

zijn. De Sommi raadde zijn lezers aan om toneelkostuums te baseren op kleding van schilderijen uit 

de voorafgaande eeuwen. Bovendien waren veel schilders (als leden van rederijkerskamers) 

verantwoordelijk voor het ontwerp van de toneelkleding.111 Karel van Mander (1608-1670) tekende 

bijvoorbeeld kledij voor het toneel van de Delftse rederijkerkamer, waarvan de kosten terug te 

vinden zijn in hun rekeningenboek (1614):  

 

Aen Carel Vermander over teckenen van de cleding, volgens 

ordonnantie emde quitancie 3 gulden.112  

 

Hendrick Goltzius deed hetzelfde voor de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken, die in 1596 de 

kosten noteerde voor:  

 

Mr. Henrick Goltzius ende sijn medehulper M. Cornelis Ysbrantsz, 

glasenschryver, die beyde t’samen meer dan acht dagen 

gebesoigneert hebben om de cledingen ende om de 

accoutrementen te chieren.113 

 

                                                                    
108 De Winkel 2006: noot 215. 
109 Alberti’s Della Pittura uit 1436 en Houbrakens De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen uit 

1718-1721. Terwijl de Utrechters aan het begin van de zeventiende eeuw spelen met hiërarchie en bijbehorend decorum 

(denk aan de vieze voeten van Daifilo in Honthorsts Granida-voorstelling), keert Houbraken weer terug naar een 

onderverdeling van lage en hoge kunst. Zie ook Raupp 1983: 403. 
110 Giraldi schreef Discorso sulle comedie e sulle tragedie (1554) en De Sommi Qattro dialoghi in materia di rappresentazione 

sceniche (1556/1565). 
111 De Winkel 2006: 228, 229. 
112 Ibid.: noot 221. 
113 Ibid.: noot 222. 
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2.3  Podia en toneeldoeken 

 

Naast het ontwerpen van toneelkostuums, verzorgden schilders soms ook decors en andere 

architectuurelementen die het podium de illusie van werkelijkheid dienden te geven. Zo schilderde 

Nicolaes Moeyaert regelmatig decoraties voor de Amsterdamse Schouwburg. Op 23 januari 1640 

ontving hij een bedrag van 140 gulden voor het schilderen van de hemel en twee schermen.114 

Andersom kunnen sommige composities van zeventiende-eeuwse schilderijen worden herleid tot het 

eigentijdse toneel. In verband met Simson en Delilah (fig.59) stelt Kirschenbaum dat er een 

gelijkenis op te merken is tussen de geschilderde architectuur en de symmetrie van de voorstelling 

met het toneel van de Amsterdamse Schouwburg.115 Vergelijken we dit schilderij met de prenten 

van Salomon Savery (fig.54) dan zien we eenzelfde soort façade met een verhoging die wellicht 

dienst doet als een klein voortoneel en ook een open zuilengalerij op de achtergrond. Mogelijk liet 

Steen zich voor zijn Simson en Delilah inspireren door Abraham de Koninck’s Simson’s Treurspel, 

dat in 1618 voor het eerst opgevoerd werd.116 Steen maakte vaker gebruik van een proscenium 

waarop het centrale drama zich afspeelde en van een architectonisch decor dat plaats bood aan een 

tweede tafereel op de achtergrond.117 Ook in De woede van Ahasveros (fig.61) is deze compositie 

terug te zien, evenals de theatrale mimiek en grote gebaren die Knupfers eerder al gebruikte. 

Knupfers Saul en Steens Ahasveros hebben dezelfde agressie in hun ogen en dezelfde gebalde vuist. 

Bovendien maakt Steen hier – net als in Simson en Delilah en in mindere mate in Het huwelijk van 

Tobias en Sara - gebruik van een ander toneelelement: het gedrapeerde doek of tapijt. Chapman 

merkt terecht op dat, hoewel het een in Bijbelse sferen passend exotisch element is, het in de 

eerste plaats aan een toneelattribuut doet denken.118 Het toneeldoek komt regelmatig terug in de 

schilderkunst. Enerzijds bevordert het de illusionistische kracht van het schilderij, anderzijds voedt 

het het vermoeden dat de kunstenaar zich heeft laten inspireren door het toneel.119     

 Ook Knupfer plaatst zijn kleinschalige taferelen veelvuldig in een theatrale setting. In De 

razernij van Saul (cat.5) wordt het zogenaamde podium door een gordijn begrensd en op die manier 

wordt de toeschouwer dicht bij de voorstelling gehaald.120 In Jozefs broers verdedigen de jongste 

(cat.11) heeft Knupfer mogelijk het voorbeeld van zijn leermeester Bloemaert gevolgd. Jozef en 

zijn broers (fig.7) bevinden zich in één van Bloemaerts zeldzame architecturale achtergronden, die 

vaak omschreven worden als een theatrale enscenering. Het zeldzame interieur, waarbij de vloer, 

de traptreden en de muren samen niet eens een compleet gebouw kunnen vormen, is wellicht de 

basis geweest voor Knupfers podiumachtige composities. Een sprekend voorbeeld van zo’n 

toneelsetting is zijn voorstelling van de Parabel van de werkers in de wijngaard (cat.12). De meest 

duidelijke aanwijzing is het grote, opzij geschoven doek, dat te lang is voor dit interieur. Een huis 

                                                                    
114 Albach 1970: 99-101. 
115 Kirschenbaum 1997: 77. 
116 Chapman, Kloek & Wheelock 1996: 209. 
117 proscenium: voortoneel, het voorste deel van het podium dat (soms) bespeeld wordt als het theatergordijn dicht is. 
118 Chapman, Kloek & Wheelock 1996: 242. 
119 Franits 2004: 122. 
120 Helmus 2006. 
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van een rijke edelman, dat groot genoeg is om een trap te hebben die naar een podium leidt, zoals 

in dit tafereel, zou volgens Saxton niet gedecoreerd zijn met zo’n slecht passend doek. Dit is 

opmerkelijk omdat Knupfer altijd een omgeving schilderde die bij het onderwerp of de 

geportretteerde paste. Bovendien oogt de poort links niet erg stabiel en is ze op een vreemde, 

onpraktische plaats gepositioneerd. Misschien stelt het eerder een mobiel theaterstuk voor dan een 

echte stenen poort. Als we er van uitgaan dat hier een toneeluitvoering wordt verbeeld, lijken de 

gerangschikte druiven en het gereedschap van de werkers op rekwisieten en de gevarieerde kleuren 

van hun kleding op theaterkostuums. Hebben de personages een korte pauze of zijn ze misschien 

aan het repeteren? Een kleine groep schijnt bezig te zijn met een bepaalde scène, terwijl een 

collega op de rand van het podium zit. Een enkeling wacht op de voorgrond op zijn beurt en is in 

gesprek met mogelijke medeauteurs. Het is niet bekend welk toneelstuk Knupfer hier uitbeeldt, 

maar een andere Utrechtse schilder, Hendrick Sorgh, schilderde in 1667 hetzelfde onderwerp in een 

soortgelijke theatrale enscenering.121 Wellicht hebben de schilders zich laten inspireren door (latere 

edities van) het zestiende-eeuwse Spel vanden wynghaert (1533) van Cornelis Everaert.122 

De filosofen Democritus en Heraclitus (cat.13) schilderde Knupfer in een andere, meer 

bescheiden ruimte. De houten vloer is schuin aflopend en de hoek waar de toeschouwer tegen 

aankijkt, doet denken aan een podium, alsof hij of zij op de eerste rang van het theater zit. De 

donkere rand onderaan het schilderij zou mogelijk de zijkant van het podium kunnen zijn. Saxton 

suggereert dat de krakkemikkige trap, de grote kaart en het grote wijnglas allemaal 

toneelattributen kunnen zijn. Zij noemt de mogelijkheid dat Knupfer deze voorstelling op Cesare 

Ripa’s Iconologia uit 1644 heeft gebaseerd en wellicht in aanvulling hierop geïnspireerd werd door 

Vondels stuk van 1637.123 Zij doelt hier niet op een toneelstuk, maar op één van Vondels acht 

opschriften voor de Amsterdamse Schouwburg, getiteld Op het toneel. Op de architraaf boven de 

loges kwam te staan:  

 

Tooneelspel quam in 't licht tot leerzaem tijdverdrijf. 

Het wijckt geen ander spel noch koningklijcke vonden. 2  

Het bootst de weereld na. het kittelt ziel en lijf, 3  

En prickeltze tot vreughd, of slaet ons zoete wonden. 4  

Het toont in kleen begrip al 's menschen ydelheid, 5  

Daar Demokrijt om lacht, daer Heraklijt om schreit.1246  

 

De filosoof Democritus is ook een personage in Adriaen van der Venne’s Tafereel van de 

belacchende Werelt (1635):  

 

                                                                    
121 Saxton 2005: nr. 27. 
122 Drewes 1978-1979: 14. 
123 Saxton 2005: 151. 
124 Vondel 1637/1927-1937 (3): 512; vonden: vondsten, uitvindingen; kittelen: prikkelen, strelen; prickeltze tot vreughd: 

slaat op het genot dat het blijspel geeft; slaet zoete wonden: opzettelijke tegenstelling: het smarteliik meeleven met de 

tragische held schenkt tegelijk een gevoel van bevrediging; begrip: samenvatting; in kleen begrip: in kort bestek. 
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…dien wijtberoemden Philosooph Democritus, die de Werelt met 

al haren aenhangh te recht uytgelacchen en bespot heeft.125  

 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Vondel hierop zijn opschrift gebaseerd voor boven de entree: De weereld 

is een speeltooneel. Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.126 Jaren later schilderde Jan Steen Het 

toneel van de wereld (fig.55), waarmee hij opnieuw zijn nauwe relatie met het toneel bevestigde. 

Steen dichtte zichzelf regelmatig de rol van acteur of dwaas toe om op die manier al de lachende 

de waarheid te laten zien, zoals in zijn Zelfportret als luitspeler (fig.56).127  

In tegenstelling tot Knupfer en Steen, maakten de caravaggisten uit het begin van de 

zeventiende eeuw niet of nauwelijks gebruik van uitgebreide architecturale settings of een duidelijk 

eerste (voorgrond) en tweede (achtergrond) podium.128 Sterker nog, de caravaggisten plaatsen de 

voorstellingen nadrukkelijk op de voorgrond en geven de achtergrond een onbeduidende diepte en 

effen kleuren. Taferelen worden of in een beeldvullende setting, zoals De roeping van Mattheüs van 

Bijlert, of buiten in een natuurlijke omgeving geplaatst, zoals Granida van Honthorst. Een tapijt of 

opzij geschoven doek hoeft niet altijd te verwijzen naar een toneelvoorstelling. Soms worden 

gordijnen of kleden gebruikt om de illusionistische kracht van de voorstelling te vergroten. In 

andere gevallen dient een opzij geschoven doek soms slechts als decoratie of beeldvulling. Zo hoeft 

de kijker bij Bijlerts Maria met Kind (fig.15) of Jan Jansz. Van Bronchorsts Jonge vrouw (fig.13) niet 

te blijven zoeken naar een relatie met het toneel. Wel lijkt de groep muzikanten in Het concert van 

Bijlert zich op een (toneel-) podium te vermaken (cat.14). De verhoogde vloer waarop zij zich 

bevinden, zien we regelmatig bij Knupfer terug. Hoewel ook Huys Janssen van mening is dat de 

compositie toneelachtig aandoet, gaat hij er niet van uit dat hier een specifieke episode uit een 

toneelstuk wordt verbeeld.129  

 

2.4  Nissen en vensters 

 

Een architecturale vondst die vaak aan Gerard Dou (1613-1675) of Johannes Vermeer (1632-1675) 

wordt toegeschreven, is het gebruik van een nis of een venster. In de vijftiende eeuw werd deze 

compositie voornamelijk gebruikt voor het afbeelden van Maria met het Kind, alsook voor andere 

heiligen, stillevens en allegorieën. In de zeventiende eeuw werden steeds vaker portretten in een 

venster geplaatst, zoals het geval is bij Portret van een man met ring en toetssteen van Werner van 

den Valcken (fig.65). Net als bij veel zeventiende-eeuwse stillevens diende het raamwerk om de 

illusie te vergroten. Vaak werd dit gecombineerd met een trompe l’oeil gordijn bij het venster of 

om de achtergrondscène te scheiden van de voorgrond, zoals te zien is in Zelfportret met pijp en 

boek van Gerard Dou (fig.22). Op de achtergrond van Dou’s schilderij is zijn atelier te zien. Ook in 

                                                                    
125 Van der Venne geciteerd in Van Vaeck 1994: 619-620. 
126 Vondel 1637/1927-1937 (3): 512. 
127 Chapman, Kloek & Wheelock 1996: nr. 25. 
128 In de volgende paragraaf is te zien dat Honthorst in een zeldzaam geval gebruik maakte van een nis of venster. 
129 Huys Janssen 1998: nr. 151.  
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Vermeer’s Schilderkunst (fig.67) wordt een groot kleed naar achteren geduwd om een atelier te 

tonen: de kunstenaar, op de rug gezien, schildert een vrouw (Clio). Volgens Griffey worden deze 

gordijnen gebruikt om te laten zien dat het hier om een spel gaat, een hoogstaande illusionistische 

truc.130 De olijke, schreeuwerige violist (cat.18) en zingende fluitist (cat.19) van Honthorst vallen 

uit de toon van de beheerste trompe l’oeil weergaven van Dou en Vermeer.131 Honthorst lijkt met 

deze schilderijen – net als Dou en Vermeer later - te willen wedijveren met realisme door de 

vrolijke figuren ogenschijnlijk in dezelfde ruimte te plaatsen als de toeschouwer. Doordat de 

muzikanten, het kleed en het boek over de balustrade hangen, lijkt het alsof ze zich in de realiteit 

van de kijker bevinden. Door het gebruik van het venster onderscheiden deze twee werken zich van 

Honthorsts overige genrefiguren ten halve lijve. Het verschil met schilders uit de tweede helft van 

de zeventiende eeuw, zoals Dou, Van Mieris en Vermeer, vinden we in het theatrale karakter en de 

kostuums van de flamboyante figuren. Eén van de twee zou geïdentificeerd kunnen worden als de 

nar Peeckelhaering, die regelmatig als komisch karakter in het Nederlandse toneel voorkwam. Hij is 

meestal te herkennen aan zijn overmatig drankgebruik, bijzondere kostuum, scheve hoofd, 

misvormde gebit en grimmige glimlach, allemaal eigenschappen waaraan Peeckelhaering van Frans 

Hals volledig beantwoordt (fig.27).132 De nar was een dynamische figuur op het toneel en kon overal 

opduiken. Hij kon als verteller op de meest uiteenlopende plekken te voorschijn komen, vanuit een 

venster, vanachter het gordijn of balustrade. 133  Narren en muzikanten, gordijnen en kleurige 

kleding dienden ter verlevendiging van het podium en de (verplaatsbare) toneelfaçade: 

 

Pekelharing kan meeslepend lachen of huilen, weet met 

requisieten te spelen; hij rent, buitelt, spreekt tot het publiek, 

maakt obscene gebaren, solt soms met lijken want de humor is 

rauw in deze tijd van oorlog en pest en vertrouwd zijn met de 

dood.134 

 

Zelfs wanneer er sprake was van een voortoneel met sprekers daarop of tussen het publiek, 

bevonden zich in de deuren en ramen, nissen en galerijen van de façade vaak decoratieve of 

allegorische karakters, zoals narren en muzikanten.135 Vaak bevatte een façade een beneden- en 

boventoneel met op de bovenste verdieping een of meerdere vensters, niet zelden voorzien van een 

gordijn. De toneelfaçade voor een Antwerps landjuweel van 1561 laat een dergelijk boventoneel 

met gordijn zien (fig.2). Ook Jan Steen gebruikte regelmatig het raam als podium voor zijn melige, 

zingende en aangeschoten rederijkers. Opvallend is dat hij uitsluitend rederijkers in een dergelijk 

venster plaatste, zoals in de twee versies van Rederijkers in het raam. In de Bijeenkomst van de 

rederijkers (fig.58) proclameert een rederijker vanuit het raam een tekst voor het publiek. Het 

                                                                    
130 Griffey 1999: 52. 
131 Judson & Ekkart 1999: nr. 241, 244. 
132 Franits 2004: 25. 
133 Zie hiervoor ook hoofdstuk drie. 
134 Albach 1977: 21. 
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opzij geslagen gordijn doet vermoeden dat het hier om een toneelstuk of een vooraankondiging van 

een uitvoering gaat. In het barokke, professionele toneel van de jaren dertig van de zeventiende 

eeuw werd naast het raam ook het zijtoneel regelmatig gereserveerd voor komische figuren, zoals 

een nar of muzikant. Een gravure van Abraham Bosse toont een optreden van een aantal Commedia 

dell’Arte figuren in Hôtel Bourgogne in Parijs, waarbij een enkeling vanachter een gordijn 

tevoorschijn komt (fig.10).136  

 

Door het gebruik van een breed scala aan theatrale motieven gaven de Utrechters hun schilderijen 

de dramatische sfeer van het toneel. Met hun theatraal chiaroscuro versterkten zij de mimiek en 

gebaren van hun personages. Door hun genrefiguren ten halve lijve af te beelden, gaven ze hun 

taferelen een theatrale directheid en door hen te hullen in opvallende, niet-eigentijdse 

theaterkostuums werd de band met het toneel nog sterker aangetrokken. In tegenstelling tot de 

caravaggisten, gaf Knupfer zijn personages niet enkel een dramatische expressie, maar maakte hij 

ook gebruik van podia en toneeldoeken, waardoor zijn schilderijen een toneelachtige sfeer 

uitstralen. Als een van de weinige caravaggisten, en waarschijnlijk als eerste schilder in de 

Nederlanden, plaatste Honthorst enkele van zijn genrefiguren in een nis of venster.  Sommige van 

hen zijn bovendien in verband te brengen met personages uit kluchten en andere toneelstukken. 

                                                                    
136 Ibid: 122, fig. 43, 62. 
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Darde Bedryf 

Theater- en kluchtfiguren 

 

Iedereen kende deze dokters, deze linksche, verliefde grijsaards, de heldhaftige praalhanzen en 

waanwijze schijnheiligen en al de vele andere, bizarre figuren, aldus Gudlaugsson.137 In de vroege 

zeventiende eeuw ontstond er een voorliefde voor het kluchtspel en de daarbij horende 

onbeschaafde personages. Vaak werden oeroude onderwerpen verbeeld, die bekend waren uit 

volksverhalen zoals de Decamerone, Canterbury Tales of Lazarillo de Tormes. In deze pikante 

toneelstukken werd het Hollandse, alledaagse leven verbeeld met behulp van een dosis humor en 

ongegeneerdheid. Dergelijke komische, opvallende types, zoals de dokter en de nar, waren 

gebruikelijk op het Nederlandse toneel en waren (indirect) afkomstig van de Commedia dell’arte. 

Deze Italiaanse types verschenen vanaf het einde van de zestiende eeuw in de Nederlandse 

schilderkunst.138 Naar het voorbeeld van Caravaggio, maar vooral geïnspireerd op diens navolger 

Bartolomeo Manfredi, ontstonden er composities met een enkele figuur ten halve lijve, vaak 

afgebeeld met een muziekinstrument.139 Andere figuren, zoals de koppelaarster, kenden al een 

langere beeldtraditie binnen de schilderkunst en hadden al vroeg een rol in Nederlandse kluchten.  

 

3.1  Il dottore 

 

Knupfer mag zich in hoofdzaak dan wel gecontrentreerd hebben op kleinschalige historiestukken, 

toch verkende hij ook de genrethematiek. Een dokter onderzoekt de pols van een liefdesziek meisje 

(cat.16) is één van de weinige genrestukken die hij maakte. Vaak wordt de introductie van dit 

personage in de schilderkunst toegeschreven aan Dou, Van Mieris of Steen, maar, zoals Westermann 

en Saxton menen, had Knupfer de primeur. Hoewel Dou in 1653 een zogenaamde piskijker 

schilderde in Dokter onderzoekt de urine (fig.23), maakte Knupfer in diezelfde periode zijn 

polsvoelende dokter, die meteen ook de vroegste voorstelling van een arts én een patiënt was. Van 

Mieris (fig.46) en Steen (fig.62) schilderden hetzelfde tafereel. Lange tijd werd gedacht dat Steens 

schilderij uit München gebaseerd was op Van Mieris’ schilderij, maar het is volgens Saxton 

aannemelijker dat het werk van zijn vermoedelijke leermeester, Knupfer, de bron is geweest.140  

Gudlaugsson en De Jongh zijn het er over eens dat de dokterfiguur afgeleid is van Il dottore, 

de arts uit de Commedia dell'arte, die door prenten en optredens van buitenlandse komedianten in 

de Nederlandse beeldtraditie werd opgenomen.141 Al vroeg in de zeventiende eeuw verscheen de 

dokter op het Nederlandse toneel. Samuel Coster, die zelf arts was, liet er één opkomen in zijn Spel 

                                                                    
137 Gudlaugsson 1945: 9. 
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Nederlandse toneelcircuit. Zie hiervoor ook hoofdstuk één.  
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van de rijcke man (1615) en Hooft presenteerde in Schyn Heyligh (ca. 1615) de eigenaardige figuur 

van Dokter Lampert Loscop. Vooral in combinatie met minzieke, kwijnende vrouwen werd de 

dokterfiguur populair in de kluchten van de jaren zestig. Er werd (op het toneel, maar ook in 

werkelijkheid) veelvuldig de spot gedreven met kwakzalvers en semi-professionele artsen die 

meestal ouderwetse behandelingen, zoals het polsvoelen en piskijken, uitvoerden. 142  Deze 

praktijken werden door echte medici niet gewaardeerd dat dergelijke rondreizende kwakzalvers 

zich voordeden als dokter. Zelfs onder de zogenaamde gediplomeerde artsen waren er die in het 

buitenland een vals diploma hadden gekocht en alleen uit waren op geld.143 Ze werden regelmatig 

vergeleken met kluchtige kwakzalvers of zoals de arts en schepen Van Beverwyck in zijn Schat der 

ongesontheyt (1641) het omschrijft:  

 

Want dese [doktoren] gelijcken de Comedianten; en gelyck die 

het wesen, en 't kleet wel hebben van de persoon, die sy spelen, 

maer evenwel die persoon niet en syn: evenalsoo zijnder oock 

vele Doctoren met de naem, maer seer weynighe met de 

daedt.1447  

 

Hoewel de doktersfiguur van Knupfer niet direct komisch overkomt, bestaat er een sterk vermoeden 

dat de oorsprong wel in de toneelkunst ligt. Knupfers dokter past ook de onprofessionele 

behandeling van het polsvoelen toe en neemt zijn patiënt in het geheel niet serieus. Hij voelt de 

pols van de vrouw en maakt er mogelijk zelfs een schunnig gebaar bij. Zijn duim en wijsvinger 

vormen een ring, wat het grove ficagebaar (ook wel vijgengebaar) voor zou kunnen stellen en 

verwijst naar seksuele relaties en activiteiten.145 Opvallend is de kleding van de dokter. Net als de 

meeste voorstellingen van de dokterfiguur in de schilderkunst of op het toneel, draagt Knupfers arts 

een baret. Een dergelijk hoofddeksel was een kledingstuk uit de zestiende eeuw wat honderd jaar 

later alleen nog gedragen werd als fantasiekostuum op het toneel of als officieel kostuum van 

geleerden. Tegen de donkere kleding van dokter steekt een glinsterende ketting af. Dergelijke 

gouden kettingen werden soms ook – meestal diagonaal - gedragen door zeer gewaardeerde 

schilders. In dit geval wordt de ketting horizontaal gedragen en is het waarschijnlijk, net als de 

baret, onderdeel van een zestiende eeuws kostuum. 146  Dit betekent niet dat een dergelijk 

uitgedoste zeventiende-eeuwse arts dus wijs was, maar dat hij zich enkel op die manier voordeed, 

zoals de dichter Simon van Beaumont het satirisch verwoordde:147 

 

 

                                                                    
142 Het motief van het polsvoelen werd ook door Cats gebruikt in zijn Spaens Heydinnetje (1637), wanneer Constance aan 

Giraldes pols wil voelen om haar ziekte te verklaren. Giraldes blijkt minnekoorts te hebben. 
143 Gudlaugsson 1945: 5-23; De Jongh, 1976: 242, 243. 
144 Van Beverwyck 1641: 9. 
145 Saxton 2005: 167. Zie voor meer over het ficagebaar Herman Roodenburg, “The hand of friendship’: shaking and other 

gestures in the Dutch Republic”, A Cultural History of Gesture, New York 1992, 152-189. 
146 De Winkel 2006: 168-169.  
147 De Winkel 2006: 39, 165, 166.  
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De muts en langen rock, baert en hayr, langh en grijs 

Die gij draeght, maken u, ô Grollert, geenszins wijs. 

Wijsheyt moet sijn gesocht in t innerlijck gemoedt, 

Waer toe, kleed en gelaet des lichaems niet en doet.148  

 

Ook Jan Steen maakte zijn onderwerp belachelijk. Het doktersbezoek, met een treurige, 

melancholische jonge vrouw met liefdesverdriet als patiënt, was een van zijn favoriete thema’s en 

hij maakte dan ook maar liefst achttien variaties. In zijn Londense Doktersbezoek uit 1661-1662 

beeldde Steen de arrogante dokter af in kleding die afkomstig zou zijn uit de Commedia dell’arte 

en benadrukte de dwaasheid van het meisje door een schilderij-in-het-schilderij van Frans Hals’ nar 

Peeckelhaering aan de muur te plaatsen. De voorstelling van de nar bevestigt het satirische oordeel 

over de vaardigheden van de geneesheer en de gevoeligheid van de vrouw.149 

 

3.2  Muzikanten en narren 

 

Al in de Griekse tragedies en komedies waren muziek en (het gesproken) woord nauw met elkaar 

verbonden. Eeuwen later werden mysterie- en wagenspelen, het rederijkerstoneel en in het 

bijzonder de kluchten verfraaid met liedjes en dansjes. In tekstboekjes die verschenen bij 

rederijkersopvoeringen waren soms melodieën opgenomen en werden de liederen meestal begeleid 

met een luit, citer, viool of fluit.150 De caravaggisten ontleenden hun muzikanten aan de drinkende 

en musicerende halffiguren van Caravaggio en Manfredi. Het is onduidelijk door wie dit type precies 

werd geïntroduceerd in de Nederlanden, maar de vroegste voorbeelden stammen uit 1621 en zijn 

van de hand van Baburen, Ter Brugghen en Bloemaert.151 In Honthorsts Vrolijke muzikant met viool 

onder zijn linkerarm (cat.20) is dezelfde houding, sfeer en belichting te zien als in Manfredi’s 

Drinker en zijn Bacchus en de Drinker. 152  De theatrale setting en het gebruik van kostuums 

verschillen duidelijk van de muzikale voorstellingen die tot dan toe in de Nederlandse schilderkunst 

gemaakt waren. De musici in de gezelschappen van de Haarlemse schilders Wilem Buytewech, 

Esaias van de Velde en Dirk Hals hadden een elegant karakter, terwijl de Utrechters hun muzikanten 

afschilderden als professionele entertainers, gekleed in vroege zestiende-eeuwse Bourgondische 

theaterkostuums. Met name de muzikale figuren van Baburen en Honthorst werden steeds 

banaler.153 Musici stonden over het algemeen vrij laag op de sociale ladder en hadden dezelfde 

status als narren, boeren en acteurs. Iemand uit de hogere klasse hoorde niet voor een grote groep 

op te treden, maar te musiceren ter ontspanning. De Nederlandse edellieden waren waarschijnlijk 
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op de hoogte van dergelijke gedragsregels, zoals Baldasarre Castiglione beschrijft in zijn Libro del 

Cortegiano (1528):  

 

…de hoveling mag alleen muziek maken als tijdverdrijf, 

en eerst na veel aandringen, en niet in tegenwoordigheid 

van onedel volk of van een grote menigte.154  

 

Baburens vroegste muzikant ten halve lijve is vrij bescheiden. Hij plaatste de Jongen met mondharp 

(cat.17) in een setting die theatraal oogt door de grote gepluimde hoed en de dramatiek van de 

belichting. De jongen houdt het kleine fluitje met beide handen aan zijn lippen en concentreert 

zich op zijn optreden.155 Bloemaerts Fluitspeler (cat.8) heeft even een rustmoment en houdt de 

fluit in zijn handen. Hij kijkt de toeschouwer recht aan, alsof hij wacht op een teken om verder te 

mogen spelen. Fluitspelers worden vaak in verband gebracht met pastorale literatuur en in veel 

gevallen krijgen ze ook een symbolische betekenis toegeschreven. De fluit stond in de zeventiende 

eeuw symbool voor het mannelijke geslachtsdeel en de luit voor het vrouwelijke, zoals uit een tekst 

op een prent van Bartholomeus Dolendo naar Lucas van Leyden af te leiden is (fig.41):156 

 

Wellustigh fluijterken 

Wilt mijnen lust coelen. 

Fluijt met u luytken 

Dat ickt mach voelen. 

 

Luitspelers zien we dan ook veelvuldig terug in bordeelscènes en koppelaarstertaferelen. De Jongh 

bracht Ter Brugghens Luitspeler en zangeres (fig.16) in verband met de zeventiende-eeuwse 

uitdrukking met hoeren en met snaren, waarbij het woord snaar slaat op een al dan niet 

fatsoenlijke meid.157 Baburen schilderde al eerder een Luitspeler (cat.9) die zijn gezang begeleidt 

met het populaire instrument. De luit is een van de meest voorkomende instrumenten op 

Nederlandse schilderijen. Baburens muzikant is, net als veel van zijn soortgenoten, zo geschilderd 

dat het lijkt alsof hij het publiek vanuit de hoogte aankijkt. Dergelijke schilderijen waren 

waarschijnlijk bestemd voor een plek hoog aan de muur in plaats van op ooghoogte. Wellicht hing 

het er om de betreffende eet- of feestkamer op te fleuren of om de bewoners en bezoekers aan een 

moralistische boodschap te herinneren. Muziek werd in de zeventiende eeuw niet zelden in verband 

gebracht met vergankelijkheid: de klanken van het instrument waren snel vervlogen. Tegelijkertijd 

konden muzikanten ook betrekking hebben op een van de vijf zintuigen, met name Het Gehoor.158 

Toch blijft de relatie met het theater onmiskenbaar. Niet alleen de kostuums en hun frivole 

voorkomen, maar ook de neerwaartse blik is in verband te brengen met het toneel. De personages 
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verschenen vaak uit hoge vensters en ramen in het decor van de toneelvoorstelling. Ook Honthorsts 

Vrolijke violist (cat.18). was waarschijnlijk bedoeld om van beneden af te bekijken. Judson & 

Ekkart noemen opnieuw de mogelijkheid dat dit schilderij een van de vijf zintuigen zou verbeelden. 

Dit keer ligt de focus meer op het prominent omhoog gehouden glas, wat De Smaak zou 

symboliseren. Vaak worden drinkende figuren in verband gebracht met Bacchus en waarschuwen zij 

voor het verspillen van het leven aan nutteloze activiteiten. Dergelijke voorstellingen, zoals 

Honthorsts drinkende violist, zouden dus kunnen verwijzen naar de Vanitasgedachte.159 Volgens 

Slatkes hoeft er niet zo uitgebreid gezocht te worden naar een diepere betekenis van de 

muzikanten. Hij is van mening dat deze voorstellingen zijn ontstaan door de populariteit van de vijf 

zintuigen en de groeiende belangstelling voor het theaterleven en de bijbehorende rondreizende 

acteurs en muzikanten. Volgens Slatkes stonden zulke theatermuzikanten synoniem voor het vrolijke 

en vrije leven. Hij brengt de geschilderde musici bovendien in verband met theatermuzikanten die 

regelmatig (Utrechtse) kroegen en herbergen bezochten.160 Ook in kluchten werd dit fenomeen 

gebruikt. Zo brachten Goose en Jeuriaan, twee mannen uit Noozemans klucht Lichte Klaartje, 

verkleed als speellieden een bezoek aan een herberg.161  

 Honthorsts vrolijke violist is wellicht ook een dergelijke theaterfiguur. Mijns inziens wijzen 

het muziekinstrument, de vrolijke veren op zijn jolige, scheve hoofd, het bijpassende 

theaterkostuum en het venster met het gordijndoek naar de feestelijke muzikanten en narren die 

meeliepen in optochten of te voorschijn kwamen tijdens theatervoorstellingen.162 Hij zou een nar 

kunnen zijn, een personage dat vaak musicerend en proclamerend op het toneel verscheen. 

Normaliter worden in dit verband Frans Hals en Jan Steen genoemd, die bekend staan om hun 

komische portretten van muzikanten, drinkers of narren, zoals Peeckelhaering (fig.27) en 

Zelfportret als luitspeler (fig.56). Echter, Honthorsts Vrolijke speelman wordt, net als Ter 

Brugghens Vrolijke drinker (fig.18), door sommige wetenschappers geïnterpreteerd als een 

narrenpersonage. 163  Mogelijkerwijs heeft Honthorst de nar Peeckelhaering afgebeeld, die via 

rondtrekkende Engelse komedianten in het Nederlandse toneel een plaats had gekregen. De rol van 

een clown of jester vereiste veel talenten, zoals vioolspel, zang, dans en geestige improvisatie. De 

leider van de Engelse komedianten - die sinds het verblijf van Lord Leicesters in Utrecht regelmatig 

in de Nederlanden optraden - vervulde traditioneel de rol van clown. 164  Een van hen, Robert 

Reynolds, maakte van de oude clown een nieuw personage, welke in Nederland Peeckelhaering 

werd genoemd. De figuur komt vanaf 1620 voor in overgeleverde documenten, wat nauw aansluit 

met de datering van de schilderijen van Honthorst en Hals. Het peeckelharing-personage was 

waarschijnlijk al vroeg in Utrecht bekend. De rederijker Adriaan van den Bergh, lid van de Utrechtse 

kamer, kwam aan het begin van de zeventiende eeuw in contact met de Engelse troepen en 
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een boer, gek of nar. Zie hiervoor ook H. Roodenburg, ‘Over scheefhalzen en zwellende heupen; enige argumenten voor een 

historische antropologie van de zeventiende-eeuwse schilderkunst’, De Zeventiende Eeuw 9 (1993), 15-68.  
163 Gudlaugsson 1938: 68; Westermann 1997: 255. 
164 Zie ook hoofdstuk één. 
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vertaalde tussen 1621 en 1626 enkele van hun toneelstukken. Deze werden vervolgens in de 

Utrechtse Kamer opgevoerd. Het succes van een voorstelling hing vaak af van de aanwezigheid en 

de capriolen van de nar. 165  Peeckelhaering komt in verschillende toneelstukken voor. Hij was 

bijvoorbeeld de held van Jochem-Jool, ofte Jalourschen Pekelharingh (1637), een klucht van Jan 

Soet en hij speelde ook de hoofdfiguur in de anonieme klucht Singende Klucht van Pekelharing in de 

kist (1648). Het Peeckelhaeringcostuum lijkt op dat van de Capitano-figuur uit de Commedia 

dell'arte. Hij bestaat uit een opvallend hoofddeksel - bijvoorbeeld een grote hoed met veren, een 

baret of een muts - met daarbij een wambuis met grote knopen, een brede kraag en een korte, 

wijde of juist een nauwsluitende lange broek.166  

Honthorst heeft misschien niet alleen een vrolijke man willen verbeelden. Het is ook 

mogelijk dat hij wilde pronken met zijn virtuositeit. Het venster, de stofuitdrukking en de figuur die 

iets over de balustrade leunt, benadrukken het illusionistische karakter van het werk. Het 

muziekboek en de fluit die de rand overschrijdt in zijn Zingende oude man met een fluit hebben 

dezelfde functie (cat.19). Deze motieven verhogen het trompe l’oeil-effect en de ruimtelijkheid.167 

Er is een andere violist van Honthorst bekend, die eveneens een toneelfiguur voor zou kunnen 

stellen. De Vrolijke muzikant met viool onder zijn linkerarm (cat.20), met zijn open gezicht en een 

uitbundige lach, grijpt met zijn linkerhand zijn rechter onderarm vast. Dit obscene gebaar in 

combinatie met zijn gezichtsuitdrukking, het instrument en zijn theatrale kledij geven hem alle 

elementen van een narrenfiguur. Desondanks laten Judson & Ekkart deze mogelijkheid buiten 

beschouwing.168 

 

3.3          Koppelaarster 

 

Trijn Ratel uit de klucht Jan Saly uit 1622 (fig.73) van W.D. Hooft helpt mannen tegen betaling aan 

een vrouw. Zij is een zogenaamde koppelaarster of hoerenwaardin. De hoofdpersoon Jan Saly is saai 

en stil: sijn stilligheyt, in dat hy drooghjes praet, daer van issem de naem gegeven.169 Hij is 

vreselijk verliefd, maar weet alleen niet op wie. Omdat hij niet de jongste meer is en nooit indruk 

maakte op mensen, kan hij zelf geen vrouw vinden aan wie hij zijn verliefdheid kan schenken. Trijn 

Ratels probeert hem te helpen, maar dat is niet gemakkelijk, want zo stelt ze: Daer is gien 

soetigheyt in jou. Uiteindelijk vindt Trijn een vrouw voor hem.170 In een ander toneelstuk, het 

vierde bedrijf van Bredero’s blijspel De Spaensche Brabander, vertelt de koppelaarster Bijateris 

over haar leven en haar neeringh. Jerolimo, de hoofdrolspeler, is haar nog geld verschuldigd na tijd 

                                                                    
165 Schmidt-Degener 1949: 95. 
166 Albach 1977: 21. 
167 Slatkes 1969: 89.  
168 Judson & Ekkart 1999: nr. 236. 
169 Van het kruid salie werd saliemelk getrokken, dat als slaapmiddel gedronken werd. Zie Janse 2002: 12. 
170 Janse 2002: 12. 
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doorgebracht te hebben met één van haar prostituees.171 Hoewel zij vroeger een vrouw was met 

zeer veel minnaars, had zij op het moment van spreken meer succes als koppelaarster:  

 

Ick weet dat nou myn huys al weer vol meysjes sit, want ick ben 

een besteetster, kijnt, wat dat beduydt.172   

 

Seksuele misstappen zoals prostitutie en overspel, mogen dan wel verworpen geworden zijn in de 

calvinistische Nederlanden, toch waren deze uitspattingen in de (toneel-)literatuur en schilderkunst 

enorm populair. In kluchten, populair proza en gedichten werd open en direct geschreven over seks, 

waarin de koppelaarster en het bordeel een grote rol speelden. 173  Koppelaarsters of 

hoerenwaardinnen prezen hun meisjes aan bij de mannen die de herberg of het bordeel bezochten. 

Het thema kwam eerst tot bloei in de literatuur en - enkele decennia - later pas in de schilderkunst. 

Oorspronkelijk waren de voorstellingen bedoeld als waarschuwing, maar tegelijkertijd had men zo 

juist een excuus om allerlei uitdagende, prikkelende scènes te verbeelden. De prostitutie in 

toneelstukken, proza en reisverslagen speelde zich voornamelijk af in Amsterdamse bordelen. Toch 

werden de meeste bordeelscènes niet door Amsterdammers geschilderd, maar door kunstenaars uit 

andere regio’s, zoals Christiaan van Couwenbergh, Gabriel Metsu, Jan Steen en de Utrechtse 

caravaggisten.174 De eerste verbeeldingen met het thema betaalde liefde verschenen al aan het 

begin van de vijftiende eeuw. In de daaropvolgende eeuw werd het onderwerp erg populair in de 

Nederlandse beeldende kunst (bij onder andere Lucas van Leyden, Quinten Massys en Hendrick 

Goltzius) en ook in de rest van Noord-Europa. De Italianen daarentegen verbeeldden het zelden. De 

koppelaarster, die geld ontving van de bordeelbezoeker, is een van de figuren waaraan een 

bordeelscène te herkennen is. Daarnaast wordt er meestal veel eten en drank genuttigd, wat de 

seksualiteit stimuleert of symbool staat voor het bevredigen van de zinnen. Daarnaast zijn er 

natuurlijk een of meerdere mannelijke bezoekers aanwezig, evenals prostituees met veren in hun 

haar en een diep decolleté.175 

Dirck van Baburen zou het onderwerp in de Nederlandse schilderkunst hebben 

geintroduceerd en schilderde tweemaal een Koppelaarster. In het eerste geval (cat.21) liet Baburen 

zijn vaardigheden zien in de weergave van uiteenlopende leeftijden door in één tafereel een jonge 

luitspelende prostituee, een klant van middelbare leeftijd en een oude koppelaarster samen te 

brengen. Opmerkelijk is dat de oude vrouw op het schilderij in Boston niet eens hoeft te 

bemiddelen tussen de twee. Het koppel heeft alleen oog voor elkaar en negeert de vrouw des 

huizes. De versie die hij een jaar later schilderde (cat.22) is van heel andere aard. De toon is harder 

en dramatischer. Het meisje verzet zich en de lieflijkheid van het schilderij uit Boston ontbreekt. 

Slatkes noemt het werk een uitzondering op de traditionele moralistische en voorstellingen van 

betaalde liefde. Om die reden is het mogelijk dat Baburen zich heeft laten inspireren door een 

                                                                    
171 Bredero 1617/1974: 151. 
172 Ibid.: r. 1519, 1520. 
173 Van de Pol 1988: 109; Franits 2004: 69. 
174 Ibid.: 114-120. 
175 Ibid.: 114, 118; Judson & Ekkart 1999: nr. 292. 
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bepaald verhaal of toneelstuk, in plaats van door de bestaande beeldtraditie. Baburen richt zich 

vanaf 1623, een jaar voor hij sterft, meer op deze dramatische, verhalende stijl, die ook terug te 

zien is in De Verloren Zoon (cat.38) en De Ketening van Prometheus (fig.4).176 In navolging van 

Baburen kozen diverse schilders zoals Couwenbergh, Van Mieris en Steen voor het thema van de 

koppelaarster. Johannes Vermeer liet zelfs in twee van zijn werken Baburens koppelaarster als 

schilderij-in-het-schilderij terugkomen en schilderde daarnaast zelf nog een koppelaarster in 

1656.177  

Een van de bekendste koppelscènes van de hand van Honthorst (cat.23). Net als Baburen 

schilderde hij dit typisch Noord-Europese onderwerp in de zuidelijke, caravaggistische stijl van 

Italië. Na Baburen en Honthorst was dit thema niet erg populair meer in Utrecht. Jan van Bijlert 

schilderde in de jaren twintig nog een koppelaarster (cat.24) en Judson & Ekkart noemen nog een 

werk van Jan Gerritsz. Bronchorst, maar schrijven dit schilderij eerder toe aan de School van 

Rembrandt dan aan die van Utrecht.178 Wellicht moet in deze context ook Man wordt verleid in een 

bordeel (fig.63) van de Utrechter Maerten Stoop genoemd worden.179 De focus ligt, net als bij 

Bijlert en Bronchorst, niet meer op de bemiddeling van de koppelaarster, maar op het plezier van 

het mannelijke hoofdpersonage. Deze ruimer opgezette compositie en de daarbij behorende 

afwijkende rangschikking van personen moet eerder in de traditie van de algemene bordeelscènes 

geplaatst worden en zou zelfs in verband gebracht kunnen worden met de parabel van de Verloren 

Zoon. Toch heeft het schilderij van Stoop een sterk toneelmatig accent, namelijk het grote gordijn 

met het opvallende trekkoord aan de linkerzijde van het tafereel. Naast dit toneelmotief, 

gebruikten schilders soms dezelfde gezichtsuitdrukkingen en handelingen, zoals beschreven in 

toneelstukken. In de Vrolijke drinker met een jonge vrouw en een koppelaarster (fig.21) van de 

Delftse Christiaen van Couwenbergh zien we, net als in Bijlerts schilderij, hoe de koppelaarster haar 

inkomen veilig stellen. Ook in Honthorsts Koppelaarster is de geldbuidel een iconografische 

aanwijzing dat het om een scène van betaalde liefde gaat. In deze gevallen is respectievelijk de 

voldoening, de inhaligheid en de ogenschijnlijke beleefdheid van haar gezicht te lezen. Aan dit type 

van de vleierige, geldlustige hoerenwaardin beantwoordt ook Maeyken, de herbergierster in 

Noozemans Lichte Klaartje (opgevoerd in 1645), waarnaar twee personages op zoek gaan:  

  

GOOSE:       Actie genoegh, maer weetje oock waer dat Herbergjen is? 

 

JEURIAAN:  Wel ja, mijn lieve Baes, lustje wat groens, ghy komt u leven  

niet mis.  

Niet dat sy Hoeren in huys houdt, maer sy weet de soete 

Truytjes soo te halen, 

                                                                    
176 De Meyere 2006: nr. 56; Slatkes 1969: 76-78, cat. A20; Zie ook hoofdstuk vijf.  
177 Van de Pol 1988: 118. 
178 Huys Janssen 1998: nr. 138; Judson & Ekkart 1999: nr. 292. 
179 Saxton 2005: fig. 59. 
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Want sy heeft bortjes tot harent, en dieje dan hebben wilt 

moetje nae sijn gelt betalen.180 

 

Ook in deze klucht zijn muziekinstrumenten aanwezig in het bordeel. Wellicht hebben de 

instrumenten net als in de schilderkunst ook hier een erotische betekenis, maar het is ook mogelijk 

dat ze bestemd waren om in optredens de sfeer in herbergen te vergroten. Goose en Jeuriaan, de 

twee mannen uit Noozemans klucht, gaan als speellieden naar Maeykens herberg, waar Goose’s 

vrouw, Claertje, waarschijnlijk in het geheim haar minnaar ontmoet. Hoewel de mannen 

vermoedelijk geen muzikanten van beroep waren, laat dit tafereel zien dat het niet ongewoon was 

dat speellieden aanwezig waren in een herberg waar geprostitueerd werd. Terwijl in de meeste 

bordeelscènes de prostituee of een bezoeker met een luit afgebeeld wordt, rusten in Stoops 

herbergtafereel een viool en cello op de voorgrond of het voortoneel. Ook hier is een symbolische 

verwijzing naar erotiek of vergankelijkheid mogelijk, die waarschijnlijk op het toneel en in de 

schilderkunst gebruikelijk was. Net als in de werken van Baburen, Honthorst en Bronchorst is in 

Steens voorstelling van een koppelaarster de luit terug te zien. Zijn Luitspeelster met verliefde man 

(fig.57) is een minder ordinaire vertolking van dit onderwerp. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw werden dergelijke scènes op een meer burgerlijke, beheerste wijze verbeeld, 

zoals dat ook het geval was bij Gerard ter Borchs Jong paar onderhandelt met koppelaarster in een 

bordeel (fig.11) en Frans van Mieris’ Jonge vrouw met koppelaarster (fig.47).181 

De koppelaarster is niet alleen een prominente figuur in de toneel- en schilderkunst, soms 

krijgen ook prostituees die een actieve rol toebedeeld. In Bredero’s blijspel Moortje verschijnt 

Mooy-aal, een Amsterdamse vrouw van lichte zeden op het toneel. In een schilderij van de 

Amsterdamse Nicolaes Moeyaert (fig.49) is de kuis geklede vrouw dankzij de inscriptie in haar 

ketting te identificeren als het theaterpersonage: Mooy-aal. Naast haar staan haar aanbidders, 

waarschijnlijk Ritsert, Roemert en Kackerlack. Van Thiel vermoedt dat Moeyaert zich meer door de 

tekst dan door een voorstelling van Moortje heeft laten inspireren. Sterker nog, niet het stuk zelf 

maar het voorwoord zou volgens hem de basis vormen van het schilderij. Hierin wordt door Bredero 

in vier levenslessen de moraal van het toneelspel toegelicht, die vertegenwoordigd wordt in de vier 

karakters van Moeyaerts voorstelling. Hiermee wordt ook verklaard waarom Moeyaert de vier 

karakters bij elkaar plaatst en dit terwijl zij in het spel nooit tegelijk op het toneel verschijnen:182  

 

Ritsart en Roemert die Moy-aaltje gesamentlijck beminden, 

werden bevredicht en goede Vrienden door de loosheyt van 

Kackerlack, die dat wel dubbelt besteken hadde. De leeringen 

die uyt dit spel zyn te leeren, sal een verstandich Man wel 

kunnen vatten: want hier wert klaarlyc in uytgebeelt de 

                                                                    
180 lustje ...mis: als je wilt vrijen, kom je nooit vergeefs; u leven niet: nooit; soete Truytjes: knappe, lieve meisjes; Trui(tje) 

is een meisjesnaam, die hier in het algemeen voor meisjes wordt gebruikt. soo: in korte tijd; bortjes: portretjes van meisjes 

die voor genoemd doel beschikbaar waren. tot harent: te haren huize; Noozeman 1645/1999: r. 121-124. 
181 Salomon 2004: 114. 
182 Van Thiel 1972-1973: 36-40. 
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breyneloose dulheyt der Minnaren. Ten anderen, die geckelijcke 

vleyinghen en oorsmeeckery vanden pluymstrijckende 

Kackerlack. Ten darden, de liefdeloose Liefde der lichter 

Vrouwen, die in gheender manieren te vertrouwen zyn. Ten 

vierden en ten lesten, de meer als sotte vermetelheyt van den 

hovaerdighen en overdwaalschen Kapiteyn, van welcker eyghen 

behaaglycke mallicheyt een yder hem spieghele, en bekenne 

syne gebreken in aller ootmoedicheyt. Doet, leeft, en leest 

wel.183 

 
De overeenkomsten tussen de prostitutie in de literatuur en in de schilderkunst zijn onmiskenbaar. 

In beide gevallen worden wulpse hoeren, inhalige koppelaarsters en domme bezoekers ten tonele 

gevoerd. Toch zijn er ook verschillen. Prostituees op schilderijen worden vaak aantrekkelijker 

geschilderd dan dat ze in de literatuur omschreven worden. Ook ligt in de teksten meestal meer de 

nadruk op geslachtsziekten zoals syfilis, een kwaal die herkenbaar was aan grote zweren op het 

lichaam. Overigens moet er wel rekening mee gehouden worden dat de eigentijdse toneelstukken 

vaak vertalingen of bewerkingen waren van bestaande, oudere stukken en zodoende dus niet 

waarheidsgetrouw hoefden te zijn.184 

 

De inventiviteit van de Utrechtse schilders kwam niet alleen tot uiting in de vernieuwende stijl en 

compositie die zij importeerden vanuit Italië, maar ook in de introductie van een aantal 

theaterfiguren ten halve lijve, zoals de muzikant, nar en koppelaarster, ten halve lijve uitgebeeld. 

Hoewel de arts of kwakzalver al eerder zijn intrede had gedaan in de schilderkunst, is Knupfer 

waarschijnlijk de eerste schilder die een polsvoelende dokter bij zijn patiënt afbeeldde. Al deze 

personages kwamen ook veelvuldig voor in de verhalende taferelen van de Utrechters, zoals 

muzikanten in pastorale stukken en narren, dokters en koppelaarster in (genre- en) historiestukken. 

 

                                                                    
183  Bredero 1617/1984: 122; bevredicht: verzoend; wel dubbelt besteken: heel listig aangelegd; breyneloose dulheyt: 

krankzinnige razernij; anderen: tweede; oorsmeeckery: mooipraterij; overdwaalschen: verwaande; van welcker: aan wiens; 

eyghen behaaglycke mallicheyt: malle eigenwaan; hem spieghele van: zich spiegele aan; bekenne: moge onderkennen, 

inzien; Toelichting afkomstig uit Minderaa, Zaalberg & Damsteegt (ed.) 1984.  
184 Van de Pol 1988: 138, 139. 
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Vierde Bedryf 

Theater in de Pastorale schilderkunst 

 

Silvia harderin waer heen? 

Waer gaet ghy int wout alleen? 

Schort uw ganck en wilt niet vlien 

Wout Coridon wees niet besien 

Ich bid U nimphe keert U weer 

Waerom ist dat ghy loopt so ras 

Al door het gras 

ij lieve, set U toch wat neer 

Het is toch… 

Komt…    (afgebeeld op A. Bloemaert, Herderin leest een gedicht, 1628) 

 

Bloemaert gaf dit pastorale gedicht in handen van een herderinnetje, dat hij verbeeldde in zijn 

Herderin leest een gedicht (fig.8). Met dit schilderij wordt eens te meer de relatie tussen de 

pastorale schilderkunst en literatuur benadrukt. Paulus Moreelse schilderde een Herderin met een 

brief waarin een jonge vrouw een verkorte versie van Bloemaerts gedicht in haar rechterhand 

houdt: Waer mach mijn herder syn hij is so ver van myn.185 Voor zover bekend schilderde Moreelse 

de vroegste verbeelding van een herderin ten halve lijve in de Nederlandse schilderkunst, namelijk 

de Herderin uit 1617, nu in Londen (cat.25.). Deze generatie Utrechters, met Bloemaert, Moreelse 

en Wtewael, lieten zich inspireren door de Venetiaanse schilders die als eerste de thematiek van 

‘de trouwe herder’ opnamen in hun oeuvre. De Utrechtse schilders verbeeldden vooral herderlijke 

taferelen in historiestukken, zoals in voorstellingen met de Aanbidding van de herders.186  

Na het verschijnen van een aantal bewerkingen en vertalingen van Italiaanse herdersspelen 

- van onder andere Theodoor Rodenburgh, Govert van der Eembd (1548-1644) – en van Hoofts 

Granida (1605, in 1615 gedrukt) werd het thema van de pastorale definitief in het iconografische 

repertoire van de Nederlandse schilderkunst opgenomen in de vorm van verhalende scènes en 

halffiguren.187 Pas in de jaren dertig werd het type van de pastorale halffiguur ook populair in Den 

Haag, Amsterdam, Haarlem en Dordrecht. De primeur van de pastorale thematiek ging echter uit 

van Pieter Lastman. Tussen 1608 en 1614 schilderde Rembrandts leermeester al een op zich zelf 

staand herderlijk tafereel in een landschap. Toch is de doorbraak van het arcadische thema 

voornamelijk toe te schrijven aan de Utrechters, en dan met name Honthorst. Na zijn terugkeer uit 

Italië, in 1620, ontwikkelde de pastorale schilderkunst zich in snel tempo. Het thema werd vanaf 

dat moment vooral uitgebeeld door een kleine groep bekenden van de Utrechtse meester.188 Het 

                                                                    
185 Kettering 1983: 19. 
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behoorde definitief tot een van de nieuwe genres in de literatuur, op het toneel en in de 

schilderkunst.  

 

  

4.1 Il pastor fido 

 

De mooie, helder belichte nimf Amaryllis trekt alle aandacht (cat.26). Voor haar knielt Mirtillo. Hij 

heeft zich verkleed als vrouw om zo dichtbij de liefde van zijn leven, Amaryllis, te kunnen zijn. 

Amaryllis - als nimf afstammeling van de goden en reeds uitgehuwelijkt – is voor de verliefde 

sterveling Mirtillo onbereikbaar. Met zijn vermomming kan Mirtillo meedoen met het opmerkelijke 

spel van Amaryllis en haar vriendinnen: de kuswedstrijd. Het meisje met de mooiste mond, 

Amaryllis natuurlijk, is de scheidsrechter van het spel. Wanneer Mirtillo de wedstrijd wint, ontvangt 

hij de bloemenkrans van Amaryllis’ hoofd.189  

Knupfer plaatst de eerste scène uit het tweede bedrijf van Battista Guarini’s Pastor fido in 

een bosrijke, heuvelachtige setting. De hoofdrolspelers in Amaryllis bekranst Mirtillo worden 

vergezeld van enkele musicerende nimfen die getuige zijn van de bekroning. Opmerkelijk is de 

donker geklede vrouw, links van het midden. Zij houdt zich afzijdig van het tafereel rechts en kijkt 

de toeschouwer recht aan. Zij is duidelijk anders gekleed dan de andere vrouwen en zou een 

herderin of de godin van de jacht, Diana, kunnen zijn. De bron van Knupfers schilderij is 

waarschijnlijk een werk Cornelis van Poelenburgh (cat.27). Knupfers collega-leerling van Bloemaert 

vervaardigde in 1635 een doek met hetzelfde tafereel.190 In het midden van zijn Bekransing van 

Mirtillo zit een vrouw die, net als een van Knupfers vrouwen, direct oogcontact maakt met de 

toeschouwer. Het is mogelijk dat dit afgeleid is van het contact dat een acteur met zijn publiek 

maakt, maar het is aannemelijker dat het hier om een zogenaamd portrait historié zou gaan. 

Saxton zwijgt hierover, dus blijft het hier helaas bij een speculatie.191  

In Italië was het herdersthema al populair geworden in de zestiende eeuw, dankzij het 

beroemde toneelstuk Il pastor fido van dichter-diplomaat Guarini, dat in 1589 gedrukt en in 1596 

voor het eerst gespeeld werd. Op het Nederlandse toneel maakten de herders in de eerste decennia 

van de daaropvolgende eeuw hun entree. Theodoor Rodenburgh, die ook het Spaanse en Engelse 

toneel naar de Nederlanden had gebracht, schreef een vrije bewerking van Guarini’s tragikomedie 

getiteld Anna Rodenburghs trouwen Batavier. Het stuk, dat al in 1601 geschreven was, werd in 1609 

door de Brabantse kamer Het Wit Lavendel opgevoerd en verscheen acht jaar later in gedrukte 

vorm. Rodenburgh liet het verhaal niet plaatsvinden in Arcadië, maar verplaatste het naar het 

Haagse Bos. Vlak nadat Rodenburghs stuk gedrukt was verscheen de eerste letterlijke vertaling van 

een Franse Il pastor fido door Govert van der Eembd (1618). Op het gebied van pastorale literatuur 

was er – in tegenstelling tot Amsterdam – in Utrecht weinig te beleven. De vroegere generatie 

Utrechtse schilders kende de pastor fidothematiek mogelijk uit een vertaling van Constantijn 
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Huygens. De diplomaat uit Den Haag had veel contact met de Utrechtse schilders en bezat veel 

(pastorale) schilderijen van hun hand. Hij vertaalde in 1623 echter alleen het eerste bedrijf van Il 

pastor fido in het Nederlands en nam het als gedicht op in zijn Otia. Pas in 1650 –het jaar van 

Knupfer zijn schilderij maakte- schreef Hendrick Bloemaert met zijn Getrouwen Herder een 

vertaling van Il pastor fido. In hetzelfde jaar verscheen er nog een andere vertaling van de 

Amsterdamse David de Potter.192 Blijkbaar leefde het onderwerp een kort moment op en raakten 

schilders zoals Knupfer hierdoor geïnspireerd.  

Het huwelijksspel van Guarini was vooral erg populair in de hoffelijke kringen van Europa. In 

Nederland kwam dit onderwerp voor het eerst op in Utrecht en werd voornamelijk uitgevoerd door 

kunstenaars die dichtbij het hof van Oranje stonden.193 De aanwezigheid van de hoge klasse in 

Utrecht was sterk en de stad dankte haar aristocratisch karakter aan een lange historie van 

wereldlijke en bisschoppelijke macht.194 Bij de introductie van pastorale thema’s in de Nederlandse 

schilderkunst heeft waarschijnlijk het stadhouderlijk hof in Den Haag een belangrijke rol gespeeld. 

Nergens werd de pastorale van Guarini namelijk zo populair in de beeldende kunst als in de 

Nederlanden; er zijn maar liefst drieéndertig afbeeldingen bekend die gebaseerd zijn op de 

Italiaanse tragikomedie. Frederik Hendrik zou zich voor de decoratie van zijn paleizen hebben laten 

inspireren door twee schilderijencycli in het kasteel van Fontainebleau, die episodes verbeelden uit 

het werk van de Italiaanse dichter Torquato Tasso en de Griekse schrijver Heliodorus van Emesa. 

Frederik Hendrik had een duidelijke voorkeur voor Utrechtse schilders. Hij liet in 1635 vier 

schilderijen voor een pastor fidoreeks vervaardigen door Dirck van der Lisse (fig.42), Herman 

Saftleven en Bloemaert (cat.28). Poelenburgh schilderde de eerste in deze cyclus, namelijk de 

hiervoor besproken Bekransing van Mirtillo.195  

De Amsterdamse Bartholomeus Breenbergh hield zich – vooral in de jaren dertig - uitgebreid 

bezig met de pastor fido thematiek en was daarin zeer origineel in zijn keuze van uitgebeelde 

episoden.196 Andere Amsterdamse schilders, zoals Jacob Backer, Jacob van Loo, Ferdinand Bol en 

Gerard de Lairesse en de Haagse Jan Mytens maakten voorstellingen van de bekende Bekransing van 

Mirtillo.197 Een aantal Utrechtse schilders kozen voor een andere populaire scène met Silvio en de 

gewonde Dorinda. Naast Saftlevens bijdrage aan de pastor fido-reeks, schilderden Bijlert en 

Knupfers leerling Arie de Vois deze negende scène uit het vierde bedrijf.198 De Utrechts-Haagse 

Gerard Hoet schilderde voor zover bekend, als enige de zesde scène uit het vierde bedrijf, waarin 

Silvio het hoofd van de Erymentiaan Boar aan Diana aanbiedt.199  

 

 
                                                                    
192 De Meyere in Van den Brink & De Meyere 1993: 28. 
193 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 19; Gudlaugsson 1938: 70. 
194 Kettering 1983: 13-16. 
195 Ibid.: 101; Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 19; De Meyere in Van den Brink & De Meyere 1993: 23. 
196 Respectievelijk Het Blindemanspel (derde bedrijf, tweede scène), Silvio en de gewonde Dorinda, (vierde bedrijf, negende 

scène) en Het huwelijk van Amaryllis en Mitillo (vijfde bedrijf, negende scène). Van Poelenburgh verbeeldde de eerste scène 

uit het tweede bedrijf; Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 21. 
197 Ibid.: appendix 1. 
198 Kettering 1983: nr. 181, 182.  
199 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 311.  
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4.2 Granida  

 

Granida, de mooie dochter van de Perzische koning, is verdwaald geraakt tijdens een jachtpartij. 

Dan ontmoet ze de herder Daifilo en de herderin Dorilea, aan wie ze de weg vraagt. De prinses 

hekelt de corruptie en de onoprechtheid van het hoffelijke leven en bejubelt het herdersbestaan. 

Ze heeft dorst en vraagt om wat water. Daifilo, die onder de indruk is van haar schoonheid, spoedt 

zich naar de beek en biedt haar water in een schelp aan: 

 

GRANIDA: Soo bid ick, wijst mij doch waer dat ick hier ontrent 

Om 's heten middachs brandt een weynich te verfresschen, 

Uit coele beeck, of bron, mijn drooge dorst mach lesschen, 

Dat Ceres  uw gewas, en Pan uw vee behoe. 

 

DAIFILO: Het bidden laet voor ons, 't gebieden comt u toe, 

    Alderheuste Princes, siet hier om u t'ontladen: 273*26  

    Diana,*moegejaecht, en soude niet versmaden 

Dees suivere fonteyns cristallinige vloedt.200 

 

Naast Guirini’s spel was vooral deze scène uit het eerste bedrijf uit Hoofts Granida (1605/1615) 

populair onder de zeventiende-eeuwse schilders. Het stuk is geen echt pastoraal spel, aangezien 

alleen het eerste en een deel van het laatste bedrijf zich in Arcadië afspeelt. De overige scènes 

situeren zich voornamelijk aan het hof van de koning. Het spel moet dus eerder een novellistisch 

bly-einde-spel met pastorale inslag genoemd worden. 201  Granida was een veel minder 

gecompliceerd stuk dan Il pastor fido en erg populair op het (Amsterdamse) toneel. Het werd tussen 

1642 en 1663 vrijwel elk jaar opgevoerd. Het is geen verrassing dat er ook een grote markt voor dit 

onderwerp in de beeldende kunst was. Er zijn minstens vijfendertig afbeeldingen van de 

Nederlandse Granida bekend en slechts een klein deel daarvan beeldt een andere scène dan de 

ontmoeting tussen de twee geliefden uit.202 De vroegste verbeelding van dit onderwerp is van Dirck 

van Baburen (cat.29). De figuren op het schilderij zijn op caravaggistische wijze in de ruimte 

geplaatst: beeldvullend en met een onbestemde achtergrond. Links zit Dorilea tussen de schapen, 

terwijl op de voorgrond Daifilo de schelp met fonteinwater aanreikt aan Granida. Daifilo zou volgens 

de historicus Dirk Faber een portret zijn van jonkheer Peter van Hardenbroeck. Het verhaal van 

Granida en Daifilo had veel parallellen met de situatie waarin Peter en zijn geliefde Agnes van 

Hanxelaer verkeerden. De jonkheer ontmoette in 1623 de uit het klooster van Sint Agatha gevluchte 

non Agnes en werd verliefd op haar. Agnes was gevlucht uit onvrede over de wanorde die in het 

klooster heerste. De relatie tussen Peter en Agnes werd bemoeilijkt door de uitgesproken 

                                                                    
200  Hooft 1615/z.j.: r. 268-275; Ceres: oogstgodin, vooral van het graan; Pan: veldgod die de kuddes van de herders 

beschermt; Alderheuste: allerhoffelijkste, zeer vriendelijke; siet hier: Daifilo reikt Granida een schelp met kristalhelder 

water uit een zuivere fontein aan. 
201 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 89. 
202 Ibid.: 87, 89, 277; Ketting 1983: 101, 102. 
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remonstrantse ideeën van Peter. Zijn gedrag werd nauwlettend in de gaten houden en elke misstap 

zou het einde van zijn politieke carrière kunnen betekenen. Pas wanneer de remonstrantsgezinde 

Frederik Hendrik zijn broer Maurits opvolgde in 1627, kreeg Peter meer vrijheid en kon zijn relatie 

met Agnes bekend worden gemaakt. Een jaar later trouwde het paar. De datering van Baburens 

schilderij komt overeen met het jaar waarin Agnes gevlucht was. Op het schilderij is waarschijnlijk 

alleen Peter natuurgetrouw geportretteerd. Volgens Faber moest Agnes niet herkenbaar 

weergegeven worden, omdat hun relatie daarmee bekend zou worden. Het gebaar van Dorilea – een 

tot stilte manende vinger voor haar lippen- zou naar dit geheim kunnen verwijzen.203 Ludolf de 

Jong, leerling van de Utrechtse Jan van Bijlert, nam de positie van Granida en Daifilo in 

spiegelbeeld van Baburen over, evenals een aantal details (fig.40). Het paard van Granida is 

bijvoorbeeld op dezelfde wijze (weliswaar spiegelbeeldig) gepositioneerd en Dorilea maakt 

vanachter de boom hetzelfde gebaar. Vermoedelijk heeft het in De Jongs schilderij geen diepere 

betekenis.204  

Baburens Granida en Daifilo uit 1623 werd het prototype voor veel schilders, zoals Jacob 

Backer (fig.5), Jan Mytens (fig.50) en Jan van Noordt (fig.51).205 In vrijwel alle gevallen wordt 

Baburens compositie gekopieerd waarin Daifilo knielend voor Granida is geplaatst. Het feit dat 

Baburen de eerste was die dit thema uitbeeldde en dat zijn compositie zo nadrukkelijk gevolgd 

werd, bevestigt zijn rol als iconografische vernieuwer. Jan Mytens gebruikte in zijn Portret van een 

echtpaar als Granida en Daifilo (fig.50) de traditionele compositie die Baburen introduceerde: 

Granida ontvangt de schelp van een knielende Daifilo. Dorilea bevindt zich deze keer nog verder op 

de achtergrond en de armetierige herderskleding van Daifilo is verborgen onder een rode mantel en 

een grijze cape. Hierdoor komt er meer aandacht vrij voor het gelukkige koppel, precies waar een 

dergelijk portrait historié voor bedoeld was. Niet alleen Baburens compositie werd gevolgd, maar 

ook het concept van het historische portret.206  

Herdersportretten waren blijkbaar erg in trek bij de gegoede burgerij en echtparen lieten 

zich graag afbeelden in een pastorale setting. Als huwelijkscadeau was een pastorale scène met een 

idyllische romance, erg geschikt. Vooral de ontmoetingsscène uit Granida was een geliefd thema. 

De diepere betekenis van het stuk, een hommage aan de dienende liefde en het huwelijk, sprak 

veel echtparen aan. Zij wilden wellicht uitstralen dat zij het meest echte echtpaar waren of om 

met de woorden van Tisiphernis te spreken: Het echste paer dat oyt ter werelt is gesien. 207 

Bovendien lieten vrouwen zich graag afbeelden als Granida, omdat zij een nobele en deugdelijke 

prinses was. Haar status was, ondanks haar herderskleding, onberispelijk. Voor mannen was Daifilo 

ook niet onaantrekkelijk. Hij was een trouw en heldhaftig man en werd aan het einde van het stuk 

verheven tot prins.208 Mytens maakte vaker gebruik van pastorale literatuur om zijn portretten te 

verlevendigen. Een portrait historié gaf de schilder meer ruimte voor levendigheid dan het 

                                                                    
203 Van den Brink & De Meyere 1993: nr. 4. 
204 Ibid.: nr. 33.  
205 Ibid.: nr. 5, 44, 46. 
206 Ibid.: nr. 5, 44. 
207 Hooft 1615/z.j.: r. 1667.  
208 Kettering 1983: 66. 
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traditionele statische groepsportret. In Mytens pastor fido-voorstelling met de Bekransing van 

Mirtillo (huidige verblijfplaats onbekend) is ook een aantal van de nimfen als portret bedoeld. Ze 

kijken de toeschouwer indringend aan. De houding van Amaryllis en Mirtillo is terug te zien in 

Mytens’ Granida en Daifilo. Er is helaas weinig bekend over het echtpaar dat als Granida en Daifilo 

is geportretteerd en de identiteit is daarom ook niet vast te stellen. Het is niet onwaarschijnlijk dat 

het om een rijk Haags echtpaar zou gaan, aangezien Mytens vanaf de jaren veertig - in navolging 

van Honthorst - vaak optrad als schilder van de Haagse elite en bovendien hofschilder was van 

stadhouder Willem II.209  

Nicolaes Moeyaert maakte gebruik van dezelfde rangschikking van de figuren als Baburen: 

Dorilea links, Daifilo met de schelp in zijn hand in het midden en Granida aan de rechterkant 

(fig.48). Ditmaal zit Granida echter uitgeput tegen een rots, terwijl Daifilo niet neerknielt, maar 

rechtop voor haar staat. Een schilderij uit 1637, van de Utrechtse Cornelis Saftleven, is 

hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op Moeyaerts versie. Ook hier is Granida zittend afgebeeld en 

Daifilo staand. Wat de weergave van het landschap en de dieren betreft, heeft Saftleven geheel zijn 

eigen stijl gevolgd.210 De Amsterdamse Gerbrand van den Eeckhout schilderde meerdere keren de 

ontmoeting tussen Granida en Daifilo. Gudlaugsson is van mening dat hierin theatrale motieven te 

herkennen zijn. Zo draagt Dorilea een herderinnenkostuum zoals dat soms op het toneel gedragen 

werd. In een ander schilderij van Eeckhout, met hetzelfde onderwerp (fig.25) draagt Granida een 

kostuum dat afkomstig is uit de barokke opera. Ook Moreelse beeldde een van zijn herderinnen af in 

een typisch theaterkostuum. Aan dergelijke theatrale kleding kunnen echter niet al te veel 

conclusies vastgeknoopt worden, aangezien in de jaren vijftig en zestig de pastorale kledingstijl in 

de mode was onder de Nederlandse vrouwen en in deze periode de mode in het algemeen sterk 

beïnvloed werd door de kleding van het toneel.211 

Hoewel de meeste schilders de ontmoetingscène verbeeldden, koos Honthorst voor een 

ander tafereel uit Hoofts spel: de vierde scène uit het laatste bedrijf., oftewel Granida en Daifilo 

verrast door de soldaten van Artabanus (cat.30). Daifilo is Granida gevolgd naar het hof van de 

koning waar hij als dienaar van de hoveling Tisibernes aan het werk is gegaan. Tisibernes dingt, net 

als Ostrobas, tevergeefs naar de hand van Granida, die inmiddels haar hart aan Daifilo verloren 

heeft. De twee hovelingen zullen in een gevecht uitmaken wie met haar in het huwelijk mag 

treden, maar als Ostrobas het onderspit delft blijkt dat Daifilo in plaats van zijn meester Tisibernes 

ten strijde was gegaan. Granida en haar geliefde vluchten in herderskleding naar Arcadië. In een 

weide met wat bomen genieten ze van de rust en van elkaar:212 

 

GRANIDA: […] O Daifilo, uw gedaent van siel en lichaem ging, 

    Tsint ick door 's hemels jonst daer kennis af ontfing. 

Het sal voor uw waerdij altijt te luttel vallen, 

Wat ick u geven can. 

                                                                    
209 Ibid.: 64; Van den Brink & De Meyere 1993: nr. 44. 
210 Gudlaugsson 1948 b: 348. 
211 Gudlaugsson 1948: 230; Gudlaugsson 1949: 40. 
212 Kettering 1983: 102. 
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DAIFILO:  En ick u niet met allen,   

Al 't mijn van recht, en reên u toegeeygent wert.  

    Ach mijn Godinne', hoe vol is van u al mijn hart! 

 

GRANIDA: Mijns hartsen bloedt. 

 

DAIFILO: Mijn Son, die boven d'ander claer is, 

Ick houd' u in mijn arm, en twijfel oft het waer is. 

    Mijn siel is soo beroert, (ayme!) dat ick daer van 

    De grondelose vreuchd niet vol genieten can. 

    Ick en gelove nauw mijn staet dus hooch geresen, 

    En denck vast of ick wel Daifilo niet sou wesen!213  

 

Tijdens dit liefdevol samenzijn, worden ze ontdekt door Atrabanus en zijn mannen, vrienden van de 

gedode Ostrobas. Atrabanus herkent Granida niet en roept schertsend dat de valse moordenaar van 

Ostrobas, Daifilo, nu ook nog zit te vrijen: 

 

ARTABANUS: Nu toe, gesellen! Maer dat ghij niet dootlijck crenckt 

    Den valschen moordenaer, die noch op boelen denckt; 

    Val aen gelijck, en crijcht hem levendich in handen! 

    Ghij sijt gevangen. Stae! Knoopt hem in vaste banden.214 

 

Honthorst koos als een van de weinige schilders de komst van Artabanus als thema voor zijn 

Granidavoorstelling. Granida en Daifilo betasten liefkozend elkaars gezicht, niet vermoedend dat de 

soldaten in aantocht zijn. Net als de pastor fido-voorstellingen zijn de figuren in de open lucht 

geplaatst. Honthorsts Granida en Daifilo is misschien een huwelijksgeschenk geweest voor Frederik 

Hendrik en Amalia van Solms. De Meyere suggereert dat het een geschenk was van Frederik V van de 

Palts en zijn vrouw Elisabeth Stuart, bij wie Amalia van Solms hofdame was geweest. 215  Het 

echtpaar liet zichzelf met hun kinderen al eerder door Honthorst portretteren, namelijk in het 

Portret van Frederik V van de Palts en Elisabeth met hun kinderen (fig.39). Over het algemeen gaan 

kunsthistorici ervan uit dat Honthorst zich voor dit schilderij liet inspireren door het herdersspel 

L’Astrée van Honoré d’Urfé dat tussen 1607 en 1619 in drie delen verscheen. Frederik V en zijn 

vrouw zouden de hoofdrolspelers uit het stuk, Celadon en Astreé, moeten voorstellen.216  Alison Mc 

Neil Kettering betwijfelt of het wel om l’Astrée gaat, aangezien verdere aanwijzingen in die 

richting ontbreken. Zij is van mening dat pastorale toneel- en schilderkunst minder nauw verbonden 

                                                                    
213 Hooft 1615/ z.j.: r. 1564 – 1574; En... wert: en ik kan u niets geven want alles wat van mij is, behoort naar recht en 

redelijkheid aan u; En...wesen!: en ik denk steeds of ik misschien niét Daifilo ben! 
214 Ibid.: r.1575-1578; boelen: vrijen. 
215 Van den Brink & De Meyere 1993: nr. 27.  
216 Kettering 1983: 101, fig. 82; De Meyere in Van den Brink & De Meyere 1993: 25-28. 
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moeten worden dan vaak wordt gedaan. Hoewel pastorale literatuur verschillende motieven, 

karakters en idyllische settings heeft aangebracht, hoeft dit niet altijd te leiden tot de overname 

van specifieke scènes of gebeurtenissen. Volgens Kettering zijn er slechts twee arcadische 

onderwerpen die meestal direct te ontleend zijn aan het toneel: Granida en het hiervoor besproken 

Il pastor fido.217  

Naast Honthorst koos ook zijn leerling Gerard van Kuyl (cat.31) voor een niet eerder 

geschilderde scène uit de Granida. Kettering interpreteert het als hetzelfde fragment als Honthorsts 

voorstelling en geeft het de titel Granida and Daifilo Surprised by Artabanus and a soldier. Toch 

lijkt de man op de voorgrond niet bepaald een aanvallende soldaat. Sterker nog, hij lijkt 

hulpvaardig zijn hand uit te steken. Dit zou betekenen dat Kuyl het moment vlak na de komst van 

Artabanus heeft afgebeeld, namelijk het reddende ingrijpen van Thisiphernis: 

 

THISIPHERNIS:  Wat’s dit? 

DAIFILO: Ach, wilt uw leet op mij alleen vergelden!218 

 

Daifilo en Granida willen allebei de schuld op zich nemen en zo de ander redden. Thisiphernis raakt 

zo ontroerd door hun verliefdheid, dat hij het paar adviseert naar het hof terug te keren om aan de 

koning toestemming te vragen voor hun huwelijk.  

 

 THISIPHERNIS:  O wonderlijck beloop! O raedt der Goden rijck! 

    O liefde gansch volmaeckt, en sonder sijns gelijck! 

[…] 

Dits niet genoech dat ick u hier behoude 't leven, 

Maer ick begeere dat de Coning selfs volvoer 

  Ulieden huwelijck, naedien 't den Hemel swoer.219 

 

 

4.3 ’t Spaens Heydinnetje 

 

In een heuvellandschap pakt een zigeunerin - herkenbaar aan haar donkere huidskleur - geld uit de 

handpalm van een jonge blonde vrouw, die glimlachend de toeschouwer aankijkt. Een Cupido slaat 

zijn arm om haar rechterschouder. Aan haar andere zijde zit een jonge man gekleed in een 

herderlijk gewaad. Vanachter het luxueus uitgedoste paard, met een pijl- en boogkoker aan zijn 

sjabrak, komt een aantal valse, blaffende honden te voorschijn. Dit schilderij (cat.32) van Paulus 

Bor (1601-1669) droeg lange tijd de titel De Waarzegster, maar werd in 1947 voor het eerst door 

Van Luttervelt in verband gebracht met Het Spaens Heydinnetje (1637) uit een gedichtenbundel van 

                                                                    
217 Ibid.: 101. 
218 Hooft 1615/z.j.: r. 1617. 
219 Ibid.: r. 1655, 1656, 1674-1676. 
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Jacob Cats (1577-1660).220 Men is het er sindsdien over eens dat de voorstelling gebaseerd is op het 

verhaal Cats, maar er is nog enige onduidelijkheid over de scène die hier afgebeeld is. Volgens de 

een gaat het hier om de ontmoetingscène tussen Pretiose en Don Jan, volgens de ander bevat het 

geen enkele specifieke episode uit Cats’ tekst. 221  De mogelijkheid dat het wellicht van een 

toneelbewerking van Cats’ tekst is afgeleid, lijkt te zijn genegeerd.  

 Cats baseerde de liefdesgeschiedenis van Pretiose en Don Jan op Miguel de Cervantes’ 

Gitanella de Madrid (1613).222 De zigeunervrouw Maiombe ontvoert een rijk, jong meisje in Madrid, 

om haar vervolgens te beroven en te vondeling te leggen. Het kind steelt echter het hart van 

Maiombe, zodat de zigeunerin het meisje bij zich houdt en grootbrengt. Wanneer het meisje - dat 

door Maiombe Pretiose is genoemd - ouder is, ontmoet ze de edelman Don Jan. De jongeman is zijn 

jachtgezelschap kwijtgeraakt en verdwaald in het bos van Murcia. Afgaande op een vrouwenstem 

die prachtig zingt, vindt hij de beeldschone Pretiose, temidden van een groep zigeuners (heidenen). 

Hij wordt op slag verliefd. Pretiose is bereid met hem te trouwen onder voorwaarde dat hij zijn 

naam en status opgeeft en twee jaar bij de zigeuners blijft wonen. Don Jan gaat akkoord en neemt 

de zigeunernaam Andreas aan. Het werk van Cervantes en Cats werd door Mattheus Gansneb 

Tengnagel in 1643 omgezet naar een toneelstuk, Het leven van Konstance: waer af volgt het 

toneelspel De Spaensche heidin . Catharina Verwers-Dusart’s Spaensch heydin werd gedrukt in 1644, 

maar was al voor Tengnagels versie geschreven (fig.75). Het is uitgesloten dat Bor zich op 

Cervantes’ originele stuk heeft gebaseerd, aangezien de jachtuitrusting alleen in de Nederlandse 

scenario´s van Cats, Dusart en Tengnagel voorkomt. Cats noemt bovendien de aanwezigheid van 

Cupido niet expliciet, maar het liefdesjongetje komt wel voor in beide toneelstukken. Overigens 

kan het werk van Cats geen pastorale literatuur genoemd worden. De schilderijen die van dit 

onderwerp zijn afgeleid, kunnen wél met de pastorale schilderkunst in verband worden gebracht. 

De teksten en afbeeldingen bevatten pastorale elementen, zoals de taferelen die zich in de bossen 

afspelen en de kleding van de meeste figuren die arcadisch aandoen.223 

Volgens Van Lutterveld draagt Pretiose in Bors schilderij een jurk die doet denken aan de 

arcadische kleding van herderinnen en daardoor past bij de zigeuners waarbij ze woont. Ook Don 

Jan heeft blijkbaar net zijn belofte afgelegd en zich aangepast aan de stijl van de zigeuners. Hij 

heeft zich van zijn adellijke kleding ontdaan. Alleen zijn mantel hangt nog los om zijn schouders: 

 

  …began hy uyt te trecken 

  Al wat sijn edel lijf voor desen plagh te decken; 

  Soo dat hy eer een uyr daer op den velde staet 

  en als soo toe-gerust gelijck een Heyden gaet.224 

 

                                                                    
220 Van Lutterveld 1947; De volledige titel van het Cats’ gedicht, dat deel uitmaakt van de bundel “’s Werelts Begin, Midden, 

Eynde, besloten in den Trou-ringh, met den Proef-steen van den selven”, luidt Selsaem Trou-geval tusschen een 

Spaens edelman ende een heydinne. 
221 Van den Brink & De Meyere 1993: nr. 16; Gaskell 1982: 268; Vieu-Kuik 1972: 25. 
222 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 22. 
223 Van den Brink & De Meyere 1993: nr.45. 
224 Cats geciteerd in Van Lutterveld 1947: 8. 
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Tot de belofte om twee jaar te leven als zigeuner, hoorde ook het delen van alle persoonlijke 

bezittingen. De muntstukken in de handen van Pretiose en Maiombe zouden hiernaar verwijzen. Don 

Jan reageerde op deze eis als volgt: 

 

  Spits-broeders, seyt de Man, met al de gansche sinnen 

  Word’ick u bont-genoot, en tot een vaste peyk, 

  Hier is een volle beurs die ick u mede deyl. 

  Ontfang dit kleyn geschenck, enweester vrolik van.225 

 

Recentelijk is Bors Voorstelling uit ‘Het Spaens heydinnetje’ in het Centraal Museum gerestaureerd 

en bij het verwijderen van een gedeeltelijke overschildering in de linker onderhoek, ontdekte men 

het silhouet van een of meerdere figuren of bomen (cat.33). Mijns inziens is in het silhouet een 

hoofd, schouders en romp te onderscheiden, evenals een paarsblauw gewaad dat slechts één 

schouder bedekt. Bor heeft een voorkeur voor afhangende gewaden, waardoor de schouders bloot 

afgebeeld worden, zoals ook de twee hoofdpersonen in dit schilderij. 226  Waarschijnlijk is het 

silhouet een vrouwenfiguur. Aangezien de voorstelling zelf weinig aanwijzingen geeft voor de 

identiteit van de figuur, kan het vergeleken worden met de figuren uit een andere voorstelling van 

een Spaens Heydinnetje, zoals Ontmoeting tussen Don Juan en Pretiose van Jan van Noordt 

(fig.52).227 Van Noordt (1620-1676) heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door het toneelstuk 

van Tengnagel. De plaatsing van de figuren op de voorgrond, alsof het een echt voortoneel is, en de 

kleding van Don Jan die veel weg heeft van Capitano (een belangrijke Commedia dell’arte figuur), 

geven het schilderij de schijn van een toneelvoorstelling. Van Noordt schilderde vaker toneelachtige 

schilderijen, waarbij de figuren op een voortoneel lijken te poseren. Dit zou ook te maken kunnen 

hebben met het gegeven dat hij zijn werk voorbereidde door middel van figuurstudies.  

Volgens Van den Brink heeft Van Noordt het moment uitgebeeld waarop Don Jan de vrouw 

met de mooie zangstem gevonden heeft. Wanneer Pretiose zich naar hem omdraait, deinst hij 

terug, overweldigd door haar schoonheid. Deze gebeurtenis komt in Cats Trou-ringh niet voor, maar 

wordt uitgebreid omschreven in Tengnagels uitvoering, dat veel meer details en handelingen bevat. 

 

DON JAN: Die met 'er wit gewaed in 't midden zit te pronken. 

'K wensch dat z'eens ommezag! daer zietze om! wat vonken, 

Wat vlammen werpt 'er oog! laet het geen wonder zijn, 

Dat ik 'er aenzag voor de dochter van Jupijn: 

[…] 

Waer zoumen haers gelijk, 'k laet staen noch schooner, vinnen? 

Die my van buiten trof, die treftme nu van binnen. 

De blixem van 'er oog, die op mijn aenschijn viel, 

                                                                    
225 Ibid.: 9.  
226 Van den Brink in Van den Brink & De Meyere 1993: 16. 
227 Zie ook D. de Witt, Jan van Noordt, painter of history and portraits in Amsterdam, Montreal 2007. 
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Valt los door 't buitenst' heen, en blakert nu den ziel. 

   […] 

   Uw schoonheid, schoonste beeld, waer van ik ben bezeten, 

    Die is het die my trekt.228  

 

Ook de prachtige witte jurk die Don Jan omschrijft – Die met 'er wit gewaed in 't midden zit te 

pronken -, 229  komt niet in Cats’ stuk voor. De brief die links op de voorgrond ligt, zou de 

afscheidsbrief kunnen zijn die Don Jan aan zijn vader en zus geschreven had. Ook de zigeuners 

worden niet expliciet genoemd in Cats’ tekst. De aanwezigheid van Cupido achter Maiombe, zou 

ontleend kunnen zijn het stuk van Verwers-Dusart. Deze Cupido is ook terug te zien in Bors 

voorstelling en op een werk dat waarschijnlijk door Abraham van den Tempel geschilderd is.  

 In het schilderij van Van Noordt bevindt zich op de achtergrond een vrouw, gekleed in een 

mooie jurk, met een diep decolleté, blote schouders en op haar hoofd een pastorale hoed (fig.53). 

Hoewel zij vooralsnog door geen enkele kunsthistoricus geïdentificeerd is, zou zij juffrouw Gohanna 

uit Tengnagels (of Leanna uit Verwers-Dusarts) toneelbewerking kunnen voorstellen:  

 

Ter zelver kontreie (in Murcia meen ik) was een jonge Iuffer 

genaemt Gohanne, onopspreekelijk in veelen, eerber van leven, 

magtig van middelen, mild van vriendelijkheid, klein van 

ommegang, en groot van adelijk geslacht; welx aeloude stamhuis 

zy, als een aengesturven dochter, zelf bewoonde.230  

 

Gohanna was verliefd op een edelman uit Madrid en heeft hem een brief gestuurd. Omdat ze niet 

kon wachten op zijn reactie, liep ze haar bode tegemoet. Midden in het bos bezorgde de bediende 

haar de langverwachte brief, helaas negatief… 

 

Maer laes! hoe schielijk veranderde die blijdschap in droefheid! 

want, eer zy den brief half doorlesen had, wierd zy als razende, 

en kante zich in die razery, al schuimbekkende en 

stampvoetende, tegens God en 't geval. Zy trok 'er vlechten uit; 

zy krabde 't aengezicht; zy beet op'er lippen; zy knarste op'er 

tanden; zy kneep'er wangen; zy neep'er vuisten; zy scheurde heur 

klederen, en reet'er borsten; ja (waer 't doenlijk geweest) zy had 

het hart uit'er boezem gerukt, en, in spijt van God, tegens den 

Hemel aengeworpen.231  

 

                                                                    
228 Tengnagel 1643/1969: r. 365-368, 387-390, 425-428, 477-478.  
229 Ibid.: r. 387. 
230 Ibid.: r. 405; onopspreekelijk in veelen: onberispelijk in vele opzichten; klein van ommegang. 
231 Ibid.: r. 406; geval: lot. 
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Gohanna wil zichzelf van het leven beroven, maar wordt belemmerd door de groep zigeuners die in 

de buurt vertoeven. Ze weet zich te herstellen en stapt als lieftallige, zachtzinnige maagd op het 

gezelschap af. Op haar vraag of iemand de toekomst kan voorspellen, wordt positief geantwoord en 

ze geeft de zigeuners wat geld. Dit is het moment dat mogelijk op de achtergrond van Van Noordts 

schilderij is afgebeeld. Dit zou betekenen dat op de voorgrond een van de eerste scènes van het 

stuk wordt verbeeld en op de achtergrond het vervolg. Dat juist Gohanna afgebeeld zou zijn, is niet 

vreemd. De komst van de wanhopige vrouw bepaalt het vervolg van het verhaal. Terwijl Maiombe 

Gohanna’s hand leest en wat onbelangrijke zaken vertelt, dwalen Gohanne’s ogen af naar Andreas. 

Ze flirt en lonkt en wordt overweldigd van verlangen zodat ze haar eerste geliefde vergeet en 

Andrea publiekelijk de liefde verklaart. Andreas, die zijn hart verpand had aan Pretiose, weigert 

beleefd en beargumenteert dat hun rangen te ver uiteenliggen. Een huwelijk is daardoor 

onmogelijk. Dat zint Gohanna niet: 

 

Waer op Gohanne, schichtig van hem afwijkende, vol spijts naer 

huis liep, ingenomen zijnde met grooter haet, als te vooren 

liefde. 

 

Thuisgekomen zorgt ze ervoor dat een dienaar een parelmoeren ketting in de kleding van Andreas 

verstopt: de arme man wordt vals beschuldigd van diefstal. Woedend geeft een dienaar hem een 

stomp, waarop Andreas zijn wapen pakt, hem neersteekt en in de gevangenis terechtkomt. Pretiose 

schakelt de hulp in van landvoogd Don Ferdinando en wordt op dat moment herkend als Constance, 

zijn vermiste dochter. Don Jan wordt vrijgesproken en het verhaal eindigt met een groot 

bruiloftsfeest.232 Ondanks Gohanna’s sluwe list, bereikt zij dus het tegenovergestelde.  

Het silhouet in Bors voorstelling zou Gohanna kunnen voorstellen. Het is mijns inziens niet 

uitgesloten dat Bor op de hoogte was van (in ieder geval) Verwers-Dusarts toneelstuk dat, hoewel in 

1644 gedrukt, al vóór 1643 geschreven was. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat Tengnagels 

blijspel eerder beschikbaar was dan vaak aangenomen wordt. Dr. H.J. Vieu-Kuik wijst er op dat 

Tengnagel in de tweede uitgave van De Spaensche heydin uit 1671 schrijft dat het stuk voor 

omtrent dertigh jaren door hem berijmt werd.233 Dat zou betekenen dat het mogelijk al in 1641 

geschreven was en dus in hetzelfde jaar als Bors schilderij vervaardigd werd. Bovendien zou 

Verwers-Dusarts stuk dan nóg eerder geschreven zijn, aangezien Tengnagel zich hierdoor liet 

inspireren.  

Een andere mogelijkheid is dat de bij de restauratie ontdekte figuur van Bor niet Gohanna 

is, maar Pretiose. Na de afwijzing van Don Jan (Andreas) verandert Gohanna’s liefde voor hem in 

een diepe haat en tiert ze er op los. Pretiose hoort het en komt aanlopen: 

 

                                                                    
232 Ibid.: r. 405-407. 
233 Vieu-Kuik 1974: 23-25. 
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Ik schrik schier. Wat 's 'er gaens, dat haer dus vreemd doet vliên? 

  Gins blijftze staen. Ze peinst. Daer schuilt iets.234 

 

Dit zou betekenen dat niet Pretiose op de voorgrond van het tafereel is afgebeeld, maar Gohanna 

die haar hand wil laten lezen door Maiombe. Deze aanname zou eveneens de muntstukken in de 

vingers van de zigeunerin en in de handpalm van de jonge vrouw verklaren, een attribuut dat 

kunsthistorici niet met zekerheid konden plaatsen.235 Ook de honden, die op de voorgrond hun 

tanden ontbloten in de richting van de vrouw, krijgen dan betekenis. De dieren komen eveneens 

voor op de gravure die Adriaen van der Venne maakte ter illustratie van Cats’ werk en op het 

schilderij van Jan van Noordt. In deze voorstellingen zijn ze echter niet agressief, waardoor ze 

eerder als (jacht-) attribuut fungeren dan als betekenisvol motief. In Bors schilderij zouden ze 

enerzijds kunnen verwijzen naar de calvinistische afkeer tegen handlezen en andere duistere 

praktijken. Anderzijds zou het ook heel goed kunnen dat de expressieve uitdrukking van de honden 

verwijst naar het feit dat ze onraad ruiken. Gohanna dreigt het verliefde koppel uit elkaar te 

drijven. Tot slot is het nog mogelijk dat naast het ontdekte silhouet een kleinere figuur staat, die 

de hand van de vrouwfiguur vasthoudt. Ook schuin achter Van Noordts onbekende vrouw lijkt een 

kleiner of jonger personage te staan. Om deze suggestie verder te onderbouwen is uitgebreide 

analyse en vergelijking gewenst van de teksten van Cats, Tengnagel en Verwers-Dusart met Bors 

schilderij. Daarnaast zou een uitgebreide vergelijking met schilderijen, tekeningen, gravures en 

illustraties met dezelfde voorstelling wellicht meer inzicht geven. Zo is er op de achtergrond van 

Mathams prent naar Van der Venne met een afbeelding van Don Jan en Pretiose uit de Trou-Ringh, 

ook een vrouw met een kleiner, knielende figuur te zien (fig.44).236 Misschien moet de identiteit van 

Bors schim en Van Noordts vrouw hier gezocht worden? Maar ook in prent van Crispijn van den 

Queborn naar Van der Venne met de voorstelling van de ontmoeting tussen Don Jan en Gohanna, 

staat een vrouw op de achtergrond met kleine kinderen om haar heen.237 De Haarlemse Philips 

Wouwerman schilderde in de vroege jaren veertig een Pretiose en Don Jan, net zoals David Ryckaert 

III en Abraham van den Tempel dat vermoedelijk deden. In het Boston Museum of Fine Arts bevindt 

zich een voorstelling van een schilder uit de Hollandse school met daarop Pretiose en Don Jan.238 

Ook is er een titelpagina bekend van de hand van Felix van Sambix (Schoone Heydinnetje, 1643) en 

een aantal illustraties die behoren bij Cats’ Trou-ringh of Tengangels Spaensche heidin. Deze 

bevinden zich voornamelijk in de Courtesy Bodleian Library van Oxford.239 

 

 

                                                                    
234 Tengnagel 1643/1969: r. 1448-1449. 
235 Van den Brink & De Meyere 1993: nr. 16. 
236 Cats 1637: 487; Gaskell 1982: fig. 46 c. 
237 Cats 1637: 478, 499; Gaskell 1982: fig. 48 d. 
238 Van den Brink & De Meyere 1993: appendix 4. 
239 Pieter Nolpe maakte meerdere illustratie naar Simon de Vlieger, Pieter Quast en Izak Izaksoon uit op basis van Tengangels 

De Spaensche Heidin en Adriaen Matham en Crispijn van den Queborn naar respectievelijk Jan Olis en Adriaen van der Venne 

uit Cats’ Trou-ringh.  
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4.4 Andere pastorale scènes 

 

Naast bovenstaande populaire herdersstukken, verschenen aan het begin van de zeventiende eeuw 

nog een groot aantal minder bekende spelen. Terwijl Hooft na zijn Granida het herderspel links liet 

liggen, produceerde Rodenburgh nog het Batavierse Vryagespel (1616) en Mays Treur-bly-end spel 

(1634). Van Jan Harmens Krul verschenen verschillende (semi-) pastorale spelen, zoals Pastorael 

Bly-Endigh-Spel van Cloris en Philida (1631), Celion en Bellinde (1634), Alcip en Amarillis (ca. 1634) 

en Rosilion en Rosaniere (1641). Vondel tenslotte, schreef in 1647 het zogenaamde lantspel de 

Leeuwendalers, dat elementen uit Il pastor fido bevatte. Hoewel de pastorale literatuur in de jaren 

dertig en veertig haar hoogtepunt had bereikt, bleef men daarna met enige regelmaat pastoraal 

werk produceren.240 Ook in de schilderkunst werden enkele, minder populaire pastorale thema’s 

verbeeld. Een aantal schilders koos bijvoorbeeld voor de bespieding van Efigenia door Cimon. In 

1632 verscheen de zesde druk van Coornherts 50 lustige historiën, een vertaling van Boccaccio’s 

Decamerone, dat het verhaal bevatte van Cimon die de slapende Efigenia aanschouwt. 241  In 

datzelfde jaar kwam Cats’ Spiegel Van den Ouden ende Nieuwen Tijdt uit met daarin het gedicht 

Eerlicke Vryagie. Boven het gedicht staat een prent met op de achtergrond de slapende Efigenia en 

daarnaast Cimon die, op een stok leunend, haar schoonheid bewondert. Tussen de jaren twintig en 

dertig is het stil rondom het thema, op het toneel, in de literatuur en schilderkunst. De 

herintroductie is toe te schrijven aan de Utrechter Cornelis van Poelenburgh met zijn Landschap 

met Cimon en Efigenia (cat.34) en de Amsterdammer Bartholomeus Breenbergh. Het Centraal 

Museum bezit nog een tweede schilderij met de bespiedende Cimon. Deze voorstelling is van de 

hand van Bijlert (cat.35). Waarschijnlijk was deze herleving te danken aan publicaties als die van 

Cats en de herdrukken van Coornhert, alsmede aan de grote interesse voor pastorale literatuur in 

het algemeen.242 Het thema sprak ook toneelschrijvers aan, zoals Jan van Arp die de Amsterdamse 

rederijkerskamer In liefde bloeyende van toneelstukken voorzag. Hij schreef in 1639 het spel 

Chimon. Op de Reeghel: Door liefde verstandigh. Aan Jacob van Loo’s Cimon en Efigenia (fig.43), 

waarin Efigineia actiever optreedt dan in de versies van Poelenburgh of Breenbergh, ligt wellicht 

een passage uit Van Arp’s toneelstuk ten grondslag: 

 

  EFIGENIA: Wat doet ghy Chimon hier? Spreeckt op, wat komt  

   ghy soeken? 

 CHIMON: O schoonheyt onghemeen 

 EFIGENIA: Bertreckt, of ick vervloeke U als de Iacht-Goddin,  

   de Iager Acteon.243 

   

Naast een scène uit ’t Spaensch Heydinnetje schilderde Bor een voorstelling die waarschijnlijk 

geïnspireerd is op Laura’s Droom-Liedt uit Eerlycke Tytkorting (1634) van de specialist in pastorale 

                                                                    
240 Kettering 1983: 20, 22, 24. 
241  Sluijter 1993: 44, 56. 
242  Spaans in Van der Brink 1993: nr. 49. 
243 Van Arp 1639: c 2 linkerzijde pagina.  
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poëzie en proza, Jan Harmensz Krul.244 Ook Bijlert hanteerde hetzelfde onderwerp dat verhaalt over 

een geliefde die in een bos een slapende vrouw bespiedt: 

  

 Laura sat laest by de Beeck 

 Onder ‘t schauw van Elsen Bomen, 

 Sachjes sy in ’t water keeck, 

 Is daer na in slaep ghekomen. 

 […] 

 Wijl sy daer alleeningh sat, 

 Gingh ick by haer neder sittes.245 

 

Wanneer we Laura’s Droom-Liedt vergelijken met het voorval tussen Cimone en Efigenia, moet niet 

uitgesloten worden dat de schilderijen van Bor en Bijlert misschien gebaseerd zijn op het werk van 

Boccaccio, Coornhert of de gedramatiseerde versie van Van Arp. 246  Verder onderzoek naar de 

schilderijen en de toneelstukken zou meer duidelijkheid moeten geven. 

 

De Utrechtse schilders, voornamelijk Honthorst en zijn omgeving, hebben een grote rol gespeeld in 

de doorbraak van de pastorale schilderkunst. Zij waren het die als eerste pastor fidovoorstellingen 

verbeeldden, dankzij hun opdrachtgever, stadhouder Frederik Hendrik. Dirck van Baburen 

introduceerde in 1623 de Granidavoorstelling en zijn werk diende als voorbeeld voor veel 

kunstenaars. Paulus Bor ten slotte, liet zich waarschijnlijk als eerste inspireren door Cats’ Spaensch 

heydinnetje of een gedramatiseerde versie van deze tekst. Pastorale voorstellingen zijn vaak zonder 

veel moeite in verband te brengen met een pastoraal toneelstuk of een specifieke scène daaruit. 

Voor historiestukken ligt dit minder eenvoudig. 

                                                                    
244 Kettering 1983: fig. 193. 
245 Ibid.: 140; Krul 1634: 70, 71. 
246 Respectievelijk in The J.P. Gettymuseum in Malibu en de Collection Burnley Borough Council in Lancashire 
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Vyfde Bedryf 

Theater in de Historieschilderkunst 

 

Voor veel onderwerpen bestond er in de beeldende kunst, onafhankelijk van het toneel, al een 

bestaande beeldtraditie. Het is in dergelijke gevallen moeilijk te achterhalen of een schilderij 

gebaseerd is op een opgevoerde toneelvoorstelling, een bepaalde beeldtraditie of de 

oorspronkelijke literaire bron, zoals de Metamorphosen van Ovidius of het Nieuwe Testament. Dit 

probleem doet zich met name voor in de historieschilderkunst en is te illustreren aan de hand van 

enkele Bijbelse en klassieke geschiedenissen. Zijn de historiestukken geïnspireerd op 

toneelvoorstellingen, klassieke literatuur of zijn ze – zoals Martin verwoordde - een soort verklede 

Hollandse werkelijkheid? Knupfers Het huwelijksgebed van Tobias en Sara (cat.36) is zo’n schilderij. 

Het tafereel is gebaseerd op het apocriefe Bijbelboek Tobias en kent een lange beeldtraditie. Al 

vanaf dertiende eeuw werd dit thema veelvuldig verbeeld, maar met name in de zestiende eeuw 

was het erg populair. Sara heeft zeven maal op het punt gestaan om te trouwen, maar al haar 

verloofden worden in de nacht voor het huwelijk verslonden door een boze geest. Sara bidt tot God 

en vraagt om een man die niet gedood zou worden. Haar gebed werd verhoord en Tobias verscheen 

op haar pad. Met hulp van Rafaël verslaat Tobias de demon door het hart en de lever van een vis te 

verbranden. Knupfer maakte twee schilderijen met dit onderwerp, die waarschijnlijk bestemd 

waren voor twee pasgetrouwde stellen die in de jaren waarin Knupfers schilderijen gedateerd zijn 

(1647 en 1654) in het huwelijk traden.247  

In plaats van het hele verhaal te vertellen, zoals andere schilders deden, focust Knupfer 

zich op de sfeer van de bruidskamer, zoals dat in de bijbel benadrukt wordt. Knupfer zou zich 

gebaseerd kunnen hebben op een gravure van de rederijker Maerten van Heemskerck.248 Ook Jan 

Steen maakte verschillende schilderijen met het huwelijk van Tobias en Sara als onderwerp (fig.60) 

en één van die werken is gebaseerd op Knupfers versie. Kirschenbaum brengt de dramatische 

expressie van dit schilderij in verband met het toneelstuk Tobias van Elizabeth Hartloop. Dit stuk is 

echter pas in 1688 gepubliceerd en kan dus niet de basis zijn geweest voor Steens tafereel.249 Er 

werden echter meerdere toneelopvoeringen geschreven over Tobias, zoals het zestiende-eeuwse 

schooldrama Tobaeus (1595) van Cornelis Schonaeus uit Gouda, rector in Haarlem, waarvan veel 

herdrukken verschenen, en Tobias (z.j.) van Cornelius Laurimannus, rector van de Hieronymusschool 

in Utrecht.250 Hebben Steen en Knupfer zich gebaseerd op de gravure van de rederijker Heemskerck, 

die zich op zijn beurt wellicht liet inspireren door het rederijkerstoneel? Voerde Knupfer slechts een 

opdracht voor een huwelijkscadeau uit? Was hij op de hoogte van de zestiende-eeuwse drama’s of 

                                                                    
247 Saxton 2005: 114. 
248 Ibid.: 114, 115. 
249 Kirschenbaum 1977: 82. 
250 Te Winkel 1923: 26. 



 60 

sloot hij zich aan bij de bestaande beeldtraditie? Kortom, wordt er toneel gespeeld of gaat het er 

gewoon zeer theatraal aan toe?251  

 

5.1 De Verloren Zoon252  

 

Knupfer wekt de indruk dat hij zich voor zijn Verloren zoon in het bordeel (cat.37) liet inspireren 

door het toneel. De fantasiekleding van de centrale figuur, de veren op zijn hoed en de zogenaamde 

toneellaarsjes wijzen in die richting.253 Het hoofdpersonage, een jonge man met een rood, antiek 

kostuum, ligt ook ruggelings op bed en maakt met zijn glas drank een proostgebaar. Hij wordt 

vermaakt door twee prostituees. De aandacht van twee mannen die op tafel staan, wordt getrokken 

door iets wat zich buiten afspeelt. De luitspelende gezelschapsvrouw heeft waarschijnlijk 

oogcontact met de andere publieke dame. Voor haar ligt een laveloze man op de bank. Hij kijkt de 

toeschouwer aan en trekt half zijn zwaard. De houding van de proostende man, de twee prostituees 

bij hem en de naar buiten glurende figuur zijn terug te vinden op de anonieme titelplaat van W.D. 

Hoofts vaak opgevoerde Hedendaegsche verlooren zoon uit 1630 (fig.71). In beide voorstellingen is 

op de voorgrond een grote, versierde wijnkoeler geplaatst. Dergelijke wijnkoelers behoren tot de 

vaste rekwisieten van taferelen uit het leven van de Verloren Zoon. Dat geldt ook voor de hoed met 

de grote pluim, die Knupfer laat rusten op de voet van een hoer. In beide composities wordt het 

vertrek aan de rechterkant begrensd door vensters, staat er een tafel met een kleed en zijn er een 

of meerdere musicerende prostituees afgebeeld.254 

W.D. Hooft baseerde zijn toneelstuk op de nieuwtestamentische parabel van de Verloren 

Zoon waarin de jongste zoon zijn erfdeel opeist bij zijn vader (Lukas 15:13-15). De zoon leefde een 

losbandig leven en verkwiste het geld. Hij bezint zich en keert berouwvol terug naar zijn vader, 

door wie hij feestelijk ontvangen wordt. De boodschap luidt: ook al dwaalt de mens af van het 

rechte pad, hij kan altijd terugkeren bij zijn vader. De losbandigheid van de jongste zoon wordt 

vaak weergegeven als een werelds en zondig bezoek aan een bordeel. Hoofts eigentijdse Verloren 

Zoon Juliaen vermaakt zich opperbest in het publiekshuis. Er werdt ghespeelt, gedanst, terwyl sy 

eten en Juliaen roept om meer drank: schenkt iens ien Roemer Wijn.255 Hij vermaakt zich met de 

twee jonghe snollen Katryn en Margriet:  

 

JULIAEN: Siet daer dat isser voor mijn troetelsoete susjes, 

  Komt sitten op mijn knien / geeft myn alle bey wat kusjes. 

  Ick weet niet wat ick jou alle beyde wel sou doen.256 

                                                                    
251 Martin geciteerd in Gudlaugsson 1945: 6. Het is alsof [ze] er toneel spelen en dus gaat het er zeer theatraal aan toe. 
252 Over de beeldtraditie van de Verloren Zoon, zie ook K. Renger, Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des Verlorenen 

Sohnes und von Wirtshausszenen in der niederländischen Malerei, Berlin 1970; B. Haegen, ‘The prodigal son in sixteenth and 

seventeenth-century Netherlandish art: descriptions of the parable and the evolution of a catholic image’, Simiolus 16 

(1986), 128-138. 
253 Schoemaker 2004: 167. 
254 Saxton 2005b: 206. 
255 Hooft 1630: 34. 
256 Ibid.: 35 
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Wellicht had Knupfer deze twee hoeren voor ogen toen hij zijn hoofdpersoon op het bed liet 

vermaken. In de tekst daarna volgen twee verwijzingen naar het bed en zijn dronkenschap. De 

oudere snol en waarin Susan ziet de bui al hangen: 

   

 SUSAN:  Is tydt dat hy ien poos meer mitter raeckt onder ’t lake, 

   Want hy wordt opnieuw weer groen. 

[…] 

Soo schielyck weer na ’t bedt. 

Genacht / Jonkher genacht / wat segh ick nacht/ gemorgen.257  

 

De verbeelding van het bijbelverhaal van de Verloren Zoon kent een lange traditie. Ten opzichte 

van de traditionele voorstelling van de Verloren Zoon de prostituees, het eten en de wijnkoeler, is 

Knupfers versie veel levendiger. Wanneer we Knupfers Verloren Zoon-scène vergelijken met die van 

zijn vermoedelijke leerling, Gabriel Metsu (fig.45), dan komen een aantal overeenkomsten naar 

voren. Zijn hoofdpersonage draagt eveneens opvallend rode kleding, leunt achterover op een bed en 

laat zijn glas vullen. Het hemelbed met de twee prostituees en hun klant situeert zich opnieuw links 

van het midden en ook de gevederde hoed, ditmaal op een van de stoelen, is afgebeeld. De 

muzikant ontbreekt niet, evenals de grote ramen op de achtergrond met daarbij enkele figuren. Het 

is niet goed te zien of de personen in Metsu’s weergave ook door de ramen naar buiten gluren. 

Volgens Saxton gaat het hier duidelijk om de Verloren Zoon, aangezien een oude bordeelhoudster of 

koppelaarster de beurs van een prostituee aanneemt, die het meisje zojuist van de 

nietsvermoedende klant gestolen heeft. De Verloren Zoon verkwist niet alleen zijn geld, maar laat 

zich ook nog eens beroven, een scène die ook in Hoofts stuk uitgebreid aan bod komt.258 Omdat 

Metsu zo precies het voorbeeld van Knupfer heeft gevolgd en waarschijnlijk niet het onderwerp 

heeft gewijzigd, is dit voor Saxton voldoende aanleiding om te denken dat in beide gevallen de 

Verloren Zoon in het bordeel is verbeeld. 259  Toch moeten we niet vergeten dat de genoemde 

koppelaarster in meer voorstellingen voorkomt dan alleen in de Verloren Zoontaferelen. Zij is 

wellicht wel vanuit deze nieuwtestamentische geschiedenis in de beeldtraditie opgenomen, maar is 

in veel gevallen haar eigen leven gaan leiden. Op het toneel kwam de koppelaarster regelmatig voor 

in totaal andere toneelscènes, zoals de kluchten van Bredero en Noozeman en in moraliserende 

genrestukken met ongeïdentificeerde figuren werd het al gauw een op zich zelf staat motief.260 Ook 

het proostende gebaar en de opvallende kleding van de mannelijke hoofdrolspeler kunnen 

betrekking hebben op een andere beeldtraditie dan die van de Verloren Zoon, bijvoorbeeld een 

vrolijk gezelschap, zoals in Frans Hals’ portret van Jonkheer Ramp en zijn liefste (fig.29) en De 

Verloren Zoon van Honthorst (cat.39). Deze voorstellingen verschenen ruim vóór Hoofts toneelstuk 

en de bijbehorende titelprent. Sommige kunsthistorici vermoeden dat dit een eigentijdse 

                                                                    
257 Ibid.: 35. 
258 Ibid.: 36. 
259 Saxton 2005: 123. 
260 Zie hiervoor hoofdstuk 3.3. 
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verbeelding van de Verloren Zoon zou zijn, met daarin besloten een waarschuwing voor de 

vergankelijke vreugde van het leven op aarde.261 De man draagt inderdaad een opvallende hoed en 

heft zijn glas, zoals een verloren zoon dat hoort te doen. 262  Dergelijke onderwerpen die een 

dusdanig lange beeldtraditie kennen, zijn moeilijk met zekerheid in verband te brengen met 

eigentijdse toneelvoorstellingen. Heeft Knupfer zich nu gebaseerd op het toneelstuk van Hooft, op 

een bestaande beeldtraditie of op allebei? Is het titelblad van Hooft ook niet gewoon voortgekomen 

uit die traditie waarin een vrolijk gezelschap gekenmerkt wordt door toostende mannen, opvallende 

kleding, gezelschapsdames, wijn en muziek? Volgens Saxton is Knupfers voorstelling deels 

nieuwtestamentisch (door de keuze voor het onderwerp), deels theatraal (door de gelijkenis met 

Hoofts titelpagina), deels historisch (door de antieke kleding van de hoofdpersoon) en deels modern 

(door de eigentijdse setting en moderne kleding en haardracht van de prostituees).263 

Kees Schoemaker kiest voor een andere iconografische uitleg. Hij is het met Saxton eens dat 

Knupfer een toneelscène heeft uitgebeeld, maar dan van het pikante verhaal van de bruiloft van 

Gaius met Messalina, de nymfomane echtgenote van keizer Claudius. Deze keizerin organiseerde 

orgieën en losbandige feesten. Ze werd verliefd op de mooie Gaius Silius, huwt hem en maakt zich 

zodoende schuldig aan bigamie. Omdat Gaius, in tegenstelling tot de andere minnaars van 

Messalina, een bedreiging vormde voor de keizer, moest hij ingrijpen. Tacitus schreef: 

 

Ondertussen gaf Messalina zich over aan nog meer uitspattingen.[…] 

Aan haar zijde Silius, met klimop om zijn hoofd gewikkeld en met 

cothurnen [toneellaarsjes] aan zijn voeten. Hij schudde met zijn hoofd 

op de maat van het krijsen van het losbandige koor om hem heen. 

Men zegt dat Vettius Valens met zijn dronken kop in een hoge boom 

was geklommen. Gevraagd wat hij zag, riep hij: ‘Een zware storm 

boven Ostia!’. Het kan zijn dat er inderdaad een storm was 

opgestoken, maar het kan ook een loze opmerking zijn geweest, met 

uiteindelijk profetische waarde.Van alle kanten kwamen ondertussen 

de berichten binnen ‘dat de keizer alles wist en op weg was om wraak 

te nemen’.264 

 

Messalina en Silius werden vervolgens opgepakt en door een lijfwacht van de keizer ter dood 

gebracht. Volgens Schoemaker stralen de mensen bij het raam paniek uit, wijzen ze naar buiten, 

                                                                    
261 Gudlaugsson 1938: 36, 37. 
262 Om die reden wordt Rembrandts Zelfportret met Saskia (1635) ook geïnterpreteerd als een Zelfportret met Saskia als de 

verloren zoon in het bordeel. Saxton 2005: 123. Het kwam in de Noord Europese schilderkunst vaker voor dat kunstenaars 

zich zelf portretteerden als een losbandig persoon of in een negatieve context. Ook Metsu’s Zelfportret met zijn vrouw  (jaar 

onbekend) wordt net als Rembrandts zelfportret regelmatig geïnterpreteerd als de Verloren Zoon. Er zijn meer voorbeelden 

van Nederlandse kunstenaars die zichzelf negatief portretteren, zoals Adriaen Brouwer in de Rokers en Zuipers of het 

mogelijke zelfportret links op Vermeers Koppelaarster (1656). Zie ook: Salomon 2004: 111; zie ook K. de Clippel, ‘Brouwer, 

portrait painter: new identifications and an iconographical novelty’, Simiolus, 30 (2003), 196-216. 
263 Saxton 2005: 123. 
264 Tacitus geciteerd in en vertaald door Schoemaker 2004: 173. 
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naar de dreigende aantocht van de keizer.265 Dat de tweede vrouw probeert de man van het bed te 

trekken, zou de aanvang van hun vlucht kunnen zijn. De man op de voorgrond trekt zijn zwaard en 

is er van overtuigd dat hij in zijn laveloze toestand de soldaten van de keizer tegen kan houden.266 

In de interpretatie van Saxton blijven de bedoelingen van deze man in het bordeel onduidelijk. 

Mogelijk kende Knupfer zelf Tacitus’ tekst, maar rond 1638 gebruikte Joost van den Vondel het 

huwelijk van Messalina en Silius als onderwerp voor een treurspel. Hoewel het stuk nooit 

gepubliceerd is, noemt hij het in een brief aan Hugo de Groot. Gerard Brandt schrijft in zijn 

biografie Het leven van Joost van den Vondel (1682) het volgende hierover: 

 

Ontrent het jaar mdcxxxviii hadt onze Dichter een treurspel gemaakt 

van Messallina, gemaalinne van Keiser Klaudius, en haar uitzinnig 

huwlyk met Silius, ’t welk al gerolleert, evenwel door een onnoozel 

toeval achter bleef. Toen de Tooneelspeelers, in ’t byzyn van den 

Poëet, de rollen voor d’ eerste maal, naar gewoonte, laazen, om te 

weeten of elk zyn rol verstondt; vondt men eenigen, die den inhoudt 

van ’t Treurspel niet konden vatten: niet begrypende hoe Messallina 

tot zulk een dolle uitspoorigheit kon vervallen.267 

 

Saxton vraagt zich af waarom Knupfer - als zijn schilderij de bruiloft van Gaius en Messalina 

voorstelt - niet de door Tacitus beschreven attributen heeft afgebeeld, die het onderwerp 

duidelijker zouden maken. Schoemaker vermoedt dat deze attributen niet aanwezig zijn, omdat 

Knupfer gebruik gemaakt heeft van het ongepubliceerde stuk van Vondel. Maar wat betekent dit 

voor Metsu’s bordeelscène? Ondanks het grote aantal overeenkomsten is er een verschil met 

Knupfers werk, namelijk de aanwezigheid van de koppelaarster. Wellicht heeft Metsu het schilderij 

van Knupfer met als onderwerp het Huwelijk van Messalina en Gaius wel gebruikt als uitgangspunt, 

maar de compositie omgezet naar de Verloren Zoon door het oude vrouwtje toe te voegen en de 

glurende mannen bij het raam weg te laten.268 Saxton suggereert dat Knupfers schilderij zelfs een 

hybride zou kunnen zijn, waarbij hij met gebruik van de bestaande beeldtraditie van de Verloren 

Zoon een scène uit het huwelijk van Messalina en Gaius weergeeft. De keuze voor een dergelijke 

uitzonderlijke episode is tenslotte wel des Knupfers te noemen.269  

Het schipperen tussen historiestuk (Verloren Zoon of Messalina en Gaius) en genrestuk (een 

bordeelscène) is hiermee nog niet afgedaan. In Bijlerts Musicerend gezelschap in bordeel of de 

Verloren Zoon en Bronchorsts Vrolijk gezelschap met een luitspeler zijn verschillende motieven van 

de Verloren Zoon in het bordeel terug te zien, maar is dat het oorspronkelijke idee van de schilder 

geweest? Is het niet gewoon een vrolijk gezelschap, op z’n hoogst met een moralistische boodschap? 

                                                                    
265 Schoemaker 2005: 209. 
266 Schoemaker 2004: 174. 
267 Brandt geciteerd in Schoemaker 2004: 175. 
268 Schoemaker 2005: 209. 
269 Saxton 2005b: 208. 
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En waar is deze boodschap dan op gebaseerd? Waarschijnlijk op de parabel van de Verloren Zoon, 

maar zeker weten doen het niet. 

 

 

5.2 De rijke man en de arme Lazarus 

 

Een andere populaire Bijbelse gelijkenis is die van de rijke man Dives en de arme Lazarus. Knupfers 

weergave van deze parabel (cat.40) is bijzonder architecturaal: een trap leidt naar een verhoging 

waar tussen de zuilen een uitgebreid en vrolijk maal gaande is. De wijn vloeit rijkelijk in de 

fluitglazen. Het tafereel is te zien dankzij het opzijgeschoven gordijn. Bovenop de balustrade staat 

een aantal muzikanten en zijn andere toeschouwers verspreid. Op de voorgrond, onder de poort, zit 

Lazarus op een kruiwagen. Hij wordt omringd door honden en bij hem staan twee figuren die de 

spot met hem drijven. Een kleine negerfiguur met een verenhoofddeksel zou een nar of een andere 

vermakelijke dienaar van de rijke man Dives kunnen zijn. De andere figuur naast hem is, gezien zijn 

rijke kleding, waarschijnlijk een gast van Dives. Bij de trap klopt een vrouw de kruimels van de 

maaltijd uit het kleed. Achter haar loopt een dienaar met vermoedelijk een wijnvat in zijn handen 

om de gasten te voorzien van nieuwe drank. Mogelijk schilderde Knupfer (of Gabriel Metsu) nog een 

schilderij met dit onderwerp (cat.41). Deze Lazarus-voorstelling is vrijwel zeker een inspiratiebron 

geweest voor Jan Steens Parabel van de rijke man en Lazarus (cat.42). 270  De dikke rijkaard 

vermaakt zich met zijn gasten en de vrouwelijke bediende op de trap vertoont duidelijke 

gelijkenissen met de vrouw uit het schilderij in Straatsburg. Het volstaat om te verwijzen naar de 

jurk, de houding en het dienblad. Zelfs de traptrede waarop ze staat is identiek. Het laken wordt – 

weliswaar door een vrouw in plaats van een man - uitgeklopt over eenzelfde soort balustrade. Ook 

de theatrale kleding van de man die de spot drijft met Lazarus komt terug in Steens tafereel. 

Ondanks Kirschenbaums vermoeden dat Steen zich voornamelijk heeft gebaseerd op het schilderij 

van Knupfer (of Metsu) en niet op het theater, zijn er een aantal opmerkelijke overeenkomsten met 

het Spel van de Rycke Man dat Samuel Coster in 1615 schreef.271  

 

DE RIJKE MAN: De Tafel is ghedeckt, laet ons gaen sitten aen 

Om op sijn Kermis nu den buyck eens te versaen. 

'k Moet nu mijn Vrienden eens te deghen op gaen vullen 

Met groote kroesen, en met langh en veel te smullen. 

Wy moeten nu de Maech eens drincken uyt de kreuck 

Dat maer met Rijnse vocht die heeft toch guer en reuck. 

Dat moet nu so gheschien, 'kheb dat soo voor ghenomen.272 

 

                                                                    
270 Kirschenbaum 1977: fig. 57. 
271 Ibid.: 81. 
272 Coster 1615/1883: r. 1237-1243. 
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Linksboven in Steens voorstelling is een groep muzikanten op een balkon te zien. Nu de tafel  

gedekt is en de karaffen gevuld, roept de rijke man om muziek:   

 

Waer zijn die Speelluy toch, ghebiet haer hier te komen 

Met vrolijck snaer ghespel, waer toeven ze so langh? 

Want 't speelen gaet wel onder lieffelijcke sangh, 

Daer me ghy my dit mael lustich eens moet vermaecken, 

Dat sal de saus zijn, die de spijs my sal doen smaecken.273 

 

Het schertsende contrast tussen de rijke Dives en de arme Lazarus wordt pijnlijk duidelijk als 

Lazarus roept om wat kruimels en wat drinken: 

 

LAZARUS:  Beweecht ghy rijcke door mijn armoe niet met allen? 

Gheeft my om Godes wil de kruymkens die daer vallen 

Onder de Dis daer ghy sit vrolijck aen en eet, 

Och spijst my met het gheen ghy met de voet vertreet, 

Laten u Dienaers my toch eens te drincken brenghen, 

En laeft my met den dranck die sy onnut verplengen. 

Ick smacht van dorst, ick word van grooten hongher flau.274 

 

In Knupfers versie in Luik zien we een bediende knoeien met de drank en in alledrie de 

voorstellingen worden de kruimels van het laken geklopt. Terwijl Lazarus bedelt om eten komt 

rechts op Steens schilderij een man aanlopen. Hij houdt zijn hoofd lichtjes scheef en draagt een 

niet eigentijds, waarschijnlijk theatraal kostuum en baret. Is het jolige gast, een bediende of 

misschien een ander herkenbaar personage? Zijn baret doet denken aan die van de dokter in 

Knupfers Een dokter onderzoekt de pols van een liefdesziek meisje (cat.16). Steen zelf gebruikt 

zelden een dergelijk baret.275 In Costers toneelstuk dineert de rijke man met zijn vrienden, de 

personificaties Overdaedt, Wellust, Eerzucht en Onnutte Zorch.276 Wanneer de gastheer dreigt te 

sterven, roept de Onnuttige Zorch:  

 

  Voort laet de jonghe loopen, 

Om Doctoor Roelof, och, hoe sel dit spel noch gaen.277 

 

Met de rijke man is echter nog niets aan de hand in de voorstellingen van Steen en Knupfer. 

Wellicht is deze figuur geen dokter, maar net als de andere mannen die kleding met geplooide 

                                                                    
273 Ibid.: r. 1244-1248. 
274 Ibid.: r. 1307-1313. 
275 Steen gebruikt wel vaak een plooibaret, zoals in De bestolen violist. Zijn dokters dragen meestal een hoge hoed, zoals in 

Der helpt geen medesyn, want het is minnepyn (ca. 1661-1663, Alte Pinakothek, München) en Het doktersbezoek (ca. 1661-

1662, Wellington Museum, Londen). Zie Chapman, Kloek & Wheelock 1996: nr. 16. 
276 Coster 1615/1883: Over Tafel zittende in alle weelden, vijfde bedrijf, eerste scène. 
277 Ibid.: r. 1471-1472. 
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pofmouwen dragen en niet aan de maaltijd deelnemen, een bediende of wachter. Wanneer doctoor 

Roelof arriveert, pronkt hij met zijn medische kennis en foetert op de aanwezige nar:  

 

Wat mient de nar, quod nos summus een hoope 

onwetende bloets, 

Die nou leggen en lesen en breecken onse hooft? 

Errat, errat, de nar is geck dat hy dat ghelooft.278 

 

Is het toevallig dat Steen een nar met een scheve kop en geplaagd door een van de gasten, op het 

hekwerk laat zitten? Heppner schreef in 1939 dat het schilderij in Straatsburg van Knupfer of Metsu 

een directe vertaling zou zijn van Samuel Costers’ Spel van de Rycke Man of van Dirck Volckherts 

Coornherts Comedie vande Rijckeman, ontstaan in 1550, eerste uitgave in 1582.279 Een jaar na het 

ontstaan van zijn komedie, maakte Coornhert, in samenwerking met rederijker Maerten van 

Heemskerck, een serie gravures van De rijke man en de arme Lazarus (fig.20).280 Een bediende loopt 

met een wijnkruik de trap op naar zijn meester, terwijl Lazarus onderaan de traptreden bedelt om 

wat resten. Ditmaal dineert de rijke man alleen, maar wordt wel vergezeld door een aantal blazers 

die hem van muziek voorzien.281 Baseerde Coornhert de muzikanten, de bediende op de trap en 

andere details op traditionele Lazarusvoorstellingen of was hij degene die deze motieven in de 

beeldende kunst én op het toneel introduceerde? Putten toneelschrijver en beeldend kunstenaar uit 

dezelfde beeldtraditie? Liet Coster zich inspireren door Coornherts komedie, door bestaande 

voorstellingen of door beide? Ook vóór de verschijning van Coornherts gravure en toneelstuk kwam 

het soms voor dat er muziek verzorgd werd in Lazarus-voorstellingen en dat - zoals in Steens 

schilderij - lilliputters, negerjongetjes, narren en kinderen de gangen vulden. Dit is te zien in de 

vroegzestiende-eeuwse Lazarus en de rijkaard (fig.24) uit de omgeving van de Leidse Cornelis 

Engelbrechtsz. In Ter Brugghens De Rijke man en de arme Lazarus (cat.43) ontbreekt enig vertier. 

Met enige moeite zijn er theatrale motieven te onderscheiden. Sommige gasten en bedienden zijn 

bijvoorbeeld gekleed in caravaggistische fantasiekostuums die mogelijk op het toneel voorkwamen. 

Daarnaast maakt Ter Brugghen gebruik van het bekende chiaroscuroeffect, waardoor Lazarus fel en, 

volgens De Meyere, theatraal belicht wordt. Ook de jongen die Lazarus wegstuurt, doet dat met een 

sterk, theatraal gebaar.282  

Ook Gudlaugsson maakt de vergelijking tussen een schilderij en Costers Spel van de rijke man. 

Het betreft weliswaar een werk van de Amsterdamse Barent Fabritius, maar is ook toe te passen op 

voorstellingen met hetzelfde onderwerp van Utrechtse schilders. Fabritius schilderde verschillende 

scènes uit de parabel in een schilderij voor de Lutherse kerk in Leiden (fig.26). De rijke man dineert 

met een vrouw, die wellicht de allegorie van de Wellust voorstelt, zoals zij optreedt in het derde 

bedrijf van Costers spel. Samen met de allegorie van de Overvloed (de bedienende vrouw misschien) 
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279 Saxton 2005: 125. 
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vieren ze feest. Rechts op de voorgrond ligt de bedelende Lazarus. Fabritius vertelt het verhaal 

echter verder. Links op de achtergrond wordt het sterfbed van de rijke man afgebeeld. De arts 

behandelt de stervende Dives, maar de duivels hebben zijn ziel al te pakken. Rechts is het sterfuur 

van Lazarus verbeeld. Terwijl hij wordt opgenomen in Abrahams schoot, moet de rijke in het 

hellevuur lijden. Aan de rijke man en aan Lazarus verschijnt de Waarheid, die niet door Fabritius is 

verbeeld. Gudlaugsson is van mening dat de tekst van het toneel en het schilderij van Fabritius 

nauw overeenkomen. Naast de overeenkomsten in scènes, merkt hij op dat in het schilderij de 

architectonische grondvormen van het rederijkerstoneel terug te vinden zijn in het voortoneel of 

podium, waar de hoofdscène zich meestal afspeelde, en in de zijbalustrades, waar scènes 

voorafgaand of volgend op de centrale voorstelling verbeeld werden. Toch vraagt Gudlaugsson zich 

af of Fabritius het toneelstuk werkelijk gezien heeft of zich op dezelfde bronnen baseerde als de 

Coster.283 

 

 

5.3 Theagenes & Chariclea 

 

De Utrechtse schilders bleven, in tegenstelling tot hun Amsterdamse collega’s, lange tijd bijbelse 

taferelen verbeelden. Vóór 1630 schilderden zij zelden verhalende onderwerpen uit de 

mythologische geschiedenis, met uit zondering van Baburens Prometheus die door Vulcanus wordt 

geketend (1623, Centraal Museum, Utrecht) en Het villen van Marsyas door Apollo (ca. 1620-1624, 

Bückeburg Kasteel). Pas toen Baburen (in 1624) en Ter Brugghen (in 1629) kwamen te overlijden en 

de twee andere Utrechtse meesters, Honthorst en Bijlert, hun stijl veranderden, verschenen er 

steeds vaker mythologische voorstellingen in het Utrechtse repertoire. Ook Knupfer schilderde, met 

name na de jaren dertig, onderwerpen uit de antieke geschiedenis en postklassieke literatuur. Hij 

koos daarbij vooral voor scènes met geweld, angst en dood, waarbij emoties en theatrale gebaren 

de dramatiek vergrootten. Regelmatig staan vrouwelijke slachtoffers in zijn werk centraal, die in 

ongewone en soms gevaarlijke omstandigheden verkeren. 284  Zo schilderde hij in Theagenes en 

Chariclea op het strand (cat.44) de Ethiopische prinses Chariclea, die verliefd werd op haar 

kidnapper, de Griekse Theagenes, nadat zij door piraten ontvoerd waren. Theagenes ligt gewond op 

het strand van de Nijldelta en zijn geliefde kijkt angstig achterom. Het is een fragment uit de 

eerste scène van Heliodorus’ Aethopica. Het verhaal werd in de derde eeuw na Christus geschreven 

en vanaf 1547 in het Frans en in de jaren daarna in het Duits, Spaans en Italiaans verspreid. Pas in 

1634 verscheen een Nederlandse vertaling. Na de geweldadige openingsscène beschrijft Heliodorus 

de geschiedenis van Chariclea, die blank was omdat haar Ethiopische moeder de sneeuwwitte 

Andromeda aanbad. Omdat haar moeder vreesde dat haar zwarte man haar van overspel zou 

beschuldigen, bracht ze Chariclea onder bij een priester in het Griekse Delphi, alwaar de prinses 

tijdens de Pytische spelen Theagenes ontmoet.  
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Het verhaal werd populair, omdat de hoofdrolspelers hun avonturen overleefden en hun liefde stand 

hield. Tussen 1600 en 1606 verbeeldde de Vlaamse Ambroise Dubois (1543-1614) het verhaal voor 

het eerst. Deze schilderijencyclus voor Maria de Medici in Fontainebleau inspireerde waarschijnlijk 

stadhouder Frederik Hendrik, die sterk beïnvloed was door zijn verblijf aan dit Franse hof. In 1625-

1626 gaf hij Bloemaert de opdracht om een aantal schilderijen van de Aethiopica te schilderen. De 

datering van Bloemaerts Theagenes en Chariclea op het strand (cat.45) komt overeen met het jaar 

waarin Frederik Hendrik in het huwelijk trad met Amalia van Solms. Gezien het onderwerp zou het 

niet vreemd zijn als het ter ere van deze speciale gebeurtenis gemaakt werd. Tien jaar later kreeg 

Honthorst de opdracht om vier plafondschilderingen te vervaardigen met de liefdesgeschiedenis van 

Theagenes en Chariclea voor het Kronborg Kasteel van koning Christian IV van Denemarken. 

Christian IV was de peetvader van Frederik Hendrik en wellicht bekend met zijn Aethiopica 

schilderijen. Vermoedelijk werd ook Honthorsts cyclus besteld naar aanleiding van een huwelijk, 

namelijk dat van kroonprins Christiaan en Magdalene Sibylle in 1634.285 Saxton schrijft dat Simon de 

Passé en Karel van Mander III ter gelegenheid van dit huwelijksfeest ontwerpen maakten voor 

theatervoorstellingen van Heliodorus’ tekst. Uit Stechows artikel blijkt echter dat de 

toneelvoorstelling over Aquilo en Orithyia – en niet over Theagenes en Chariclea - ging. De broer van 

Simon de Passé, de Utrechtse Crispijn, maakte in 1620 wel boekillustraties voor de Aethiopica. 

Wellicht is hier de verwarring ontstaan.286 Honthorst schilderde de populaire openingsscène van het 

eerste boek van de Aethiopica waarin de gewonde Theagenes en de wanhopige Charicleia op het 

strand gevonden worden door de piraten. De andere plafondschilderingen bevatten de scènes 

waarin Theagenes en Charicleia verliefd op elkaar worden bij het offer aan Apollo te Delphi ten 

tijde van de Pytische spelen (boek drie), Theagenes die naar aanleiding van zijn overwinning tijdens 

deze spelen een erepalmtak ontvangt van Chariclea (boek vier) en het moment dat Chariclea 

herkend wordt door haar ouders (boek tien).287 

Misschien was Knupfer vertrouwd met de voorbeelden van Bloemaert en Honthorst, maar 

het kan ook zijn dat hij het verhaal kende uit Duitse toneelstukken. In 1587 presenteerde het 

Engelse hof al een eerste Aethiopian Play, maar de vroegste gedramatiseerde versies van 

Heliodorus’ tekst zijn van de hand van de Duitsers Waldung (Aethiopicus Amor Castus, 1605) en 

Brülow (Cariclea, 1614). Ook verscheen in 1636 de eerste Deense vertaling van de Heliodorus’ tekst, 

een jaar nadat Honthorst zijn Aethiopica schilderde in Denemarken. Het onderwerp was in de eerste 

helft van de zeventiende eeuw blijkbaar erg geliefd aan Europese hoven. De populariteit van 

dergelijke thema’s was vaak te danken aan deze vorstelijke opdrachtgevers die elkaar inspireerden. 

Het is mogelijk dat ook Knupfers Aethiopicavoorstelling vervaardigd werd in opdracht van Christiaan 

IV.288 Volgens Saxton past het schilderijen in Houbrakens omschrijving van Christiaans bestelling van 

drie strijdtaferelen. De datering van de schilderijen (de late jaren dertig) correspondeert echter 

                                                                    
285 Stechow 1953: 144-152.  
286 Aquilo en Orithyia hebben geen relatie tot Theagenes en Chariclea. Saxton 2005: nr. 72; Stechow 1953: 151. Om dit zeker 

te weten is een analyse van de oorspronkelijke (Deense) documenten nodig. 
287 Judson & ekkart 1999: cat. 138-141. 
288 Moorman 1999: 264. 
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niet met het jaar van de opdracht (1649). 289  Lange tijd werd een ander schilderij met de 

ontmoeting van Theagenes en Chariclea toegeschreven aan Knupfer (cat.46). Het bleek echter een 

signatuur te bevatten van zijn stadgenoot Hans Horions (1620-1672). Van zijn hand is ook een 

tweede voorstelling met de ontmoeting tussen de twee geliefden bekend. Beide schilderijen zijn 

omstreeks 1655 vervaardigd.290 

 

 

5.4 De ontdekking en dood van Achilles 

 

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd het mythologische verhaal van Achilles op Skyros 

populair. Om te voorkomen dat Achilles meedoet aan de Trojaanse oorlog, wordt hij door zijn 

ouders ondergebracht bij het hof van Lycomedes, koning van Skyros. Vermomd in vrouwenkleren 

verblijft hij onder de dochters van de koning. Odysseus wil dat Achilles meestrijdt en vermoedt dat 

hij zich bij de jonge vrouwen bevindt. Hij verzint een list. Wanneer hij een bezoek brengt aan het 

eiland, brengt hij als geschenk sieraden en enkele wapens mee. Achilles’ verkiest instinctief het 

wapen boven de sieraden en verraad zichzelf. 291  Het verhaal wordt slechts kort in de 

Metamorphosen van Ovidius omschreven, maar wellicht werd het zo geliefd omdat er een bekende 

beschrijving van een antiek schilderij met dit onderwerp bestond. Van Mander bespreekt dit 

schilderij in het leven van de schilder Athenion. Misschien is deze omschrijving, in combinatie met 

de Metamorphosen en Van Manders Wtlegghing hiervan, de directe aanleiding geweest voor 

veleschilders om dit onderwerp uit te beelden.292  

De Haarlemse Willem de Poorter (1608-1648), die net als Knupfer vooral kleine 

figuurstukken schilderde, was in 1640 waarschijnlijk de eerste Noord-Nederlandse kunstenaar die dit 

onderwerp verbeeldde, gevolgd door onder andere Cornelis Holsteyn, Jan de Bray, Gerard de 

Lairesse en Gerard Hoet. Vóór 1640 was het al een geliefd thema bij de Vlaamse schilders, zoals 

Rubens, Van Dyck en Frans Francken II.293 De Haarlemse De Bray (fig.12) plaatste de scène in een 

theatrale setting. De arcadeboog en het zogenaamde opstapje dat de onderkant van het schilderij 

begrenst, suggereren dat hier een toneelpodium te zien is. Een dergelijk opstapje of podiumrand is 

ook vaak in Knupfers werk te zien.294 Onlangs verscheen er op een veiling een schilderij van Knupfer 

met daarop Achilles ontdekt onder de dochters van Lycomedes (cat.47), een werk dat niet is 

opgenomen in Saxtons monografie. De beeldvullende compositie, de theatrale gebaren, maar vooral 

de zogenaamde podiumrand, wekken de suggestie van theater. Het werk wordt aan het begin van 

de jaren vijftig gedateerd, nog voordat De Bray het tafereel schilderde. Ook De Lairesse (cat.49) 

bouwde dezelfde scène op als een toneeldecor en gebruikte een ondiepe ruimte waarbij de 

                                                                    
289 Saxton 2005: nr. 72, 73. 
290 De Meyere 2006: nr. 64. 
291 Moorman 1999: 11. 
292 Sluijter 2000: 82, 83.  
293 Ibid.: 83. Zie ook F. Lammerts & A. Vergara, Peter Paul Rubens: Het leven van Achilles, tent.cat. Rotterdam/Madrid 

(Museum Bijmans van Beuningen/Museo del Prado) 2003; E. Haverkamp Begemann, The Achilles series, Corpus Rubenianum 

Ludwig Burchard, Londen 1975. 
294 Bijvoorbeeld in de Dood van Achilles, Democritus en Heraclitus en Jozef ’s broers verdedigen de jongste. 
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hoofdfiguren op het voortoneel staan. Het doorkijkje lijkt te zijn geschilderd op een doek tegen de 

achterwand. Ernaast staat een klassiek beeld, die ook vaak een onderdeel van het 

schouwburgtoneel was. Ook de houding en gebaren van de personages zouden ontleend kunnen zijn 

aan het toneel. Ten slotte hangt er boven het tafereel een opgetrokken (toneel-) gordijn met het 

koord nog duidelijk zichtbaar. Het is mogelijk dat hier een stomme vertooning van een tussenscène 

is weergegeven.295  

Het verhaal van Achilles werd met regelmaat in het theater opgevoerd, maar er zijn geen 

Nederlandse toneelstukken bekend waarin dit tafereel centraal staat of op andere wijze voorkomt. 

Wel gebruikte de Spaanse schrijver Tirso de Molina het voor zijn komedie El Aquilo (1612) en zijn 

landgenoot Calderón voor het noodlotsdrama El monstruo de los jardines (1661). 296  Vondel 

beschrijft de scène wel in een lofdicht op koningin Christina van Zweden (1647):  

 

Thetis zoon in Joffrekleeren, 

Binnen Lykomedes hof, 

Vlamde op schilt, op helm, en speeren,59  

En rechtschape krijghsmans stof,60  

Als KRISTYN op zwaert, en wapen,61  

Op een bus, of op een' boogh 

Laet Vorstinnen bloemen rapen; 

Wapens flickren in haer oogh.297 

 

In een tweede lofgedicht op dezelfde vrouw, getiteld Op [Gustaef Adolf's] Dochter Koningin 

Kristine, Terwijlze [sic] den Olijf in hare kroonen vlecht (1650), refereert Vondel opnieuw aan 

Achilles’ ontdekking: 

 

Zoo vlamde Achilles eer, in jofferlijcke kleeren, 

Op sabel en rondas, en boogh, en helm, en speeren.298 

 

Knupfer schilderde ook een ander moment uit het leven van Achilles, met name zijn dood (cat.48). 

De Griekse held zou in het huwelijk treden met Polyxena, de dochter van Priamus, koning van 

Troje, als hij ervoor zou zorgen dat de Grieken de strijd om de stad op zouden geven. Deze belofte 

is echter een list om hem van zijn leven te kunnen beroven. Op verzoek van Polyxena brengt hij een 

offer aan Apollo. Terwijl hij knielt voor het altaar wordt Achilles vanachter aangevallen en wordt 

zijn kwetsbare hiel doorboord door een pijl. Dit is het moment dat Knupfer uitgebeeld heeft. 

Achilles knielt, zijn lijfwacht - waarschijnlijk Odysseus - staat naast hem. Verrast door het schot 

kijkt Achilles om, zijn ogen schieten wijd open. Een gezichtsuitdrukking die boekdelen spreekt.299  

                                                                    
295 Van den Bosch & Paarlberg 2007: 9. 
296 Moorman 1999: 16. 
297 Vondel 1647/1931 (5): 356,357.  
298 Ibid.: 498. 
299 Saxton 2005: nr. 54. 
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Het verhaal van Achilles’ dood wordt door verschillende auteurs omschreven, wat enige verwarring 

over de oorsprong van de geschiedenis veroorzaakt. Volgens Saxton wijst Kuznetzov het onterecht 

toe aan Virgilius’ Aeneïs en Ovidius’ Metamorphosen. Zij stelt dat de dood van Achilles - een pijl 

door zijn hiel - voor het eerst beschreven werd in Apollodorus’ Epitome (boek vijf). Daarna werd het 

thema door veel auteurs overgenomen, waardoor moeilijk te zeggen is waarop Knupfer zich 

gebaseerd heeft en of hij wel een aanwijsbare bron heeft gebruikt. Over de manier waarop Achilles 

de dood vindt, lopen de verhalen uiteen. Sommige auteurs, zoals Homerus en Ovidius, laten hem 

sterven in het gevecht bij Troje, waarbij hij vanaf de stadsmuur door een pijl wordt getroffen. Deze 

versie wordt echter nauwelijks uitgebeeld in de schilderkunst. Vaker wordt de slotscène gekozen 

waarin Paris - een broer van Polyxena - Achilles doodde, waarbij de pijl door Apollo geleid wordt 

naar Achilles’ hiel. In andere beschrijvingen schiet juist Apollo zelf de pijl.300 Volgens Saxton heeft 

Knupfer in ieder geval een tapijtenserie van Rubens als voorbeeld genomen, waarin het leven van 

Achilles het onderwerp was: Knupfers schilderij is een vereenvoudigde versie van een van de 

tapijten, waarop hij alleen de sleutelfiguren heeft weergegeven, namelijk Achilles, de lijfwacht en 

zijn aanvaller. In beide voorstellingen knielt Achilles voor een altaar en wordt hij vanaf een opening 

aan de linkerkant benaderd door zijn agressor. Knupfer koos voor een minder grootse, barokke 

architectuur dan Rubens, met daarin opnieuw een mogelijke podiumrand. Saxton identificeert de 

figuur die achter Achilles staat, als Apollo en de man naast het altaar, als Odysseus. Zij gaat dus uit 

van de sterfscène waarin Apollo de pijl schiet. Een andere uitlegging is echter ook mogelijk. In een 

van de weinige Nederlandse toneelstukken waarin Achilles de hoofdrol speelt - Achilles en Polyxena 

(1600) van P.C. Hooft - wordt Achilles in het woud van Apollo omgebracht door de twee broers van 

Polyxena, Paris en Deiphobus. In de vijfde scène van het vierde bedrijf spreken zij hun laatste 

woorden tot Achilles: 

 

DEIPHOBUS  Danct hem, onhuesheijt wast indien wij dat versloften. 1221  

PARIS  Grootmoedich prins, wij dancken u van u beloften.1222  

 

[Toneelaanwijzing: Achilles wert verradelijck omgebrocht van Paris en Deiphobus.]301 

 

Direct daaropvolgend, in de zesde scène, vinden Ulysses (Odysseus) en Diomedes (diplomaat en 

strijder in de Trojaanse oorlog) de stervende Achilles:302  

 

ULYSSES:  Dat wij die twee daer wt [Apollo’s woud] so  

schielijck springen sien1223  

    Dat heeft, nae mijn verstant, wat sonders te bedien.  

 

DIOMEDES: Dewijl de griecxen Raet ons beijden heeft bevolen 

                                                                    
300 Moorman 1999: 16; Hal 2003: 5. 
301 Hooft 1600/1972: r. 1221, 1222; versloften: verzuimden; van: voor; wert; wordt; omgebrocht: gedood; van; door. 
302 Ibid.: 15; Moorman 1999: 88, 208. 



 72 

    Achilles gae te slaen, om dat hij int verholen1226  

    Den vijandt selff besoect, en hem te spraecke staet,1227  

    Op avontuer off hij besloot eenich verraet,1228  

    Compt, treeden wij int wout en gaen hem soo  

beneven. 1229  

 

ULYSSES:  Wel, ick sie niemant niet. Ach, wat is hier bedreeeven? 

    Achilles, wel, hoe nu? Geeft ons het laetste woord! 

 

ACHILLES: Deiphobus en Paris hebben mij vermoort.303 

 

Of Knupfer het toneelstuk kende, is moeilijk te zeggen. Het schilderij correspondeert slechts 

summier met de tekst. Knupfer heeft zijn personages bijvoorbeeld niet in het woud van Apollo 

geplaatst, maar temidden van de architectuur. Het is mogelijk dat in de uitvoering op het toneel 

eenzelfde soort architectuur werd gebruikt, maar over dergelijke toneelaanwijzingen is niets 

bekend. Overigens laat Hooft in zijn tekst de werkelijke toedracht van de moord in het midden. 

Wellicht werd Achilles op het toneel wel met een pijl omgebracht, maar dit blijkt niet uit de tekst. 

Behalve de gezichtsuitdrukking van Achilles en de toneelmatige enscenering, zijn er geen 

aanwijzingen dat hij zich op dit toneelstuk gebaseerd zou hebben.  

 

 

5.5 Andere theatrale historiestukken 

 

De spanning in Knupfers schilderijen wordt door Saxton in verband gebracht met de gruwelijkheden 

die op het zeventiende-eeuwse toneel opgevoerd werden. Theodoor Rodenburgh schreef 

bijvoorbeeld spannende, blij eindigende spelen of stukken met geweld en gruwel en in de 

toneelstukken van Jan Vos en Willem de Koningh kwamen vaak dramatische steekgevechten, 

vergiftigingen en verhangingen voor. De uitgevers schroomden niet om dergelijke shockerende 

scenes op het titelblad te plaatsen. Een heftige scène uit Vos’ Aran en Titus (1641) waarin de 

karakters Aran, Thamara en Saturnis op gruwelijke vermoord worden, is bijvoorbeeld op het 

titelblad geplaatst.304 Hoewel van Knupfer geen voorstelling met Aran bekend is, schilderde hij wel 

andere scènes waarin historische figuren getart worden met dood en geweld. Soms zijn deze direct 

of indirect in verband te brengen met het toneel. Volgens Kuznetzow zou Knupfer zich voor 

Semiramis veroordeelt de Assyrische koning ter dood (cat.3) hebben laten inspireren door een 

voorstelling van het toneelstuk Ninus (Semiramis’ echtgenoot). Deze productie van De Rode Anjelier 

                                                                    
303 Ibid.: r. 1223-1232; daer wt: nl. uit ‘Apollos wout’ (vs. 1040). Zie ook vs. 1229; 1224nae mijn verstant: naar mijn mening; 

wat sonders te bedien: iets bijzonders te betekenen; int verholen: in het geheim; te spraecke staet: te woord staat; Op 

avontuer off: voor het geval dat (Voortzetting van vs. 1226: ‘gae te slaen’); gaen hem soo beneven: en laten wij zo dicht bij 

hem gaan. 
304 Saxton 2005: 64;  Smits-Veldt 1991: 79, 100. 
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werd in 1641 op het rederijkersfestival in Rijnsburg en Leiden opgevoerd. 305  Het verhaal van 

Semiramis komt oorspronkelijk uit Diodorus Siculus’ Bibliotheke Historike en Claudius Aelianus’ 

Variae Historiae, maar in de zeventiende eeuw is het ook terug te vinden in Jacob Cats’ leerdicht 

Toneel van de mannelicke achtbaerheyt (1622).306 Hoewel Cats’ tekst erg populair was, bleven in de 

schilderkunst afbeeldingen van deze episode zeldzaam. Het tweede schilderij dat Knupfer van dit 

tafereel maakte (cat.4), is minder theatraal dan de versie in Budapest, maar zou volgens Kuznetzov 

& Linnik direct verbonden kunnen worden met Cats’ Toneel van de mannelicke achtbaerheyt en Van 

de Venne’s bijbehorende illustratie (fig.66). De overeenkomsten tussen de compositie en de houding 

van Semiramis zijn opvallend. De troon en de focus op de rechterzijde van de ruimte en de manier 

waarop Semiramis met gestrekte arm strak naar het slachtoffer wijst, zijn nagenoeg gelijk.307  

In sommige gevallen kan de uitzonderlijkheid van een onderwerp, zoals Semiramis 

veroordeling, een aanwijzing zijn voor een relatie met het toneel, in plaats van de theatrale 

motieven. Ook De dood van Sophonisba (cat.50) is een zodanig ongewoon thema in de schilderkunst, 

dat dit volgens Gudlaugsson op zichzelf een bewijs is voor de aanwezigheid van een theatrale bron. 

Knupfer verbeeldt het moment waarop Sophonisba net het dodelijke gif ingenomen heeft. Hij heeft 

deze zeldzame historische scène in een eigentijdse - in plaats van een klassieke - setting geplaatst, 

waardoor het een van de vreemdste schilderijen uit zijn oeuvre is. Gudlaugsson heeft het sterke 

vermoeden dat Knupfer het gebaseerd heeft op Govert van der Eembds Treur-spel 

Sophonisba: gespeelt by de Oude Kamer binnen Amsterdam (1620/1621) of Willem van Nieuwlandts 

Sophonisba Aphricana (1635/1639).308 Op basis van deze toneelstukken heeft Saxton het schilderij 

gedateerd tussen 1621 en 1639.309  

Eenzelfde zeldzaam onderwerp is de dood van Virginia. Het gruwelijke verhaal wordt 

beschreven door Livius in De vroege geschiedenis van Rome (boek drie). De Romeinse consul Appius 

Claudius heeft zijn oog laten vallen op Virginia, dochter van centurio Virginius. Ondanks het feit dat 

zij al verloofd is met een ander, zet hij zijn zinnen op haar. Appius Claudius geeft een van zijn 

cliënten, Marcus Claudius, de opdracht om te beweren dat Virginia een dochter is van een van zijn 

slavinnen en dus aan hem toebehoort. Virginia’s verloofde is radeloos en haalt zijn aanstaande 

schoonvader uit zijn legerkamp. De zaak komt voor de rechter, een functie die Appius Claudius zich 

had toegeëigend. Als de uitspraak in Virginia’s nadeel is, steekt haar vader haar neer om haar 

zodoende uit handen van Appius Claudius te houden.310 Dit is het moment dat Knupfer uitgebeeld 

heeft (cat.51). Volgens Gudlaugsson is Knupfers schilderij vrijwel een directe vertaling van een 

                                                                    
305 Van der Worp schrijft over een intocht van rederijkers, waarbij verschillende figuren de stad Rijswijk introkken: De 

rederijkers hielden ook later bij hunne feesten en wedstrijden wel optochten, maar deze waren minder schitterend dan 

vroeger en zelden waren er historische of allegorische figuren in den stoet. Dat was echter wel het geval bij de intrede, die 

den 26sten Mei 1641 te Rijswijk plaats had; toen zag men Cain, Nimrod, Ninus, Sesostris, Cyrus, Philippus, Alexander, 

Ahasverus, Karel Martel, Karel V en de Amazonen, alle ‘in haer out costuym, welgesiert en vergult,’ het dorp intrekken. Van 

der Worp 1907/1972: 14. Gaat het hier om hetzelfde? Dan betreft het wellicht geen toneelstuk, maar een tableau vivant of 

wagenspel.  
306 Cats 1622: 56. 
307 Saxton 2005: 157. Zie ook hoofdstuk twee. 
308 Gudlaugsson 1938: 65. 
309 Saxton 2005: nr. 69. 
310 Moorman 1999 b: 238. 
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scène uit Virginia’s Treurspel van Abraham van Mildert (1618).311 Op een trap op een podium staat 

Appius Claudius met twee rechters, zoals Mildert omschrijft: ‘Een gordyn Werdt open gheschoven, 

waer Appius sit met de Recht-Heeren’. 312  Naast Appius Claudius staat Marcus met zijn valse 

getuigen. Aan de andere kant staan Virginia, haar vader en twee mannelijke figuren. Zij zijn 

waarschijnlijk de vrienden Icilius en Publius. Volgens Van Milderts tekst is Publius’ bruid Daphne een 

vriendin van Virginia. Daphne zou de in huwelijkskleding gehulde vrouw op de achtergrond kunnen 

zijn en misschien (net als Publius en Icilius) één van de vrienden, waarvan Virginia afscheid neemt 

in Van Milderts slotscène. Een ander opvallend detail is de kleding van de personages. Terwijl alle 

aanwezigen in antieke kleding afgebeeld zijn, vallen Marcus Claudius en zijn mannen uit de toon. 

Marcus’ kleding herinnert aan Honthorstiaanse rederijkersnarren, zoals de zogenaamde Vrolijke 

Speelman (cat.18). Wellicht speelde Marcus een dergelijke narrenrol in Van Milderts stuk, Knupfer 

maakt de valse getuigen op deze manier in ieder geval belachelijk. In Knupfers voorstelling heeft 

Appius Claudius waarschijnlijk zojuist zijn oordeel uitgesproken, want in het midden van de 

voorstelling probeert Virginia de dolk van haar vader tegen te houden. Virginius vouwt radeloos zijn 

handen. In het treurspel volgen enkele woorden van radeloosheid, waarna Virginia afscheid neemt 

van haar vader en vrienden en sterft. Het spel eindigt met een tableau vivant.313 

 

Historische voorstellingen met een lange beeldtraditie, zijn dus vaak moeilijk met zekerheid in 

verband te brengen met het toneel. Enkele uitzonderingen hierop vormen een aantal schilderijen 

van Knupfer, waarop dermate zeldzame scènes of details zijn verbeeld, dat het aannemelijk is dat 

zij teruggrijpen naar een andere bron dan de bestaande beeldtraditie. Toneelstukken of 

bijbehorende titelbladen kunnen op hun beurt ook afgeleid zijn van de picturale beeldtraditie en 

hoeven op zichzelf dus geen aanwijzing te zijn voor een direct verband met het toneel, zoals 

beweerd wordt van Knupfers Bordeelscène. Onderwerpen die in de schilderkunst misschien een 

zeldzaamheid zijn, kwamen soms juist wel op het toneel voor. Dit is onder meer het geval bij 

Knupfers Dood van Virginia. 
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‘t Besluyt 
 

 

In het verleden heeft boog menig kunsthistoricus zich reeds gebogen over de relatie tussen 

schilderkunst en theater in de vroegmoderne Nederlanden. Aandachtspunt vormde vooral het 

oeuvre van een aantal individuele figuren zoals Moeyaert, Rembrandt, Steen en Knupfer. Over de 

rol van bepaalde centra in de ontwikkeling werd nauwelijks gerept.314 Dit geldt zeker voor Utrecht. 

Ten onrechte, zo is gebleken.  

 

Het speelveld 

De eerste aanzet tot theatrale beeldende kunst kreeg aan het begin van de Gouden Eeuw een sterke 

impuls. Utrecht beleefde een artistieke bloei en werd het schilderkunstige centrum van Nederland. 

Bovendien kende de Nederlandse toneelproductie – vooral in Amsterdam - een grote opleving. Over 

de toneelgeschiedenis van de Domstad is weinig bekend, maar het is onmiskenbaar dat 

toneelproductie van deze stad achter bleef bij het Amsterdamse circuit. Om die reden is het niet 

verwonderlijk dat de vroeg zeventiende-eeuwse Utrechters nauwelijks onderwerpen verbeeld 

werden die direct verband hielden met het toneel. Terwijl het toneel en de schilderkunst dankzij de 

welvaart tot ontwikkeling konden komen, werden de kunsten in de strengcalvinistische steden als 

Amsterdam sterk bekritiseerd en ingeperkt. Utrecht bevond zich echter in een uitzonderingspositie. 

Dankzij de eeuwenoude bisschoppelijke positie van de stad en de sterke banden met het katholieke 

Italië, was de godsdienstige samenstelling gemêleerd.  

 

Backstage: de dramatiek van de caravaggisten 

Aan het begin van de zeventiende eeuw trokken diverse, vooral Utrechtse, schilders voor 

studiereizen naar Italië. Mede onder invloed van Caravaggio, lag de dramatiek van de vroege 

Utrechtse schilderkunst meer in de vorm van de voorstelling dan in de inhoud. De Utrechters, die 

aan het begin van de jaren twintig terugkeerden uit Italië, introduceerden het chiaroscuro en de 

beeldvullende composities van hun grote voorbeeld. Het contrast tussen licht en donker releveerde 

gebaren en expressie en dramatiseerde op die manier de afgebeelde scène. Een ander typisch 

caravaggistisch element, is het gebruik van niet-eigentijdse, flamboyante kleding, die 

hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit het zestiende-eeuwse (Bourgondische) theater, maar ook in 

verband gebracht wordt met het rederijkerstoneel. Tegelijk met de komst van het Italiaanse 

chiaroscuro, introduceerden Utrechters (genre-) figuren ten halve lijve in de Nederlandse 

schilderkunst. Deze beeldvullende voorstellingen, met hun theatrale belichting en 

fantasiekostuums, waren totaal verschillend van de muzikale taferelen die tot dan toe waren 

gemaakt. De Utrechters zetten hun muzikanten neer als professionele entertainers, gekleed in 

zestiende-eeuwse theaterkostuums.  

                                                                    
314  De geplande publicatie van Prof. Dr. Eric Jan Sluijter over over de relatie tussen het theater en de Amsterdamse 

historieschilderkunst van de zeventiende eeuw, is één van de weinige uitzonderingen. 
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Nauw verwant aan deze muzikanten, zijn de narrenfiguren, die een meer directe relatie met het 

toneel hebben. Hoewel de eerste geschilderde nar ten halve lijve vaak toegeschreven wordt aan 

Frans Hals, is het plausibel dat Honthorst hem hierin voor was. Zijn Vrolijke Speelman met wijnglas 

(cat.18) zou geïdentificeerd kunnen worden als de nar Peeckelhaering, die via de Engelse 

komedianten op het Utrechtse toneel verschenen was. Het is mogelijk dat Honthorsts Vrolijke 

muzikant met viool onder zijn linkerarm (cat.20), eveneens een narrenfiguur voorstelt. De 

uitdrukking en het obscene gebaar van dit personage wijzen mijns inziens nog duidelijker in die 

richting dan bij de hiervoor genoemde. Kunsthistorici als Judson & Ekkart laten deze mogelijkheid 

echter buiten beschouwing. Waarschijnlijk is Vrolijke Speelman met wijnglas niet alleen de eerste 

narrenfiguur ten halve lijve, maar ook de eerste voorstelling van een genrefiguur ten halve lijve in 

een nis of venster, een vondst die vaak aan Dou of Vermeer toegeschreven werd. Een dergelijk 

architecturaal element werd ook vaak gebruikt ter vergroting van de illusie. Zowel toneel als 

schilderkunst speelden immers met de grens van realiteit en verbeelding en pasten allerlei 

illusionistische trucs toe. Ook Honthorst lijkt met zijn Vrolijke speelman met wijnglas en Zingende 

oude man met fluit (cat.19) te willen concurreren met de realiteit.  

 Naast muzikanten en narren, introduceerden de Utrechters ook het personage van de 

koppelaarster in het schilderkunstige repertoire. Deze figuur werd in de schilderkunst waarschijnlijk 

voor het eerst verbeeld door Dirck van Baburen. Hij schilderde tweemaal een Koppelaarster, 

waarvan één exemplaar een uitzondering op de bestaande beeldtraditie van betaalde liefde is 

(cat.22). Om die reden is het mogelijk dat Baburen zich heeft laten inspireren door een bepaald 

verhaal of toneelstuk. Een figuur die pas later geïntroduceerd werd, is die van de arts. Vaak wordt 

de primeur van deze thematiek toegeschreven aan Dou, Van Mieris of Steen, maar vermoedelijk is 

Knupfer de eerste geweest die dit tafereel afbeeldde. In Knupfers Dokter onderzoekt de pols van 

een liefdes ziek meisje (cat.16) draagt de arts een ouderwets fantasiekostuum, dat soms op het 

toneel werd gedragen, maar ook door kwakzalvers die zich geleerder wilden voordoen dan dat ze 

waren.  

Diezelfde Knupfer schilderde een groot aantal dramatische taferelen, waarin hij personages 

met heftige emoties en gebaren neerzette. Zijn Zelfmoord van Lucretia (cat.1,2) en De razernij van 

Saul (cat.5) bevatten de directheid en spanning van een toneelopvoering. Geheven handen, 

uitpuilende ogen en angstige bikken; het is alsof hij zijn personages de mimiek van acteurs heeft 

meegegeven. Hij maakte overigens, in tegenstelling tot de caravaggisten, veelvuldig gebruik van 

podia of opstapjes en een zogenaamd toneeldoek. Een treffend voorbeeld daarvan, is De Parabel 

van de werkers in de wijngaard (cat.12). Het tafereel speelt zich af op een grote verhoging. Het 

opzijgeschoven gordijn en de vreemd geplaatste poort zijn waarschijnlijk onderdelen van een 

toneel en vanuit dit perspectief lijken de druiven en het gereedschap op rekwisieten. Podia en 

andere architecturale elementen in schilderijen vertonen soms overeenkomsten met toneelfaçades 

of schouwburginterieurs. Omdat Utrecht pas in de achttiende eeuw over een schouwburg beschikte, 

is het niet verwonderlijk dat dergelijke verwijzingen nauwelijks in het werk van de caravaggisten te 

vinden zijn.  
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Frontstage I: ‘vertooningen’ op het pastorale doek 

Naast de introductie van theatrale motieven en figuren ten halve lijve, hebben de Utrechters ook 

een uitzonderlijk groot aandeel gehad in de ontwikkeling van de pastorale schilderkunst. Naast 

arcadische landschappen met pastorale figuren en portretten van herders en herderinnen ten halve 

lijve, verbeeldden de Utrechters als eerste taferelen geïnspireerd op herdersspelen of daarop 

gebaseerde toneelstukken. Een van de bekendste arcadische scènes is afkomstig uit P.C. Hoofts 

Granida (1605/1615). De vroegste verbeelding van dit onderwerp is van de hand van Baburen (cat.) 

en werd het prototype voor veel schilders. Meestal kozen schilders voor de ontmoeting tussen 

Granida en Daifilo, maar Honthorst verbeeldde de zeldzame scène met de komst van Artabanus en 

zijn soldaten (cat.30). Zijn leerling Gerard van Kuyl koos voor een niet eerder geschilderde scène 

uit de Granida (cat.31). Kettering ziet in Kuyls schilderij hetzelfde fragment als in Honthorsts 

Granidavoorstelling. Mijns inziens is de man op de voorgrond niet een aanvallende soldaat, maar 

iemand die hulpvaardig zijn hand uitsteekt. Dit zou betekenen dat Kuyl, in tegenstelling tot 

Honthorst, het moment vlak ná de komst van Artabanus heeft afgebeeld, namelijk het reddende 

ingrijpen van Thisiphernis.  

Een andere pastorale scène werd verbeeld door Paulus Bor, in diens Voorstelling uit ‘Het 

Spaensch Heydinnetje’ (cat.32). Sinds de jaren veertig wordt dit schilderij in verband gebracht met 

Jacob Cats’ Selsaem Trou-geval tusschen een Spaens edelman ende een heydinne, een verhaal uit 

de bundel Trou-ringh (1637). Het is echter mogelijk dat Bor zich heeft laten inspireren door een 

andere bron, namelijk een toneelbewerking van Tengnagels of Verwers-Dusarts. Ondanks dat deze 

toneelstukken later gedateerd worden dan Bors schilderij, is het niet uitgesloten dat één van beide 

of zelfs beide toneelstukken toch vóór 1641 geschreven werden. Deze hypothese vergroot 

tegelijkertijd de mogelijkheden voor de interpretatie van Bors voorstelling. Recentelijk is het doek 

gerestaureerd en bij het verwijderen van een gedeeltelijke overschildering, kwam waarschijnlijk 

het silhouet van een vrouwenfiguur te voorschijn (cat.33). Het is mogelijk dat de vrouw het 

personage Gohanna of Leanna, respectievelijk afkomstig uit Tengnagels of Verwers-Dusarts 

toneelbewerking, of het hoofdpersonage Pretiose voorstelt. In het laatste scenario zou dat 

betekenen dat niet Pretiose op de voorgrond is afgebeeld, maar Gohanna.  

Een laatste onderwerp dat door een Utrechter, Cornelis Poelenburgh, werd 

ge(her)introduceerd, is het moment waarop Cimon Efigenia bespiedt, een fragment uit Coornherts 

50 lustige historieën, een vertaling van Boccaccio’s Decamerone (cat.34). Daarnaast is Poelenburgh, 

samen met drie andere Utrechtse schilders, verantwoordelijk voor één van eerste pastor 

fidovoorstellingen in de Nederlandse schilderkunst (cat.27). Het huwelijksspel van Guarini was erg 

populair aan de Europese hoven en in Nederland werd het dan ook voornamelijk uitgevoerd door 

schilders die dicht bij het hof van Oranje stonden. Het thema kwam zodoende als eerste voor in het 

werk van de Utrechtse schilders. 

 

Frontstage II: ‘vertooningen’ in de historieschilderkunst 

Voor pastorale taferelen is de relatie met het toneel het over het algemeen makkelijker aan te 

duiden dan voor historiestukken. Historische onderwerpen hebben vaak een lange beeldtraditie, 
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terwijl bij pastorale stukken de bron meestal zonder veel problemen aan te duiden is. Niet voor 

niets worden de Granidavoorstellingen gezien als dé sleutel in de discussie over de invloed van het 

theater op de schilderkunst. De interpretatie van traditionele historiestukken als afgeleiden van 

eigentijdse toneelstukken levert echter vrijwel altijd problemen op. Heeft de schilder zich 

gebaseerd op het toneelstuk of op de oorspronkelijke tekst? En maakte de schrijver van het 

toneelstuk op zijn beurt gebruik van diezelfde brontekst of liet hij zich inspireren door de 

bestaande traditie in de beeldende kunst? Knupfers Bordeelscène (cat.37) is een dergelijk ambigue 

schilderij. De houding en gebaren van de personages en de attributen die in de kamer zijn 

geplaatst, geven aanleiding te denken dat het tafereel eerder op een toneelstuk is gebaseerd dan 

op de beeldtraditie van de Verloren Zoon. Er zijn bovendien op het niveau van de compositie sterke 

overeenkomsten met het titelblad van W.D. Hoofts Hedendaegsche Verlooren Zoon uit 1630 (fig.71). 

Mijns inziens moeten we voorzichtig zijn een titelblad als dat van Hoofts toneelstuk als bewijs op te 

voeren. Ook de anonieme prentenmaker heeft zich waarschijnlijk gebaseerd op een bestaande 

beeldtraditie van jolige mannen met wulpse vrouwen en niet per se op de Verloren Zoon. Het 

gebruikt immers attributen (de wijnkoeler, het glas en de hoed) die vaker gebruikt worden om 

vrolijke bijeenkomsten - dus ook andere dan de Verloren Zoon - aan te duiden. Wanneer we verder 

kijken dan de titelprent zijn er echter wel enkele overeenkomsten aan te wijzen. Bij de lectuur van 

Hoofts bordeelscène treffen we eveneens twee jonge prostituees aan, alsook de eigentijdse 

Verloren Zoon Juliaen die om een roemer Wyn vraagt. Een laatste aanwijzing is te vinden in De 

Verloren Zoon van Metsu (fig.45) die hij waarschijnlijk baseerde op Knupfers schilderij. Hierin is een 

van de voornaamste personages uit de beeldtraditie aanwezig, namelijk de koppelaarster die de 

Verloren Zoon zijn geld afhandig maakt. Dit fragment komt ook voor in Hoofts toneelstuk. Een 

andere interpretatie van Knupfers tafereel bestaat erin om het te baseren op een ongepubliceerd 

treurspel van Vondel waarin het Huwelijk van Messalina en Gaius Siliius centraal staat. In dat geval 

zou Metsu het voorbeeld van Knupfer gebruikt hebben om er een ander onderwerp, namelijk de 

Verloren Zoon, mee uit te beelden. Andersom is het ook mogelijk dat Knupfer met gebruik van de 

beeldtraditie van de Verloren Zoon een scène uit het huwelijk Messalina en Gaius heeft 

weergegeven.  

 Ook de parabel van de rijke man en de arme Lazarus is een thema met een lange 

beeldtraditie. Knupfer heeft het tafereel, dat te zien is dankzij het opzijgeschoven gordijn, op een 

verhoging geplaatst (cat.40). Enkele figuren zijn mogelijk in verband te brengen met het toneel, 

zoals de muzikanten, een kleine negerfiguur met een verenhoofddeksel die een nar of andere 

vermakelijke figuur voor zou kunnen stellen en enkele andere figuren in fantasie- of ouderwetse 

kleding. Mogelijk is in Knupfers voorstelling, evenals in die van zijn eventuele leerling Jan Steen 

(cat.42), een aantal overeenkomsten met Het Spel van de Rycke man van Samuel Coster (1615) te 

constateren. In het bijzonder valt te denken aan de muzikanten, de nar en een dokter. De 

Lazarusvoorstelling van Ter Brugghen (cat.43) bevat dergelijke figuranten niet, maar wel het 

chiaroscuroeffect waardoor Lazarus theatraal belicht wordt. Ondanks deze belichting, de 

fantasiekostuums en de grote gebaren van de jongen die Lazarus wegstuurt, ligt de oorsprong van 

Ter Brugghens dramatiek waarschijnlijk meer in het caravaggisme, dan in het toneel besloten. 
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Naast Bijbelse taferelen schilderden de Utrechters ook scènes ontleend aan de klassieke literatuur. 

De keuze voor een dergelijk onderwerp werd niet zelden bepaald door de opdrachtgever. Net zoals 

de Granida en pastor fidovoorstellingen, was ook de Aethiopica erg geliefd aan Europese hoven. 

Waarschijnlijk werd het thema rond 1625 door Frederick Hendrick geïntroduceerd in de Nederlandse 

schilderkunst en door Bloemaert uitgevoerd. Ruim tien jaar later schilderde Knupfer zijn Theagenes 

en Chariclea op het strand (cat.44). Wellicht waren de Utrechtse voorbeelden hem bekend, maar 

het is ook mogelijk dat hij zich liet inspireren door Duitse toneelstukken van Waldung of Brülow of 

latere bewerkingen van een Engelse Aethiopican Play. Hiervoor zijn echter nog geen aanwijzigen 

gevonden.  

In een enkel geval hebben de uitzonderlijkheid van een onderwerp of opmerkelijke details 

een signaalfunctie en geven aanleiding om te denken dat de voorstelling gebaseerd is op het toneel. 

Knupfer koos regelmatig voor dergelijke zeldzame scènes. De combinatie van theatrale mimiek en 

gebaren, evenals toneelelementen zoals een podium of toneeldoek, doen vermoeden dat een aantal 

van zijn schilderijen afgeleid zijn van toneeluitvoeringen. Zijn Semiramis veroordeelt de Assyrische 

koning (cat.3,4), een tafereel dat hij tweemaal schilderde, is een onderwerp dat sporadisch wordt 

verbeeld in de schilderkunst. Omdat een beeldtraditie van deze episode ontbreekt, moet Knupfer 

zich gebaseerd hebben op een andere bron. Eén van zijn voorstellingen vertoont opvallende 

gelijkenissen met een illustratie uit Cats’ leerdicht Toneel van de mannelike achtbaerheyt uit 1622 

(fig.66). De andere versie is meer theatraal van aard en zou gebaseerd kunnen zijn op een 

uitvoering van het toneelstuk Ninus (in 1641). Ook De dood van Sophonisba en De dood van Virginia 

zijn zodanig ongewone thema’s dat ook hier een directe relatie met het toneel niet onwaarschijnlijk 

is. De datering van Knupfers Dood van Sophonisba (cat.50) is zelfs gebaseerd op het verschijnen van 

een tweetal toneelstukken met dit onderwerp, Govert van der Eembds Treur-spel Sophonisba (1621) 

en Willem van Nieuwlandts Sophonisba Aphricana (1635/39). Abraham van Milderts Virginia’s 

Treurspel (1618) ligt vermoedelijk ten grondslag aan Knupfers Dood van Virginia (cat.51).  

 

Backstage/Frontstage? 

Samenvattend kunnen we stellen dat een aantal sleutelmomenten te noemen die van belang zijn 

geweest voor het ontstaan van de theatrale schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden in het 

algemeen en Utrecht in het bijzonder. De bloei van het rederijkerswezen, de komst van 

internationale toneelgezelschappen en de doorbraak van de pastorale literatuur creëerden een 

vruchtbare bodem voor dramatiek in de Nederlandse schilderkunst. Religieuze omstandigheden, 

internationale opdrachten en studiereizen inspireerden schilders en schrijvers tot het aanwenden 

van nieuwe stijlen en thema’s. Binnen deze ontwikkeling hebben de Utrechtse schilders een cruciale 

rol gespeeld en een groot aantal vernieuwingen is te danken aan de inventiviteit van deze schilders. 

We zouden kunnen zeggen dat de caravaggisten vooral actief waren achter de schermen van de 

voorstelling. Zij functioneerden als technici, geluidsmannen, kostuummakers en grimeurs van de 

schilderkunst en leverden backstage de ingrediënten voor een theatrale vertooning. Wat is een 

toneelstuk immers zonder sfeervolle belichting, zonder aanschouwelijke mimiek, zonder fraaie 

kostuums, zonder welluidende muziek en flamboyante figuranten? Wat de frontstage betreft, is de 
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Utrechtse bijdrage vooral te danken aan de inspanningen van Baburen, Honthorst, Poelenburgh en 

Bor die de herdersthematiek op de planken gekregen hebben. Zij hebben een grote rol gespeeld in 

de doorbraak van de pastorale schilderkunst, gebaseerd op dito toneel. Knupfer verzorgde, als een 

van de weinige Utrechtse schilders, een complete vertooning. Behalve mimiek en dramatiek, gaf hij 

zijn acteurs een podium om op te spelen en een doek om van scène te wisselen. Door te kiezen voor 

uitzonderlijke, vaak op het toneel gebaseerde thema’s, fungeerde Knupfer als producent, 

dramaturg en regisseur van stomme vertooningen op het doek. Of dat typisch Utrechts is? 

Ongetwijfeld hebben de Utrechters het theatrale pad voor hem geplaveid, maar zijn stijl en 

thematiek moeten waarschijnlijk meer typisch Knupfer dan typisch Utrechts genoemd worden. 
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Bylagen 

 

Suggesties voor vervolgonderzoek  

Tijdens dit onderzoek is een scala aan onderwerpen de revue gepasseerd. Gezien de verkennende 

aard van dit project is het niet mogelijk geweest om op alle deelthema’s even diep in te gaan. Om 

de rol van de Utrechtse schilders in het ontstaan en de ontwikkeling van de theatrale schilderkunst 

preciezer te definiëren, zal hun bijdrage uitgebreider vergeleken moeten worden met schilders 

buiten Utrecht, zoals de Amsterdamse Pieter Quast en Jan Miense Molenaer. Op die manier kan de 

rol van bepaalde centra inzichtelijk gemaakt worden. 

Over het contact tussen Knupfer en Nederlandse schrijvers is bijvoorbeeld nog niets bekend. 

Ook over de relatie tussen Utrechtse schilders en rederijkers of onafhankelijke schrijvers is nog 

weinig bekend. Deze informatie zou meer inzicht kunnen geven in de herkomst van verschillende 

thema’s die vooral Knupfer gebruikte. Misschien had hij veelvuldig contact met Amsterdamse 

schrijvers of werden sommige toneelstukken ook in Utrecht opgevoerd? Wellicht zou onderzoek naar 

de populariteit van toneelstukken vol gruwel en geweld, zoals Theodoor Rodenburgh die 

introduceerde, Knupfers voorliefde voor huiveringwekkende scènes kunnen verklaren? 

 Naast de inspiratie die schilders en schrijvers elkaar boden, moet de invloed van 

opdrachtgevers niet onderschat worden. Vooral van hoffelijke opdrachtgevers is bekend dat zij zich 

lieten beïnvloeden door schilderijen die bij hun collega’s te zien waren. Dat de Utrechters een 

belangrijk aandeel hadden in de doorbraak van de pastorale schilderkunst is waarschijnlijk vooral 

toe te schrijven aan de voorkeur van hoffelijke opdrachtgevers. De opdracht voor de verbeelding 

van hun geliefde thema’s, zoals Granida en Daifilo, Theagenes en Chariclea en pastor 

fidovoorstellingen, gaven zij voornamelijk aan de Utrechtse schilders. Door meer inzicht te krijgen 

in de invloed van de opdrachtgevers, kan de rol van de Utrechters meer precies gedefinieerd 

worden.  

 Hoewel in deze studie een kleine aanzet is gegeven tot het herinterpreteren en 

herwaarderen van een aantal schilderijen, zou dit ook zeker nog verder uitgewerkt moeten worden. 

Het is wenselijk om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan van voorstellingen met narren ten 

halve lijve, om daadwerkelijk de primeur aan Honthorst toe te kunnen schrijven. Voor de 

interpretatie van Bors Voorstelling uit ‘Het Spaensch Heydinnetje’ is eveneens vervolgonderzoek 

nodig waarbij de verschillende teksten, prenten, gravures en schilderijen met scènes uit één van de 

publicaties van Cats, Tengnagel of Verwers-Dusart opnieuw geanalyseerd moeten worden.  
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Personagien van ’t Stuk 

 

 

Leeswijzer voor de catalogus en figurenlijst 

In de hierna volgende bijlagen zijn afbeeldingen en enkele gegevens te vinden van de objecten die 

in deze studie besproken zijn.  

 

Catalogus 

De catalogus volgt min of meer de lijn van de lopende tekst en bevat een aantal zakelijke gegevens 

en een korte toelichting op de relatie tussen het schilderij en het toneel. De selectie van de 

schilderijen is gebaseerd op de mate waarin zij van belang zijn geweest in deze studie. Hierin zijn 

voornamelijk schilderijen opgenomen van Utrechtse schilders – op een enkele uitzondering na -, bij 

voorkeur in het bezit van het Centraal Museum. In sommige catalogusnummers wordt verwezen naar 

een [fig.]. Deze zijn te vinden in de figurenlijst. Een tiental catalogusnummers zijn in groter 

formaat afgedrukt en te herkennen aan de verwijzing [afb.]. 

 

Figurenlijst 

De figurenlijst dient ter ondersteuning van het betoog en van de catalogusnummers. Deze lijst is 

alfabetisch gerangschikt en bevat naast schilderijen van kunstenaars binnen en buiten Utrecht, ook 

andere objecten zoals prenten, gravures, tekeningen en titelbladen. Bij deze figuren zijn de naam 

van de kunstenaar, titel, jaar en verblijfplaats vermeld.  

 

Wanneer in de tekst geen verwijzing naar [cat.] of [fig.] vermeld staat, is er in de meeste gevallen 

geen afbeelding van het werk beschikbaar. In een enkel geval gaat het om een object dat van 

ondergeschikt belang is en niet in de catalogus of figurenlijst opgenomen hoeft te worden.  

 

 


