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Samenvatting 

 

In dit onderzoek staat de mogelijke gebruiker van het tekenboek, ’t Light der Teken en Schiler konst 

uit 1643-4, centraal. Sinds de herdruk van het boek in 1973, met een introductie van Jaap Bolten 

en zijn dissertatie onderzoek Het Noord- en Zuid-Nederlandse Tekenboek 1600-1700 uit 1979, is er 

geen onderzoek meer gedaan naar het tekenboek van Van de Passe. Dit onderzoek wil hier 

verandering in brengen. Van de Passe maakte zijn boek zodat ook de minder gefortuneerde 

kinderen hun tekentalent konden ontwikkelen zonder daarvoor les te hoeven volgen bij een 

meester in zijn atelier. Het is zeer interessant om naar de waarschijnlijkheid van de intentionele 

gebruiker van ’t Light te kijken. Om dit te onderzoeken wordt er gekeken naar wat Van de Passe 

opschreef in ’t Light over zijn beoogde lezer. Vervolgens zullen de voorbeelden die de basis 

vormde voor het tekenboek worden behandeld. Daarna zal er in worden gegaan op het artistiek 

en intellectueel klimaat waarin Van de Passe besloot zijn tekenboek te vervaardigen. Tot slot zal 

er besproken worden of de beoogde lezer daadwerkelijk in staat was het boek te kopen en te 

begrijpen. In het onderzoek zal duidelijk worden dat het niet aannemelijk is dat de armer burger 

in staat was het boek te kopen, simpelweg omdat het geld er niet voor was. Ook zullen de arme 

kinderen het boek niet hebben kunnen begrijpen omdat ze vaak niet konden lezen. 
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Inleiding  

 

‘Derhalve ben ik bewogen om een lichte middel en een gewisse reegel te bedenken daar mee zich 

een leerling by zich zelven zou kunnen behelpen.’1 Want zo stelde Crispijn van de Passe de jonge 

(1594-1670) dat ‘veel meesters een zeer zware manier van onderwijsinge gebruyken.’2 Van de 

Passe schreef dit op in zijn tekenboek ’t Light der Teken en Schilder konst uit 1643-4. Met dit boek 

hoopte Van de Passe talentvolle kinderen een kans te geven om goede meesters te worden. In de 

zeventiende eeuw maakte Nederlandse kunstenaars tekenboeken. Hierin kreeg de lezer aan de 

hand van prenten en tekst stapsgewijs uitleg hoe hij of zij een beoefende tekenaar kon worden. 

Dit lesmateriaal was bestemd voor de leerlingen die in de ateliers van meesters tekenles kregen.3 

Een opleiding tot kunstenaar was een investering die menig ouder niet kon betalen.4 De 

tekenboeken waren daarom bestemd voor de kunstenaarsleerlingen en de amateurs uit 

welgestelde gezinnen.5 Van de Passe schreef zijn boek niet voor dit lezerspubliek, maar voor de 

talentvolle jongeren die geen opleiding tot kunstenaar konden volgen. Zou ’t Light daadwerkelijk 

zijn gebruikt door de beoogde lezer van het boek? 

 Het is Jaap Bolten die een introductie schrijft bij de herdrukt van ’t Light in 1973.6 Dit is 

slechts een korte inleiding waarin Bolten omschrijft wat de inhoud van ’t Light is. Daarna nam hij 

het boek van Van de Passe op in zijn dissertatie uit 1979 over Nederlandse en Vlaamse 

tekenboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw. Hij bracht zijn onderzoek opnieuw uit in 

1985 onder te titel Method and Practice.7 Bolten geeft hierin een chronologische lijst van 

Nederlandse en Vlaamse tekenboeken. Ook kijkt hij naar de plaats die de boeken innemen in de 

kunsttheorie uit de zeventiende en achttiende eeuw. Bolten gaat alleen niet in op het 

daadwerkelijke gebruik van de tekenboeken. Er is na het boek van Bolten geen onderzoek meer 

gedaan naar het tekenboek van Van de Passe en er zijn dan ook geen nieuwe bevindingen meer 

gedaan. Het is daarom hoog tijd voor een nieuw onderzoek naar het tekenboek van Van de 

Passe.  

                                                
1 Crispijn van de Passe (II),’t Light der teken en schilderkonst, Amsterdam 1643-4, Aen de Teekenkunstlievende en 
gunstige Lezers [la prima parte]. 
2 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 16 [prima parte]. 
3 Paul van den Akker, ‘het atelier als school’, in: Mariëtte Haveman e.d., Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de 
Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden, Lochem/Amsterdam 2006, p. 221.  
4 Marten Jan Bok, ‘ “Nulla dies sine line”. De opleiding van schilders in Utrecht in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw’, in: De zeventiende eeuw 6 (1990), p. 64. 
5 Akker 2006 (zie noot 3), p. 221.  
6 Crispijn de Passe, ’t Light der teken en schilderkonst, Soest 1973, met introductie geschreven door Jaap Bolten. 
7 Dissertatie: Jaap Bolten, het Noord- en Zuid-Nederlandse Tekenboek 1600-1750, Ter Aar 1979. Vertaalde en herziende 
versie: Jaap Bolten, Method and Practice. Dutch and Flemish drawing books 1600-1700, 1985 Stuttgart. 
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 In dit onderzoek staat het object, het tekenboek van Van de Passe, centraal. Het is dan 

ook de primaire bron dat wordt gebruikt. Het boek wordt bekeken in de sociaalhistorische 

context van de zeventiende eeuw in Nederland en de toen heersende traditie van het 

tekenonderwijs. Dit zal worden gedaan door eerst aandachtig te bestuderen wat Van De Passe 

zelf als reden opgaf om ’t Light te maken en te publiceren. Ten tweede wordt er gekeken welke 

bronnen hebben gediend als voorbeeld bij het samenstellen van het boek. Dit om zo te weten te 

komen welke kunsttheorieën Van de Passe belangrijk vond om aan zijn lezer mee te geven. 

Vervolgens zal het boek in zijn tijd geplaats worden, zodat er een beter zicht is op de artistieke en 

intellectuele context waarin ’t Light is uitgebracht. Ten slotte, en niet geheel onbelangrijk, wordt 

de vraag beantwoord of de beoogde lezer in staat was het boek te kunnen kopen en te begrijpen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



 6 

De geschreven tekenles  
 

’t Light der Teken en Schilderkonst is geen geschenk, maar een ‘schuldijge danckbaarheyt’ aan de stad 

Utrecht.8 Crispijn van de Passe draagt zijn boek op aan de leden van de Provinciale Staten 

Utrecht en het bestuur van de stad Utrecht. Hij bedankt de stad en zijn inwoners voor de 

zorgeloze en vruchtvolle leerjaren tijdens zijn verblijf. Zo ook ‘die in Ampten en Bedieningen 

hebben gezeeten.’9  

 Het boek is echter niet alleen een soort hommage aan Utrecht en daarmee slechts een 

Nederlands georiënteerd boek. De prenten die dienen als tekenvoorbeelden worden vergezeld 

door een instructietekst die geschreven is in vier talen. De hoofdtaal, waarin Van de Passe elke 

tekst begint, is Italiaans. Hierna volgen de Franse, Nederlandse en Duitse vertalingen. Elke taal is 

gedrukt in een eigen lettertype waardoor ze gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn in het 

boek. Het was dus niet alleen de Nederlandse lezer die Van de Passe wilde bereiken, maar hij 

richtte zich net als zijn vader Crispijn van de Passe de Oude (1564-1636) op een internationale 

markt.10  

 Met zijn boek hoopte Van de Passe een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling 

van kunstzinnig talent. Het ging hem niet zozeer om kinderen uit welgestelde gezinnen maar om 

‘de gemeene Burgers kinderen, daar somtijts een wakkeren geest in steekt, en eevenwel, door 

gebrek van middelen, de konst en wetenschap moeten derven.’11 Ondanks het gebrek aan 

middelen om een opleiding tot kunstenaar te financieren, hoopt Van de Passe dat de armere 

kinderen toch hun talent kunnen ontplooien. Met dit boek reikte hij een bouwsteen aan voor de 

bloei van jong talent zodat ouders hun kinderen ‘zonder onkosten kunnen voorthelpen, en daar 

yder een zeer aengenaam voedzel kan uit zuygen.’12  

 De tekst heeft veel weg van een gesproken instructie, waarin Van de Passe in de ik-vorm 

direct uitleg geeft aan zijn lezer, die in de meeste gevallen ‘ghy’ is genoemd. In verschillende 

stukken tekst is Van de Passe formeler en benoemt hij de voorgenomen gebruiker van zijn boek. 

In het verloop van het boek lijkt de beoogde lezer echter te veranderen ten opzichte van hoe Van 

de Passe hem aanschrijft in het voorwoord van ’t Light. In het eerste deel noemt hij zijn lezer 

twee keer ‘Leerlingh’. Zo vindt Van De Passe het ‘nodich dat boven all een leerlingh wete te 

koole wel vast te houden.’13 Nadat hij verschillende meetkundige figuren kort heeft behandeld 

                                                
8 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), A3, Aen de wel Eedle en Hoogh Mogende Heeren [la prima parte]. 
9 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), A3, Aen de wel Eedle en Hoogh Mogende Heeren [la prima parte]. 
10 Ilja M. Veldman, Crispijn de Passe and his progeny (1564-1670). A centruy of print production, Rotterdam 2001, pp. 328, 
338. 
11 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), A3, Aen de wel Eedle en Hoogh Mogende Heeren [la prima parte]. 
12 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), A3, Aen de wel Eedle en Hoogh Mogende Heeren [la prima parte]. 
13 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 16 [la prima parte]. 
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gaat Van de Passe als de ‘Leerlingh’ deze ‘lichtelijck kan begrypen’, verder met het menselijk 

lichaam.14 Van de Passe ziet het namelijk als noodzakelijk dat de lezer vaardig is met 

geometrische vormen. Vanuit een rechte lijn bouwt hij stapsgewijs de verschillende figuren op. 

Deze vormen gecombineerd maken namelijk de mens zoals ‘alle bermoemde Schilders zowel 

oude als hedendaechse’ ook doen wanner ze een menselijk lichaam opbouwen.15 Maar er worden 

slechts twee bladzijdes met tekst en prenten gewijd aan de meetkunde, wat voor iemand zonder 

enig onderwijs en daarmee wiskundige kennis al een grote opgave kan zijn.16 

 Van de Passe behandelt vervolgens alle ledenmaten onafhankelijk voordat hij ingaat op de 

correcte maten van het lichaam. Dit komt namelijk ‘in mijn tweede deel van mijn Tecken-

School.’17 Hij laat hier nogmaals doorschemeren welke functie ’t Light zou moeten hebben.  

Dat het boek kon dienen als een vervanging voor een echte tekenschool komt nog meer 

naar voren in het tweede deel. Van de Passe kiest hier voor ‘Konst-lievende Jeught’ als aanhef in 

zijn introductie.18 Dit stuk tekst gaat geheel over de academie en de tekenschool. In het kort komt 

de geschiedenis van de schilderkunst aan bod, waarvan de oorsprong te vinden is bij de Oude 

Grieken en Romeinen. De ‘treffelijcke volkomenheydt’ die de kunst toen bezat, werd bijna in zijn 

geheel vernield door barbaarse volkeren. ‘In ’t Jaer 1212 door Cimabue ghelijck Vasari in het 

leven der Italiaensche Schilders verhaelt’ is de schilderkunst herboren.19 Het is dankzij deze man 

dat de schilder langzaam weer is gaan kijken naar de natuur. Daardoor is de kunst van de 

generatie van Van de Passe en daarmee ook de lezer van het boek tot ‘volkmen glants’ gekomen. 

Maar wat er echt voor heeft gezorgd dat Van de Passe de lezer de juiste manier van tekenen kan 

onderwijzen is te danken aan een aantal grote meesters. Voor Van de Passe zijn dit Michelangelo, 

Rafaël, Albrecht Dürer, Hendric Aldegrever en Sebald Beham.20 

Vervolgens legt Van de Passe uit hoe de aankomende tekenaar gebruik kan maken van 

licht en modellen in zijn werk. Dit moet hij doen voor de jeugd omdat ‘hier byna niemand dan 

den vermaerden Carel van Mander en Paulo Lomario heeft geschreven.’ Van de Passe zal daarom 

op basis van zijn ervaring de lezer vertellen wat hij noodzakelijk acht te weten over licht- en 

modelgebruik.21 Met deze introductie wil Van de Passe zijn licht werpen op de academie en de 

tekenschool zodat de onwetende lezer toch basiskennis over licht- en modelgebruik wordt 

bijgebracht. De ‘Aankomelinghen’ zijn immers niet in staat om een opleiding tot kunstenaar te 

                                                
14 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 18 [la prima parte]. 
15 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 18 [la prima parte]. 
16 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), pp. 14-17 [la prima parte]. 
17 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 38. [la prima parte]. 
18 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Wtbeeldingh van de Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
19 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Wtbeeldingh van de Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
20 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Wtbeeldingh van de Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
21 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Wtbeeldingh van de Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
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volgen.22 Van de Passe schrijft dit stuk tekst wederom met de beoogde armere talentvolle jeugd in 

zijn achterhoofd.  

Na deze vertelling verandert deze arme lezer steeds meer in een meer gefortuneerde 

burger. Als eerste gaat het Van de Passe niet alleen meer om zij die willen tekenen. Nadat hij zijn 

proportieregels geeft voor het tekenen van mannen, vrouwen en kinderen is het tijd dat de 

‘aenkomende jeught’ meer leert over het juist afbeelden van een lichaam in perspectief.23 Een 

tekening moet immers diepte bevatten en niet als een plat object overkomen. Dit is niet alleen 

belangrijk bij schilderijen maar ook bij beelden. Van de Passe gaat er dan ook vanuit dat ‘mijn 

Boeck niet alleen ghebruyckt sal worden voor die het Schilderen maer ook voor die het Beelt-

snijden leeren moeten.’24  

Vanaf het derde deel gebruikt Van de Passe niet langer meer termen die verwijzen naar 

een jonge nog lerende lezer. Hier verandert de jeugd in de algemene kunstliefhebber. Dit wordt al 

meteen duidelijk bij de inhoudsopgave van deel drie. Hier legt Van de Passe de proporties van 

het vrouwelijk lichaam uit, wat voor ‘alle konst-lievende zeer noodigh’ is.25 Met name in het vijfde 

deel, waar verschillende soorten dieren aan bod komen, noemt hij zijn lezer vaak ‘de liefhebbers’. 

Bij zijn uitleg over het tekenen van een paard geeft Van de Passe twee methodes. De eerste is een 

vrij complexe methode waarin het paard met behulp van meetkundige regels en passer 

geconstrueerd wordt. De tweede methode is een ‘lichtere manier’ waardoor een paard met 

correcte proporties kan worden getekend vanuit de losse pols zonder hulpmiddelen. De 

‘scherpsinnigheyt’ die hiermee wordt verkregen is uitermate geschikt voor de ‘Lief-hebbers’. Dit 

omdat deze gemakkelijkere manier er toch voor zorgt dat de amateur in staat is om een paard met 

de juiste maten af te beelden. Een onervaren tekenaar kan namelijk niet zoals kunstenaars 

kloppende verhoudingen loslaten bij het tekenen naar het leven.26  

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Wtbeeldingh van de Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
23 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 22[la seconde parte, problema XI]. 
24 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 22[la seconde parte, problema XI]. 
25 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), Inhoudende verscheyden gestalten vannaeckte vrouwen beelden[La terza parte]. 
26 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 6[La quinta parte]. 
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Het samenbrengen van een lange traditie  
 

Bij zijn uitleg over het ontstaan van de academie benoemt Van de Passe kunstenaars die hij 

bewondert. Hij is de groep meesters dan ook dankbaar voor het terugbrengen van de menselijke 

proporties in de schilderkunst.27 Van de Passe toont in zijn introductie ‘uitbeelding van de 

Teecken-school naer ’t leven’ dat hij zich zeer bewust is van de lange schilder- en tekentradities. 

Hij gebruikt dan ook een verscheidenheid aan meetkundige kennis die zijn voorgangers nalieten 

als basis voor zijn regels in ’t Light.  

 Van de Passe beschouwt het als noodzakelijk dat de lezer in het bezit is van de benodigde 

vaardigheden voor het maken van correcte wiskundige vormen voordat hij begint met het leren 

van tekenen.28 Eerst moet de beoefenaar het maken van de geometrisch vormen beheersen. 

Hierna kan hij vanuit deze figuren het menselijk lichaam opbouwen. Deze aanpak is gegrond op 

een lange traditie.29 In de middeleeuwen werd het verband gelegd tussen delen van het lichaam en 

geometrische vormen ter bevestiging van een goddelijke perfectie. Het opbouwen van het 

menselijk lichaam werd dan ook meer gezien als een weerspiegeling van een microkosmos en was 

niet gegrond op observaties naar de natuur en werkelijke afmetingen.30 

 Het is Leon Battista Alberti (1404-1472) die als een van de eersten zijn anatomische 

studie baseerde op empirisch onderzoek. Hij ging ervan uit dat aan de basis van de werkelijkheid 

een wiskundig fundament ligt. Aan de hand van mathematische kennis moet een kunstenaar in 

staat zijn deze werkelijkheid te reconstrueren. Als eerst moet hij de werkelijkheid ontleden tot 

losse wiskundige figuren. De verkregen meetkundige vormen moet de kunstenaar gebruiken als 

bouwstenen voor zijn getekende werk. Dit betekent dus dat door middel van de mathematiek de 

werkelijkheid kan worden omgezet in een tekening. Alberti en later ook Leonardo da Vinci gaan 

nog een stap verder met het idee dat elke meetkundige vorm bestaat uit lijnen die op hun beurt 

weer zijn opgebouwd uit punten.31 

 Alberti zou dan ook graag zien dat jonge kunstleerlingen op dezelfde wijze les krijgen als 

iemand die leert schrijven. Eerst moet een beginneling de basisvormen leren, de geometrische 

vormen. Vervolgens moeten alle elementen van het menselijk lichaam individueel behandeld 

worden. Tot slot, wanneer de leerling alle delen onder de knie heeft, kan hij alles samenbrengen 

in één figuur.32 Deze abstracte stap-voor-stapmethode van Alberti wordt in ’t Light visueel 

vertaald. Van de Passe begint ook met de wiskundige figuren. Vervolgens legt hij aan de hand van 
                                                
27 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), uitbeelding van de Teecken-school naer ‘t leven[La seconde parte]. 
28 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 14[La prima parte]. 
29 Akker 2006 (zie noot 3), p. 229.  
30 Jaap Bolten, Method and Practice. Dutch and Flemish drawing books 1600-1700, 1985 Stuttgart, p. 161.  
31 Paul van den Akker, Sporen van vaardigheid, Abcoude 1991, pp. 98-101. 
32 Leon Battista Alberti, John Richard Spencer, On painting, Yale 1966, p. 92.  
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de vormen de opbouw van de ledematen uit in het eerste deel van ’t Light. Uiteindelijk laat hij 

alles samenkomen in het tweede deel. Maar waar Alberti zijn Della Pittura uit 1436 heeft 

geschreven voor de kunstenaar die een opleiding heeft genoten, richt Van de Passe zich tot hen 

die geen mogelijk hebben tot een dergelijke leerperiode.33 

 In 1528 publiceert Albrecht Dürer zijn vier Bücher von menschlicher proportion. Hij maakt in dit 

boek over proporties gebruik van de wiskundige methode van Alberti. Dürers boek had met 

name in Duitsland een lange tijd een grote invloed op de proportieleer. Onder andere bij Hans 

Sebald Beham die echter wel de manier van gezichtsopbouw van Dürer versimpelde. Dit deed hij 

door het gezicht te plaatsen in een vierkant. Dit vierkant verdeelde Beham in negen kleinere 

vierkanten. Dit is een stuk minder complex dan de methode van Dürer. Hij verdeelde het gezicht 

door verticale en horizontale lijnen te plaatsen, waarbij de afstand tussen de lijnen werd bepaald 

door de lengte van de ogen en de neus. De manier van Beham nam Van de Passe vrijwel exact 

over als een van zijn twee methodes om een gezicht te construeren.  

 De tweede manier die Van de Passe voorlegt bij het maken van het gezicht werd door 

vele meesters gebruikt, waaronder Michelangelo en Rafaël. Als basisvorm voor het hoofd 

gebruikt Van de Passe het ovaal. Al in het eerste deel van ’t Light, wanneer Van de Passe de 

laatste geometrische vormen introduceert, is er een gezicht in het ovaal gemaakt in combinatie 

met een driehoek, een verticale en drie horizontale lijnen.34 De manier die Van de Passe hier 

gebruikt is de bekende driedeling. Deze methode om het gezicht te tekenen is een universele 

methode die in vrijwel elk atelier toegepast werd. Het kent een lange traditie die begon in 

Italiaanse ateliers en werd verspreid door verschillende tekenvoorbeelden van onder andere Luca 

Ciamberlano en Odoardo Fialetti.35  

 Alleen wanneer Van de Passe uitleg geeft over de losse ledenmaten worden de 

geometrische vormen waaruit ze bestaan getoond.36 Dit omdat de lezer zo gewend raakt aan het 

idee dat het lichaam bestaat uit mathematische contouren. De theorie die ten gronde ligt aan de 

proportieregels is zoals hierboven beschreven afkomstig uit een zeer lange traditie. De 

voorbeelden die Van de Passe geeft voor het creëren van de ledematen gaan verder dan bij zijn 

voorgangers. Letterlijk elke vorm deconstrueert hij tot enkele geometrische figuren. Dit idee lijkt 

afkomstig van Paolo Lomazzo (1538-1592), die in zijn Idea Del Tempio Della Pittura uit 1590 

verklaarde dat de wiskundige figuren hun oorsprong vinden in de vormen van het menselijk 

lichaam. Lomazzo had een grote invloed op het werk van Nederlandse kunstenaars in de 

                                                
33 Albert J. Elen, Italian, Late-Medieval and Renaissance Drawing Books. From Giovannino de’Grassi to Palma Giovane, Leiden 
1995, p. 88.  
34 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 17[La prima parte]. 
35 Bolten 1985 (zie noot 30), pp. 202-3.  
36 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), pp. 19-65[La prima parte]. 
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zeventiende eeuw, al heeft Van de Passe meer het basisidee gebruikt en hier zijn eigen draai aan 

gegeven door Lomazzo’s idee omgekeerd te gebruiken. Hij begint met de geometrische figuren 

en voegt deze samen zodat ze delen van het menselijk lichaam vormen.37 Dit idee beschrijft en 

illustreert Van de Passe zeer uitgebreid, omdat ‘voor een leerlingh het optekenen van een geheele 

figure soude te zwaer vallen.’38 Het tekenen van zowel menselijke als dierlijke figuren vanuit 

meetkundige elementen is een ‘seer lichte wijze’ zodat de onervaren lezer toch in staat is om zo 

correct mogelijk te werken.39 

 Zowel Alberti, da Vinci als Lomazzo beschreef zijn kunsttheorieën om aan te tonen dat 

een schilder geen simpele ambachtsman was. De schilderkunst zou moeten behoren tot de vrije 

kunsten. In de loop van de veertiende eeuw werd het schilderen steeds complexer door de 

achterliggende wiskundige theorieën die werden ontwikkeld. Ook de leerweg om een vaardig 

schilder te worden werd steeds intellectueler. Dit was anders dan bij de meer praktischere 

leermethode bij het leren van een ambacht. Onder ander de traktaten van de drie Italianen 

hadden nog lang invloed en werden vaak geraadpleegd door kunstenaars en kunstliefhebbers. 

Door de vaak ingewikkelde theorieën is het echter maar de vraag in hoeverre deze ideeën 

daadwerkelijk werden begrepen en toegepast door de lezer.40 Het is dan ook opvallend dat Van 

de Passe juist deze bronnen gebruikte als basis voor zijn lesmethode in ’t Light. Het zijn teksten 

die niet geschreven zijn voor een leek, maar voor geleerde kunstenaars en kunstliefhebbers.41 Het 

is moeilijk te geloven dat Van De Passe deze gecompliceerde ideeën heeft kunnen vertalen naar 

een simpele methode waardoor iedereen instaat is om te tekenen, zelfs zonder opleiding. 

 In het vierde deel gebruikt Van De Passe vrijwel uitsluitend prenten die hij niet zelf heeft 

ontworpen wanneer hij ingaat op het gebruik van draperieën en kledij. Hij zet verschillende 

tekeningen van Abraham Bloemaert (1564-1651) om in prenten, evenals werken van de 

prentmaker Hendrik Gotzius (1558-1617), de Italiaanse kunstschilders Guercino (1591-1666) en 

Giovanni Lanfranco (1582-1647) en de Utrechtse Caravaggist Jan van Bijlert (1597-1671).42 Met 

name het werk van Bloemaert is ruimschoots vertegenwoordigd. Dit is niet vreemd aangezien 

Van de Passe een grote bewondering had voor de Utrechtse meester. Van de Passe heeft ‘altijt 

met d’alderberoemste Schilders gemeenschap gehouden: als sonderlijk met … Abraham 

Bloemaert.’43 Daarnaast is het zeer goed mogelijk dat Van de Passe les heeft gehad van 

Bloemaert, al is hij wat vaag in zijn bewoording: ‘een vermaarde Teekenschool, die op dien tijt 

                                                
37 Bolten 1985 (zie noot 30), pp. 211-2.  
38 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 58[La prima parte]. 
39 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), pp. 38-46, citaat p.44[La prima parte]. 
40 Gerald M. Ackerman, ‘Lomazzo’s Treatise on Painting’, in: The Art Bulletin 49 (1967), nr. 4, p. 317.  
41 Akker 1991 (zie noot 31), p. 207.  
42 Jaap Bolten, ‘Appendix’, in: Crispijn de Passe, ’t Light der teken en schilderkonst, Soest 1973, pp. 20-24.  
43 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 5, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
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van de voornaemste meesters wiert gehouden.’44 Bloemaert was een van de grootste, dan wel de 

grootste, meesters van zijn tijd, met name in Utrecht.45 

 Deel vijf van ’t Light beslaat de meeste pagina’s van het boek. Van de Passe laat hier 

verschillende dieren de revue passeren. De stoet van dieren begint met wat door Van de Passe 

wordt gezien als het meest nobele dier, het paard.46 Een deel van deze prenten komt overeen met 

de illustraties die Van de Passe maakte voor zijn dressuurboek in samenwerking met de 

Fransman Antoine de Pluvinel (1552-1620).47 Van de Passe heeft naar eigen zeggen zelf ‘een 

lichter manier ghevonden om een Peert met sijn rechte maten en verdeelinghe uyt der hant wel te 

teeckenen.’48 Dit lijkt echter erg veel op de manier waar ook Dürer gebruik van maakte bij het 

tekenen van een paard. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat deze tweede methode gebaseerd 

is op die van Dürer.49 

 Het paard wordt niet gevolgd door de koninklijke Nederlandse leeuw, maar door de ezel. 

De ezel omdat deze ‘al-hoe-wel datse wat grover van leden zijn nochtans behouden se de selvighe 

maeten en verdeelinghe der Paerden.’50 Vervolgens komt de koe. Dit lijkt sterk op de volgorde 

die ook Karel van Mander (1548-1606) aanhoudt in zijn Den Grondt der Edel Vry Schilder-const uit 

1604. In zijn boek uit Van Mander niet alleen zijn waardering voor het nobele ros, maar ook voor 

de koe die hij ziet als een patriottistisch beest van Nederland.51 Hierna volgt een groot scala aan 

tropische dieren, huisdieren en insecten. Het merendeel van deze dieren wordt ook teruggebracht 

tot enkel geometrische vormen.52  

 Dat het afbeelden van dieren zo’n groot deel van het boek beslaat, komt mede doordat in 

Utrecht het schilderen van dieren een zeker prestige had. Veel illustraties zijn dan ook gebaseerd 

op dieren die voorkomen in werken van verschillende Utrechtse kunstenaars.53 Vrijwel alle 

prenten vanaf de leeuw tot aan het schaap zijn gebaseerd op werken van de schilder Roelant 

Savery (1576-1639). Niet al deze werken zijn door Van de Passe zelf in prent gebracht maar door 

zijn medewerker Robert van Voerst. 54 

                                                
44 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 5, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
45 Christopher Brown, Utrecht Painters of the Dutch Golden Age, Londen 1997, p. 21.  
46 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 14[La quinta parte]. 
47 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 8[La quinta parte]. 
48 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 6[La quinta parte]. 
49 Bolten 1985 (zie noot 30), p. 275. 
50 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 22 [La quinta parte]. 
51 Joaneath A. Spicer, ‘The role of printmaking in Utrecht during the first half of the 
Seventeenth Century’, in: The Journal of the Walters Art Gallery 57 (1999), p. 127. 
52 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), pp. 22-82 [La quinta parte]. 
53 Spicer 1999 (zie noot 51), p. 126. 
54 Bolten 1973 (zie noot 42), pp. 22-23. 
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De artistieke en intellectuele reis naar ’ t  Light   
 

In zijn boek Il Cortegiano uit 1528 wees Baldassare Castiglione erop dat de teken- en 

schilderkunst tijdens bij de Grieken en Romeinen werd gezien als een zeer hoogstaande 

bezigheid. Terwijl het vervaardigen van tekeningen aanvankelijk niet geschikt werd gevonden 

voor de aristocratie ter ontspanning kwam hier tegen het einde van de zestiende eeuw 

verandering in.55 Een groot aantal tekeningen uit de zeventiende eeuw is door dilettanten 

gemaakt. Zij beoefenden de tekenkunst uit liefhebberij zonder er hun beroep van te maken.56 

Kinderen uit welgestelde gezinnen kregen als onderdeel van hun onderwijs tekenlessen en leerden 

de basisprincipes van de dicht- en schrijfkunst.57 Deze vaardigheden werden aangeleerd zodat de 

jeugd zichzelf en anderen op een aangename manier kon vermaken. Er werd in deftige 

huishoudens veelvuldig getekend, maar dit kwam niet verder dan een amateuristische vorm van 

kunstbeoefening. De rijke heren lieten het maken van kunst liever over aan de kunstenaars en 

vervulden daarom vaak de rol van beschermheer.58 De amateurs bevonden zich in het milieu van 

de rijke elite, de regenten, rijke kooplui, doctoren en de adel. Toch werd het beoefenen van een 

kunstvorm niet slechts aangeleerd voor tijdverdrijf. Het zelf maken van kunst zorgde er ook voor 

dat de waarde van de kunst beter te begrijpen was voor de dilettant.59 De opkomst van de 

amateurtekenaar ging gepaard met een toename van de handel in tekeningen. Het verzamelen van 

tekeningen, en vaak ook prenten, werd vooral gedaan vanwege een esthetisch belang. Toch 

werden ze ook bijeengebracht zodat ze konden dienen als voorbeelden bij het tekenen.60 Het 

waren met name de edelmannen en –vrouwen die tekenden voor het plezier. Het was in Utrecht, 

de stad waar Van de Passe zijn hommage aan schrijft, waar de adel het meest was 

vertegenwoordigd.61  

In het jaar dat ’t Light werd uitgebracht gaf de stad Utrecht officieel goedkeuring aan de 

oprichting van een Schilderscollege. Utrecht was sinds de oprichting van het Sint-Lucasgilde in 

1611 een artistiek centrum van internationale betekenis geworden. Al woonde en publiceerde 

Van de Passe in Amsterdam, zijn boek staat bijna geheel in het teken van de Utrechtse 

                                                
55 Michiel Christiaan Plomp,"Een voortreffelyke liefhebberye" Het verzamelen van tekeningen door voorname liefhebbers in de 
republiek en later het koninkrijk der Nederlanden, 1732-1833, Groningen 2002, p. 139. 
56 Jaap van der Veen, ‘Voor eigen plezier, Rochus van Veen ca. 1618-1693’, in: Kunstschrift 52 (2008), p. 34.  
57 Marten Jan Bok, ‘The rise of Amsterdam as a cultural centre. The market for paintings, 1580-1680’, in: Patrick 
O’Brien e.d., Urban achievement in early modern Europe, Cambridge 2001, p. 193.  
58 Joop de Jong, Een deftig bestaan. Ht dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw, Utrecht 1987, p.130.  
59 Elizabeth Alice Honig, ‘The art of being “artistic”. Dutch women’s creative practices in the 17th century’, in: 
Woman’s Art Journal 22 (2001-2), nr. 1, p. 31.   
60 Plomp 2002 (zie noot 55), p. 95. 
61 Veldman 2001 (zie noot 10), p. 175. 
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schilderkunst.62 Toch is ’t Light ook sterk beïnvloed door de kunst uit Italië, die ook zijn stempel 

drukte op de kunst van de Utrechtse meesters.63 

 Ook al is Van de Passe zelf niet afgereisd naar Italië, toch heeft de Italiaanse kunst zijn 

uitwerking gehad op het werk van de prentmaker. Dit kwam mede door zijn vader en 

naamgenoot Crispijn van de Passe de Oude (1564-1637).64 Niet alleen was Van de Passe de Oude 

de pater familias, ook was hij een geleerd humanist. Van jongs af aan hielp Van de Passe zijn 

vader in het atelier samen met zijn zus en twee broers. Van de Passe de Oude was zeer vaardig in 

het gebruik van het Latijn en schreef dan ook het merendeel van zijn Latijnse teksten zelf. 65 

Daarnaast was hij een zeer slimme zakenman. In Keulen had hij relaties opgebouwd om zijn werk 

te verkopen op de Engelse markt. Van de Passe de Oude leverde toen hij vanaf 1611 in Utrecht 

woonde ook nog prenten en boeken aan Engeland, evenals aan de Nederlandse en Duitse markt. 

Vanaf 1612 begon Van de Passe de Oude de Franse markt te verkennen.66 

 Van de Passe de Oude had naam gemaakt als prentmaker en uitgever, maar vervaardigde 

weinig prenten naar ontwerpen van schilders. Hij specialiseerde zich in het maken van prenten 

naar eigen ontwerp, iets wat hij overbracht op zijn kinderen. In het begin leken de prenten van de 

kinderen Van de Passe dan ook erg op die van hun vader. Pas rond 1620 begon Van de Passe 

langzaam zijn eigen werkwijze te ontwikkelen.67 De figuren van Van de Passe de Oude komen 

iets stijver en onnatuurlijker over dan die van zijn zoon.68  

Dit verschil in stijl tussen vader en zoon is te verklaren door de vele verschillende 

contacten die Van de Passe had. Zo kende Van de Passe ‘den wijt vermaeeden Heer Freminet, 

hare Koning […] voornaemste Hof-schilders, als meede met den heer Peeter Paulus Rubens.’69 

Hij ontmoette de twee schilders toen Maurits van Oranje (1567-1625) hem in 1618 naar Parijs 

stuurde waar hij tot 1629 bleef. Daar moest Van de Passe tekenles geven aan leerlingen die les 

kregen op de manege van Pluvinel. De Fransman had zijn school gemodelleerd naar Italiaanse 

standaard en leidde zonen van de adel op in allerlei kunsten die zij ten dienst konden stellen aan 

de koning.70 De vaardigheden die de jonge heren leerden bij tekenlessen die Van de Passe gaf, 

konden worden gebruikt bij het voeren van oorlog. Dit omdat er zo ordeningen van legers en 

modellen van fortificaties konden worden uitgetekend. Het was in deze periode, toen Van de 

Passe in Parijs was, dat hij voor het eerst ging nadenken over een makkelijke methode om te 

                                                
62 Bok 1990 (zie noot 4), p. 62. 
63 Brown 1997 (zie noot 45), p. 57.  
64 Wanneer er wordt gesproken over Crispijn van de Passe (I), dan wordt hij Van de Passe de Oude genoemd.  
65 Veldman 2001 (zie noot 10), p. 13.  
66 Veldman 2001 (zie noot 10), p. 191.  
67 Veldman 2001 (zie noot 10),p. 200.  
68 Spicer 1999 (zie noot 51), pp. 116-118. 
69 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 5, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
70 Veldman 2001 (zie noot 10), p. 258. 
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leren tekenen.71 ‘Den jongen Adel en bijzonder de Frankoyzen, die gemeenlijk wat haeftig van 

hooft zijn […] en daar over heel ongeduldig wierden, zo wiet ik gedwongen om tot een 

mackelijker manier te treeden en door een vaste maat en voorbeeldin mijn dingen te werk 

stellen.’72   

Dit betekende dat hij op zoek moest naar een vaste maatvoering. Deze vond hij in het 

werk Regola delli cinque ordini d’architettura uit 1562 van de Italiaan Giacomo Barozzi da Vignola 

(1507-1573). Van de Passe zal, zoals hij schrijft, de vijf bouworden die Vignola gebruikt, 

toepassen bij het bepalen van de juiste maatverdeling van het menselijk lichaam.73 Van de Passe 

was zeer bekend met dit boek. Toen hij in Parijs was werkte hij aan prenten die hoorden bij een 

nieuwe editie van Regola die zijn vader in 1629 uitgaf in vier talen: Italiaans, Nederlands, Frans en 

Engels.74 Net als deze herdruk van Vignola’s boek is de tekst in ’t Light gedrukt in vier talen. Er 

wordt algemeen aangenomen dat de Nederlandse tekst het origineel is van waaruit de andere drie 

vertaald zijn. Er is verder nergens een vermelding van een vertaler.75 Het is goed mogelijk dat 

Van de Passe zelf heeft gezorgd voor de vertalingen. Zeker in het geval van de Franse teksten is 

dat een reële mogelijkheid, aangezien hij waarschijnlijk vaardig genoeg is geweest in de taal door 

zijn elf jaar durende verblijf in Parijs.  

Samen met Pluvinel begon Van de Passe met het maken van een handboek over de kunst 

van het berijden van een paard. Pluvinel verzorgde de tekst en Van de Passe ontwierp de prenten. 

Drie jaar na het overlijden van Pluvinel werd in 1623 Le Maneige Royal uitgebracht. Het is dan ook 

voor dit boek waardoor Van de Passe vele studies maakte naar paarden gedurende zijn ‘Studie tot 

Parijs, in de Academij des Konincks van Franekrijck.’76  

De jaren die volgden bleef Van de Passe nog zeer actief in Parijs. Zo maakte hij 

verschillende titelpagina’s en illustraties voor enkele boeken van uitgeverijen in Parijs en Lyon. 

Tevens had hij een zesjarig contract bij de Parijse graveerder, drukker en verkoper Melchior 

Tavernier, die samen met zijn broer Gabriel de prentmarkt in Parijs domineerde. Ook 

portretteerde hij enkele Franse aristocraten, waaronder de koning zelf die Van de Passe nog een 

koninklijk privilege schonk voor het portret dat de graveerder maakte van hoveling Roger de 

Saint-Lary.77  

In Parijs had Van de Passe dus een grote naam opgebouwd en veel belangrijke contacten 

opgedaan. Hij keerde echter rond 1629 terug naar Utrecht om ook daar een status op te bouwen. 

                                                
71 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 6, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
72 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 6, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
73 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 6, Aen de teekenkunstlievende, en gunstige lezers[La prima parte]. 
74 Veldman 2001 (zie noot 1), p. 261. 
75 Jaap Bolten, ‘Introduction’, in: Crispijn de Passe, ’t Light der teken en schilderkonst, Soest 1973, p. 1.  
76 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),. 8 [La quinta parte]. 
77 Veldman 2001 (zie noot 10), pp. 266-269. 
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Na het overlijden van zijn vader in 1637 vertrok Van de Passe in 1640 naar Amsterdam om daar 

zijn reputatie als boekillustrator te versterken. Hier richtte hij zijn eigen prentenatelier en 

uitgeverij op.78 De exacte locatie van zijn nieuwe onderkomen was ‘de Wester-Marckt in Pallas’, 

zoals te lezen is op de titelpagina van ’t Light.79 Het is in de periode dat Van de Passe werkte aan ’t 

Light dat zijn financiële problemen zich opstapelden. Na de publicatie van het boek werd hij 

opgenomen in een privaat hospitaal, mogelijk vanwege krankzinnigheid. Zijn absentie zorgde 

voor een breuk van verschillende zakelijke overeenkomsten die hij had lopen. Hierdoor was Van 

de Passe genoodzaakt om enkele keren te verhuizen, telkens naar armere wijken in Amsterdam. 

Na het ’t Light bracht Van de Passe geen belangrijke boeken meer uit en maakte hij enkel nog 

portretten van minder bekende geleerden.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Clifford S. Ackley, Printmaking in the age of Rembrandt, Boston 1981m p. 94.  
79 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1), p. 1 [titelblad]. 
80 Veldman 2001 (zie noot 10), pp. 342. 
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Een geletterde koper  
 
Door de groeiende welvaart in de Nederlanden konden steeds meer burgers zich vanaf het begin 

van de zeventiende eeuw enige luxe veroorloven. Zij die wat geld konden missen gaven het vaak 

uit op de kunstmarkt. Het bezitten van kunst, voornamelijk schilderijen, was een onmisbaar deel 

van het leven van de gegoede burgerij geworden. 81 Een deel van deze kopers bestond uit 

kunstliefhebbers. Tot hen richtte Van de Passe zich in het verloop van ’t Light steeds meer. Het is 

namelijk zeker niet zo dat elke koper zich daadwerkelijk interesseerde voor het verzamelen van 

goede kunstobjecten. Veel zullen in eerste instantie hun gekochte kunst meer hebben gezien ter 

decoratie van het interieur en als een representatie van status. De artistieke waarde van de 

kunstwerken interesseerde de koper minder of niet. Het was dan ook een zeer breed publiek dat 

geld uitgaf aan het kopen van kunst. Geheel ten navolging van de Hollandse handelsgedachte 

werden de voorwerpen dan ook vaak gezien als een goede belegging.82 Het was zeker niet zo dat 

elke boer die goed verdiende zijn kapitaal investeerde in het kopen van kunst.83 De groep mensen 

die kunst kocht, waaronder de kunstliefhebbers, behoorde tot de geletterde bovenlaag van de 

bevolking en bevond zich vrijwel uitsluitend in de grote steden.84 In dit opzicht bevond Van de 

Passe zich op de juiste locatie om zijn boek uit te geven, als hij zijn boek toch meer voor 

kunstliefhebbers had bedoeld. 

 De echte kunstliefhebber onderscheidde zich van de andere kopers doordat hij zich vaak 

richtte op het verzamelen van eigentijdse Hollandse kunst. De werken werden vrijwel uitsluitend 

direct gekocht bij de kunstenaar en niet op de vrije kunstmarkt, waar je al voor enkele guldens 

een schilderij kon kopen.85  

  Prenten behoorden tot de goedkoopste categorie kunstwerken, mede omdat ze 

gemakkelijk herdrukt konden worden als er meer vraag naar was.86 In het begin werden prenten 

slechts gezien als pure gebruiksvoorwerpen ten behoeve van de overdracht van visuele 

informatie. Rond 1550 werd het maken van prenten een professioneler ambacht en kreeg een 

prent artistieke waarde. Het moest een esthetisch plezier zijn om naar een prent te kijken. Het 

overbrengen van instructie was een tweede doel. Door deze combinatie was een van de 

                                                
81 Marion Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, Hilversum 2012, p.9. 
82 Boers 2012 (zie noot 81), pp. 12-3. 
83 Marten Jan Bok, ‘Art-lovers and their paintings’ in: Ger Luijten, Dawn of the Golden Age. Northern Nederlandish art 
1580-1620, Zwolle 1993, p. 144. 
84 Boers 2012 (zie noot 81), p. 28. 
85 Judikje Kiers, De glorie van de Gouden Eeuw, Zwolle 2000, pp. 293-4. 
86 Bok 1993 (zie noot 83), p. 146. 
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hoofdfuncties die prenten vervulden in Nederland het illustreren van boeken.87 Prenten werden 

dan ook met name gekocht door geletterden.88  

 Roger de Piles (1635-1709) gaf in zijn l’Abrégé de la vie des peintres uit 1699 een lijst met 

groepen mensen voor wie de prentkunst een zeer bruikbare bron was. Dit waren onder andere 

schilders, beeldhouwers, architecten, graveurs en kunstliefhebbers. Deze laatste groep gebruikte 

kunstprenten vaak ter vervanging van het originele schilderij, omdat het niet mogelijk was en is 

om op één plaats alle schilderijen van kwaliteit bijeen te brengen. De prentkunst was dan ook een 

onmisbare bron voor diegene die zich wilde verdiepen in de kunst. 89 Met name kunstenaars en 

kunstliefhebbers categoriseerde hun verzamelde prenten in boeken naar onderwerp of 

vervaardiger. Het regelmatig bestuderen van de prenten, maar ook verzamelde tekeningen, droeg 

bij aan de ontwikkeling van een goede kunstsmaak. Kunstenaars gebruikten prenten vaak ook bij 

het geven van tekenles. Het kopiëren van prenten was een basisoefening.90 Door het opkomen 

van het dilettantisme en de verbeterde druktechnieken werden tekenboeken vanaf de zeventiende 

eeuw, die voorheen alleen bestemd waren voor kunstenaars en hun leerlingen, steeds vaker 

gericht aan de rijke amateur.91 De meeste van deze Nederlandse tekenboeken bevatten nauwelijks 

geschreven instructie en bestonden voornamelijk uit alleen maar prenten. Instructie was vaak ook 

niet nodig, omdat de amateur vaak als kind tekenles van een kunstenaar aan huis of op een atelier 

kreeg.92   

 Van de Passe heeft zijn boek echter voorzien van uitgebreide instructies. Dit zodat ‘de 

gemeene lieden, die de macht niet hebben om hun kinderen lang het onderwijs van een Meester 

te laten genieten, de zelve zonder onkosten kunnen voorthelpen.’93 Van de Passe gaat ervan uit 

dat alleen met zijn tekenboek een onervaren lezer in staat is om de beginselen van de tekenkunst 

te leren. Daarom is hij ‘bewogen om een lichte middel en gewisse reegel te bedenken, daar mee 

zich een leerling by zich zelven zou kunnen behelpen.’94 

 Er zijn weinig eerste versies van ’t Light bekend, wat kan betekenen dat er maar een 

gelimiteerd aantal in omloop was.95 Vanwege de financiële problemen die Van de Passe had, zijn 

de boeken zeer waarschijnlijk steeds in delen gedrukt en later door de koper zelf ingebonden. De 

vijf hoofdstukken hebben verschillende publicatiedata. Bij zowel de edities in Amsterdam, 
                                                
87 Ilja M. Veldman, Images for the eye and soul. Function and mening in Netherlandish prints (1450-1650), Leiden 2006, p. 9.  
88 William W. Robinson, ‘ “this passion for prints”. Collecting and connoisseurship in Northern Europa during the 
Seventeenth Century, in: Clifford S. Ackley, Printmaking in the age of Rembrandt, Boston 1981, pp. 17-9.  
89 Gerdien Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent, Utrecht 1998, pp. 17, 55. 
90 Robinson 1981 (zie noot 88), p. 17. 
91 Plomp 2002 (zie noot 55), p. 140. 
92 Akker 2006 (zie noot 3), p. 221.  
93 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  A3, Aen de wel Eedle en Hoogh Mogende Heeren[la prima parte]. 
94 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  p. 5, Aen de Teekenkunstlievende en gunstige Lezers[la prima parte]. 
95 Er bevinden zich op de volgende locaties nog originele uit 1643-4: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, British 
Library Londen, Fondation Custodia Parijs, Universiteitsbibliotheek Utrecht, Rijksmuseum Amsterdam.  
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Utrecht en Den haag is het eerste hoofdstuk in 1643 gedrukt en het tweede en derde in 1644. De 

laatste twee hoofdstukken missen een publicatiedatum. Van de Passe was zelf drukker en uitgever 

van zijn boek, te zien aan de aanwezigheid van zijn merk op de titelpagina’s van deel één tot en 

met drie.96 In het boek is sprake van onregelmatigheden en er zijn verschillen tussen de edities. 

Dit lijkt het gevolg te zijn van de geldzorgen die Van de Passe had. In het boek zelf verandert zo 

nu en dan de taalvolgorde. Tot en met het vierde deel is de volgorde Italiaans, Nederlands, Frans 

en vervolgens Duits. In het laatste deel komt het Frans voor het Nederlands. Voor het begin van 

het tweede deel, wanneer het gaat over de academie en de tekenschool, gooit Van de Passe de 

volgorde helemaal om. Hier is het Italiaans, Frans, Duits en Nederlands dat ten slotte wordt 

gevolgd door een herschreven en deels andere vertaling in het Frans.97 Ook komen de 

inhoudsopgaven vaak niet overeen met de daadwerkelijke inhoud van een hoofdstuk. Zo wordt 

in het tweede deel volgens de inhoudsopgave zowel de mannelijke als de vrouwelijke anatomie 

besproken.98 De tekst en de prenten betreffen daarentegen alleen het mannelijk lichaam. Ook 

zouden in het tweede deel kinderlichamen behandeld worden, maar de prenten van kinderen 

bevinden zich al aan het eind van het eerste deel.99 De verschillen tussen de edities liggen in het 

wel of niet aanwezig zijn van prenten in het vierde deel van het boek. Zo heeft de editie in Den 

Haag prenten van Hiëronymus naar Bloemaert en Venus en Cupido naar Saenredam die niet 

aanwezig zijn in de editie in Amsterdam. In de herdrukte uitgave van Bolten uit 1973 zijn vier 

prenten van Bloemaert opgenomen die niet aanwezig zijn in de edities in Amsterdam, Utrecht en 

Den Haag.100 

 Het boek was te koop in het atelier van Van de Passe op de Westermarkt en bij ‘Jan Jasz. 

Op ’t Water.101 Johannes Janssonius (1588-1664) was een uitgever en boekverkoper en vestigde 

zich rond 1615 in Amsterdam.102 ’t Light is echter een hommage aan de stad Utrecht en speelt dan 

ook in op de artistieke ambiance van de stad. Het is een viering van de Utrechtse schilders en 

Italiaanse schilders die beeldvormend waren voor de kunst uit Utrecht. Op het titelblad dat Van 

de Passe maakte is de godin van de wijsheid, Minerva, te zien. Zij wordt omringd door 

prominente Utrechtse schilders. Daarnaast zijn in het boek verschillende reproducties 

opgenomen die Van de Passe maakte naar het werk van de Utrechtse meesters. Het is dan ook 

opvallend dat er in geen enkele vorm een reflectie is opgenomen van de kunst uit Amsterdam, 

                                                
96 Bolten 1973 (zie noot 75), p. 2.  
97 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  Del arte di disegnare representatione della Schola del disegnare, Representation de 
l’Academie des Peindres de Rome, Ober Mahl Schule nach der ahrt oder Natur des lebens, wtbeeldingh van de 
Teecken-school naer ‘t leven[la seconde parte]. 
98 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  p.1, Den Inhout van het II deel[la seconde parte]. 
99 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  pp. 68-71[la prima parte]. 
100 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  pp. 15-18 [la quarta parte]. 
101 Passe (II) 1643-4 (zie noot 1),  p. 1 [titelblad]. 
102 Marijke Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht 2003, p. 101.  
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terwijl het boek daar verkocht werd.103 De vraag is dan ook of de armere burger uit Utrecht een 

reis naar Amsterdam maakte om daar een boek te kopen en of een bewoner uit Amsterdam een 

boek kocht dat geheel gewijd was aan de stad Utrecht.  

Het blijft ook de vraag of diegene waarvoor Van de Passe zijn boek schreef wel 

voldoende geleerd was om er iets van te kunnen leren. Het niveau van geleerdheid was 

afhankelijk van het inkomen en de woonplaats. Op het platteland was het alleen mogelijk voor 

kinderen onderwijs te volgen als men zich een privéleraar kon veroorloven. In de stad was 

onderwijs iets toegankelijker, al was het niveau hiervan nog steeds inkomensafhankelijk. Als er 

geen geld was dan mocht een kind al van geluk spreken als het een ambacht kon leren. Wanneer 

er wel geld was dan kreeg een kind zoveel onderwijs als dat er kon worden betaald. Eerst leerde 

een kind lezen, vervolgens pas als het geld ervoor was schrijven en rekenen. Het boek van Van de 

Passe is gegrond op meetkundige kennis, iets wat slechts op de Latijnse school geleerd werd. 104 

Zonder deze kennis zal het dan ook een opgave zijn geweest om ’t Light daadwerkelijk als 

leerboek te gebruiken.  

De kunstliefhebbers kwamen uit de bovenlaag van de burgerij, de bestuurders en 

ambtenaren waar Van de Passe zich toe richtte, vielen onder de middenstanders, evenals de 

ambachtsmannen waar de kunstenaars ook toe hoorden. Zij hadden allen genoeg geld om 

kunstonderwijs te betalen en zij vallen dus niet onder het armere publiek waar Van de Passe zijn 

boek aanvankelijk, zoals af te leiden uit zijn introductie, voor maakte.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Spicer 1999 (zie noot 51), p. 126.  
104 ‘De Honger naar Kennis. Over onderwijs’, 
<http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/goudeneeuw/thema/lgge084.html>, 5 juni 2015.  
105 Jeroen Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar, Zutphen 1999, p. 359-60. 
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Conclusie 

 

Het is een mooi doel om talentvolle jongeren waarvan de ouders weinig geld hebben toch een 

kans te geven om hun talent te kunnen ontplooien. Het lijkt er echter niet op dat ’t Light der teken 

en schilderkonst gekocht en gebruikt is door de beoogde lezer.  

 In de loop van het boek richt Van de Passe zich al steeds minder tot de kunst 

liefhebbende jeugd en spreekt hij zijn lezer vaker toe als de kunstliefhebber. Niet alleen in zijn 

taalkeuze maar door het gehele boek zitten inconsistenties. Zo komt de inhoud van de delen niet 

overeen met wat Van de Passe voorafgaand aangeeft in zijn inhoudsopgave voor elk stuk. Het 

boek lijkt dan ook te zijn gemaakt in haast en is daarnaast slecht in beperkte oplage uitgegeven. 

Dat het boek een hommage was aan Utrecht maar alleen te koop was in Amsterdam zal ook geen 

bijdrage hebben geleverd aan de verkoop ervan.  

 Daarbij lijkt het ook niet waarschijnlijk dat de minder gestelde burger in staat was het 

boek te kunnen kopen en te begrijpen. Onderwijs was duur en het leren begrijpen van wiskunde 

was nog een schaal duurder dan het leren lezen. Om de tekenmethodes van Van de Passe te 

kunnen toepassen zou de lezer in staat moeten zijn geweest de geometrische vormen te begrijpen 

en te reconstrueren, iets wat voor een opgave zorgt zonder de benodigde kennis. Het is daarom 

niet waarschijnlijk dat het boek van Van de Passe daadwerkelijk werd gekocht voor zijn beoogde 

lezer, de arme talentvolle jeugd.  

 Om deze uitspraak met zekerheid te kunnen doen moet er wel nog meer onderzoek 

worden gedaan naar de verkoop en de prijs van het boek, iets wat helaas voor deze scriptie niet 

haalbaar was door tijdgebrek. Daarnaast zouden alle nog overgeleverde originele boeken moeten 

worden bekeken en onderzocht. Daarbij moet er ook worden gekeken naar de afname van kunst 

gerelateerde boeken in het midden van de zeventiende eeuw. Welke laag van de bevolking gaf zijn 

geld uit aan boeken over kunst en kochten zij wel eens een boek bij een uitgeverij elders dan in de 

eigen stad. 

 Het lijkt er dan ook op dat arme talentvolle jongeren geen baat hebben gehad aan Van de 

Passe’s tekenboek. Het leren tekenen zonder hulp van een meester blijft dan ook niet meer dan 

slechts een droom die van Van de Passe opschrijft in woorden.  
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