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Inleiding 
 

Voor velen is een penning een volledig onbekend begrip. Veel verder dan steekpenningen of 

‘penningmeester’ komt men meestal niet, laat staan dat men, als men eenmaal met een 

penning in aanraking is gekomen of er een afbeelding van ziet, beseft dat er veel meer 

interessante informatie achter het object in kwestie zit. Zelfs historici en kunsthistorici hebben 

veelal weinig kennis paraat over het fenomeen penningen en weten aldus vaak niet dat ze 

uitermate geschikt zijn om als informatie bron voor onderzoek te dienen. Een gemiste kans, 

zo heb ik in de afgelopen periode ontdekt: het fenomeen penning blijkt een grote, zeer 

onderschatte bron van informatie voor cultuur en (over)heersende, belangrijke normen en 

waarden in een maatschappij te zijn. Zo nu en dan wordt in literatuur het medium penning 

enkel aangehaald wanneer er van een belangrijk en/of invloedrijk persoon geen overgeleverde 

portretten meer bestaan, behalve zijn portretpenning. De verdere interessante informatie die 

de penning in kwestie kan bieden, op het gebied van beeldtaal bijvoorbeeld, wordt daarbij te 

vaak over het hoofd gezien. 

  Wat de penning als medium zo bijzonder maakt, is het feit dat het in tegenstelling tot 

vele andere kunstvormen zowel tekst- als beeldelementen bevat en daarnaast ook nog 

tweezijdig en handzaam is. De elementen op de voor- en keerzijde van een penning vullen 

elkaar aan ten einde samen één ‘boodschap’ uit te dragen, een boodschap die door het kleine 

formaat goed over te brengen was aan derden. Symboliek in de beeld- en tekstelementen is bij 

deze over te brengen betekenis gebruikelijk te noemen.  

  De zeventiende-eeuwse huwelijkspenningen die het onderwerp vormen van dit 

onderzoek, hebben, als vanzelfsprekend, ook een boodschap over te brengen en wel in de zeer 

omvangrijke categorieën ‘huwelijk’ en ‘liefde’. De heersende normen, waarden en 

moralistische geluiden die op deze gebieden in het zeventiende-eeuwse Holland te horen 

waren, spelen een rol bij de keuze voor de beeldtaal op de huwelijkspenningen. Het is 

interessant om te kijken naar de mate waarin deze beeldtaal, evenals de gebruikte opschriften, 

uniek te noemen zijn voor het medium huwelijkspenning. Deze kwestie zal centraal staan in 

dit onderzoek. Om de vraag te kunnen beantwoorden zal naast een korte schets van de context 

(de genoemde normen, waarden en moralistische geluiden op het gebied van huwelijk en 

liefde, evenals een korte inleiding op Nederlandse huwelijkspenningen in het algemeen) 

gekeken worden naar de betekenis, herkomst en verschijningsvormen van verschillende 

thema’s en motieven die op de huwelijkspenningen in kwestie zijn aan te treffen. Door telkens 

te kijken op welke manier(en) een bepaald thema op de huwelijkspenningen worden 
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weergegeven en vervolgens na te gaan of deze zelfde manier ook op andere (vroegere of 

zeventiende-eeuwse) objecten terug te vinden zijn, kan op deze vraag vermoedelijk vrij goed 

een antwoord geformuleerd worden. Een selectie van 110 penningen van het Geldmuseum te 

Utrecht zal het zwaartepunt van dit onderzoek vormen.
1
 Hoewel dit een aanzienlijk aantal 

huwelijkspenningen is voor een onderzoek als dit, zijn het bij lange na niet alle 

huwelijkspenningen die bestaan hebben of nog ‘over’ zijn. Naar schatting is op dit moment 

(anno 2010) maar 10% van alle zeventiende-eeuwse Nederlandse huwelijkspenningen bekend 

en zelfs over dit deel bestaat veel onduidelijkheid. Dit komt mede doordat veel penningen zijn 

opgenomen in bijvoorbeeld particuliere verzamelingen, die vaak slecht gedocumenteerd of 

beschreven zijn. De kwantiteitaspecten vormen aldus in enkele opzichten een probleem voor 

dit onderzoek. Mijns inziens hoeft dit echter een goed onderzoek niet in de weg te staan: zeker 

in combinatie met een uitgebreide belichting van de geschiedenis en sociale context van de in 

het totaal 110 huwelijkspenningen, moet een goed inzicht kunnen worden gegeven van de 

kwesties die hierboven als onderzoeksvragen gesteld zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 66 bijzondere (gepersonaliseerde) penningen vormden mijn stageopdracht bij het Geldmuseum te Utrecht. Dit 

aantal is voor dit onderzoek aangevuld met 44 zogenaamde algemene (niet-gepersonaliseede) penningen. Het 

totaal van de 110 penningen wordt als vanzelfsprekend bij lange na niet in zijn geheel behandeld, omdat dit 

simpelweg onmogelijk is gezien de beperkte ruimte van deze scriptie. De thema’s bieden een uitkomst voor dit 

probleem en maken dat er een aardige ‘compleet’ beeld van de meest gebruikte beeld- en tekstelementen en hun 

betekenis kan worden geschetst. Op de begrippen bijzondere huwelijkspenningen en algemene 

huwelijkspenningen wordt ingegaan in hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 1 

Penningen 
 

Zoals in de inleiding al duidelijk werd, is het een gemiste kans dat er bij (kunst)historisch 

onderzoek maar erg weinig aandacht wordt besteed en belang wordt gehecht aan het 

fenomeen penningen.  De penning zou door zijn eigenschappen en elementen namelijk vaak 

zeer goed gebruikt kunnen worden als belangrijke en waardevolle bron van informatie op het 

gebied van beeldhouwkunst en/of historische documentatie en, belangrijker nog, als een 

essentieel middel kunnen dienen om bepaalde gebruiken en denkbeelden uit vroegere tijden te 

kunnen begrijpen.
2
 Tegelijkertijd zou ook het omgekeerde gesteld kunnen worden: door 

achtergronden en context onder de loep te nemen,  valt een object, gebruik of denkbeeld beter 

te plaatsen en te begrijpen. Voor een goed begrip en beeld van het onderwerp van dit 

onderzoek, zal in dit hoofdstuk (Penningen) en in het volgende hoofdstuk (Huwelijk in 

Holland) de achtergronden en context geschetst worden, alvorens in te gaan de 

onderzoeksobjecten zelf, de huwelijkspenningen. In dit hoofdstuk zal hiervoor kort in worden 

gegaan op de voorgeschiedenis van de penning (en daarmee op de voorgeschiedenis van de 

huwelijkspenning). 

 

Penning en munt 

Huwelijkspenningen zijn een soort penningen. Een penning is een metalen muntachtig 

gedenk- of sierstuk. Ze kent haar oorsprong in de munt en heeft er daarnaast vele 

overeenkomsten mee: meestal rond van vorm, gemaakt van een metaalsoort en zowel beeld- 

als tekstelementen bevattend. Een penning is echter geen soort munt. Het grootste verschil is 

het feit dat de penning geen waarde vertegenwoordigd en niet in opdracht van de overheid of 

een andere instantie wordt gemaakt. De munt, die steeds een zekere waarde vertegenwoordigt, 

zijn meestal geslagen, in opdracht van de overheid of regerend gezag, moet voldoen aan 

bepaalde voorwaarden op het gebied van materiaal en gewicht, gezien hun functie in (onder 

andere de commercie, het beursleven en algehele dagelijkse leven binnen) een samenleving. 

Zelfs wanneer een munt geslagen wordt ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis, blijft 

het een munt en zal het nooit een penning genoemd kunnen worden. 
3
 

                                                 
2
 Scher, S.K., ‘An introduction to the Renaissance Portrait Medal’, in: idem ed., Perspectives of the Renaissance 

Medal (New York 2000) 1-25, 1. 
3
 J.W. Frederiks, Penningen (Amsterdam 1947) 7. 
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  Een penning is in tegenstelling tot de munt altijd ‘herdenking- of gedenkwaardig’ van 

aard. De functie van penningen is per definitie iets of iemand te herdenken of te gedenken. Ze 

kunnen in opdracht van elk willekeurig persoon worden gemaakt, door iedereen vervaardigd 

worden, geslagen of gegoten worden en hoeven aan geen vaste voorwaarden wat betreft 

materiaal, vorm of grootte te voldoen. Penningen en munten zijn wel zeer verwant aan elkaar: 

de penning kent namelijk haar oorsprong in de munt. Dit wordt niet alleen duidelijk door de 

vorm, maar ook, zo stelt J.W. Frederiks in zijn Penningen, door de naam. Hij legt daarbij uit 

dat het Nederlandse woord penning eerder wijst op ‘… een geldstuk (bijvoorbeeld Pfennig of 

Penny), dan uitsluitend op een herinnerings- of siervoorwerp.’ Dit geldt ook, zo legt 

Frederiks uit ‘…voor het Franse woord médaille, dat afgeleid is van het Italiaanse medaglia 

(oud-frans maille), hetgeen zijn oorsprong heeft in het Latijnse medalia, een klein muntstuk 

ter waarde van ongeveer een zogenaamde obool [een gewicht, later een munt die in het oude 

Griekenland werd gebruikt]. Frederiks stelt vervolgens dan ook dat het onomstotelijk vast 

staat dat de penning uit de vele eeuwen oudere munt is ontstaan.
4
 De Romeinen kenden in het 

genoemde medaillon al een soort van penning. Het medaillon was namelijk vaak vele malen 

groter en fraaier gedecoreerd dan de munt en was geen wettelijk betaalmiddel. De eerste 

daadwerkelijke penningen ontstonden echter pas tijdens de vroege Renaissance.  

 

 

 

Ill. 1.1. 

Voorbeeld van een geliefd verzamelobject in de Renaissance: 

Een bronzen Romeinse munt, een zogenaamde sestertius, van keizer Trajanus (98-117) met realistisch portret. 

N.B. de sesterie was een muntstuk dat veel gebruikt werd tijdens de eerste 260 jaar van het Romeinse Keizerrijk. 

 

 

 

                                                 
4
 Ibidem. 
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Renaissanceproduct ten voeten uit 

Toen in de vijftiende eeuw in Italië de belangstelling voor de klassieke oudheid een hoge 

vlucht nam, waren munten het eerste verzamelgebied waar men zich in groten getale op ging 

richten. De identificatie van Griekse en Romeinse goden en heersers op de munten is ook wel 

oorsprong van het kunsthistorische begrip iconografie (duiding van een voorstelling). Naast 

dit duiden van de voorstellingen, was met name de mogelijkheid om een tastbaar stukje van 

die alom geprezen oudheid in de hand te houden en daar in humanistische kring de gedachten 

over te laten gaan destijds in allerlei opzichten zeer tot de verbeelding sprekend.  In dit licht 

en in deze tijd ontstaan de penningen: kleine, meestal bronzen schijven die in de hand 

gehouden kunnen worden met aan beide zijden een voorstelling.
5
 De cirkelvorm van de 

objecten werd door Renaissance-kunsttheoretici hoog geschat omdat ze iets goddelijks heeft: 

geen begin en geen einde. Dit gegeven was echter bij lange na niet het enige wat er voor 

zorgde dat in deze periode de penning zijn intrede deed.  

  De portret- en/of herdenkpenning verwierf bij haar ontstaan in het Italië van de 

vijftiende eeuw vrijwel directe en buitengewone populariteit. Dit gebeurde om een aantal 

redenen. Ten eerste was er de hierboven al genoemde interesse in de cultuur en kunstvormen 

van de klassieke oudheid die in korte tijd zeer was toegenomen en verzamelingen van 

Romeinse munten tot gevolg had. Een tweede oorzaak of voorwaarde voor het ontstaan van 

de penning vormden een aantal ideeën en denkbeelden die in het Italië van de Renaissance 

veel aanzien hadden: volgens het gedachtegoed van de Renaissance wordt de mens als het 

middelpunt van het universum gesteld en wordt er een niet te overschatten belang gehecht aan 

het individu en noties als persoonlijkheid en nastreven van roem.
6
 De penning bleek, meer 

nog dan de verzamelde klassieke munten, het middel bij uitstek om deze belangrijkste 

uitgangpunten van de Italiaanse Renaissance uit te dragen. Scher stelt hierover, in zijn ‘The 

Proud Republic. Dutch medals in the Golden Age’, dat ‘(...) the medal, even more than the 

ancient coin, became a perfect medium for the perservation and dissemination os one’s 

unqiue physical features, beliefs, accomplishments, and aspirations.’
7
 Dat de penning deze 

functie kon hebben, was met name ook te danken aan de fysieke eigenschappen van de 

penning zelf, als materiaal en grootte, want ‘... On the surface of this small, durable, usually 

two-sided, easily transportable and dispersible object that could be reproduced in multiple 

copies, it was possible to communicate a large amount of information to a wide audience: on 

the observe, a portrait of the subject, whose identity, titles, and family connections were 

                                                 
5
 L. Tilanus, Handzame sculptuur. De geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst (Amsterdam 2000) 14. 

6
 Scher, ‘An introduction to the Renaissance Portrait Medal’, 1. 

7
 S. K. Scher, The Proud Republic. Dutch medals of the Golden Age (New York 1997) 9. 
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specified in inscriptions; and on the reverse, a limitless range of images and discriptions that 

provided more information regarding the subject.’
8
 Scher benadrukt het belang van de 

omvang en duurzaamheid van de penning nog eens meer door te stellen dat ‘Both its 

compactness and its relative imperviousness to damage or destruction’ de penning in 

sommige opzichten zelfs ‘ (...) an even more effective means of communication...’ maakte 

‘...than that other great contemporary development, the printed world.’
9
 Het in de inleiding 

van dit hoofdstuk aangehaalde feit dat de penning te weinig benut wordt als informatiebron 

voor het verleden, wordt in dit licht ook door Scher onderschreven door het benadrukken van 

‘(...) the medal’s importance (...) as an essential means of understanding Renaissance 

attitudes and modes of thought.’ 
10

 

 

De eerste penningen 

De toon voor de penningkunst is gezet door ‘de eerste echte penningmaker’: de Noord-

Italiaanse schilder Antonio Pisanello (Antonio Pisano, 1395-1455). Hij was werkzaam aan de 

hoven van de d’Estes in Ferrara en de Gonzagas in Mantua, broedplaatsen van het 

humanisme. Een penning uit 1438/9 die aan hem wordt toegeschreven, wordt over het 

algemeen gezien als de eerste daadwerkelijke penning ooit gemaakt. Deze gegoten penning 

was door Pisanello vervaardigd ter ere van de Byzantijnse keizer Johannes VII Paleologus 

(1391-1448). Op de voorzijde stond zijn portret afgebeeld en op de keerzijde stond een 

allegorische voorstelling. [ zie ill. 1.2 ]  

  Vast staat dat deze penning de eerste was van een serie belangrijke werken van 

Pisanello’s hand die als voorbeeld dienden voor vele andere Italiaanse (en later ook Duitse, 

Franse en Nederlandse) kunstenaars.
 11

 Of het inderdaad ook de eerste daadwerkelijke 

penning ooit gemaakt genoemd kan worden, kan worden betwijfeld. Mark Jones haalt in dit 

opzicht de penningen aan die al veel eerder vervaardigd waren aan de hoven in Carrara en 

Venetië. Enkel van laatstgenoemde zijn de makers van de penningen bekend, namelijk de als 

graveerders omschreven broers Lorenzo en Marco Sesto.
12

 

  Pisanello is afgezien van deze kanttekening wel de kunstenaar die voor eeuwen het 

model gecreëerd heeft dat als uitgangspunt diende voor alle penningmakers na hem. Er is, 

zoals Tilanus in zijn werk over de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van 

                                                 
8
 idem 

9
 ibidem. 

10
 S.K Scher, ‘An introduction to the Renaissance Portrait Medal’, 1. 

11
 M. Jones, The art of the medal (1979) 7-9. 

12
 idem, 7. 
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Penningkunst stelt ‘(…) geen genre in de beeldende kunst dat onmiddellijk met zijn 

introductie een vergelijkbare perfectie heeft gekend. De evenwichtige plaatsing van de buste 

in het vlak, het randschrift, het ruime en afgewogen rond, de originaliteit van de allegorie op 

de keerzijde, alles wijst op een perfecte beheersing.’
13

 

 

 

ill. 1.2 

Pisanello, voorzijde Portretpenning Johannes VII Paleologus (ca. 1438-9) 

 

 

Functie, vervaardiging en verspreiding 

In de Renaissance werden penningen als een soort PR-middel rondgedeeld. Heersers, vorsten 

en hoge adel Via vorstenhoven verspreidde deze kunstvorm zich door Europa. Uitgaven 

verschenen in brons, zilver en goud. Tevens zijn er veel kopieën in lood bekend. In eerste 

instantie werden penningen gegoten. Dit is echter maar één van de viertal 

vervaardigingwijzen van penningen. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen 

gegoten penningen, geslagen penningen (door middel van stempels), gegraveerde penningen 

en penningen die bestaan uit twee samengevoegde eenzijdige plaquetten. De 

vervaardigingwijzen voor gegraveerde penningen en plaquettepenningen zijn uniek voor 

Nederland te noemen.
14

 Gegoten en geslagen penningen zijn universeel toegepast, waarbij de 

                                                 
13

 Tilanus, Handzame sculptuur, 14 
14

 Frederiks, Penningen, 9. 
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laatstgenoemde soort penningen pas kon worden vervaardigd (in grote hoeveelheden) met de 

komst van de schroefpers (omstreeks het midden van de zestiende eeuw).
15

 

 

&ederlandse penningen (15
de

 en 16
de

 eeuw) 

Tijdens het laatste kwart van de 15
de

 eeuw viel het grootste gedeelte van de noordelijke en 

zuidelijke Nederlanden (ongeveer het tegenwoordige Nederland, België, Luxemburg en het 

noordwesten van Frankrijk) onder het gezag van de hertogen van de Bourgondische hoven. 

Het is in deze context dat de eerste verschijningen van penningkunst hun intrede doen in de 

Nederlanden. Dit gebeurde met namelijk aan de hoven en in de rijke en vooraanstaande steden 

in Vlaanderen en Brabant, de plaatsen waar alle artistieke en kunstzinnige activiteiten zich 

concentreerden. Een op zich staande maar zeer belangrijk voorbeeld vormt in dit licht de 

Italiaanse humanist, diplomaat en hoveling Giovanni Candida. Hij diende aan het 

Bourgondische hof tussen 1467 en 1480 en vervaardigde als amateur-kunstenaar een aantal 

penningen die slechts gedeeltelijk te herleiden waren naar Italiaanse bronnen en daarom 

redelijk origineel te noemen zijn.
16

 

  Gedurende het begin van de zestiende eeuw werden penningen met name vervaardigd 

door Vlaamse amateur-kunstenaars, onder wie de humanist Janus Secundus (1511-1536) en 

de vooraanstaande schilder Quinten Massijs (1466-1530). Laatstgenoemde maakte rond 1524 

een penning van Erasmus die tot op de dag van vandaag als één van de hoogtepunten van de 

penningkunst wordt beschouwd.  

  In de tweede helft van de zestiende eeuw is de Italiaanse invloed op de penningkunst 

in de Nederland pas echt goed te merken. Vooraanstaande en befaamde Italiaanse 

beeldhouwers en penningmakers als Leone Leoni (1509-1590), zijn zoon Pompeo (1533-

1608) en Jacopa da Trezzo (1515-1589) brachten Italiaanse elementen met zich mee die in 

penningen werden verwerkt. Ook reisden veel kunstenaars uit de Nederlanden zelf naar Italië 

‘to learn directly from the source’, zo stelt Scher in zijn The Proud Republic.
 17

 De 

beeldhouwer en penningmaker Jacques Jonghelinck (1530-1606) maakte in deze tijd vele 

technisch hoogstaande penningen. Ook Steven van Herwijck (1530-1565/67) en Conrad Bloc 

(jaartallen onbekend) stonden bekend als belangrijke penningmakers. 

    

                                                 
15

 Scher, ‘An introduction to the Renaissance Portrait Medal’, 1. N.B. Er ontstonden na de Renaissance 

penningfabrieken in Engeland, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zo was bijvoorbeeld in een vleugel van het 

Louvre te Parijs een penningfabriek gevestigd.  
16

 Scher, The Proud Republic, 9-11 
17

 idem, 10 
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 De Gouden Eeuw van de Penningkunst 

Tijdens de laatste drie decennia van de zestiende eeuw maakten de Nederlanden zeer grote 

veranderingen door. De tachtig jaar durende onafhankelijkheidsstrijd tegen resulteerde in een 

politieke en religieuze opsplitsing van het gebied. De zeven provinciën in het Noorden (met 

name Holland en Zeeland) verwierven de heerschappij op zee en ontwikkelden zich tot een 

bijbehorende welvaart en rijke cultuur.  

  De Gouden Eeuw was ook de Gouden Eeuw van de Penningkunst. De meest 

uiteenlopende facetten van de geschiedenis en cultuur van de voorstaande provinciën werden 

vastgelegd op penningen. Het medium penningen kreeg een gelijkwaardige plaats naast de al 

bestaande media als boeken, prenten en pamfletten. Grote leiders, bekende admiralen, 

ingrijpende gebeurtenissen, satirisch commentaar en zelfs kleine, doch belangrijke momenten 

uit het dagelijkse leven, werden tot onderwerp van de handzame penningen. De vroegste 

penningen waren vaak geslagen en laag van reliëf. Ze werden veelal gemaakt in dezelfde 

vertrekken als waar munten werden vervaardigd. Later in de zeventiende eeuw ontstond een 

voor de Nederland uniek te noemen werkwijze waarbij een penning werd samengesteld uit 

twee afzonderlijke delen: de plaquettepenning. Deze penningen hebben een hoog reliëf en 

kunnen gezien worden als een combinatie tussen beeldhouwvormen en een soort 

‘schilderachtige’ uitvoering.
18

  

  In het midden van de zeventiende eeuw beleeft de Nederlandse penningkunst een 

hoogtepunt. Er is dan een nieuwe, welvarende middenklasse ontstaan in de progressieve, 

onafhankelijke en Protestantse provinciën. Deze middenklasse liet vele penningen 

vervaardigen, voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen (in het dagelijkse leven) of 

(feestelijke) gelegenheden. Er ontstond een ware markt voor penningen, waarvoor nu ook 

grotere en complexere penningen werden vervaardigd. Vaak werden de penningen gemaakt 

van zilver en veel penningmakers waren van oorsprong ook zilversmeden.  

  De zeventiende-eeuwse Nederlandse penning kent, mede door alle invloeden vanuit de 

samenleving destijds, veel unieke, onderscheidende elementen, wanneer men ze vergelijkt 

met penningen uit andere landen. De vooraanstaande plaats die de schilderkunst in de 

zeventiende-eeuwse Nederlanden innam, bijvoorbeeld, heeft voor de portretpenning een 

voorkeur voor driekwart of frontale afbeelding van de persoon gezorgd. Op deze wijze is er 

ook bij de portretpenning, net als bij veel zeventiende-eeuwse portretten, vaak sprake van een 

soort intimiteit of ‘directheid’ tussen de geportretteerde (het onderwerp) en de toeschouwer. 
19

 

                                                 
18

 idem, 11 
19

 idem, 9-11 
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  Grote namen in de zeventiende-eeuwse Nederlandse penningkunst zijn onder andere 

Johannes Lutma de oudere (c.1584-1669), Pieter van Abeele (1608-1684) en Wouter Muller 

(1604-1673). Ook zilversmeden als Christoffel Adolfz. (‘C. Adolphi’) en Jan Looff genoten 

bekendheid als vooraanstaande penningmakers. 

 

In het volgende hoofdstuk zal meer worden ingegaan op de sociaal-culturele context, dat wil 

zeggen de heersende normen, waarden en moraal, op het gebied van liefde en huwelijk. 

Samen met de hiervoor geschetste meer algemene geschiedenis van de penning wordt op deze 

wijze een goede en brede context geschetst voor hoofdstuk 3 en 4, de hoofdstukken waarin de 

focus verschuift naar het daadwerkelijke onderwerp van dit onderzoek: zeventiende-eeuwse 

Nederlandse huwelijkspenningen. 
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Hoofdstuk 2 

Huwelijk in Holland  

Huwelijksnormen, -waarden en -moraal in de Jederlanden van de 17
de

 eeuw  

 

Om het ontstaan en gebruik/voorkomen van de Nederlandse huwelijkspenning in de 

zeventiende eeuw te kunnen begrijpen en goed te kunnen plaatsen is het noodzakelijk notie te 

nemen van de context waarin dit alles plaats vond. Na de hiervoor gegeven inleiding op het 

fenomeen penningen, zal daarom op deze plaats het één en ander worden gezegd over datgene 

wat er bij een huwelijk in het Holland van die tijd kwam kijken en welke normen en waarden 

er op het gebied van ‘echt en trouw’ destijds in de samenleving leefden. Er zal op deze plaats 

kort worden ingegaan op de belangrijkste huwelijksdeugden en de rol van het geloof hierbij. 

Ook zal aandacht worden geschonken aan de diverse soorten moralistische geluiden die 

destijds in de maatschappij klonken en navolging vonden bij jeugd, jonge geliefden, ouders en 

echtlieden. Op deze wijze wordt getracht een beeld te schetsen van de samenleving (‘het 

klimaat’) waarin de huwelijkspenningen, zoals deze in het hierop volgende hoofdstuk worden 

onderzocht en beschreven, ontstaan zijn. 
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Huwelijk in Holland: geloof, huwelijk, seksualiteit  

De rooms-katholieke kerk heeft zich van het begin van haar bestaan met de verhouding tussen 

man en vrouw beziggehouden. Richtsnoer voor haar leer wat betreft deze onderwerpen was 

vanzelfsprekend in de eerste plaats de bijbel. Onder andere Genesis 2:23-24, over de door 

God ingestelde echtverbintenis, voorts Christus’ optreden op de bruiloft te Kana en vooral een 

aantal uitspraken uit de brieven van Paulus, werden vaak aangehaald.
20

 In belangrijke mate 

zijn kerkelijke autoriteiten als Augustinus en Thomas van Aquino voor de inhoud van die leer 

bepalend geweest, stelt de Jongh in zijn introductie in Portretten van echt en trouw….
21

 De 

Kerk heeft zich steeds op een anti-seksueel standpunt gesteld. Zelfs seksualiteit en huwelijk 

stonden met elkaar op gespannen voet. Augustinus stelde dat de ongehuwde staat te verkiezen 

was boven de echtelijke. Uiteraard was seksuele gemeenschap voor hem uitsluitend in een 

huwelijk te rechtvaardigen en dan nog alleen indien voortplanting het doel ervan was. Dit idee 

is nooit uit de ‘moraaltheologie’ verdwenen. Alleen wanneer men de intentie had om 

‘kinderen te telen voor de gemeente van Christus’, was de huwelijksdaad als ‘pudicitia 

conjugalis’ te omschrijven, ofwel geheel kuis en gewettigd. Met elke andere intentie beging 

men op zijn minst een dagelijkse zonde.
22

 Ook voor Thomas van Aquino, die over het 

algemeen als iets minder streng of strikt geldt, was het voortbrengen van nageslacht het doel 

van het samenleven van man en vrouw, naast de belangrijkste functie van wederzijdse 

bijstand of caritas. De huwelijksdaad fungeerde daarbij ook ter genezing van de begeerte (het 

‘remedium concupiscentiae’), zij moest zogenaamde hoererij en ontucht tegengaan. Deze 

opvatting is ook bij Paulus al aan te treffen, in zijn befaamde uitspraak: ‘het is beter te 

trouwen dan te branden’. 
23

 

  De Jongh stelt dat dit voor sommige geestelijke leidsmannen echter nog te vrijzinnig 

was. Hij noemt in dit opzicht Geert Groote, de befaamde veertiende-eeuwse theoloog en 

boeteprediker, die fervent anti-vrouw, anti-huwelijk en anti-seksualiteit was. Seksualiteit was 

voor Geert Groote onbetwistbaar een zonde. De geslachtsdaad achtte hij daarbij zelfs de 

oorzaak te zijn van een verkorting van het leven. De Jongh legt hierbij een verband met Jacob 

Cats, die, volgens hem, drie eeuwen later in iets afgezwakte vorm hetzelfde zal verkondigen.
24

 

                                                 
20

 E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende 

eeuw (Zwolle 1986) 27. De Jongh verwijst in dit opzicht van bijbelse referenties van de verhouding tussen man 

en vrouw onder andere naar : Eberhard Berent, Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre 

geschichtlichen Vorstufen (Den Haag, Parijs 1970) 13-26 en G. Kooy, Seksualiteit, huwelijk en gezin in 

Jederland (Deventer 1978) 25-32. 
21

 De Jongh, Portretten van echt en trouw..., 27 
22

 L. Brink, De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting (Nieuwkoop 1977) 8-17. 
23

 L. Brink, De taak van de kerk …, 93-96. De uitspraak van Paulus: I Cor. 7:9.   
24

 E. De Jongh, Portretten van echt en trouw… ,27. Zie ook aldaar: ‘Catalogusnummer nr. 52’, 231-235. 
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 Welk (sterk of afgezwakt) standpunt katholieke theologen ten aanzien van de echtelijke 

ethiek ook mochten innemen, wat constant bleef was de overtuiging dat seksualiteit zondig en 

onrein was. De Jongh stelt in dit opzicht dat ‘Lust en seksuele prikkeling (…) in relatie tot, en 

als gevolg van de zondeval [werden gezien].’
25

 Tegelijkertijd was het huwelijk door de kerk 

tot sacrament verheven (opnieuw bevestigd tijdens het Concilie van Trente in de zestiende 

eeuw), hetgeen als gevolg had dat veel gelovigen zich destijds voor een onoplosbare paradox 

zagen gesteld: geslachtelijke omgang was een twijfelachtig, een onrein, een zondig, en 

tegelijk een noodzakelijk fenomeen.
26

 

  Aan Calvijn was deze paradox niet ontgaan. ‘Wat een hersenloze lichtvaardigheid is 

het’, zegt hij in zijn Institutie, ‘dat ze [de katholieken] het huwelijk eerst versieren en 

oppronken met de titel van sacrament, en daarna een besmetting en vleselijke vuiligheid 

noemen.’
27

 Calvijns huwelijksmoraal wijkt in onderdelen sterk af van die van de katholieke 

Kerk, maar dat neemt niet weg dat ook hij duidelijke grenzen stelde. Onmatigheid op het 

gebied van sexualibus achtte hij zonder enige aarzeling zondig en berispelijk. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit zijn Wtlegginge op alle de Sendtbrieven Pauli (volgens de editie Amsterdam 

1582): ‘De byligghinghe des mans met den wijve/ is een suyver / eerlijck/ en de heylich dinck: 

want het is een suyver insettinghe Godes: maer de onmaeticheyt daer mede de menschen 

branden/ is een gebreck ende feyl wt de verdorventheyt der natuere rijsende: maer den 

Gheloovighen is het Houwelick een decksel daer mede dit feyl ghedeckt wort/ op dat het niet 

meer voor God ghesien en worde.’
28

 

 

De verhouding tussen en man en vrouw was ondanks alle centraal gestelde liefde en 

kameraadschap redelijk strikt: de man werd vrijwel altijd boven de vrouw gesteld en binnen 

de huwelijksband bestond een heel duidelijke taakverdeling die op deze onderlinge 

verhouding gestoeld was. Katholieke moralisten legden ook steeds meer nadruk op de 

kameraadschappelijke en affectieve omgang tussen de huwelijkspartners enerzijds en de 

dominante positie van de man anderzijds. Van der Heijden wijst in dit opzicht wel op het feit 

dat, ondanks het patriarchale gezag van de man, dat binnen het gezin effect had op de vrouw, 

                                                 
25

 De Jongh, idem.  
26

 Brink, 7-12 en 152- 153. 
27

 Johannes Calvijn, Institutie ofte onderwijsingh in de Christelycke religie...,(Amsterdam 1650), 861-862. 
28

 Calvijn, Institutie…, fol. 102r. 
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vrouwen in de het zeventiende-eeuwse Holland een redelijke grote mate van vrijheid en 

zelfstandigheid schijnen te hebben gekend.
29

 

 

Paradoxaal genoeg stelt De Jongh dat er naast dit alles een ‘...verheffing van de vrouw’ werd 

nagestreefd, hetgeen volgens hem ‘…een logisch vervolg [was] van de pogingen om het 

huwelijk weer respectabel te maken nadat het lange tijd een gering aanzien had gehad, onder 

meer vanwege de frictie rondom de seksualiteit.’
30

 Die pogingen werden door zowel de 

Reformatie als door de Contrareformatie ondernomen en bovendien door vele individuele 

humanisten, onder wie ook Erasmus, die een zeer invloedrijk boek over het christelijk 

huwelijk schreef.
31

  Nu leidde dit alles zeker niet tot meer liberale opvattingen over huwelijk 

en seksualiteit. Zowel de reformatorische als de contrareformatorische Kerk bleef sterk de 

nadruk leggen op de hiërarchie tussen man en vrouw, op puritanisme in seksuele zaken, op 

ordening en officiële huwelijkssluiting, en tevens op de eenheid van man, vrouw en gezin.
32

 

De Jongh stelt dat ze daarbij ‘ondanks de grote onderlinge verschillen (…) in regelzucht en 

rigiditeit niet voor elkaar onder [deden, red.]. Vele gelovigen huldigden minder strenge 

standpunten.’
33

 

 

Grip op het huwelijk, de huwelijksvoltrekking 

Lange tijd bestond wat betreft het daadwerkelijke moment van de huwelijksvoltrekking 

onduidelijkheid. Volgens het Decreet van Gratianus (12
de

 eeuw) kwam een perfect huwelijk 

tot stand door wederzijdse toestemming van partijen en de daaropvolgende bijslaap. Deze 

omschrijving en voorwaarden brachten logischerwijs op juridisch vlak de nodige problemen 

met zich mee, al was het alleen maar op bewijsrechtelijk gebied. Het Concilie van Trente 

besloot daarom dat een huwelijk slechts tot stand kon komen als de wederzijdse 

huwelijksbeloften waren gedaan ten overstaan van de parochiepriester in aanwezigheid van 

ten minste twee getuigen. Na de reformatie gold, in navolging van de Politieke Ordonnantie 

van 1580, de regel dat het huwelijk tot stand kwam zodra man en vrouw ten overstaan van de 

predikant elkaar het jawoord hadden gegeven. Met andere woorden, zo stelt M. van der 

                                                 
29

 M. van der Heijden, Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (1550-1700) (Amsterdam 

1998) 44. 
30

 Veldman, 2-9, aldaar 4. 
31

 Desiderius Erasmus, Institutio christiani matrimonii (Antwerpen 1526) 
32

 Brink, 113-174. Calvijn, Institutie, 220. 
33

 De Jongh, Portretten van echt en trouw, 30 
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Heijden in haar Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (1550-

1700),‘...het huwelijk hoefde niet langer te worden geconsumeerd’.
34

 

  De belangrijkste verandering die plaats vond onder invloed van de Reformatie betrof 

de overgang van kerkelijk naar wereldlijk recht. Dit bracht wat betreft het huwelijk 

inhoudelijk niet veel veranderingen van morele aard met zich mee, maar een drietal punten 

veranderde wel. Ten eerste kreeg de ouderlijke toestemming een cruciale plaats bij de 

huwelijkssluiting toebedeeld. Voortaan dienden de aanstaande huwelijkspartners de volledige 

toestemming van hun ouders te winnen, alvorens in het huwelijk te treden. De tweede 

belangrijke verandering van morele aard betrof het doel van het huwelijk. Onder katholiek 

gezag was voortplanting de voornaamste functie van het huwelijk geweest. Luther stelde dat 

voortplanting de voornaamste functie van het huwelijk bleef, maar volgens zijn visie had het 

menselijk handelen daar weinig mee van doen. De hervormers legden de nadruk op de 

huwelijkse liefde als belangrijkste doel van het huwelijk. Liefde, kameraadschap en 

naastenliefde (caritas) werden als de belangrijkste pijlers gezien waarop het huwelijk rustte. 

Ten derde ten slotte, werden de regels rondom de scheiding van echtparen gewijzigd. Het 

Concilie van Trente en het katholieke Canoniek Gezag stelden dat het huwelijk in principe 

onontbindbaar was tot de dood van één van de echtlieden. Onder strikte voorwaarden werd nu 

een echtscheiding wel mogelijk.
35

 

   

Met hun ijveren voor een officiële huwelijksvoltrekking bonden de Kerken (de katholieke 

Kerk niet voor de eerste keer) de strijd aan met de wijdverbreide gewoonte een geheim of 

clandestien huwelijk te sluiten, dat wil zeggen een huwelijk zonder dat acht werd geslagen op 

vormvoorschriften, zonder afkondiging en buiten medeweten van ouders en familieleden. De 

Kerken van de zestiende eeuw probeerden zoveel mogelijk greep op het huwelijk te krijgen en 

hielden nauwgezet toezicht op de naleving van de huwelijkswetten. Dit controlerende 

optreden, waarbij de gemaakte afspraken op het genoemde Concilie van Trente als een 

duidelijk voorbeeld genoemd kunnen worden, vergrootte uiteraard ook in het algemeen de 

macht over de gelovigen.
36

 

  Bij de protestanten lag het anders, hoewel huwelijk en gezin de Kerk, volgens 

calvinistische leer, in hoge mate aangingen. Hoezeer de gereformeerde kerk (die hier als enige 

protestantse wordt genoemd, omdat ze de machtigste en belangrijkste was in de Republiek) 

                                                 
34

 M. van der Heijden, Huwelijk in Holland…, 40. 
35

 Van der Heijden, 42 
36

 E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, 30. De Jongh verwijst in dit opzicht o.m. naar Donald Haks, 

Huwelijk en gezin in de 17
de

 en 18
de

 eeuw (Assen 1982) 143-148. 
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belangstelling toonde voor huwelijk en gezin, blijkt als er gekeken wordt naar de Acta van de 

diverse Nederlandse synoden. Wat betreft het laatste kwart van de zestiende en het eerste 

kwart van de zeventiende eeuw kan zelfs gesproken worden van een excessieve preoccupatie 

met huwelijk, overspel, hoererij, voorhuwelijks verkeer, toestemming van ouders en 

dergelijke zaken.
37

 

  Desondanks, omdat het de ordering van het maatschappelijke leven raakte, verwierp 

het calvinisme de door Rome opgeëiste rechtsmacht over de echtelijke staat. De hervorming 

ontdeed het huwelijk bovendien van zijn sacramentele waarde. In plaats van als sacrament 

gold het huwelijk voor de calvinisten, naar de woorden van Calvijn zelf, als ‘een goede en 

heilige ordinantie Gods’. 
38

 

De &adere Reformatie: zedelijkheid 

De gereformeerde moraal kreeg rond het begin van de zeventiende eeuw een nieuwe impuls 

van het Engelse puritanisme. De protestantse stroming hield zich aan het eind van de 

zestiende eeuw in het bijzonder bezig met het nastreven van religieuze zedelijkheid en 

vroomheid. Onder invloed van deze beweging kwam ook bij Nederlandse reformatoren de 

nadruk steeds meer te liggen op het zedelijkheidsgehalte van de gereformeerde bevolking. De 

belangrijkste doelstelling was de gereformeerde leer niet alleen als gedachte te verspreiden 

maar ook aan te brengen in alle facetten van het dagelijkse leven. In feit zou het leven van de 

gereformeerde bevolking, of nog liever de hele maatschappij, doordrongen moeten zijn van 

het calvinistische gedachtegoed. In Nederland werd deze beweging dan ook wel aangeduid als 

Nadere Reformatie.
39

 

  Het huisgezin was bij uitstek de plaats waar deze Nadere Reformatie tot bloei zou 

kunnen komen. Eén van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie was 

de Zeeuwse predikant Willem Teelinck (1597-1629). Hij pleitte voor deze reformatie vanuit 

huisgezinnen. Zijn ideeën vormden de inspiratie voor Petrus Wittewrongel (1609-1662) die in 

zijn handboek voor het leiden van een huishouding, Oeconomia Christiana ofte Christelycke 

Huys-houdinghe, morele en zedelijke kwesties op het gebied van huwelijk en gezin aan de 

orde bracht. De belangrijkste bestaansreden van het huwelijk bestond, zo stelde hij, in 

onderlinge hulp en kameraadschap tussen de man en vrouw. Boven al was het doel van het 

huwelijk voortplanting, maar tegelijkertijd was de huwelijksband vooral ook een remedie 

                                                 
37

 De Jongh, idem. 
38

 Calvijn, Institutie…,860. 
39

 Idem, 42. 
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tegen ongecontroleerde kuisheid.
40

 Wittewrongel stond met zijn opvattingen over kuisheid 

niet alleen, zo zal blijken. 

 

Huwelijksdeugden: kuisheid boven alles 

In de contemporaine literatuur blijkt voor een vrouw kuisheid (vóór het huwelijk in de vorm 

van algehele onthouding, erna in boven omschreven ‘kuise’ zin) de meest, en bijna enige 

aanbevelenswaardige deugd te zijn. In feite zou deze eigenschap ook bij de man aanwezig 

moeten zijn, maar aangezien de man, zo legt Veldman uit, ‘… al aan zo veel andere 

voorwaarden moest voldoen, óf omdat, gezien de grotere vrijheid die mannen hadden, zedelijk 

vermaan in dit opzicht toch onbegonnen werk was, blijkt in de praktijk het 

kuisheidsvoorschrift voornamelijk vrouwen voorgehouden te worden.’ Hierbij haalt Veldman 

vervolgens ter verduidelijking Juan Luis Vives aan. Hij stelt in Die institutie ende leerlinge 

van een Christelijcke Vrouwe (1554), een Nederlandse vertaling van zijn Institutio foeminae 

christianae (1524): ' In eenen man zijn van noode diversche duechden ghelijc wijsheyt , 

welsprekentheyt, memorie, rechtvaerdicheyt, sterckheyt, miltheyt, grootmoedicheyt ...' Maar 

voor een vrouw gelden deze mannelijke deugden niet, alleen 'reynicheyt ', kuisheid, is voor 

haar noodzakelijk, 'want ist dat deze in de vrouwe ontbreect dat is soo vele te achten ghelijck 

oft alle die voorseyde duechden in den manne ontbraken, want hier door wort si gheacht 

geheel oneerbaar'. En als een vrouw haar eerbaarheid verliest, zo luidt Veldmans conclusie, is 

alles verloren.
41

  

   Veldman ziet de oorzaak van de nadruk op kuisheid overigens in ‘…het ontstaan van 

een burgerlijk levenspatroon, dat in de Jederlanden al vroeg in de 16de eeuw aanwijsbaar 

is’. Bovendien, zo stelt zij, ‘...liggen aan dit ideaal allerlei sociale en economische 

omstandigheden ten grondslag die te maken hebben met het eigendomsrecht van de man over 

de vrouw en het veilig stellen van de erfenis ten aanzien van het eigen vlees en bloed’.
42

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ibidem. 
41

 Joannes Ludovicus Vives, Die Institutie ende leeringe van een Christelijcke Vrouwe, so wel In haer ioncheyt, 

als In haren Houwelijcken staet, ende als si Weduwe is, Boek. l, Jan Roelants ed., (Antwerpen 1554) ‘cap. VII.’.  
42

 Veldman, 4. N.B. Veldman verwijst hierbij in een noot naar Ruth Kelso, Doctrine of the Lady of the 

Renaissance, (Urbana 1956). 
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Jacob Cats: ‘Eer is teer’ 

De Nederlandse dichter, jurist en politicus Jacob Cats 

(1577-1660) neemt in de zeventiende-eeuwse Nederlandse 

literatuur een bijzondere plaats in. Sterker nog, Cats kan 

met recht één van de belangrijkste en meest invloedrijke 

moralisten van de zeventiende eeuw worden genoemd. 

Ook, of zelfs in het bijzonder, op het gebied van huwelijk 

en liefde. In zijn werken als Proteus of Sinne- en 

minnebeelden (1618) en Houwelick (1625) waarschuwde 

hij herhaaldelijk en vaak ook zeer uitgesproken voor het 

zedelijk verval van zijn tijd. Vooral vrouwen en meisjes 

moesten volgens hem een zedig leven leiden, want onkuise 

handelingen leidden bij hen gemakkelijk tot onherstelbaar 

eerverlies. Ook Trou-ringh (1637) heeft het huwelijk als 

centraal onderwerp: in dit boek gaat Cats nog een stap 

verder door de hele geschiedenis van de schepping tot aan het Laatste Oordeel te beschrijven 

als een reeks van huwelijksverhalen. Alle verbintenissen die hij in het werk beschrijft dienen 

voor de lezers als voorbeeld om de eigen situatie aan te toetsen. Ook de verhalen in de Trou-

ringh dienen dus tot bespiegeling en moralisatie.  

  Dat Jacob Cats een groot voorstander van een zedig en kuis leven was, wordt goed 

geïllustreerd door enkele van zijn emblemen met kuisheidmotieven en zijn toelichtingen 

daarbij. In het werk van de destijds zo populaire schrijver figureert het motief van een hand 

die een druiventros bij de steel vat, maar liefst vier maal en telkens in de betekenis van 

kuisheid: tweemaal in Maechdenplicht (1618), éénmaal in Houwelick (1625) en éénmaal in 

Trou-ringh (1637). De druiventros - vanouds een vruchtbaarheidssymbool - wordt vergeleken 

met de maagdelijkheid, en wel op grond van het feit dat druiven en maagden in kwetsbaarheid 

voor elkaar niet onder doen. Een vrouw die een druiventros vasthoudt dient dit volgens Cats 

bij de steel doen. Het rechtstreeks aanraken van de vruchten, zo redeneert Cats, zou namelijk 

een smet op de maagdeneer werpen vandaar dat de tros slechts bij de steel mocht worden 

aangepakt, de steel die, zo stelt de Jongh in zijn Tot lering en vermaak, ‘… in twee van Cats' 

varianten als beeld van het huwelijk wordt gehanteerd.’ 
43

  [ zie ill. 2.1 ]  

 

                                                 
43

 E. De Jongh, Tot lering en vermaak: betekenis van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw., 

Tt. Cat. gelijknamige tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam (16 september – 5 december 1976) 51. 

Ill. 2.1   

Michiel Jansz. van Mierevelt, Jacob Cats (1634) 
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Ill. 2.2 

Illustratie uit: Jacob Cats, Maechden-plicht ( Middelburg 1618) 

 

 

Maagdelijkheid of maagdendom was, volgens Cats. het hoogste goed: zowel vòòr als binnen 

een huwelijk, Vooral dit laatste klinkt misschien paradoxaal, maar Cats was van mening dat 

het voor de vrouw ook mogelijk was om binnen het huwelijk maagd te blijven, zelfs wanneer 

men voor nageslacht zorgde. Eerbare liefde was immers volgens de traditionele christelijke 

ethiek díe liefde waarbij man en vrouw met elkaar verkeren met als enig doel de procreatie 

van nageslacht. Men diende hiervoor, vond Cats, ‘sonder lust te versamelen’. Alleen met die 

inperking bleven maagden en vrijsters die tot vrouw werden gemaakt, toch maagd. ‘Want, die 

haer onbevleckt in reyne liefde draegt,/Is vrou, jae moeder self, en ester ware maegt’, zo 

luiden de laatste twee zinnen van het gedicht op het wapenschild der vrijsters. 
44

 

  Cats baseerde zich hierbij op de al genoemde geschriften van de kerkvader Johannes 

Chrysostomos. Hij haalt deze geschriften in hetzelfde verband (maar in een ander boek) als 

volgt aan: ‘Het huwelijck is een tweede soorte van Maegdom; te weten, soo wanneer het selve 

eerlijck [eerzaam], tusschen man ende vrouw, beleeft wert’.
45

 De Jongh stelt hierbij de vraag 

of Cats deze wijsheid rechtstreeks aan Chrysostomos heeft ontleend of dat hij haar uit Calvijn 

                                                 
44

 J. Cats, ‘I Vryster: Vrysterwapen’, in: idem (ed), Houwelick, 257 
45

 Jacob Cats, Maechden-plicht ofte ampt der ionck-vrouwen...(Middelburg 1618) xiv.  
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heeft overgenomen: ‘… In diens [Calvijns, red.] Institutie, waarvan in de 17de eeuw 

verscheidene Hollandse edities verschenen, naast Latijnse, treffen we namelijk dezelfde 

gedachte van de Griekse kerkvader aan.’
46

 ‘Wij sullen ons’, zo schrijft Calvijn over het 

huwelijk (volgens de editie Amsterdam 1650), ‘met het eenighe getuyghenis Chrysostomi 

verghenoegen dewelcke niet en mach schijnen het Houwelick meer als andere Vaders 

gepresen te hebben dewijl hy een van de voornaemste prijzers en verwonderaers 

[bewonderaars] van den Maeghdelicken-staet gheweest is. Hy spreeckt aldus: De oprechte 

maeghdom is d'eerste graedt en trap der kuysheydt, een getrouw houwelick is de tweede. Soo 

is dan de kuysche liefde des houwelicks een tweede soort der maeghdom’.
47

 

  De Jongh stelt dat het embleem van Cats een ‘…voor schilders zeer bruikbare 

beeldcondensatie [was, red.] van datgene waarover in woorden al ontelbare malen naar 

aanleiding van de kuise levenshouding was gemoraliseerd’. In dit licht noemt hij met name 

het schilderij ‘Familietafereel’ van de schilder Quiringh Brekelenkam (ca. 1620-1668), 

waarop, de vrouw met druiventros ‘…haar ‘tweede maagdelijkheid’, ofwel haar kuise en 

eerbare huwelijksleven afficheert’. 
48

 

 

 

'Het Houw'licks bed zy onbesmet’ 

Naast Cats waren er ook andere moraliserende geluiden te horen met betrekking tot kuisheid 

en maagdelijkheid. Zo was het zogenaamde 'kuise huwelijksbed' is een in de 16de en 17de 

eeuw algemeen gehanteerde term. Met dit kuise huwelijksbed wordt op de christelijke 

bedoeling van het huwelijk geduid, waarin, zo stelt Veldman, ‘…geslachtsgemeenschap 

gevrijwaard moet blijven van lustbeleving en slechts toegestaan is tot het verwekken van 

nageslacht’.
49

 Het huwelijksbed en de betekenis ervan komen onder andere voor in het motto 

van Johan de Brune (de Oude)’s embleem 'Het Houw'licks bed zy onbesmet'.   [ zie ill. 2.3 ]  

 

                                                 
46

 De Jongh, Tot lering en vermaak, 52. 
47

 Johannes. Calvijn, Institutie ofte onderwijsingh in de Christelycke religie...,(Amsterdam 1650) fol.259 verso. 
48

 De Jongh, Tot lering en vermaak, 50-51. 
49

 Veldman, nt10 
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ill. 2.3   

Johan Brune (de Oude), ‘Het houwe’licks bed zy onbesmet’, 

 (motto en pictura van) embleem (1624) 
50

 

 

 

Dit embleem kan met recht gezien worden als een duidelijke samenvatting van de seksuele 

huwelijksethiek van de zeventiende eeuw. Het motto ‘Het Houw’licks bed zy onbesmet’, 

ontleend aan de Hebreeënbrief (Hebreeën 13:4), herinnert onmiddellijk aan de moraal die 

gepropageerd werd door kerkelijke schrijvers als de hierboven al aangehaalde Vives. Het 

beeldgedeelte van het embleem toont de bruid voor haar bed zittende, omgeven door haar 

‘speelnoten’ en een oude vrouw die haar gesticulerend goede raad geeft. Welke die raad is, 

vertelt ons het bijbehorende gedicht of subscriptio (niet afgebeeld), waarin op voortdurende 

eerbaarheid wordt aangedrongen:‘Het houw’licks bed en is geen goot van vuyle lusten’. 

Degene die dat bed op de juiste, dat wil zeggen christelijke wijze gebruikt, zal in wezen 

maagdelijk blijven – ‘die ’t wel gebruyckt, elck een in maeghdom blijft’. 

 

Zoals al vaker gezegd en inmiddels wel duidelijk zal zijn, was deze gedachte was 

wijdverbreid. Om die reden is het in allerlei geschriften en objecten van diverse aard terug te 

vinden. Zo wordt het  bijvoorbeeld in de Colloquia van Erasmus, in geschriften van 

hervormers als Calvijn, in Maechden-plicht en Houwelick van Cats en eveneens in één van 

Bredero’s huwelijksdichten aangehaald of genoemd. Ook laatstgenoemde verzekert de bruid 

daarbij dat zij haar maagdelijkheid zal bewaren als ze die maagdelijkheid ‘erelijk besteedt’. 

Dat de verbreiding van dergelijke gedachten over ‘het gebruik van de echtelijke sponde’ ook 

                                                 
50

 Johan Brune (de Oude), ‘Het houwe’licks bed zy onbesmet’,  in: idem (ed.), Emblemata of zinne-werck 

(Amsterdam 1624) 9-16. 
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in de portretkunst terug te vinden is, ten slotte, wordt duidelijk in de door Eddy de Jongh 

samengestelde tentoonstellingcatalogus Van echt en trouw…, waarin op allerlei wijzen wordt 

gerefereerd aan de notie’s kuisheid en maagdelijkheid. Bloemen, parels, fonteinen staan stuk 

voor stuk veelal (maar niet altijd) symbool voor het kuisheidsideaal. Ook druiven vormen, zo 

bleek bij Cats even hiervoor al, dikwijls een kuisheidmotief op portretten. 
51

 

 

Tot lering en vermaak: emblemataliteratuur  

Moraliserende geluiden over onderwerpen als huwelijk en gezin, en met name dus over het 

kuisheidsideaal, kwamen al met al in veelvoud voor in het Nederland van de zeventiende 

eeuw. De samenleving kreeg op allerlei wijzen adviezen of voorschriften over hoe men op een 

juiste en waardige manier met dergelijke aspecten van het leven om diende te gaan. Diverse 

middelen werden benut om de mensen te bereiken, waarbij de boekdruk- en prentenkunst de 

voornaamste waren. In het Nederland van de zeventiende eeuw nam het fenomeen 

emblemataliteratuur een zeer speciale plaats in. Het zo-even al getoonde embleem van Johan 

Brune (de Oude) is hier maar één voorbeeld van. In de periode dat emblemataboeken populair 

waren, van de zestiende tot en ver in de achttiende eeuw, zijn er talrijke uitgaven verschenen, 

waarvan de eerste de embleembundel Emblematum liber van Andrea Alciato (1531) was.  

  Kort gezegd is een emblema, embleem of zinnebeeld een kleine afbeelding vergezeld 

van een kernachtige spreuk en (eventueel) een uitgebreider onderschrift of gedicht. Een 

embleem is op die manier dus in drie delen op te delen: een motto, een afbeelding (pictura) en 

een onderschrift (subscriptio), waarbij het motto en subscriptio ter verduidelijking of 

aanvulling van de pictura diende. De emblemata konden allerlei onderwerpen centraal stellen, 

zoals politiek, religie en ook veelal hadden ze betrekking op de liefde. Dit laatste onderwerp 

vormde in het bijzonder het uitgangspunt voor het voor liefdesembleem, een Nederlands 

uniek genre binnen de emblemataliteratuur. Aangezien dit genre interessant kan zijn voor een 

beter begrip van notie’s betreffende huwelijk en liefde in de zeventiende-eeuwse 

Nederlanden, wordt hier op deze plaats iets verder op in gegaan. 
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&ederlandse liefdesemblemen 

In 1601 verscheen in Nederland een emblemenboekje over de liefde. Aanvankelijk was de 

auteur onbekend, maar later, in 1608, bleek Daniël Heinsius de maker van het boekje te zijn. 

Het werk moest met afbeeldingen en prikkelende teksten de lezer op een speelse manier iets 

leren over zaken als liefde, liefdesverdriet, partnerkeuze en huwelijkstrouw. Het 

onderscheidende van deze Nederlandse emblemen was dat ze, in tegenstelling tot hun 

(internationale en nationale) voorgangers uitsluitend het thema liefde behandelden. Op de 

afbeeldingen was Cupido/Amor, god van de liefde, vaak prominent aanwezig. De emblemen 

waren een succes
52

 en werden later Emblemata amatoria genoemd, oftewel Liefdesemblemen. 

Grote namen in de wereld van het liefdesembleem waren onder meer de al genoemde Daniël 

Heinsius, Otto Vaenius en P.C. Hooft. Ook Jacob Cats leverde een aanzienlijke bijdrage aan 

de ontwikkeling van het genre. Hij debuteerde in 1618 met het even hiervoor al aangehaalde 

emblemataboek Silenus Alcibiadis, sive Proteus dat later (Proteus of) Sinne- en minnebeelden 

zou gaan heten. Een voorbeeld van één van zijn zeer moraliserende emblemen, met het 

hiervoor al besproken maagdelijkheidmotief van de vrouwenhand met druiventros, is 

hieronder afbeeld. De veelzeggende Nederlandse versie van het motto luidt: ‘Eer is teer’.  

[ zie ill. 2.4 ] 

 

Ill. 2.4 

Embleem ‘Eer is teer’ uit: Jacob Cats, Maechden-plicht (Middelburg 1618) 
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 Exacte cijfers over druk en verspreiding zijn niet bekend, maar de populariteit valt af te lezen uit het vaak hoge 

aantal herdrukken van de werken.  
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Zoals, zeker ook na het zien en lezen van het embleem van Cats, duidelijk mag zijn, leefde 

ook in de emblemataliteratuur de protestantse gedachten over huwelijk en liefde. De 

liefdesemblemen waren zelfs een ideaal hulpmiddel om de normen en waarden op dit gebied 

te verspreiden en het volk er mee kennis te laten maken. Liefdesembleemboeken 

waarschuwen voor de excessen in de liefde. Het eerbare christelijke huwelijk stond vrijwel 

altijd centraal, evenals partnerkeuze, trouw en de voortplanting als nobel doel van de liefde. 

Geheel in de lijn van de moralistische traktaten die al eerder besproken werden, werd de 

jeugd, de doelgroep van de liefdesembleemmakers, advies gegeven over de wijze waarop men 

zich moest gedragen of opstellen om de goede, of zelfs enige juiste, deugdzame liefde te 

bereiken of te mogen ontvangen. De boodschap werd echter wel op een speelse manier 

overgebracht, iets dat destijds, in verband met de Tachtigjarige oorlog met Spanje, zeer 

welkom was: het vermaak dat de (liefdes)embleemboeken, naast de moraliserende toon, 

brachten, kan dan ook een rol gespeeld hebben in de populariteit van de Nederlandse 

liefdesemblemen.
53

 

 

Het is niet gemakkelijk in enkele pagina’s een compleet en duidelijk beeld te schetsen van een 

complexe maatschappij als die van de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Ontelbare aspecten 

komen om de hoek kijken wanneer men wil onderzoeken wat nu het precieze ‘klimaat’ of de 

precieze ‘sociale context’ was van een fenomeen als het medium huwelijkspenningen. In de 

voorgaande alinea’s hoop ik in ieder geval duidelijk te hebben gemaakt dat wat betreft de 

noties huwelijk en liefde, bepaalde normen en waarden en een vaak terugkerende ‘belerende’ 

moralistische toon (Cats, emblemata) de boventoon voerden in het Nederland van de 

zeventiende eeuw. Geloof, kuisheid en eer zijn daarbij de sleutelwoorden. In deze 

maatschappelijke context ontstaan de Nederlandse huwelijkspenningen, hetgeen in het 

volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, behandeld zal worden.  
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 Meer over de Nederlandse liefdesemblemen is te vinden op de website van het  Emblem Project Utrecht:  A. 

Callista, M. de Gruijter en Els Stronks, ‘Emblem Project Utrecht. Dutch Love Emblems’ (november 2006), 

http://emblems.let.uu.nl ( 1 augustus 2010). Ook de publicatie die naar aanleiding van dit project en bijbehorende 

conferentie is uitgegeven is interessant: Els Stronks en Peter Boot (ed.), Learned Love. Proceedings of the 

Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (november 2006), (Den Haag 

2007). 



 27 

Hoofdstuk 3   

Zeventiende-eeuwse �ederlandse huwelijks(gedenk)penningen 
 

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk al duidelijk werd, nam in het zeventiende-eeuwse 

Nederland het (calvinistische) gezin een centrale plaats. De hoogtepunten van en binnen dit 

gezinsleven werden vaak voor het nageslacht vereeuwigd. De penningen die ter gelegenheid 

van deze gebeurtenissen vervaardigd of aangeschaft werden, vallen onder de noemer 

familiepenningen.  

  Familiepenningen zijn van groot belang bij genealogisch onderzoek, omdat ze veel 

over bepaalde gebeurtenissen of mensen kunnen prijsgeven. Op de penningen kunnen de 

meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Zo zijn er op het overlijden vele 

penningen vervaardigd, waarmede die aan vrienden, die de overledene ten grave hadden 

gedragen, werden gegeven. Verder zijn geboorte of doop, huwelijk, zilveren en gouden 

bruiloft, jubilea en ander minder belangrijke gebeurtenissen die op een enkel persoon 

betrekking hebben, door de medailleurs aan de vergetelheid ontrukt. Daarbij komen ook 

portretten op de penningen voor. 

  Over het algemeen worden familiepenningen onderverdeeld in drie categorieën, 

namelijk trouw- en huwelijkspenningen, geboorte- en dooppenningen en sterf- en 

begrafenispenningen. Het grootste aantal familiepenningen heeft betrekking op het onderwerp 

van de tweede categorie: het huwelijk.
 54

 In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op deze 

zogenaamde Nederlandse huwelijkspenningen. 

Trouw- en huwelijkspenningen 

Al in de Middeleeuwen was het de gewoonte dat men elkaar een munt of een penning gaf als 

onderpand van trouw. Dit gebruik heeft zich in de Nederlanden gehandhaafd tot in het midden 

van de zeventiende eeuw en schijnt zijn ontstaan te danken aan de gewoonte van de 

zogenaamde vrouwenkoop bij de Germanen. In ‘De Voorvaderlijke levenswijze en 

gewoonten hier te lande’ vermeldt Cornelis de Koning over dit fenomeen: ‘Het trouwen (nl. in 

de 14
de

 eeuw) geschiedde op tweeërlei wijzen. Vooreerst door zich door eenen priester plegtig 

in den echt te laten vereenigen. Zoodanig een paar werd een door den heiligen Echt vereeenig 

paar genaamd, en deze huwelijken werden door eenen maaltijd besloten. Ten tweeden in eene 

verbindtenis zonder kerkelijk of wereldlijk gezag: de man gaf een penning aan zijne beminde, 
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nam zij dien aan, dan waren zij getrouwd en werden een getrouw paar geheeten, en de kinder 

als van echten bedde gerekend.” 
55

 Betreffende deze laatste huwelijksvorm, het zogenaamde 

‘geheime huwelijk’, vult Mr. S. Muller in het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 

aan dat ‘(…) wanneer twee jongelieden elkander trouw beloofden (meestal met uitwisseling 

van een of ander onderpand: een ring of een in tweeën gebroken muntstuk) en daarna het 

huwelijk feitelijk voltrokken, (…) bestond er volgens de volksovertuiging een huwelijk. Het 

geheime huwelijk, dat vooral onder het landvolk zeer algemeen was, verheugde zich dan ook 

in groote populariteit. Zelfs Karel V, die bij zijne hervorming het gewoonterecht niet veel 

ontzag, waagde het in zijn Eeuwig Edict van 1540 dan ook niet om het geheime huwelijk te 

verbieden: alleen tegen huwelijken die in ’t geheim en zonder toestemming der ouders 

gesloten waren, trad hij op.’
56

 

  Zoals in het voorgaande hoofdstuk al duidelijk werd, is deze laatste huwelijksvorm, 

het zogenaamde ‘geheime huwelijk’, ook in het Nederland van de zeventiende eeuw 

aanvankelijk nog zeer veel voorkomend. Deze wijze van trouwen “met de penning” werd, net 

als in andere landen, weliswaar geduld en ook erkend, maar om tot de bediening van ambten 

te worden toegelaten, zowel als om in de gilden te kunnen worden opgenomen, werd het 

kerkelijke huwelijk vereist. Het geheime huwelijk werd later door het Concilie van Trente 

verboden.  

  In ‘Van vrijen en trouwen’ deelt Mr. N. de Roever mee: ‘Het eenig bewijs, dat er dan 

in den regel van de gegeven trouwbelofte, den gesloten trouw, bestond, was de penning, met 

welker overreiking de mondelinge verklaring was gegeven. Die overgereikte penning was 

hetzelfde, wat wij nog in onzen tijd herkennen in den ‘godspenning’, waarmee dienstboden 

gehuurd worden, en die in werkelijkheid niets anders is dan het bewijs van de gesloten 

overeenkomst. De overgereikte penning kon iedere munt zijn, welke ook, een of meer, 

onverschillig of ze van goud, van zilver, of van koper was. Als er iets bijzonders aan was, 

werden ze het gemakkelijkst bewaard en liepen ze geen gevaar voor gewoon geld uitgegeven 

te worden. Daarom werden er vaak noodmunten en piedstorts, waarbij de stempels op het nog 

vierkante plaatje zilver stonden, toe gebruikt. Zeer gezocht waren ook munten, waarop twee 

naar elkaar toegewende koppen geslagen waren. Jiet zelden werden die doorgehakt en ieder 

der gelieven behield er de helft van.’ 
57

  Dr. G. D. J. Schotel voegt daaraan toe dat ‘behalve 

ringen verloofden elkander de helft van eenen doorgezaagden halven dukaton van Albertus en 
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Isabella , ook wel geschroefde bruiloftspenningen, van binnen hol en op elkander als een doos 

sluitende…’ schonken.
58

 

 

In de tweede helft van de zestiende eeuw ontstond de gewoonte, althans bij de beter 

gesitueerden, het geven van een geldstuk als onderpand van trouw te vervangen door het 

schenken van een speciaal voor dat doel vervaardigde huwelijkspenning van goud of zilver, 

en met de symbolen van het huwelijk en toepasselijke spreuken, bijvoorbeeld“Hout daer 

Jonckvrouw Die ick Bemin en Anders gheen. / Daer is mijn Trou Mijn hert en sin Jaest Godt 

Alleen” of “De Godt Die Isak heeft Rebecka toegezonden, Di heeft ook u en mi door liefde 

vastgebonden”. Ook komt het voor dat op de huwelijkspenning letterlijk gerefereerd wordt 

aan de eigen functie (de functie van de huwelijkspenning): het dienen als een belofte of 

onderpand van trouw. Hieronder is een voor- en keerzijde van een huwelijkspenning 

afgebeeld, waarbij het omschrift op de voorzijde spreekt van een ‘waerde pandt’ dat 

geschonken wordt.  

[ zie ill. 3.1a en 3.1b ] 

 

                         

ill. 3.1a (voorzijde) en 3.1b (keerzijde): 

Kunstenaar onbekend, huwelijkspenning ‘Huwelijk van J.A.M. en H.H.’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer 

Geldmuseum Utrecht: 1969-0012.  N.B. het volledige omschrift op de voorzijde luidt: ‘ 't . Hard. dat. in. Trou; 

En. Lieffde. Brandt. schnck. ick. an. ú .mijn. warde. pandt.’ 
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De huwelijkspenningen kunnen worden onderscheiden in algemene en bijzondere.  

  Algemene trouwpenningen kunnen zijn gedreven, gegoten, gestempeld of gegraveerd 

en werden door de goudsmeden in voorraad gehouden. Deze penningen waren voorzien van 

voorstellingen die betrekking hebben op liefde en huwelijk, maar waren niet voor een 

bepaalde gebeurtenis gemaakt. Er stonden dus geen namen en data op vermeld. Deze 

penningen werden door de verloofden en bruidsparen aan elkaar gegeven als geschenk of als 

onderpand van trouw. De algemene huwelijkspenning is dus een penning die in de plaats is 

getreden van het voorheen als onderpand gegeven muntstuk. Dit genre kwam in Duitsland op 

aan het eind van de 16
de

 eeuw en verdween daarna weer in de loop van de 18
de

 eeuw. Het 

kwam bijna uitsluitend voor in protestantse Duitse rijkssteden en verbreidde zich van daaruit 

in de eerste helft van de 17
de

 eeuw ook over de Nederlanden. Vooral trouwpenningen van 

Sebastian Dadler, Johann Höhn en Johann Blum waren hier populair.  De bekende te 

Hamburg geslagen “breiter Hochzeitstaler” (met op de voorzijde het bruiloftspaar, omgeven 

door het omschrift ‘Quos Deus coniunxit homo non separet’ en op de keerzijde de 

voorstelling van de bruiloft te Kana) behoort ook tot deze categorie van Duitse algemene 

trouwpenningen.  [ zie ill. 3.2a en 3.b ]  

  De motieven van de Duitse penningen werden overgenomen door Nederlandse 

zilversmeden als Christoffel Adolfz. en Jan Looff. Zij voegden daar ook nieuwe motieven aan 

toe. Dit gebeurde eerst bijna uitsluitend op gegraveerde trouwpenningen
59

, na het midden van 

de 17
de

 eeuw ook op de plaquettes van Pieter van Abeele, van wie de penningen, zo stelt J.W. 

Frederiks, een artistiek hoogtepunt op dit gebied betekenen.
60
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 Vele daarvan zijn te vinden in J.W. Frederiks, Dutch Silver II en III, (Den Haag, respect. 1958 en 1960). Zie 

ook A.O. van Kerkwijk, ‘Gegraveerde Nederlandsche Penningen’, in:  onbekend (ed.), Tijdschrift voor Munt en 

Penningkunde (TMP), (Amsterdam 1909), 98-111. 
60

 J.W. Frederiks, De Meesters der Plaquette-penningen (Amsterdam 1943) 16-22. 
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ill. 3.2a (voorzijde) en 3.2b (keerzijde) 

Kunstenaar onbekend, ‘breiter Hochzeitstaler’ of ‘doppelter Schautaler’ (1620?, latere versies bekend) 

N.B. de initialen ‘HB’ die op de voorzijde zijn aangebracht zouden kunnen verwijzen naar kunstenaars uit 

Nürnberger (Hieronymus Beckhausen, Hans Bezold of Hans Burgmayer). Dit zou de Hochzeitstaler tot een stuk 

maken dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen medailleurs uit Hamburg en Nürnberg.  

 

  

Aan het eind van de 16
de

 eeuw was echter in de Nederlanden ook een ander genre ontstaan, 

namelijk dat van de huwelijksgedenkpenning die specifiek voor de gebeurtenis, het huwelijk 

in kwestie, ontworpen en vervaardigd werd en ter herinnering daaraan werd uitgereikt aan de 

gasten of familie van het bruidspaar. Deze meer persoonlijke penningen worden bijzondere 

huwelijkspenningen genoemd. De bijzondere trouwpenning werd gemaakt om de herinnering 

aan het huwelijk te bewaren en werd dus voorzien van de namen van de betrokkenen, hun 

(familie)wapens en de datum van het huwelijk. De gebeurtenis in kwestie of betrokken 

personen die op de penning vermeldt werden vormden veelal een belangrijk deel van de 

algehele compositie (van beeld- en tekstelementen) op de penning. Dr. G. D. J. Schotel stelt in 

‘Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek’ dat  ‘Ja het zingen der versierde bruiloftsdichten en 

het rondgaan van den grooten ‘omganger’, … de rijke Zaanlander den pasgehuwden en den 

overigen gasten soms de zilveren bruiloftspenningen, met de namen der gehuwden en 

toepasselijke gedichten en spreuken er op gegraveerd, aan.’
61

 Ook voor doop- of 

overlijdenspenningen was de ‘bijzondere penning’ een veel voorkomend medium. 
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 Dr. G. D. J. Schotel, Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek (Haarlem 1874) 53. 
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  In de tweede helft van de 17
de

 eeuw komt ten slotte nog een mengvorm van de beide 

genres (algemene en bijzondere huwelijkspenningen) tot stand: gegoten of geslagen algemene 

penningen, zonder aanduiding van bepaalde personen in voorstelling of tekst, maar met 

ruimte in cartouches, op banderolles of in de afsnede voor gegraveerde namen en data. Ook 

kon er op een (leeg gelaten) rand een zogenaamd randschrift, een inscriptie (met betrekking 

tot de echtlieden), worden gegraveerd.  

 

In Duitsland en in andere Europese landen kende men ook wel huwelijks- of doop- en 

overlijdenspenningen die voor bepaalde personen speciaal gemaakt werden, maar dit gold 

alleen vorstelijke of hoogadellijke families. De traditie om bij feesten of sterfgevallen in 

burgerlijke families een penning te laten maken of een algemene penning met inscriptie te 

kopen, komt, met enkele uitzonderingen, alleen in de Nederlanden voor, waarbij Amsterdam 

een centrale plaats inneemt.  

  

Wie precies een huwelijkspenning kreeg, verschilt en hangt af van de precieze gelegenheid. 

Bij een verloving of het aangaan van een huwelijk is er altijd maar één exemplaar gemaakt, 

namelijk voor de bruid. Deze huwelijks- of verlovingspenning, veelal een algemene penning, 

betekende een soort belofte en kan gezien worden als een onderpand. Bij het vieren van een 

zilveren of gouden huwelijk ligt dat anders. Uit teksten op de penningen zelf of uit 

archiefstukken blijkt dat de penningen gegeven werden aan familieleden en goede vrienden 

die van het feest getuige waren. Er werd minimaal een penning gegeven aan elk van de directe 

nazaten. Vaak ging dit gepaard met zogenaamde huwelijksdichten die speciaal voor het 

huwelijk in kwestie geschreven waren. De ‘jubilea-huwelijkspenningen’ staan stil bij de duur 

van de echtverbintenis en werden vaak gebruikt om het maatschappelijke of persoonlijke 

succes van het echtpaar te benadrukken. Ontvangers van de penningen moesten notie kunnen 

nemen van bijvoorbeeld vergaarde rijkdom, bezit of positie. Wat dat betreft kunnen deze 

huwelijkspenningen, net als de in hoofdstuk 1 aangehaalde Renaissancepenningen, enigszins 

als een soort PR- of propagandamiddel omschreven worden. Meer nog dan bij de hierboven 

genoemde categorie gaat het bij de ‘jubilea-huwelijkspenning’ echt over de maatschappelijke 

toplaag van de zeventiende-eeuwse samenleving, mensen (mannen) die het 'gemaakt' 

hebben.
62
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 Dit onderscheid tussen de huwelijkspenning als belofte/onderpand enerzijds en anderzijds de 

huwelijksgedenkpenning die meer als PR-/propagandamiddel gezien kan worden, is opgenomen in dit onderzoek 

na een gesprek met Mevr. Carolien Voigtmann, Conservator Penningen, Geldmuseum Utrecht (6-10-2010). 
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In de eerste helft van de 17
de

 eeuw dienen de meeste familiepenningen ter herdenking van 

geboorte of doop, huwelijk of overlijden. In de tweede helft van die eeuw hebben de 

overlijdenspenningen de overhand. 
63

 

 

 

In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op een selectie zeventiende-eeuwse 

Nederlandse huwelijkspenningen. Hierbij zal de focus liggen op de gebruikte beeld- en 

tekstelementen, hun betekenis en oorsprong met als centrale vraag of de wijze waarop zij op 

de huwelijkspenningen zijn weergegeven uniek te noemen is voor het medium in kwestie of 

dat dit ook op andere objecten op soortgelijke manier is terug te vinden. 

                                                 
63

 Drs. G. van der Meer, ‘Nederlandse algemene familiepenningen in de 17
de

 en 18
de

 eeuw’, in: onbekend (ed.) 

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (JMP), nr. 65-66 (Amsterdam 1978-79)  107-110, aldaar 107. 
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Hoofdstuk 4 

 

Beeld en tekst op zeventiende-eeuwse huwelijkspenningen  

Betekenis, herkomst en gebruik van beeld- en tekstmotieven 
 

Het zwaartepunt van het onderzoek zal komen te liggen op dit hoofdstuk, waarin onder meer 

de penningen die ik behandeld heb tijdens mijn stage bij het Geldmuseum aan bod komen. In 

het stageproject heb ik mij bezig gehouden met het ontsluiten van een deel van de collectie 

huwelijkspenningen van het museum. Het betrof zesenzestig bijzondere huwelijkspenningen. 

Door middel van (literatuur)onderzoek, beschrijvingen en overige informatie heb ik getracht 

het ‘verhaal achter de penningen’ te vertellen. In dit deel van het onderzoek zal soms gebruik 

gemaakt worden van de bevindingen van mijn stageproject, maar de daadwerkelijke focus ligt 

op de beeld- en tekstelementen van de penningen. 

  De genoemde zesenzestig bijzondere penningen zijn in dit onderzoek aangevuld met 

een aantal van vierenveertig zogenaamde algemene huwelijkspenningen. Zoals al in het 

vorige deel te lezen viel, zijn deze ‘lege’ (niet aan specifieke echtlieden gekoppelde) 

penningen ook een veelkomend fenomeen binnen zeventiende-eeuwse Nederlandse 

huwelijkspenningen. 

  In aanvulling op deze kwantitatieve gegevens, is het op deze plaats allicht ook 

interessant kort te kijken naar de onderverdeling die bij bijzondere penningen gemaakt kan 

worden: het onderscheid tussen de categorieën ‘huwelijkspenning’ en 

‘huwelijksgedenkpenning’, zoals dit ook in het voorgaande hoofdstuk aan bod is gekomen.
64

 

Het is interessant om te kijken hoeveel van de in het totaal 110 huwelijkspenningen specifiek 

gemaakt zijn bij de huwelijksvoltrekking en hoeveel er (enkele of tientallen) jaren later 

geslagen zijn (en dus ook beter te omschrijven zijn als huwelijksgedenkpenningen).  

In de eerste categorie (net voor of na het huwelijk) vallen 24,2 procent van de penningen, dat 

wil zeggen zestien van de zesenzestig bijzondere penningen. In de tweede categorie vallen de 

overige penningen, waarbij penningen gemaakt ter gelegenheid van een vijftigjarig jubileum 

het meeste voorkomen (37,9% van de zesenzestig bijzondere huwelijkspenningen), gevolgd 

door vijfentwintigjarige jubilea (30,3% van de zesenzestig bijzondere huwelijkspenningen). 

Eenmaal komt een penning ter ere van een vijfenvijftigjarig huwelijk voor en ook wordt er 

                                                 
64

 Gezien het al genoemde gebrek aan exacte kwantitatieve gegevens (en de weinige literatuur/documentatie) 

over de huwelijkspenningen in het algemeen, kan hierover op deze plaats helaas enkel iets gezegd wordt over de 

(110) geselecteerde penningen binnen dit onderzoek.  
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eenmaal een zestigjarig huwelijk herdacht op een penning.  Drie penningen van zesenzestig 

bijzondere penningen kunnen omschreven worden als ‘uitzonderingsgevallen’ (een 

portretpenning met vermelding van een huwelijk, een overlijdenspenning met vermelding van 

een aanstaand gouden huwelijk en een huwelijkspenning die een familiewapen draagt maar 

niet aan een specifiek huwelijk of huwelijksjubileum is gebonden).
65

 

  

Het totaalaantal van 110 huwelijkspenningen uit de periode ca. 1600 tot 1700 is te omvangrijk 

om zijn geheel en stuk voor stuk uitvoerig op deze plaats te behandelen. Daarom is er in dit 

onderzoek voor gekozen een selectie te maken aan de hand van enkele veelkomende en dus 

terugkerende tekst- en beeldmotieven. Hier aan voorafgaand is gekeken welke motieven en 

thema’s het meest voorkwamen op de 110 penningen. Per motief of thema zal er één of 

meerdere penningen worden besproken waarop het onderwerp in kwestie is terug te vinden. 

Deze thema’s en/of motieven hebben vanzelfsprekend vaak te maken met de hiervoor 

behandelde normen en waarden in de Nederlandse samenleving van de zeventiende eeuw. 

  Per keer worden bekeken of het thema of motief uniek en origineel genoemd kan 

worden voor het medium huwelijkspenning. Om deze vraag te beantwoorden zal eerst worden 

gekeken naar het thema, vervolgens naar de wijze waarop dit op de huwelijkspenningen 

binnen dit onderzoek terug te vinden is en ten slotte zal kort worden toegelicht of en zo ja, op 

welke wijze hetzelfde motief of thema op andere objecten dan de huwelijkspenningen 

voorkomen. Bij dit laatste deel zal ook worden gekeken naar (suggesties wat betreft) de 

herkomst van het beeld of tekst motief. 

  Achtereenvolgens zijn de thema’s en motieven die behandeld worden de volgende: 

bijbelse thema’s, dextrarum iunctio (ineengrijpende handen) en brandende harten, huwelijkse 

deugden (kuisheid, maagdelijkheid en caritas) en tot slot, onder de noemer ‘omnia vincit 

amor’, enkele vanitas-motieven. 

 

Gegevens: 

Totaal penningen:     110   (1600-1700, z.j.)
 
 

waarvan 

  Algemene / ‘anonieme’ penningen:     44   

 Bijzondere penningen totaal:     66 

        waarvan stageproject omvattend:       66     (tussen 1621 en 1700)  
 

                                                 
65

 Met name het hoge percentage vijftigjarige huwelijksjubilea die met een penning worden vereeuwigd, zijn 

opvallend te noemen (onder meer gezien de destijds kortere levensduur moeten vijftigjarige huwelijken namelijk 

vrij zeldzaam zijn geweest). Dit zou een interessant onderwerp kunnen zijn voor verder onderzoek. 
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4.1  Bijbelse voorstellingen of verwijzingen 

 

In het deel voorafgaand aan dit hoofdstuk werd duidelijk dat de samenleving in de 

Nederlanden van de zeventiende eeuw doordrongen was van het christelijke geloof en 

bijbehorende christelijke normen, waarden en moraal. Ook op de huwelijkspenningen binnen 

dit onderzoek is het christelijke geloof in veel hoedanigheden terug te vinden. Zowel in beeld 

als in tekst wordt niet zelden gerefereerd aan God, Christus, geloven en niet in de laatste 

plaats de bijbel. Ruim meer dan de helft penningen van de in het totaal 110 penningen hebben 

één of meer christelijk-gerelateerde verwijzingen of elementen. Dit varieert van het noemen 

van God in een op- of randschrift (zie bijvoorbeeld een algemene huwelijkspenning van Pieter 

van Abeele
66

) tot een penning met geheel christelijke symboliek en tekst. Dit laatste is onder 

meer het geval bij de huwelijkspenning van het echtpaar Du Bois-Van Bleijswijck, besproken 

aan het eind van dit hoofdstuk.
67

 

  Ook is het woord God in Hebreeuws schrift (tetragrammaton of ‘jehova’) op de 

huwelijkspenningen veelvoorkomend. Meestal is dit woord in een schijnende zon geplaatst 

die de overige beeld- en tekstelementen op de zijde van de penning verlicht met haar stralen. 

Dit is onder meer het geval bij de huwelijkspenning ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van Pieter 

Adriaansz Verduyn en Cornelia Schut’, vervaardigd door Wouter Muller.
68

 Ook is dit het 

geval bij een algemene penning van Pieter van Abeele, die ook verderop in dit hoofdstuk nog 

uitvoeriger besproken zal worden.
69

 

  De voorbeelden van algemeen christelijke elementen op de huwelijkspenningen zijn, 

zowel in kwantiteit als variatie, haast eindeloos te noemen. In de komende alinea’s zal in 

worden gegaan op een drietal meer specifieke christelijke onderwerpen, namelijk ‘Rebecca en 

Eliëzer bij de bron’, Psalm 128 ‘Gezin aan tafel’ en ‘Bruiloft te Kana’ die op de penningen 

voorkomen. Hierbij zal gekeken worden naar de symboliek achter het onderwerp en hoe dit 

met het fenomeen huwelijkspenning te verbinden valt, om vervolgens weer te kijken naar de 

wijze waarop het op huwelijkspenningen en andere objecten terug te vinden is.  
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 Pieter van Abeele, ‘Huwelijkspenning’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01065. 
67

 Zie paragraaf 4.1.4: ‘bijbelse thema’s verenigd’ voor de behandeling van de penning Du Bois-Van Bleiswijck, 
68

 Wouter Muller, ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van Pieter Adriaansz Verduyn en Cornelia Schut’ (1688), 

inventarisnummer Geldmuseum: 1958-0138. 
69

 Pieter van Abeele, ‘Huwelijkspenning’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01065. Zie ook: 

de paragraaf ‘Trou in hart en hert’ van dit hoofdstuk. 
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4.1.1 Rebecca en Eliëzer bij de bron 

Het verhaal van Rebecca vormt één van de meer specifiek-christelijke motieven die in dit 

onderzoek besproken zal worden. De echtverbintenis van het oudtestamentische echtpaar 

Rebecca en Isaac, maar vooral het werven van Rebecca bij de bron, zoals dat in Genesis 

beschreven staat, fungeerde in de zeventiende eeuw, met enkele andere bijbelse 

huwelijksscènes, als een vast en voorbeeldig referentiepunt. 

In de bijbel wordt de jeugdige Rebecca als ideale vrouw gepresenteerd: ‘Ende die 

jonge dochter was seer schoon van aengesicht / een maegt / ende geen man en hadde haer 

bekent’ (Genesis 24:16, Statenvertaling). Sommige theologen zagen haar als een model van 

onderworpenheid, hetgeen ze straks ook op een portretgravure het geval zal blijken te zijn. In 

de vele malen herdrukte Boetveerdicheyt des levens van Jan Taffin valt te lezen: ‘[…] Dese 

onderworpinghe wiert ten tijde des Apostels Pauli beteeckent / met het decksel des hoofts. 

Ende daerom verclaert hy so ernstich / dat de vrouwe met  bedeckten hoofde moet wesen / tot 

een teecken datse onder het ghebiet van haren man is. Rebecca heeft dit wel verstaen ende te 

werck ghesteldt: want nae dien sy Isaac haren toecomenden man ghewaer wierdt / eer sy voor 

hem verscheen/ soo nam sy eenen sluyer ende bedeckte haer: Het welcke sy dede tot een 

teecken van onderworpinghe / ende om de eerbiednghe te betuygen / dewelcke sy den Isaac 

toedroeghe.’ 
70

 Rebecca, met haar sluier en houding, is daarmee geworden tot de 

verpersoonlijking van onderdanig en dus voorbeeldig gedrag.  

 

 

Rebecca en Eleziër bij de bron op huwelijkspenningen 

Het voorbeeldige van de knappe, kuise (want maagdelijke) zich onderwerpende Rebecca, is 

voor echtparen een ideaal motief voor op hun huwelijkspenning.  

Wanneer men buiten de kaders van de geselecteerde huwelijkspenningen kijkt, is er een 

interessante huwelijkspenning bekend die vervaardigd is voor een bruidspaar waarvan de 

vrouw dezelfde naam (Rebecca) droeg.
71

 Ook voor bruiden die niet Rebecca heetten, is het 

thema op huwelijkspenningen gebruikt. Zo wordt het thema van Rebecca en Eleziër bij de 

bron op de huwelijkspenning ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige huwelijk van 

François Wijnants en Alida Essings afgebeeld. Op de penning, in 1680 vervaardigd en 

                                                 
70

 Ian Taffin, Boetveerdicheyt des levens (vert. van het Franse origineel), ed. (Haarlem 1613) 302-303. 
71

 Gouden huwelijkspenning ‘Guilbert de Flines en Rebecca de Wolf getrout Ao 1636 den 20 April’ (1636), zie 

ook: J.W. Frederiks, Dutch Silver, dl. II, (Den Haag 1958) . 
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ontworpen door de penningkunstenaar Johannes Lutma jr. (1624-1685), is het thema 

gecombineerd met een familiewapen met acanthusbladen.
72

  

[zie ill. 4.1a en 4.1b] 

 

 

   
 

ill. 4.1a (voorzijde), 4.1b (keerzijde): 

Johannes Lutma jr., Huwelijkspenning ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van François Wijnants en Alida Essings’ 

(1680), l: voorzijde met Rebecca en Eleziër, rechts: keerzijde met familiewapen. 
 

 

Een ander goed en duidelijk voorbeeld is terug te vinden op een penning die, gezien de 

uitgebreide iconografie en vele beeld- en tekstelementen, verderop in dit hoofdstuk nog 

uitvoeriger behandeld zal worden. Het betreft de penning ‘Huwelijk van Elandt du Bois 

(1642-1676) en Maria van Bleyswijck’ uit 1669.
 73

  [zie ill. 4.3a en 4.3b]   In het verlengde 

van deze penning moet gekeken worden naar een bron voor de afbeeldingen: een titelgravure 

van een afzonderlijk gedrukt epithalamium uit 1616, gemaakt door Claes Janz. Visscher. Deze 

prent, die nog vaker in dit hoofdstuk als bron ter sprake zal komen, heeft ook in andere jaren 

en ten behoeve van andere huwelijken dienst gedaan. Op de gravure is het tafereel van 

Rebecca bij de bron in de linkerbovenhoek gesitueerd. De voorstelling heeft het huwelijk van 

Tobias en Sara als pendant, terwijl er aan de onderzijde twee nieuwtestamentische 

huwelijkssituaties zijn uitgebeeld, namelijk de bruiloft te Kana en de bekende passage over 
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 Johannes Lutma jr. , Huwelijkspenning ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van François Wijnants en Alida Essings’ 

(1680), inventarisnummer Geldmuseum Utrecht: PE-02323. 
73

 Kunstenaar onbekend, ‘Huwelijk van Elandt du Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck’ (1669), 

inventarisnummer Geldmuseum Utrecht: 1982-0246. Zie paragraaf 4.1.4: ‘bijbelse thema’s verenigd’.  
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huwelijk en nakomelingschap uit psalm 128.
74

 Op de penning is, zoals later besproken zal 

worden, dezelfde combinaties van bijbelse voorstellingen, terug te vinden. 
75

 

  

De gebeurtenis ‘Rebecca en Eleziër bij de bron’ is als vanzelfsprekend niet enkel op 

huwelijkspenningen (of de bronnen daarvan) weergegeven. Het thema/motief is ook op 

andere objecten en met name op heel wat prenten weergegeven. Ook in de portretkunst is het 

thema veelvoorkomend. Op de achtergrond van Hendrick Goltzius’ portretgravure van Josina 

Hamels bijvoorbeeld, is het zogenaamde ‘werven van Rebecca bij de bron’ ook weergegeven 

(aan de linkerkant van de geportretteerde). De randtekst op deze gravure vermeldt dat het voor 

een vrouw wet is haar man te volgen, zoals bijvoorbeeld Rebecca had gedaan: ‘Rebecca 

qualis […] hac una lex est coniugi virum sequi’. Ook hier geldt het thema dus ook als een 

uitbeelding van voorbeeldig gedrag, van Rebecca en daarmee dus ook van de 

geportretteerde.
76

 Andere voorstellingen van Rebecca zijn tevens bekend. Eén voorbeeld 

daarvan is de zeer vroege afbeelding van Rebecca in de zogenaamde ‘Wiener Genesis’.  

Hierop staat ze bij de bron afgebeeld met de haar zo kenmerkende een sluier en een kruik. .
77
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 Verderop in dit hoofdstuk zal de gravure van Claes Jansz Visscher nog vele malen ter sprake komen. Op de 

deze plek wil ik in ieder geval al notie geven van het feit dat de gravures op vele bruiloftsdichten te vinden zijn, 

zie o.m. José Bouman, Jederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700, Koninklijke Bibliotheek te ’s Gravenhage 

(Nieuwkoop 1982) nrs. 64, 97, 112, 124, 125 en 249. 
75

 Zie paragraaf 4.1.4: ‘Allerlei bijbelse thema’s verenigd’ voor de behandeling van de penning Du Bois-Van 

Bleiswijck. 
76

 Hendrick Goltzius, Josina Hamels (1580),  portretgravure. Ook weergegeven in E. de Jongh, Van echt en 

trouw…, p.107-109. 
77

 Voor Rebecca als motief en iconografisch thema, zie o.m.: J. Hall,’Rebecca’, in: I.Veldman en L.D.Couprie 

(ed.), Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst (Leiden 1992) 292. 

Eén van de oudste ‘afbeeldingen’ van Rebecca is weergegeven in de zogenaamde Weense Genesis (6
de

 eeuw). 

Op deze voorstelling is Rebecca met sluier en kruik afgebeeld bij de bron. 
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ill. 4.2 

Hendrick Goltzius, Josina Hamels, portretgravure (1580) 

 

 

 

4.1.2  Psalm 128: ‘gezin aan tafel’ 

 

Psalmen 128: 

1.  Een lied Hammaaloth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den Heere vreest, die in Zijn wegen wandelt. 

2.  Want zij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan. 

3.  Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten 

rondom uw tafel. 

4.  Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die den Heere vreest. 

5.  De Heere zal u zegegen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens; 

6.  En zij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël!
78

 

 

Psalm 128 staat bekend als de psalm waarin wordt gesproken over het belang van‘godvrezend 

zijn’, maar ook wordt er gesproken over de goede (huis)vrouw en het nageslacht dat gewenst 

is.  Specifieker gezegd, vertelt de psalm dat een man die godvrezend leeft voorspoed zal 

ondervinden en dat zijn vrouw 'als een wijnrank vruchten zal dragen' - oftewel kinderen zal 

krijgen - die allemaal rondom zijn tafel zullen staan.  

                                                 
78

 Afkomstig uit de Bijbel Statenvertaling, zoals deze o.m. te vinden is op http://www.statenvertaling.net/bijbel/ 

psal/128.html (geraadpleegd 27 juli 2010). 
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  De psalm werd, gezien de verschillende uitgesproken elementen in de verzen, veelal 

uitgebeeld als een gezin aan tafel, al dan niet in gebed. Wanner het gezin in gebed is 

afgebeeld, is de kans groot dat men duidelijk wilde maken dat het gebed voor de maaltijd 

serieus genomen werd en het gezin niet vergeet dat het om de zogenaamde ‘spijs voor de ziel’ 

gaat, en niet om wereldlijk voedsel. Bij en om het gezin zijn bij voorstellingen van Psalm 128 

meestal andere elementen afgebeeld die uitgelegd kunnen worden als een verwijzing naar 

godsvrucht, bijvoorbeeld bepaalde vegetatie (bomen, olijfbomen, wijnstokken).  

 

 

Psalm 128 op huwelijkspenningen 

Op de huwelijkspenning van het echtpaar Du Bois-Van Bleiswijck wordt, naast allerlei andere 

algemeen en specifiek christelijke elementen, gerefereerd aan psalm 128. Op de keerzijde is 

een voorstelling ervan (naar een gravure) rechts weergegeven naast een beeltenis van de 

bruiloft te Kana. Verderop in dit deelonderwerp zal, zoals gezegd, nog verder worden 

ingegaan op deze ‘op en top christelijke’ huwelijkspenning.
79

 Op deze plaats is echter wel van 

belang notie te nemen van het feit dat alle afbeeldingen op deze penning in kwestie door de 

penningmaker als het ware zijn gekopieerd van een gravure van Claes Jansz.Visscher.
80

 

   Een ander duidelijk voorbeeld van de manier waarop Psalm 128 op een 

huwelijkspenning voorkomt, is zichtbaar op de penning ter gelegenheid van het vijftigjarige 

huwelijk van Davidt de Vries en Antonette de Plancques, daterend van het jaar 1672.
81

  Op de 

voorzijde van deze penning zijn acht personen afgebeeld die rond een tafel zitten, waarop 

servies en brood te zien zijn. Onder de acht personen bevind zich een echtpaar. Bij het lezen 

van het omschrift wordt duidelijk dat het hier op een afbeelding van het gezin aan tafel uit 

Psalm 128 gaat: ‘Siet alsoo . sekerlick . sal . Die . man . ghezeghent . worden . Die . den. 

heere. Vreest. Psal. 128 .’ De psalm wordt aldus voor een deel (namelijk vers 4) geciteerd, 

hetgeen als een aanvulling of verduidelijking van de beeldelementen gezien kan worden. 

[zie ill. 4.3a en 4.3b] 

 

 

                                                 
79

 Behandeling van de penning Du Bois-Van Bleiswijck, zie: paragraaf 4.1.4: bijbelse thema’s verenigd. 
80

 namelijk de gravure op ‘Titelvignet Bruyloftsdichten’ (Amsterdam 1616). 
81

 Kunstenaar onbekend, ‘Vijftigjarig huwelijk van Davidt de Vries en Antonette de Plancques’ (1672), 

inventarisnummer Geldmuseum 1956-0470. 
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Ill. 4.3a (voorzijde), 4.3b (keerzijde) 

Kunstenaar onbekend, ‘Vijftigjarig huwelijk van Davidt de Vries en Antonette de Plancques’ (1672) 
 

 

Het is allicht overbodig te vermelden dat de psalm niet enkel op huwelijkspenningen geciteerd 

of afgebeeld wordt. Het feit dat de eerstgenoemde weergave van de psalm (op de penning Du 

Bois-Van Bleiswijck) haar oorsprong kent in een gravure, verraadt al het voorkomen in de 

graveerkunst, maar ook in de schilderkunst of andere beeldende kunstvormen is de psalm (of 

een gedeelte ervan) als thema of motief terug te vinden.  Een voorbeeld hiervan is 

bijvoorbeeld een ets van, wederom, Claes Jansz Visscher, ‘Gebed voor de maaltijd’. De 

wijnranken die in het huiselijke tafereel door de ramen naar binnen groeien, maken duidelijk 

dat het niet enkel een allerdaagse gebeurtenis betreft, maar er een achterliggende, 

zinnebeeldige, betekenis schuilt in de ets. Wanneer men de ets beter bekijkt, blijkt het, met de 

afgebeelde kinderen en vegetatie, een letterlijke verbeelding van psalm 128. 
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ill. 4.4  

Claes Jansz Visscher, Gebed voor de maaltijd, ets (1609) 

 

 

 

4.1.3  Bruiloft te Kana 

De bruiloft te Kana behoorde tot die bijbelse thema’s díe zowel in katholieke als in 

protestante kring een zekere populariteit genoten. Eeuwenlange exegese moet die populariteit 

mede hebben veroorzaakt. De kerkvaders wezen al op de diepere betekenis van het relaas van 

de evangelist Johannes (Johannes 2:1-25, Statenvertaling), dat vertelt hoe Jezus tijdens een 

bruiloftsfeest water in wijn veranderde – een verrichting waarbij ook zijn discipelen en zijn 

moeder Maria tegenwoordig waren. Volgens Augustinus, die ook bij protestanten 

gezaghebbend was en bleef, al erkenden zij het huwelijk niet meer als een sacrament, was 

Christus op de bruiloft te Kana aanwezig geweest ‘ut ostenderetus sacramentum nuptiarum’, 

oftewel ‘teneinde de sacramentele waarde van het huwelijk te demonstreren’.
82

  Sommige 

theologen zagen in de gebeurtenis te Kana een leerrijke parallel: de bruidegom diende de 

bruid te beminnen, zoals Christus zíjn bruid –dat wil zeggen: de kerk – beminde.
83

 

Johannes Chrysostomos, op wiens autoriteit in huwelijkskwesties onder anderen 

Calvijn, Bullinger en Cats zich beriepen, beschouwde elke echtverbintenis tussen christenen 

als een afbeelding van de bruiloft te Kana en daarom adviseerde hij ieder bruidspaar Christus 

ook tot het eigen huwelijk uit te nodigen: ‘[…] wat de mensen te Kana in Galilea deden, 

                                                 
82

 Voor het thema Engelbert Kirschbaum e.a., Lexicon der christlichen Ikonographie, II (Rome etc. 1970) 299-

305. Augustinus geciteerd bij L. Brink, De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting (Nieuwkoop 1977) 8-9. 
83

 ibidem, 53 en noot 64. 
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moeten ook de mannen doen die nu vrouwen ten huwelijk voeren, namelijk: zij moeten 

Christus in hun midden hebben.’
84

 

 

 
ill. 4.5 

Gravure van de Bruiloft te Kana door Hieronimus Wierix, ca. 16de en 17de eeuw 

 

 

Bruiloft te Kana op huwelijkspenningen 

Dit wetende en in het achterhoofd houdende, keren we terug naar de zeventiende-eeuwse 

huwelijkspenning. In de selectie van 110 penningen, is de bruiloft te Kana als thema goed 

vertegenwoordigd. Zeven maal vertoont een penning een of meerdere verwijzingen naar de 

gebeurtenis zoals deze in Johannes 2 beschreven is, een aanzienlijk aantal voor een dergelijk 

zeer specifiek onderwerp.
85

 Veelal betreft het daarbij een afbeelding, maar ook zijn er twee 

gevallen waarbij er in zowel beeld als tekst aan de bruiloft wordt gerefereerd. Iedere penning 

is qua samenstelling verschillend en dus wordt het thema bruiloft te Kana telkens op een 

andere manier, dat wil zeggen met andere afbeeldingen en teksten, gecombineerd en getoond. 

Ook op deze plek wordt niet elke penning besproken of afgebeeld.  

 

Waarom bruiloft te Kana? 

Zoals bij vrijwel alle andere thema’s die op deze plek besproken worden, kan men ook bij 

deze penningen alleen maar gissen naar de precieze beweegredenen om nu juist expliciet op 

déze penning naar dít thema te verwijzen. Een voor de hand liggende reden is al in de 

inleiding van dit subonderwerp genoemd: christelijke voorstellingen tonen op de 

huwelijkspenning of er op naar verwijzen, benadrukt het belang dat de echtlieden aan het 

                                                 
84

 ibidem, 15-16. 
85

 Het betreft hier de volgende penningen (volgens inventarisatienummer in de database van Geldmuseum 

Utrecht):  1958-0214 ; 1984-0242 ; 1982-0246 ; GP-01040 ; 1939-0174 ; GP-01047 ; PE-01081. 
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christelijke geloof hechtten. Het betreft een ‘goed’, want christelijk huwelijk en de echtlieden 

willen dit uitdragen. Een verwijzing naar één van de wonderen van Jezus Christus ten tijde 

van een huwelijksfeest is daar vanzelfsprekend uitermate geschikt voor. Daarbij kan een 

mogelijk, misschien ietwat te simpele verklaring zijn dat de bruiloft te Kana de enige 

‘wereldlijke’ bruiloft is die in het Nieuwe Testament van de bijbel besproken wordt, en het 

daarmee het duidelijkst het verband tussen het huwelijk en het christendom weergeeft.  

  Het omschrift op de keerzijde van één van de penningen, die van het echtpaar 

Glimmer-Corver (die verderop nog nader besproken zal worden), onderstreept deze 

veronderstelling: ‘De waere bruijloft god is Christus heer der heeren : die droefheyds watren 

kan in vreughdewyn verkeer Joan C . 2’ 

[ zie ill. 4.6a-4.6c ] 

 

  
ill. 4.6a (voorzijde) en 4.6b (keerzijde) 

Onbekende kunstenaar, huwelijkspenning ‘Jan Glimmer en Johanna Corver (1628) 

 

 

 
 

ill. 4.6c: 

beter zichtbare keerzijde huwelijkspenning ‘Jan Glimmer en Johanna Corver’ 
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Op de penningen met de inventarisnummers 1939-0174 en GP-01047 wordt een afbeelding 

van de bruiloft te Kana met een bijpassende tekst over deze gebeurtenis gecombineerd. In het 

eerste geval betreft het de huwelijkspenning ‘Huwelijk van Jan Glimmer en Johanna Corver’ 

uit 1682.
86

 Op de voorzijde van deze penning zegent Christus een paar in een portico. Het 

thema van de dextrarum iunctio, dat hierbij ook zichtbaar is, zal later nog besproken 

worden.
87

 Op deze plaats is het echter interessant te kijken naar de keerzijde met de weergave 

van de bruiloft en het bijpassende omschrift ‘De waere bruijloft god is Christus heer der 

heeren : die droefheyds watren kan in vreughdewyn verkeer Joan C . 2’.  De verwijzingen 

behoeven geen verdere uitleg. Het is duidelijk dat Christus, geheel in de lijn van Augustinus 

of Johannes Chrysostomos door het echtpaar Glimmer-Corver wordt geëerd en dat het 

christelijke geloof een zeer prominente plaats inneemt in hun (huwelijks-)leven. Helaas is niet 

goed te achterhalen wat de bronnen van de onbekende maker van de penning waren en dus 

blijft het gissen naar de herkomst van de op de penning zichtbare voorstelling van de bruiloft 

te Kana. Vermoedelijk betreft het een kopie van een gravure uit deze tijd, maar met zekerheid 

valt dit niet te zeggen.
88

 

  Van een andere penning met de afbeelding van Kana is de herkomst van de afbeelding 

wel bekend. Op de penning met inventarisatienummer 1982-0246, ‘Huwelijk van Elandt du 

Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck’, uit 1669, is de bruiloft te Kana op de linkerhelft 

van de keerzijde weergegeven. Het betreft hier een kopie naar een prent van Claes Jansz. 

Visscher, namelijk de prent op het ‘Titelvignet Bruyloftsdichten’ (Amsterdam 1616). Ook de 

andere bijbelse voorstellingen zijn ontleend aan deze prent.  

 

De huwelijkspenning is bij lange na niet het enige medium in de zeventiende eeuw waar 

verwijzingen naar de bruiloft te Kana op terug te vinden zijn.  

  De vele zeventiende-eeuwse echtparen die de uitspraken en raad van onder meer de 

besproken Augustinus of Johannes Chrysostomos ter harte namen en het thema/motief 

gebruikten (op penningen of elders), hoefden geen vroegchristelijke bron raad te plegen. De 

uitspraken werden namelijk, vooral sinds de opwaardering van het huwelijk in de zestiende 

eeuw, (al of niet in variatie) uitentreuren herhaald. Als gevolg daarvan was het thema ‘bruiloft 

te Kana’ op diverse manieren in de samenleving aan te treffen: in de schilderkunst en grafiek, 
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 Onbekende kunstenaar, ‘Huwelijk van Jan Glimmer en Johanna Corver’ (1628), inventarisnummer 

Geldmuseum: 1939-0174.  Zie ook: J.W. Frederiks, Dutch silver II, nr. 162. 
87

 Zie ook de paragrafen over ‘dextrarum iunctio’, verderop in dit hoofdstuk. 
88

 Dit vermoeden wordt voornamelijk gevoed door de herkomst van de afbeeldingen op de huwelijkspenning Du 

Bois-Van Bleiswijck, die aan het eind van dit deelonderwerp besproken wordt.  
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maar op titelprenten, in bruiloftsgedichten en moraliserende traktaten over het huwelijk, en 

ten slotte ook in het gereformeerde huwelijksformulier.
89

 

  Ook tijdens de daadwerkelijke huwelijksinzegening werd aan de bruiloft te Kana 

gerefereerd. Tijdens de plechtigheid om in de echt te worden verbonden, werden onder andere 

deze woorden gesproken: ‘ Om dies wille heeft oock de Heere Jesus Christus denselven [het 

huwelijk] soo hoogh ge-eert met sijne tegenwoordigheyt met sijne tegenwoordigheyt / giften 

ende wonderteeckenen te Cana in Galilea: om daer mede te betuygen / dat de Houwelicke 

staet behoort eerlick gehouden te werden by alle / ende dat hy den getrouwden sijne hulpe 

ende bystant altijt wil bewijsen / oock wanneer men sulcks allerminst is verwachtende.’
90

  

 

4.1.4.  Allerlei bijbelse thema’s verenigd  

Ten slotte een uitzonderlijke penning in het opzicht van bijbelse thema’s. Op de al eerder aan 

bod gekomen huwelijkspenning van Eland(t) du Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck 

uit 1669 vrijwel alle besproken bijbelse elementen verenigd.
91

 Op de voorzijde van deze 

penning is een afbeelding van Rebecca en Eliëzer (Genesis 24) bij de bron weergegeven met 

(links) daarnaast Tobias en Sara (Tobias 8), op de voorzijde is zowel de Bruiloft te Kana 

(Johannes 2) als een weergave van Psalm 128 (‘Gezin aan tafel’) te zien. Om het geheel 

compleet te maken is ook de tekst op de achterzijde uit de Bijbel afkomstig: ‘Soeckt vrede 

ende jacht/ hem na’ (Psalm 34, vers 15). Gecomplementeerd met elkaar reikende handen 

(voorzijde), brandende harten (voor- en keerzijde), huwelijksemblemen die later nog 

uitvoeriger worden behandeld, en de wapenschilden van de echtlieden, is het plaatje 

compleet: het betreft hier zonder twijfel een op christelijke leest geschoeid of ‘vroom’ 

huwelijk. Een zeer interessant stuk doet, onder de noemer ‘Aan ‘Wijffje lief’, een deel van het 

verhaal achter deze penning uit de doeken. Hieruit blijkt dat Eland du Bois een zeekapitein 

was die verscheidene brieven aan zijn vrouw schreef. Eland en Maria trouwden op 17 juli 

1669. Onder de genodigden op de bruiloft waren onder meer Michiel de Ruyter en zijn vrouw. 

Ter herinnering aan de grote dag werd deze penning in kwestie geslagen.
92
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 Zoals geciteerd in E.de Jongh, Van echt en trouw.., p.308-310, aldaar noot 7. 
90

 Formulier om den Houwelicken staet voor de Gemeynte Christi te bevestigen, opgenomen achter uitgaven van 

de berijmde psalmen, zoals geciteerd in E.de Jongh, Van echt en Trouw, 308. 
91

 Kunstenaar onbekend, ‘Huwelijk van Elandt du Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck’ (1669), 

inventarisnummer Geldmuseum Utrecht: 1982-0246. 
92

 J.R. Bruijn en E.S. van Eyck van Heslinga (red), ‘Aan ‘Wijffje lief’, Brieven van zeekapitein Eland du Bois 

aan zijn vrouw (1669-1674)’, in : P.H.D. Leupen e.a. (red.), Jederlandse historische bronnen 5. (Den Haag 

1985)111-126, aldaar 115-117.  N.B. Dit is een kort voorbeeld van de manier waarop in mijn stageopdracht ‘het 

verhaal achter een penning’ heb getracht te vertellen.  
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 Alle afbeeldingen zijn naar een gravure van Claes Jansz.Visscher op het ‘Titelvignet 

Bruyloftsdichten’ en kunnen dus niet origineel te noemen. Ook is het duidelijk dat de 

afbeeldingen niet (speciaal) ontworpen zijn voor deze penning.
93

  

[ zie ill. 4.7a-4.7d ] 

 

   
 

Ill. 4.7a (voorzijde met l. bruiloft te kana en r. gezin aan tafel)  

en 4.7b  (keerzijde met l. Rebecca en Eleziër en r. Tobias en Sara) 

Kunstenaar onbekend, ‘Huwelijk van Elandt du Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck’ (1669) 

 

 

 
Ill. 4.7c (voorzijde) en 4.7d (keerzijde): Zwart-wit weergaven ter verduidelijking van de afgebeelde 

voorstellingen op de huwelijkspenning ‘Huwelijk van Elandt du Bois (1642-1676) en Maria van Bleyswijck’ 

(1669) : l.: voorzijde met bruiloft te kana (l.) en gezin aan tafel (r.) en r: keerzijde met Rebecca en eleziër (l.) en 

Tobias en Sara (r.) 
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 namelijk de gravure op ‘Titelvignet Bruyloftsdichten’ (Amsterdam 1616) . 
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4.2   Huwelijksdeugd: caritasliefde 

 

In hoofdstuk twee van dit onderzoek zijn bepaalde dominante normen, waarden en 

moralistische geluiden aan de orde gekomen wat betreft de onderwerpen liefde, vrijen en 

trouwen in het zeventiende-eeuwse Holland. Terugkijkend op deze ruwe schets van de 

destijds heersende denkwijzen op deze gebieden, zijn er bepaalde thema’s als terugkerend te 

markeren. Onder hen bevindt zich de waarde die aan de naastenliefde werd gehecht, de 

zogenaamde caritasdeugd.  

  Caritas, ofwel naasten- of moederliefde, werd in de zeventiende eeuw beschouwd als 

één van de voornaamste pijlers van het huwelijk. Dit gegeven werd in het tweede hoofdstuk 

van dit onderzoek ook al duidelijk. Meer nog dan dat werd Caritas als de belangrijkste van de 

drie goddelijke of theologishe deugden geloof, hoop en liefde (I Cor. 13:13) gezien. 
94

 

De Jongh stelt in zijn ‘Van echt en trouw…’ dat het begrip Caritas theologisch gezien een 

ontwikkeling doormaakt vanaf de twaalf eeuw. Aanvankelijk was deze caritasliefde 

tweedelig: in verhouding even sterk gericht op God als op de naaste. De verpersoonlijking van 

caritas werd sinds de late middeleeuwen toegerust met attributen die betrekking hadden op 

beide aspecten van haar liefde. Een brandend hart (een motief dat later ook apart besproken 

zal worden) stond symbool voor de goddelijke liefde, de amor dei. De kinderen die naast de 

vrouwfiguur Caritas werden afgebeeld moesten samen met een schaal met vruchten de andere 

liefde, de amor proximi, weergeven. In de loop van de zestiende eeuw kwam de nadruk steeds 

sterker te liggen op deze laatste liefde voor de medemens. De amor dei bleef daarbij altijd op 

de achtergrond aanwezig. Zowel de katholieken als de protestanten geloofden namelijk dat 

heilig in de aanname dat de ene liefde zonder de andere vorm volstrekt geen waarde had. In 

de loop van de tijd ontwikkelde het beeld van het moederschap zich tot het hoofdmotief van 

de caritasiconografie.
95

 

 

Caritas op huwelijkspenningen 

Opvallend bij het ‘thema’ Caritas is dat er geen letterlijke aanwijzingen in tekst zijn 

aangetroffen op de penningen binnen dit onderzoek. De verwijzingen zijn telkens figuurlijk en 

wel in de vorm van een zittende vrouw met één of meerdere kinderen op haar schoot of naast 

zich. De verbeelding van Caritas wordt gecombineerd met allerlei andere elementen vol 
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 Voor het thema Caritas zie onder meer: Maria von Thadden, Die Ikonografie der Caritas in der Kunst des 

Mittelalters (Bonn 1951) en E. Wind, ‘Charity. The case history of a pattern’, Journal of the Warburg Institute I 

(1937-38), 322-330. 
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 E. de Jongh, Van echt en trouw…, cat.nr. 78, 312-315, aldaar 312. 
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huwelijkssymboliek. Nu eens wordt op een penning met op de voorzijde een 

caritasverbeelding op de keerzijde de godin Minerva afgebeeld (bijvoorbeeld op de 

huwelijkspenning ‘Isaack van Beest aan Catarina Loockermans’
96

), dan weer eens is er op 

deze laatste plaats een weergave van een staande man en vrouw in een rijkversierd kostuum te 

zien (bijvoorbeeld op de niet-gedateerde algemene huwelijkspenningen met 

inventarisnummers 1978-0038 en 1977-0232). Een bijzondere weergave is de 

Caritasverbeeldingen in de vorm van een Vrouw met kind op aan arm en kind aan de knie met 

voor haar twee herten gevangen in een ring.
97

  [ Zie ill. 4.8a en 4.8b ] 

Een combinatie met een vanitas-motief en is ook op één van de penningen terug te vinden. 

Deze penning wordt later in dit onderzoek nog verder besproken.
98

 

 

 

  
 

ill. 4.8a (voorzijde) en 4.8b (keerzijde): 

Onbekende kunstenaar, ‘Huwelijk van Willem Jansz. Meerman en Perina van Limborch’ (1653) 
 

 

Caritas op overige objecten 

Zoals in hoofdstuk twee ook al duidelijk werd, is de Caritasverbeelding ook op uiteenlopende 

andere objecten terug te vinden. Niet alleen in de voorbeelden uit de literatuur die hiervoor al 

besproken werden, is de Caritasdeugd ook terug te vinden in objecten die zeer dicht bij het 
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 Pieter van Abeele, ‘Isaack van Beest aan Catarina Loockermans’ (1667), inventarisnummer Geldmuseum: 

PE-01856. 
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 Onbekende kunstenaar, ‘Huwelijk van Willem Jansz. Meerman en Perina van Limborch’ (1653), 

inventarisnummer Geldmuseum: PE-01517. 
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 Michel le Blon, ‘Tweede huwelijk van Jan van den Eeckhout met Cornelia Willemsdr. d’Edel’ (1633), 

inventarisnummer Geldmuseum: PE-01218. Zie ook de paragraaf ‘Vanitas op huwelijkspenningen’. 
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medium huwelijkspenningen staan. Zo is op een zogenaamde huwelijksdoos (een doos waarin 

de penning zat of een andere gift aan de geliefde(n)) die in bezit is van het Geldmuseum te 

Utrecht, een Caritasgroep afgebeeld in combinatie met een weergave van het even hiervoor 

besproken thema ‘Rebecca en Eliëzer’.
99

 

  In de portretkunst zijn ook talrijke voorbeelden aan te wijzen van de aanwezigheid van 

een Caritasvoorstelling. De Jongh noemt in zijn ‘Van echt en trouw…’  onder meer Jan de 

Baen’s portret van Aleida van Suchtelen.
100

 Hij stelt hierbij dat de roos die zij op het portret 

vasthoudt, ‘het (…) beeld van een Caritasgroep, dat achter de vrouw oprijst’ versterkt om op 

deze manier te benadrukken ‘dat de ware conjugale liefde een caritasliefde is, gericht op de 

naaste en, naar de woorden van Cats, ‘in Gode vast gegromt’.
101

 Een ander voorbeeld is 

Paulus Moreelse’s portret van Sophia Hedwig, gravin van Naussau Dietz (1621). Op dit 

portret is de gravin te midden van haar drie kinderen afgebeeld als de deugd caritas, een zeer 

duidelijk voorbeeld van uitbeelding van het moederschap, dat, zoals even hiervoor gezegd, op 

den duur het hoofdmotief van de caritasiconografie vormde.
102

 

  Caritasvoorstellingen hadden als vanzelfsprekend niet altijd betrekking op het 

huwelijk, de deugd zelf deed bijvoorbeeld ook dikwijls dienst als voorbeeld van een goed 

christelijk leven dat in het teken van naasten stond. 
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 Onbekende kunstenaar, ‘Huwelijksdoos’ (z.j., ca.1650) inventarisnummer Geldmuseum: PE-22921. Behorende 

bij de huwelijkspenning ‘Christus trouwt paar/Bruiloft te Kana’ met inventarisnummer 1984-0242. 
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 E. de Jongh, Van echt en trouw…, cat.nr. 41, p.196-198.  
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 idem, p. 196. Zie ook: Cats , Houwelick, 54 en 90. 
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 Idem, cat.nr.78, 313. 
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4.3  ‘Trouw in hand en hart’: dextrarum iunctio en brandende harten  

 

4.3.1.  Dextrarum iunctio 

Het meest bekende gebaar uit de huwelijksiconografie – een gebaar dat nauwelijks toelichting 

behoeft omdat het nog steeds voor iedereen begrijpelijk is – bestaat uit twee in elkaar 

grijpende handen. Veelal zijn dit rechterhanden, maar soms zijn het de rechter- en linkerhand 

die met elkaar verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval op Jan van Eyks portret van het 

echtpaar Arnolfini. Sinds Panofsky’s baanbrekende artikel over dit schilderij kent de 

kunstgeschiedenis het gebruik van de term dextrarum iunctio, de verbinding der 

rechterhanden, als metafoor van echtelijke eendracht.
103

  

  Dit gebaar gold al sinds de Oudheid als sacraal en wettig teken van wilsovereenkomst 

tussen man en vrouw. Het was een gebaar dat belofte en trouw inhield en het is dat in wezen 

nog steeds: tot op de dag van vandaag is het gangbaar bij de feitelijke huwelijksvoltrekking. 

Nog steeds is ‘geeft elkaar de rechterhand’ de formulering die daarbij wordt gebruikt. 

  Zeventiende-eeuwse dichters hebben die formule op diverse manieren poëtisch 

geformuleerd, zoals de predikant-dichter Gerardt Brandt, in één van zijn epithalamia: ‘Gy 

strengelt al de zielen hecht aan een, Door ’t sluiten van de trouwe rechterhanden’.
104

 

Ook  Jacob Cats kon in zijn Houwelick, niet aan het thema van de dextrarum iunctio voorbij 

gaan: ‘Joch siet men even dan, met sonderlingh vergenoegen, De bruyt haren vriendt de 

rechterhanden voegen,En dus, siet!,wort de gront van echte trou geleyt, En, met gelijcke lust 

het groote woort geseyt.’ 
105

 

  Ook in het zeventiende-eeuwse huwelijksformulier van de hervormde kerk staat het 

expliciet vermeld, namelijk op het moment waar de predikant zich, na de inleiding, 

persoonlijk tot de bruidegom richt: ‘sullense [de man en vrouw] malkanderen de rechterhant 

geven’. Diegenen die in de zeventiende eeuw te Amsterdam voor de magistraat trouwden, in 

de schepenkamer van het stadhuis, kregen hetzelfde als vaste formule van de voorzittende 

schepen te horen: ‘trekt u hantschoenen uit en geeft malkander de rechterhandt’.
106

  

                                                 
103

 Erwin Panofksy, ‘Jan van Eyck’s Anolfini portrait’, The Burlington Magazine nr.64 (1934), 117-127. 
104

 G.Brandt, Poezy, III, Amsterdam 1727, 78 en 99-100. 
105

 J.Cats, Houwelick (ed. princeps 1625), Amsterdam 1661, 58. 
106

 Zoals geciteerd in E. de Jongh, Van Echt en Trouw…, p.157: ‘Formulier om de Houwelicken staet voor de 

Gemeynte Christi te bevestigen, opgenomen achter uitgaven van de berijmde psalmen.’ In van Echt en Trouw 

wordt verwezen naar: G.W. Kernkamp (ed.), De regeeringe van Amseterdam, soo in ’t civiel als crimineel en 

militaire (1653-1672), ontworpen door Hans Bontemantel, I (’s-Gravenhage 1897) 74. 
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Een leuk detail is dat het paar, kort daarvoor bij het aantekenen in de kamer van 

huwelijkszaken, al reeds met deze symboliek geconfronteerd werd: twee ineengevouwen 

rechterhanden waren daar, als vingerverwijzing voor de toekomst, in het midden van de 

schoorsteenmantel aangebracht.
107

 

 

Dit zogenaamde ‘manuaal’ was in de kunst even gangbaar als in het leven. In de zestiende en 

zeventiende eeuw komen we het op verschillende gebieden tegen, hetzij in de vorm van twee 

losse handen, hetzij gedemonstreerd door complete personen. Allereerst zal nu worden 

ingegaan op de wijze waarop ze op huwelijkspenningen werden afgebeeld, vervolgens zal 

duidelijk worden dat het motief, naast de al genoemde voorbeelden uit de zeventiende-eeuwse 

literatuur, ook terug te vinden is in de beeldende kunst, op huwelijksgedichten, in allegorische 

handboeken en, bovenal, de emblematiek. 

 

 

Huwelijkspenningen met dextrarum iunctio 

Binnen de selectie penningen is het thema dextrarum iunctio veelvoorkomend te noemen. Op 

zeker tweeëntwintig penningen is het thema of zijn lichte variaties op het thema terug te 

vinden. De meest voorkomende wijze waarop de handreiking is uitgebeeld, is die van twee uit 

wolken reikende handen die elkaar vasthouden. In maar liefst veertien van de tweeëntwintig 

penningen is dit het geval, waaronder op de penningen van de echtparen Meerman-Van 

Limborg
108

 (keerzijde, anno 1653, inventarisnummer: PE-01517) en Graswinckel-Van der 

Dusse (voorzijde, anno 1659, inventarisnummer: PE-01517). 

  Een variant van de uit de wolken reikende handen komt tevens voor. Hierbij zijn het 

geheel weergegeven armen die uit wolken voortkomen. Ook hier hebben de handen elkaar 

vast. (zie bijvoorbeeld de voorzijde van de huwelijkspenning van het echtpaar Van Loon-

Ruyckhavers (anno 1647), inventarisnummer: 1958-0112, zie ill. 4.9a). 

 

 

                                                 
107

 Zie voor de symboliek in het stadhuis, o.m. Katharine Fremantle, The baroque town hall of Amsterdam 

(Utrecht 1959), 74. 
108

 Op het motief op de penning ‘Meerman-van Limborg’ zal nog verder worden ingegaan in het deel over 

vanitas-motieven op huwelijkspenningen, aan het eind van dit hoofdstuk.  
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Ill. 4.9a (voorzijde, incl. handreiking uit wolken) en 4.9b (keerzijde): 

J. Looff, Huwelijkspenning ‘Hans van Loon en Anna van Ruyckhavers’ (1647) 

 

 

De rechterhandreiking is verder bijvoorbeeld weergegeven in de vorm van een elkaar de hand 

reikend in het geheel afgebeeld echtpaar. Deze weergave is onder meer terug te vinden op de 

huwelijkspenning ‘Sael-Brederoe’ (inventarisnummer: PE-02492), die later nog uitgebreid 

aan bod zal komen. In combinatie met een afbeelding van Caritas is deze vorm ook te zien op 

de niet-gedateerde algemene penning met inventarisnummer GP-01048.  

 

Wanneer men enkel de algemene gepersonaliseerde penningen in ogenschouw neemt, is het 

thema van de handreiking ook goed vertegenwoordigd. Wel is het zo dat de uit de wolken 

reikende handen en armen niet terug te vinden zijn in dit deel van de selectie. Het afgebeelde 

echtpaar inclusief dextrarum iunctio is wel op de algemene penning afgebeeld. Naast de al 

genoemde penning zijn er nog zeker acht andere penningen waarop dit ook het geval is. Eén 

van die penningen, een algemene penning die in 1685 is vervaardigd door Pieter van Abeele, 

dient daarbij nog in het bijzonder genoemd te worden.
109

 Dit gezien de tekst op de keerzijde: 

‘d’een hant was d’ander’, oftewel ‘de ene hand wast de andere’.  Deze uitspraak (‘Manus 

manum lavat’)  is afkomstig uit Seneca’s De morte Claudii en kan gelezen worden als ‘een 

gunst voor een gunst’, hetgeen samenhorigheid en hulpvaardigheid impliceert. De uitspraak 

komt vaker voor in combinatie met dextrarum iunctio en is ook explicieter uitgebeeld op een 

                                                 
109

 Inventarisnummer Geldmuseum: PE-01084. N.B.: op de penning wordt dextrarum iunctio inclusief tekst 

(keerzijde) gecombineerd met een versie van ‘Liefde dwingt het al’, een thema dat aan het eind van dit hoofdstuk 

nog ter sprake komt. Helaas is er (bij het Geldmuseum) geen afbeelding beschikbaar om het beeld en de tekst die 

op de penning zichtbaar zijn op deze plaats te verduidelijken. 
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algemene penning, in de vorm van een echtpaar dat elkaar de handen reikt en als het ware 

‘wast’ boven een rokend altaar.  

 

Tot slot keren we nog een keer in bijzonder terug naar de penning van Jacobus Sael en Maria 

Brederoe uit 1686. Deze penning brengt elementen van het thema ‘dextrarum iunctio samen 

met de hierna te bespreken ‘harten’ en vanitaselementen samen
110

: op de penning is een 

echtpaar afgebeeld dat elkaar de rechterhand reikt. De man houdt hierbij zijn linkerhand op 

zijn hart. Boven de handen zijn twee (brandende?) harten afgebeeld die verbonden zijn met 

een ketting. De personificatie van de Dood (in de vorm van een skelet) houdt het slot vast dat 

de ketting gesloten houdt. De tekst op de keerzijde sluit geheel en al aan op de afbeelding: 

‘Daer t ' een in t ' ander hert / Door liefd ' gesloten wert / Siet men veel vreu chenden [ 

vreuchden ] spruijten / Druck ancxt noch lijden groot / Jiet anders dan de doot / Can t ' 

Selfden weer / ontsluijten.’
 111

 

[ zie ill. 4.10a en 4.10b ] 

 

 

 

      
 

Ill. 4.10a (voorzijde) en 4.10b (keerzijde): 

Michel le Blon, Huwelijkspenning ‘Jacobus Sael en Maria Brederoe’, Amsterdam (1686) 

 

 

 

 

                                                 
110

 Zie ook de paragrafen ‘brandende harten’ en ‘vanitas’ van dit hoofdstuk. 
111

 Michel le Blon, Huwelijkspenning ‘Jacobus Sael en Maria Brederoe’, Amsterdam (1686), inventarisnummer 

Geldmuseum: PE-02492.  
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Op de penning ter gelegenheid van het tweede huwelijk van Jan van den Eeckhout met 

Cornelia Willemsdr. d’Edel, is dezelfde combinatie van dextrarum iunctio en ‘liefde tot de 

dood’ (ook hier in de vorm van tekst op de keerzijde) terug te vinden. Ditmaal echter wordt 

dit geheel bovendien gecombineerd met een Caritasvoorstelling, zoals ook al in het deel over 

caritasverbeelding aangehaald werd. 
112

 

 

 

Dextrarum iunctio op andere objecten 

Het bekende gebaar van de twee elkaar reikende rechterhanden komt niet alleen voor op de 

huwelijkspenningen die het onderwerp van dit onderzoek vormen. Zo is het motief van 

dextrarum iunctio zoals gezegd in de zeventiende-eeuwse letterkunde terug te vinden bij 

onder meer de werken van G.A. Bredero en de al genoemde dichter G. Brandt.
113

 Karel van 

Mander geeft ook notie van het motief in zijn Uytbeeldinghe der figuren.
114

 De beeldende 

kunst kent ook veel voorbeelden van het thema. Een voorbeeld daarvan is een gravure van Jan 

Saenredam naar Goltzius. Deze toont de dextrarum iunctio in een allegorie op het ware 

huwelijk, dat door Christus wordt gesloten.
115

 

  Een andere plaats waar het bekende en aloude gebaar is terug te vinden is in het kader 

van dit onderzoek interessanter. Dit betreft het gebied van de destijds zo populaire 

emblemataliteratuur en de Nederlandse liefdesembleemboeken. Dextrarum iunctio is ook 

terug te vinden in het werk van bijvoorbeeld Cesare Ripa en ook in Andrea Alciato’s 

Emblemata.
116

  Bij laatstgenoemde is het motief in zijn embleemboek uit 1531 al te 

ontdekken: in embleem 9 staan twee verbonden handen (een linker- en rechterhand) bij hem 

symbool voor trouw en in 191 staat de dextrarum iunctio in combinatie met een hondje voor 

de specifieke trouw van de vrouw. In het eerste geval is naast de twee verbonden handen ook 

het hand op het hart waar te nemen. Alciato’s embleem 205, ten slotte, laat het zien in de 

vorm van een elkaar de rechterhand reikend paar voor een eikenboom. Ook de boom heeft 

hierbij de nodige symbolische lading.
117

 

                                                 
112 Michel le Blon, Huwelijkspenning ‘Tweede huwelijk van Jan van den Eeckhout met Cornelia Willemsdr. 

d’Edel’ (plaats onbekend, 1633), inventarisnummer Geldmuseum: PE-01218. Zie verder: een korte verwijzing in 

de paragrafen over caritas (voor) en uitgebreidere behandeling in het deel over vanitas-elementen. 
113

 G.A. Bredero, Groot Lied-Boeck, A. van Rijnbach ed. (Rotterdam 1966)289 ; G. Brandt, Poezy, III 

(Amsterdam 1727) 78 en 99-100. 
114

 Karel van Mander, Uytbeeldinghe der figuren, onbekend ed. (Amsterdam 1616) fol. 118v. 
115

 de gravure van Jan Saenredam (naar Hendrick Goltzius), Het christelijke huwelijk, zoals weergegeven in E. 

de Jongh, Van echt en trouw…, afb. 53 p. 51 en de toelichting bij noot 1 aldaar. 
116

 Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands (Amsterdam 1644) 207; Andrea Alciato, Emblemata 

(Lyon 1550) 205. Zie ook: E. de Jongh, Van echt en trouw…, nr. 31. 
117

Zie de alinea over wijnranken aan het eind van dit hoofdstuk. 
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Vaenius’ dextrarum iunctio vindt plaats in een eeuwigheid symboliserend slangenrond. Het 

betreft hier de christelijke variant van de eeuwige liefde voor en trouw aan Christus en het 

geloof. 
118

 Het meer op de ‘menselijke’ liefde gerichte embleem van de onbekende maker van 

Cupido’s Lusthof uit 1613 spreekt in het onderschrift over een ‘heijlghe echt’ en ‘soeten 

band’ en geeft daarbij de raad ‘als lief geeft liefs rechte-hand’ en lijkt in veel opzichten op de 

op zeventiende-eeuwse huwelijkspenningen veelvoorkomende afbeelding van het ‘dextrarum-

iunctio-echtpaar’.
119

 

 

 

 

 

 

 

       
 
ill. 4.11  Links: A. Alciato, ‘Emblemata IX: Fidei symbolum’, in: idem, Emblemata (1531, herdruk 1621) 

ill. 4.12 Rechts: A. Alciato – ‘Emblema CXCI: In Fidem uxoriam’, in: idem, Emblemata (1531, herdruk 1621) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 Vaenius, ‘5.: Amor Aeternus’, in: idem, Amoris Divini Emblemata (1615). 
119

 Onbekende kunstenaar, z.t., in: J.E. Cloppenburg, Cupido’s lusthof (Amsterdam 1613). 



 58 

 

    
 

ill. 4.13  Links: Vaenius, ‘5.: Amor Aeternus’, in: idem, Amoris Divini Emblemata (1615)  

ill. 4.14 Rechts:  Onbekende kunstenaar, geen titel, in: J.E. Cloppenburg, Cupido’s lusthof (Amsterdam 1613) 

 

 

Naast de embleemliteratuur is het motief dextrarum iunctio ook in allerlei andere vormen in 

de zeventiende-eeuwse Nederlanden aanwezig. Zeker wanneer men in de richting van het 

huwelijk, de huwelijksvoltrekking en huwelijksmemoralia zelf kijkt. Zo zijn op de 

goedbewaarde bruidshandschoenen die in het Rijksmuseum Amsterdam aanwezig zijn, aan de 

zijkant, de elkaar reikende handen waar te nemen (zie afbeelding en detail hieronder).
120

 Ook 

op titelpagina’s van (afzonderlijk uitgegeven) huwelijksgedichten komt het thema dextrarum 

iunctio voor. Van de vele andere voorbeelden van dextrarum iunctio zijn verder nog 

interessant te noemen twee typische Friese weergaven. Allereerst de weergave op een Fries, 

zogenaamd huwelijksbord (zie detail van dit bord op de afbeelding hieronder) en die op een 

met pijlen doorboord zilveren huwelijkshart. Op laatstgenoemde houden de handen een 

brandend hart vast, omgeven door de zeer toepasselijke tekst ‘Dit is mijn weerde pand/ ick 

beloof u by hert en hand.’
121

 Ten slotte is het thema ook veel terug te vinden op Friese 

                                                 
120

 Onbekende maker/ontwerper, ‘Bruidshandschoenen’ (1622) Rijksmuseum Amsterdam. Zie ook de website 

van het Rijksmuseum voor meer informatie over deze objecten: Rijksmuseum Amsterdam, 

‘Bruidshandschoenen’ (datum publicatie onbekend), http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-1978-48-

A?lang=nl (geraadpleegd op 1 augustus 2010). 
121

 Zie voor het huwelijkshart: P. van Boheemen e.a. ed., Kent, en versint. Eer datje mint, vrijen en trouwen in 

1500-1800 (Zwolle, 1989), Tt. Cat. gelijknamige tentoonstelling in o.m. Historisch Museum Marialust 

Apeldoorn (5 november – 30 december 1989), 169 en afbeelding 203. N.B. Interessant is dat het uitspreken van 
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zogenaamde knottekisjes, waarin een huwelijkspenning of een ander muntstuk werd gestopt 

om als geheel als ‘onderpand van trouw’ (een contemporaine versie van de verlovingsring) 

door de man aan zijn geliefde te overhandigen.
122

 

 

 

     
 

ill. 4.15  Links:  Onbekende maker/ontwerper, ‘Bruidshandschoenen’ (1622) Rijksmuseum Amsterdam 

ill. 4.16 Rechts: detail van de ineengrijpende handen op de handschoenen 

 

 

 

 

  
 

ill. 4.17  Onbekende kunstenaar, detail van ‘Huwelijksbord van Albert Sybrand van Eminga en Maria baronesse 

thoe Schwartzenberg’ (z.j.) Fries Museum  

                                                                                                                                                         
de functie, in de vorm van ‘weerde pandt’, ook op de huwelijkspenningen voorkomt, o.m. op de voorzijde van de 

huwelijkspenning ‘J.A.M. en H.H.’ door een onbekende kunstenaar (1650) inventarisnummer Geldmuseum: 

1969-0012).  
122

 Voor knottekistjes zie onder meer: Boheemen, van, Kent, eer ge begint…,167 en afbeeldingen 200 en 201 en 

C. Boschma, ‘Friese en Noordhollandse knottekistjes’, Antiek 3 (1969), 559-566 Verderop in dit onderzoek 

komt het fenomeen nog te sprake, incl. afbeelding, zie paragraaf ‘brandende harten: overige objecten’. 
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4.3.2.  Brandende “herten” 

Hiervoor werd al even gesproken over het afbeeldingen van een brandend hart. Meer nog dan 

bij het thema dextrarum iunctio, is de betekenis ervan overduidelijk te noemen. Het hart staat 

al sinds mensenheugenis symbool voor liefde en wordt ook gezien als het lichaamsdeel waar 

de liefde huist. Zoals men ook nu nog spreekt men over ‘hartstochtelijke liefde’ of in het 

negatieve geval van ‘hartezeer’, zo leefde ook vroeger de overtuiging dat het hart (zowel het 

menselijke hart als de hartvorm) onlosmakelijk verbonden was met de liefde. 

  Een brandend hart wees daarbij op vurige liefde. Dit kon zowel op de liefde voor een 

geliefde slaan als op het geloof. In dit laatste opzicht is bijvoorbeeld interessant de visioenen 

te noemen die Margaretha-Maria Alacoque tussen 1673 en 1675 kreeg over het zogenaamde 

Heilig Hart. Het brandende of vlammende hart dat zij zag, vormde het middelpunt van een 

grote devotie die zij in de zeventiende eeuw teweeg bracht: de verering van het Heilig Hart. 

Deze verering werd door Jezuïeten zelfs benoemd als een middel ten behoeve van de late 

Contrareformatie. De verering van het Heilig Hart (gericht op affectie en emotie) kan gezien 

worden als een antwoord op het opkomende rationele denken van de 17e eeuw. Echter, op dit 

meer rationele, natuurwetenschappelijke gebied was het hart ook een ‘hot item’ te noemen. Zo 

schreef de humanist Justus Lipsius (1547-1606) over het hart als centrum van de menselijke 

persoonlijkheid, de theoloog en wiskundige Pascal (1623-1662) sprak over een ‘Theologie 

van het Hart’, waarin de zogenaamde Godskennis tot uiting zou komen en de Engelse 

koninklijke lijfarts William Harvey (1578-1657) beschreef de rol van het hart in de 

bloedsomloop.  
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Penningen: harten en herten 

Dat het motief van het (al dan niet brandende) hart in de penningkunst te vinden is, kan haast 

niet als een verrassing komen. De penning was vanzelfsprekend een uitgesproken plek om de 

liefde en/of verbondenheid van en tussen de echtlieden uit te dragen. Als men naar de selectie 

penningen van dit onderzoek kijkt, is het hart in woord en/of beeld maar liefst negenenveertig 

maal aanwezig. Daarvan gaat het voor meer dan de helft van de keren, namelijk 

zevenentwintig maal, om een brandend of vlammend hart. Voorbeelden hiervan zijn onder 

andere twee algemene huwelijkspenningen van Pieter Van Abeele (1608-1684) en Wouter 

Muller (1604-1673). Op de eerst genoemde, niet gedateerde huwelijkspenning, wordt een 

vlammend hart gecombineerd met overige elementen die in dit hoofdstuk aan de orde zijn 

gekomen, of nog komen: ‘JEHOVA’ in een stralende zon, een verbonden vrouwen- en 

mannenhand (‘dextrarum iunctio’), een wijnstok, en een met kettingen verbonden ring 

waaronder het vanitasmotief van de schedel.
123

  Dit doet veel denken aan de door Le Blon 

vervaardigde penning van het echtpaar Sael-Brederoe, die even hiervoor al besproken werd.
124

 

De penning van Wouter Muller  toont een in een tuin staand echtpaar dat elkaar de hand reikt, 

tussen hen hangt een vlammend hart. 
125

    [ zie ill. 4.18 ] 

Ook met woorden wordt vaak gerefereerd aan het hart. Zo staat op de keerzijde van de net 

besproken penning van Pieter van Abeele ‘GOD MET OJS, UIJT T'BRAJDEJT, HARTE 

SPRUIJT/DEJ EGHT DIE D' HEMEL SLUIJT/ DAJ HEEFT DE TROUW HAER VOLLE 

CRAGHT/ ALS MAJ EJ VROU HAER PLIGHT BETRAGHT./’. Op de huwelijkspenning van 

Daniël Lestevenon en zijn vrouw Elisabeth Gillon, gemaakt door Pieter van Abeele in 1659, 

is een echtpaar zittend afgebeeld, waarbij de man de vrouw, zowel in beeld als in tekst 

letterlijk zijn brandende hart overhandigd. Het omschrift luidt ‘Myn Lief ontvangt myn 

brandent Hert . Dat VOP [volop] Trou gegeuen wert’.
126

   [ zie ill. 4.19a en 4.19b] 

Dit zijn maar enkele van de vele voorbeelden van de vermelding van het woord hart (of 

andere spellingsvarianten als harte of hardt). 

 

 

  

                                                 
123

 Pieter van Abeele, ‘Huwelijkspenning’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01065. 
124

  Zie ook de paragraaf ‘Vanitas’ van dit hoofdstuk. 
125

 Wouter Muller, ‘Algemene huwelijkspenning’ (1654), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01034. Helaas is 

er (bij het Geldmuseum) geen afbeelding beschikbaar van de keerzijde. 
126

 Pieter van Abeele, huwelijkspenning ‘Daniël Lestevenon en Elisabeth Gillon’ (1659), inventarisnummer 

Geldmuseum: 1921-0005. 
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ill. 4.18 (voorzijde) 

Wouter Muller, Algemene huwelijkspenning (1654) 

 

 

 

 

      
 

ill. 4.19a (voorzijde met brandend hart/’hert’) en 4.19b (keerzijde) 

Pieter van Abeele, huwelijkspenning ‘Daniël Lestevenon en Elisabeth Gillon’ (1659), inventarisnummer 

Geldmuseum: 1921-0005. 
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In het verlengde hiervan verdient een zeer bijzondere uitvoering van het thema ‘hart’ of 

‘harten’ op deze plek extra aandacht: op de uit 1653 stammende huwelijkspenning van het 

echtpaar Meerman-Van Limborg, die al eerder aan bod kwam. Op deze penning staan te 

midden van een landschap namelijk twee dieren afgebeeld die, als een soort speling met de 

spelling van het woord symbool voor de harten staan: twee herten die door een ring gevangen 

worden.
127

 Een personificatie van Caritas houdt de ring vast en geheel links is een 

zonnebloem afgebeeld (als symbool voor vruchtbaarheid). De tekst onder de afbeelding maakt 

duidelijk dat hier naast de verwijzing naar de harten (van de geliefden) ook weer het belang 

van saamhorigheid en naastenliefde binnen huwelijk:  

‘De Liefde die van Godt afvloeit,  

Twee harten iin de Trouwring boeit, 

En maack se soo gelijck van aart,  

Dat de eene volgt daar d’ander vaart’
128

 

[ zie ill. 4.20a en 4.20b ] 

 

  
 

ill. 4.20a (voorzijde met herten in een ring) en 4.20b (keerzijde): 

Onbekende kunstenaar, ‘Huwelijk van Willem Jansz. Meerman en Perina van Limborch’ (1653) 

                                                 
127

 Het woord ‘hart’ werd in zeventiende-eeuws Nederlands veelal geschreven als ‘hert’. Interessant is in dit 

opzicht ook dat het hert kan worden verbonden met de jachtgodin Diana die ook wel de patrones van de kuisheid 

wordt genoemd. Zie bijv.: E. de Jongh, Van echt en trouw…, p.77.  
128

 de Chauffepie, Huwelijks- en Doodspenningen in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Elsevier, jaargang 

16, dl. 32, (Den Haag 1906) p.230-241, aldaar 234-235, afb. 1653. N.B. de saamhorigheid en naastenliefde doet 

denken aan de penning waarop dextrarum iunctio wordt gecombineerd met de tekst ‘d’een wast d’ander’.  

Kunstenaar onbekend, ‘Huwelijk van Willem Jansz. Meerman en Perina van Limborch te Amsterdam’ 

(Amsterdam, 1653), inventarisnummer Geldmuseum: PE-01517. 
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Brandende harten op andere objecten 

 

Een mooi voorbeeld van de wijze waarop het brandend hart in woord en beeld als thema 

diende bij andere ‘huwelijksvoorwerpen’ vormen de al eerder genoemde Friese knottekistjes.  

De doosjes waar een huwelijkspenning of ander geldstuk in werd gestopt om vervolgens door 

de man als onderpand voor zijn trouw aan zijn geliefde gegeven te worden, werden zelf ook 

uitgebreid gedecoreerd met huwelijkssymboliek. Het hart, al dan niet brandend of vlammend, 

was daarbij zoals gezegd niet zelden een deel van deze symboliek. 

 

 
ill.4.21 

Onbekende Friese kunstenaar, Knottekistje (1650) 

 

 

Een mooi voorbeeld vormt een knottekistje uit 1650 van een onbekende Friese kunstenaar.
129

 

Het wijzen op het hart of de borst, of het leggen van een hand op de borst, zoals op dit 

knottedoosje te zien is, is ook een duidelijk voorbeeld van veelgebruikte zeventiende-eeuwse 

huwelijkssymboliek. Naast deze weergave op de knottedoos, zijn er ook vele andere objecten 

met dit gebaar als motief bekend, waaronder enkele portretten.
130

 De betekenis van het motief 

ligt wederom op het vlak van belofte en trouw. We weten dit onder andere uit Ripa’s 

Iconologia, waar de gebaren gecodificeerd zijn onder de trefwoorden ‘Belofte’ en 

‘Vriendschap’. De personificatie van de vriendschap (of liefde) legt bij Ripa haar rechterhand 

op haar hart, de personificatie van de belofte wordt door deze auteur beschreven als ‘Een 

vrouwe houdende de rechter hand en arm recht uyt, hebbende de slincker hand voor de 

                                                 
129

 Onbekende Friese kunstenaar, ‘Knottekistje’ (1650), Collectie Noord Fries museum. Voor knottekistjes zie 

onder meer: Kent, eer ge begint… p.167, afb 200 en 201 en C. Boschma, ‘Friese en Noordhollandse 

knottekistjes’, Antiek 3 (1969), 559-566.  
130

 Een mooi voorbeeld: Frans Hals, Isaac Massa en Beatrix van der Laen (1622), Rijksmuseum Amsterdam. Op 

dit schilderij zijn tevens de verwijzingen naar de wijnranken om de te zien, alsmede een klimop, een aan 

mannentrouw refererende distel en een liefdestuin. Zie ook: E. de Jongh en P.J. Vinken, ‘Frans Hals als 

voortzetter van een emblematische traditie. Bij het huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen’, 

in: onbekend (ed.), Oud Holland 76 (1961), 117-152. In de paragrafen hierna komen enkele van deze motieven 

nog terug. 
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bordst. De uytgestreckte rechter arm is een teycken van een eenige saecke te beloven, en door 

de slincker hand voor de borst, wordt vertoont, datmen een ander verseeckert op sijn trouwe 

en eedt, en dat tot behoudenisse van sich selve: welcke belofte voornaemlijck uyt het hert en 

de borst heerkomt’.
131

  

  De tekst die als een omschrift om de afbeelding op de knottedoos is weergegeven, is 

dezelfde als de tekst op de even hiervoor besproken huwelijkspenning ‘Huwelijk van Daniel 

Lestevenon en Elisabeth Gillon uit 1659. Hoewel de kans niet zeer groot te noemen valt dat 

Pieter van Abeele deze knottedoos als bron heeft genomen voor de tekst (eerder andersom), 

valt wel te concluderen dat hij qua tekst vrijwel zeker van vroegere voorbeelden gebruik 

gemaakt heeft.  

  Het motief van het brandende hart, ditmaal in combinatie met twee in elkaar grijpende 

handen die het hart vasthouden, werd ten slotte ook benut op de interessante titelprent van de 

in het al eerder besproken werk Christelicke huyshoudinge van Petrus Wittewrongel, en wel 

als een soort basis voor de personificatie van liefde, de belangrijkste van de drie goddelijke 

deugden. Hiermee werd de opvatting uitgedragen dat deze liefde, de caritasliefde, een der 

voornaamste pijlers van het huwelijk was.
 132

 De caritasliefde werd even hiervoor al als thema 

besproken. 
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 Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands, idem (ed.) Amsterdam 1644, 38-39 en 575.  
132

 Voor Wittewrongel zie hoofdstuk 2: Huwelijk in holland . Zie ook: E. de Jongh, Van echt en trouw.., 56. 



 66 

4.4  Liefde tot en na de dood: vanitas, wijnranken en ‘omnia vincit Amor’ 

 

4.4.1. ‘Teekenen van den doodt’: vanitas 

In 1594 graveerde Hendrick Goltzius een bellen blazende kind, omgeven door een 

doodshoofd, doodsbloem en een rokende pot. Deze uitbeelding van ‘Quis evadet’ (Wie zal 

eraan ontsnappen?) is een van de vele varianten op de, uitgebreide en verregaande 

doodssymboliek van de 17de eeuw. Deze symboliek openbaarde zich destijds vooral in de 

zogenaamde vanitas-stillevens. De nederige, levenloze dingen die in deze stillevens 

bijeengebracht waren, golden, zo omschrijft E. de Jongh, soms als toespelingen op de in het 

verschiet liggende levenloosheid van ieder die er maar zijn blik op sloeg. Soms ook waren de 

vanitas-uitbeeldingen meer bedoeld als waarschuwing tegen een teveel aan aardse 

geneugten.
133

 Kort gezegd is de vanitas-gedachte dus het idee dat het streven naar aards 

succes niets anders is dan ijdelheid, omdat al het aardse vergankelijk is.  

  Behalve in het stilleven werd er ook in ‘realistische’ taferelen voortdurend aan 

herinnerd dat de dood overal op de loer lag, weer geheel in overeenstemming met het 

Hollandse principe van de versluierde symboliek, de allegorie in burgerlijke vermomming. De 

zeventiende-eeuwer zag in allerlei voorstellingen de vanitasgedachte terug: bellenblazende 

jongentjes (afgeleid van de bellenblazende putto als bij Goltzius, zie ill. 4.22), een zeepbel op 

zichzelf (dit verwees naar ‘Homo bulla’: de mens is een zeepbel) schedels, kaarsen of man die 

pijp rookt. De tekenen van vergankelijk waren in allerlei soorten media te vinden: van de 

schilder- en portretkunst
134

 tot etsen en emblemen
135

. Ook op de huwelijkspenningen zijn 

elementen terug te vinden van vanitas of ‘memento mori’, oftewel ‘gedenk te sterven’.  

 

                                                 
133

 E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1967) 81-85. 
134

 Bijvoorbeeld: David Bailly, Zelfportret met vanitassymbolen (1651), Lakenhal Leiden. 
135

 Bijvoorbeeld: Roemer Visscher, embleem ‘LV: Virtus liberalior’, in: Sinnepoppen (Amsterdam 1614) 177. 
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ill. 4.22 

Hendrick Goltzius, Quis evadet? (1594) gravure 
 
 

Vanitas op huwelijkspenningen 

De dood is ook op de huwelijkspenningen binnen dit onderzoek aanwezig. Terugkerende 

motieven daarbij zijn onder meer doodshoofden, (gevleugelde) zandlopers en de Dood in de 

gedaante van een skelet.  

  Vaak is er een combinatie van de vanitas-gedachte en het christelijke geloof 

weergegeven. Dit is bijvoorbeeld te zien op de huwelijkspenning van ‘J.A.M. en H.H.’. Op de 

keerzijde staat het opschrift: ‘O . Godt . gij . Steffter . van . de . [..] ee / Hoe wonderlick . hebt. 

gi . dese . twee / Gebonden . mit . een heilig. Bandt / tot Troost v beid . ia tot bistant’, 

waarmee duidelijk wordt dat men waarde hecht aan God en het christelijk geloof. 

Tegelijkertijd is het duidelijk dat het echtpaar ‘gedenkt te sterven’: de beeldelementen naast 

het echtpaar op de keerzijde van de penning staan volledig in het teken van de 

vergankelijkheid: bloemen in een vaas, een zandloper en brandende kaars.
136

 

[ zie ill. 4.23a en 4.23b ] 
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 Kunstenaar onbekend, huwelijkspenning ‘Huwelijk van J.A.M. en H.H.’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer 

Geldmuseum Utrecht: 1969-0012.  
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ill. 4.23a (voorzijde) en 4.23b (keerzijde): 

Kunstenaar onbekend, huwelijkspenning ‘Huwelijk van J.A.M. en H.H.’ (z.j., ca. 1650), inventarisnummer 

Geldmuseum Utrecht: 1969-0012. 

 

 

 

Een combinatie van de vanitasmotieven van een doodshoofd en een gevleugelde zandloper is 

weergegeven op de voorzijde van de penning ter gelegenheid van het zestigjarige huwelijk 

van ‘F.van Huele en Marg. van der Meer’.
137

  

[ zie ill. 4.24a en 4.24b ] 

 

   
 

ill. 4.24a (voorzijde) en 4.24b (keerzijde): 

Onbekende kunstenaar, ‘Zestigjarig huwelijk van F. van Huele en Marg. van der Meer’ (1651) 

                                                 
137

 Onbekende kunstenaar, ‘Zestigjarig huwelijk van F. van Huele en Marg. van der Meer’ (1651), 

inventarisnummer Geldmuseum: PE-01492. 
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Zoals al bij de genoemde huwelijkspenning van ‘J.A.M. en H.H.’ duidelijk werd, wordt ook 

in de op- en randschriften gerefereerd aan de dood of vergankelijkheid van het leven op aarde. 

Een opschrift dat al eerder aan de orde kwam, is voor de penningen binnen dit onderzoek een 

kenmerkend motief. Op de penning van het echtpaar Van den Eeckhout-d’Edel staat het 

volgende geschreven: ‘Daer t ' een in ' t ander hert . Door liefd gesloten wert siet men ueel 

ureuchde spruyten Druck angst of lijden groot. Jiet anders dan de Doot kan t ' selue weer 

ontsluijten’. De beeldelementen op de voorzijde van deze penning beelden dit letterlijk uit: 

naast een personificatie van de Caritasliefde is een staf afgebeeld met twee verbonden harten 

en bloemen, daaronder een slot waar een skelet (de Dood) een sleutel in steekt. De dood is 

daarmee de enige die met zijn sleutel het huwelijk (de verbonden harten) van deze echtlieden 

kan eindigen (door het slot kan openen).
138

 

  Op de huwelijkspenning van Jacobus Sael en Maria Brederoe is een vergelijkbare 

voorstelling weergegeven. Dit keer staan de daadwerkelijke echtlieden hand in hand 

(dextrarum iunctio) afgebeeld. Zij houden samen twee door een ketting verbonden harten 

vast. De Dood, wederom in de vorm van een skelet, steekt ook hier de sleutel in het slot. 

Hierboven een engel uit de hemel neerdalend met twee kransen. De penning draagt hetzelfde 

opschrift als die van het echtpaar Van den Eeckhout-d’Edel.
139

 

 

Er is moeilijk na te gaan of deze laatste twee vanitasmotieven uniek te noemen zijn voor het 

medium huwelijkspenning. Directe andere verschijningsvormen zijn binnen de grenzen van 

dit onderzoek niet gevonden. Er valt hier dus niet met zekerheid iets over te zeggen. De losse 

elementen (skelet, harten) zijn echter wel, zoals hiervoor al besproken werd, terug te vinden in 

zowel de schilderkunst als in andere beeldende kunstvormen. Aannemelijk is dus te stellen dat 

algehele beeldtaal niet uniek te noemen valt voor het medium huwelijkspenningen. Naar alle 

waarschijnlijkheid betreft het hier, als bij andere thema’s en motieven, een ‘bijeenraping’ van 

bestaande liefdes- of huwelijkssymboliek, ten einde de gewenste boodschap van ‘echt en 

trouw’ uit te dragen aan de ontvangers van de penningen en/of het nageslacht. 

 

 

 

 

                                                 
138

 (naar?:) Michel le Blon, huwelijkspenning ‘Tweede huwelijk van Jan van den Eeckhout met Cornelia 

Willemsdr. d’Edel’(1633), inventarisnummer Geldmuseum:PE-01218. 
139

 Idem, huwelijkspenning ‘Jacobus Sael en Maria Brederoe’ (1686), inventarisnummer Geldmuseum: PE-

02492. 
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4.4.2. Liefde voortdurend na de dood: wijnranken en ‘omnia vincit amor’ 

De even hiervoor aangetoonde aanwezigheid van de dood op vele huwelijkspenningen, neemt 

niet weg dat sommige echtparen van mening zijn dat hun liefde sterker is dan de tands des 

tijds en ook na de dood (van één van de of beide geliefden) zal voortduren. Dit positieve 

geluid van de alles overwinnende liefde is op de penningen op twee manieren terug te vinden: 

in de wijnrankensymboliek en het ‘omnia vincit amor’-motief.  

 

Allereerst is er het motief van de om een boom slingerende wijnrank, hetgeen kort gezegd 

eeuwige trouw en verbondenheid symboliseert. Zelfs als de boom zijn bladeren verliest, oud 

wordt en zelfs doodgaat, blijft de wijnrank om de boom gekronkeld, waardoor ze met elkaar 

verbonden blijven. In het verlengde zijn de echtlieden dus met voor altijd elkaar verbonden, 

zelfs tot na de dood. In het zeventiende-eeuwse Nederland bestond deze wijnrankensymboliek 

al enige tijd en was de betekenis ervan voor vrijwel iedereen duidelijk. De door een klimplant 

omstrengelde boom (meestal een iep) is van oudsher een teken geweest van liefde, huwelijk, 

wederzijdse trouw, aanhankelijkheid en vriendschap. De klassieke metafoor verschijnt voor 

het eerst bij de grondlegger van de emblematiek, Andrea Alciato. Zijn embleem met als motto 

‘Amicitia etiam post mortem durans’ ‘is, zo stelt de Jongh in zijn Van echt en trouw…, ‘van 

de grootst denkbare genegenheid’: ‘vriendschap of liefde die tevens voortduurt na de dood’.
140

  

[ zie ill. 4.27 ]   

 

Huwelijkspenningen met wijnranksymboliek 

Allereerst de wijnstokken. Wijnstokken of wijnranken zijn in de paragrafen hierboven al eens 

eerder aan de orde geweest. Bij de paragraaf ‘Psalm 128’ werd al even aangehaald dat de 

goede huisvrouw in het licht van deze psalm als een vruchtbare wijnstok omschreven wordt. 

Het in de alinea hiervoor behandelde thema van de wijnranken om een boom is van een 

andere betekenis, namelijk de eeuwige trouw en liefde van de echtlieden binnen het huwelijk. 

Een mate van standvastigheid (van zowel de boom zelf als de standvastigheid van de 

klimplant er omheen) is hierbij ook gemoeid.  Op de penningen binnen dit onderzoek wordt, 

afgezien van de al genoemde verwijzingen naar psalm 128, enkel in beeldelementen verwezen 

naar wijnranken of wijnstokken. Dit is maar twee maal overduidelijk gedaan. 

  Allereerst is er de huwelijkspenning ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van Pieter Adriaansz 

Verduyn en Cornelia Schut’ (1688),naar Wouter Muller. Op deze huwelijkspenning is een 
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 Andrea Alciato, Emblematum libellus, ed. (Parijs 1534)16.  
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symbolische voorstelling van een Amor werkend in een tuin weergegeven. Aan de rechterkant 

staat een wijnstok/wijnrank met druiventrossen afgebeeld, aan de linkerkant een palm. De 

elementen daarboven en naast (de kettingen die van de palm en de wijnstok lopen zijn met 

een slot geketend, dat door een hand uit een wolk met ‘Jehova’ erop worden vastgehouden), 

maken duidelijk dat enkel God het huwelijk (en daarmee de liefde en trouw) weer kan 

ontsluiten. Dit doet denken aan de standvastigheid van Alciato’s motto. In dit geval zou de 

palmboom kunnen staan voor de man en de wijnstok voor de (huis)vrouw, die samen 

verbonden worden, terwijl God boven hen staat en hun echtelijk lot (de door het slot 

verbonden ketens) in handen houdt . Bij het lezen van de tekst op de keerzijde wordt dit 

vermoeden wat betreft de symboliek en betekenis enigszins bevestigd: ‘Siet hier een Schets 

des HuijlijksBand / Waarmee VERDUYJ met hart en hand / Geleden Vyfentwintig Iaren , / 

Quam met CORJELIA te paren’.
141

 Eenzelfde soort allegorisch-symbolische uitbeelding van 

de huwelijksband op een algemene huwelijkspenning van Wouter Muller wordt door de Jongh 

in zijn ‘Van echt en trouw…’ weergegeven. Hij wijst hierbij, naast het motief van de 

‘duurzaamheid van de liefde’ nog op de overige trouw- en daarmee nauw verbonden 

vruchtbaarheidssymbolen als een fontein. 
142

 

[ zie ill. 4.25a en 4.25b ] 

 

 

 
ill. 4.25a (voorzijde) en 4.25b (keerzijde): 

(naar) Wouter Muller, ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van Pieter Adriaansz Verduyn en Cornelia Schut’(1688), 

inventarisnummer Geldmuseum: 1958-0138. 
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 (naar) Wouter Muller, ‘Vijfentwintigjarig huwelijk van Pieter Adriaansz Verduyn en Cornelia Schut’(1688), 

inventarisnummer Geldmuseum: 1958-0138. 
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 E. de Jongh, Van echt en trouw... Cat.nr. 20, 124-130, aldaar afb. 20f en p.128.  
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Een minder inhoudsvolle weergave van de wijnranken is te zien op de algemene, niet-

gedateerde huwelijkspenning van vermoedelijk ‘C. Adolphi’ of de zogenaamde ‘Meester B’. 

Bij deze penning is de tekst op de keerzijde weergegeven binnen een krans van wijnranken 

met druiventrossen. Deze laatste elementen kunnen, naar aanleiding van voorbeelden uit de 

zeventiende-eeuwse schilderkunst gezien worden als symbolen voor maagdelijkheid en 

kuisheid: twee zeer belangrijke huwelijksdeugden zo bleek uit het tweede hoofdstuk. Echter, 

in de context van deze huwelijkspenning is dat hoogstwaarschijnlijk overdreven. Omdat 

natuurlijk niet achter elk element een symbolische betekenis schuilgaat, is het in dit opzicht 

waarschijnlijker dat de wijnranken en druiventrossen een decoratieve functie hebben. 
143

 

 

Wijnranken om boom: andere objecten 

 Naast Alciato’s embleem en de huwelijkspenningen, is de ‘wijnrank op de boom’ ook 

in andere zestiende- en zeventiende-eeuwse emblemataliteratuur terug te vinden. Er zijn veel 

variaties op de afbeelding waar te nemen: soms gebruikte men het beeld van een verdorde, 

dan weer van een dode boom. Ook het motto verschilt. Door Ripa wordt zelfs duidelijk 

gemaakt dat de soort boom en/of plant in kwestie niet perse een iep of eik met een wijnrank 

hoeft te zijn: om de essentie van het denkbeeld weer te geven was dat geen voorwaarde, zoals 

in zijn verhandeling over de ‘Houwelijxe Vereeninge’ geschreven wordt over de 

‘genegentheyt [waarmee] de Wijnstock haeren Man omarmt en bemint.’ Daaraan wordt 

toegevoegd: ‘dit zelve doet niet alleen de Wijnstock en Olm, maar oock de Essche en 

Populier. Hier wort de Olm alleen genomen om niet al te overvloedigh te zijn..’.
144

 

Het motief van de om de boom slingerende wijnrank kan ook in combinatie met een op het 

hart drukkend persoon worden afgebeeld.
145

 [ zie ill. 4.28 ] 

  Het motief van de boom met de wijnrank, dat volgens De Jongh ‘de huwelijkssituatie 

op zinnebeeldig niveau weerspiegelt’ is naast in de embleemliteratuur ook in amoureuze 

poëzie en andere soorten literatuur uit die tijd met grote frequentie aanwezig.
146

  Veelzeggend 

daarbij is de aanwezigheid op de titelprent van wat het meest cruciale boek over de echtelijke 

                                                 
143

 C. Adolphi/ Meester B (?), ‘Huwelijkspenning’ (z.j., ca.1700), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01064 
144

 Cesare Ripa, Iconologia… 1644, 208-210, het citaat op 209. 
145

 Idem, op citaat 575.    
146

 E. de Jongh en P.J. Vinken, ‘Frans Hals als voortzetter van een emblematische traditie’. Bij het 

huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen’, Oud Holland 76 (1961) 117-152, aldaar op. Cit., 

118-127 en m.n. p.120, 122, 124-125. 
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staat van de zeventiende eeuw genoemd mag worden, Jacob Cats’ in 1625 verschenen 

Houwelick. Daar waar verschillende fasen in het samenleven van man en vrouw in deze 

voorstelling zijn weergegeven, is bij de fase van het prille huwelijk een echtpaar afgebeeld dat 

naast een boom staat waar zich een wijnrank omheen heeft gewonden.
147

  [ zie ill. 4.26 ] 

Frans Hals’ schilderij van Isaac Massa en zijn vrouw (hieronder afgebeeld) maakt duidelijk 

dat het beeld van de wijnrank een op vele gebieden aanwezig thema was in de zeventiende-

eeuwse kunst.
 148

   [ zie ill. 4.29a en 4.29b ]  

 

 

 

 

 

 

 
ill. 4.26   

Jacob Cats, Houwelick (Amsterdam 1625). 

Linksboven de fase van ‘het prille huwelijk’ met de boom en de wijnrank. 
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 de Jongh en Vinken, ‘Frans Hals….’ , 117-152, aldaar op. Cit., 118-127. 
148

 idem, 117-152. 
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Emblema CLX  
Amicitia etiam post mortem durans 

       
Arentem senio, nudam quoque frondibus ulmum 

  Complexa est viridi vitis opaca coma: 

Agnoscitque vices naturae, et grata parenti 

  Officii reddit mutua iura suo. 

Exemploque monet, tales nos quaerere amicos, 

  Quos neque disiungat foedere summa dies. 

 

ill. 4.27  Links: Andrea Alciato, ‘Amicitia etiam post mortem durans’, in: idem (ed.), Emblematum libellus 

(Parijs 1534)16.  

ill. 4.28  Rechts: Cesare Ripa, ‘hyems æstas’, in: idem (ed.), Iconologica, of uytbeeldingen des verstands 

(Amsterdam 1644) 575 

 

   

 

ill. 4.29a en 4.29b  

Links:   Frans Hals, Massa en Beatrix van der Laen (1622), Rijksmuseum Amsterdam. 

Rechts: detail van boom met wijnrank 
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 ‘Omnia vincit Amor’ 

De tweede wijze waarop de zogenaamde alles overwinnende liefde werd weergegeven, is die 

van het destijds veelgebruikte en bekende motief ‘Omnia vincit Amor’: liefde overwint alles. 

Dit ‘motto’ dat ook tegenwoordig nog in de volksmond gebruikt wordt, kent zijn herkomst in 

Vergilius’ uitspraak ‘Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori’, oftewel ‘liefde overwint 

alles; laten ook wij ons overgeven aan de liefde’.
149

 De overwinnende liefde wordt veelal 

weergegeven door een leeuw die getemd wordt door Cupido.  

 

Huwelijkspenningen met ‘Omnia vincit Amor’ 

Op de huwelijkspenningen binnen dit project is ‘Cupido met leeuw’ ook de meest 

voorkomende wijze waarop gerefereerd wordt aan het motto ‘Omnia vincit Amor”.  

Zowel op de algemene penning van Pieter van Abeele als op de tevens door hem vervaardigde 

persoonlijke huwelijkspenning van het echtpaar Bracke-Van Isendijck is het thema op 

dezelfde wijze uitgebeeld: op de voorzijde rijdt Amor op een leeuw met in zijn rechterhand 

een boog en in de linker de teugels. Het opschrift luidt: ‘Liefde dwingt het al’. Onder de 

leeuw is daarbij een distelplant weergegeven. Op de keerzijde wordt een staande man in 

vrouw in Romeinse kledij weergegeven die elkaar boven een rokend altaar de hand reiken. 

Daarbij staat geschreven ‘D’een hant wast d’andr’.
150

 Dit laatst genoemde opschrift is bij het 

thema dextrarum iunctio al eerder aangehaald. Zoals daar ook al gesteld gaan de woorden 

terug op een uitspraak van de Romeinse filosoof Seneca. De woorden staan kort gezegd voor 

de binnen het huwelijk zo gewenste aanwezigheid van ‘eendracht en naastenliefde in voor- en 

tegenspoed’.
151

 

[ zie ill. 4.30a en 4.30b ] 

 
 

                                                 
149

 Vergilius, Bucolica X, 69 (38 v.C.). 
150

 Pieter van Abeele, ‘Algemene huwelijkspenning’ (1685), inventarisnummer Geldmuseum: PE-01084 ; idem, 

‘Huwelijk van Henderick Bracke en Anna van Isendijck’ (1688), inventarisnummer Geldmuseum: 1958-0082. 

Een huwelijkspenning van ontwerper Johann Blum(1599-na 1662) is, afgezien van het altaar, naar alle 

waarschijnlijkheid hetzelfde opgebouwd: Johann Blum, ‘Huwelijkspenning’(z.j.), inventarisnummer 

Geldmuseum: GP-01080. 
151

 Zie ook de paragraaf ‘Dextrarum iunctio op huwelijkspenningen’ eerder dit hoofdstuk. 
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ill. 4.30a (voorzijde) en 4.30b (keerzijde): 

Pieter van Abeele, ‘Huwelijk van Henderick Bracke en Anna van Isendijck’ (1688) 

 

 

Een andere variant op de uitbeelding van het motief ‘Omnia vincit Amor’, is terug te vinden 

op een algemene, niet-gedateerde huwelijkspenning van Sebastian Dadler (1586-1657). Ook 

hier rijdt Amor op de voorzijde van penning op een leeuw. Ditmaal echter in het gezelschap 

van Psyche en omgeven door de daadwerkelijke zo goed als correcte en originele uitspraak 

‘AMOR VINCIT OMNIA’. Op de keerzijde reikt een jeugdig paar elkaar de hand omgeven 

door de Latijnse woorden ‘MANVS MANVM LAVAT’.
152

 Afgezien van Psyche en het 

‘originele’ Latijn in plaats van de Nederlandse vertalingen op Van Abeele’s penningen is het 

thema ook hier op eenzelfde wijze uitgebeeld. Hieronder zal duidelijk worden dat niet alleen 

de teksten hun herkomst ergens anders vinden, maar ook de afbeeldingen of beeldtaal op de 

genoemde huwelijkspenningen niet uniek genoemd kunnen worden voor het medium in 

kwestie. 

 

Omnia vincit amor: andere objecten 

Allereerst is het interessant een vroege verschijning van het thema ‘omnia vincit amor’ in een 

gebruiksvoorwerp te noemen. De tekst op een uit Deventer afkomstige vijzel uit 1597, maakt 

namelijk duidelijk dat het thema ook in andere varianten en verschijningsvormen in het 

zeventiende-eeuwse Holland terug te vinden is. Deze vijzel was hoogstwaarschijnlijk een 

huwelijkscadeau en draagt de tekst ‘liefd verwindt aldinck’, oftewel ‘liefde overwint alles.’ 

                                                 
152

 Sebastian Dadler (1586-1657), ‘Huwelijkspenning’(z.j.), inventarisnummer Geldmuseum: GP-01069. Helaas 

is er (bij het Geldmuseum) geen afbeelding beschikbaar om het beeld en de tekst die op de penning zichtbaar zijn 

op deze plaats te verduidelijken. 
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De verbinding van het thema met het huwelijk wordt hier dus, net als op de genoemde 

huwelijkspenningen, wederom duidelijk.
153

 

  In de al meerdere malen aangehaalde emblemataliteratuur is het thema ook in 

overvloed aanwezig. Zoals gezegd, is het motto afkomstig uit Vergilius’ Bucolica. Het 

embleem zelf kent echter ook een voorganger, in de vorm van embleem 106 ‘Potentissimus 

affectus amor’ in Andrea Alciato’s Emblematum liber. Hieronder is een afbeelding van dit 

embleem uit een herdruk (uit 1621) van Alciato’s werk afgebeeld. 
154

 Bij dit embleem wordt 

al wel duidelijk dat het thema in dezelfde hoedanigheid als op de penningen wordt 

weergegeven: bij Alciato zijn niet één maar twee leeuwen te zien die door Cupido, in een kar 

met een zweep, in bedwang worden gehouden. Cupido houdt de teugels in handen en beheerst 

aldus de leeuwen: de liefde overwint het gevaar en dus ‘Omnia vincit Amor’.  [ zie ill. 4.31 ] 

  Bij latere emblemen van onder meer Heinsius en Cats ziet men de exacte weergave 

zoals deze op de besproken penningen te vinden. Hier zit Cupido telkens bovenop op een 

leeuw met de teugels (en zijn pijl en boog) in de hand. Hieronder zijn ter verduidelijking de 

afbeeldingen van Heinsius’ emblemen uit 1607 en 1616 afgebeeld. Bij de vroegere Heinsius 

(1607/08) zijn Cupido en de teugels net iets anders afgebeeld dan bij een latere versie (1616), 

maar de samenstelling van de emblemen is verder overduidelijk hetzelfde. De subscriptio in 

de eerste versie complementeert het geheel en maakt, met in name de laatste twee zinnen, het 

verband tussen de leeuw en de liefde (Cupido) duidelijk.   [ zie ill. 4.32 en 4.33 ] 

Na de besprekingen van de penning en het zien van deze emblemen valt niet te betwijfelen dat 

het thema van ‘Omnia vincit Amor’ in het zeventiende-eeuwse Holland wijdverbreid was en 

dus niet uniek te noemen valt voor het medium huwelijkspenningen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ill. 4.31   

Andrea Alciato, ‘106. Potentissimus affectus amor’,in: 

idem(ed.), Emblematum liber (1531, herdruk: 1621) 

                                                 
153

 De vijzel in kwestie werd besproken in het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ (AVRO), aflevering Gallo 

Romeins Museum Tongeren (België), uitgezonden op 2 december 2009. De kunstenaar bleek onbekend. 
154

 Onder meer te vinden op de website met Alciato’s werk: ‘Emblema CVI: Potentissimus affectus amor’, op:  

onbekend ed., http://www.mun.ca/alciato/test1.html (geraadpleegd op: 17 augustus 2010). 
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ill. 4.32       ill. 4.33 
Daniël Heinsius, Embleem 1: ‘Omnia vincit amor’,  Daniël Heinsius, Embleem 25: ‘Omnia vincit  

in: Emblemata amatoria 1607/08.   amor’, in: Ambacht van Cupido, Jederduytsche  

poemata (1616) 

 

Subscriptio Daniël Heinsius, Embleem 1: ‘Omnia vincit amor’ in: Emblemata amatoria 1607/08:
 155

 

 

1. Omnia vincit amor. 

Den stercken ben ick sterck/ den sachten sachte banden  

End’ toomen werp’ ick om/ het smaeckt toch al mijn handen/  

Al wat de schoone son bestraelt: Het is een kindt  

Een kint/ een kint alleen/ dat soo veel mannen wint.  

Wat wonder ist dat haer de menschen overgheven  

In mijn ghebiet
 
/ als self de Leeuwen voor my beven?  

Wat strijdt ghy teghen my/ alst’ doch wel wesen moet/  

Waerom en leert ghy niet my commen te ghemoet?  

 

H. Grotius  

Vidi ego qui durum poßit frænare leonem:  

Vidi qui solus corda domaret Amor  

 

Vertaling: 

Voor de sterken ben ik te sterk.  

De zachte banden en teugels van de zwakkeren werp ik af.  

Alles onder de zon neem ik toch onder handen. 

Het is maar een kind dat zo veel mannen overwint.  

Is het geen wonder dat zoveel mensen zich aan mijn heerschappij overgeven,  

als zelfs de leeuwen voor mij beven?  

Wat strijd je toch tegen mij, als het uiteindelijk toch zo zal wezen.  

Waarom leer je niet aan mij toe te geven? 

 

H.Grotius 

Ik heb degene gezien die zelfs een woeste leeuw in toom zou kunnen houden, 

ik heb degene gezien die in zijn eentje harten zou kunnen temmen: Amor. 

 

 

 

 

                                                 
155

 Vertaling zoals deze te lezen is op: ‘D. Heinsius, Emblemata amatoria (1607/08), 1: Omnia vincit amor’ ’, op: 

onbekend ed.,  http://emblems.let.uu.nl/he1608001.html (geraadpleegd: 23 augustus 2010). 
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Voor zover het binnen het kader van dit onderzoek mogelijk was om van alle thema’s en 

motieven alle verschillende verschijningsvormen na te gaan en onder de loep te nemen, valt 

concluderend te stellen dat vrijwel alle elementen hun oorsprong kennen in andere media. 

Schilderijen, literatuur en in het bijzonder de destijds zeer populaire emblemataliteratuur was 

veelal de bron voor de penningkunstenaars. Daarbij werd voor de afbeeldingen en teksten 

dankbaar gebruik gemaakt van klassieke teksten (bijv. het motto ‘omnia vincit amor’ van 

Vergilius), traktaten als Cats’ Houwelick en andere soortgelijke bronnen. In sommige gevallen 

werd bestaande symboliek bijeengevoegd teneinde een soort allegorie op het huwelijk te 

creëren. Hierbij stonden de belangrijkste waarden van het huwelijkse leven centraal: de 

christelijke moraal, (eeuwige) trouw, naastenliefde, saamhorigheid en verbondenheid. 
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Conclusie 
 

In de inleiding opende ik met de stelling dat penningen over het algemeen een onbekend en in 

maar zeer beperkte kringen bemind fenomeen zijn. Die onbekendheid heb ik met dit 

onderzoek voor mijn lezers getracht om te buigen in interesse voor het onderwerp: penningen 

herbergen een schat aan informatie voor zowel historici als kunsthistorici, maar worden nog te 

vaak gezien als het ondergeschoven kindje van de numismatiek. Portretpenningen gelden 

vaak als één van de weinig overgeleverde bronnen voor het uiterlijk een vooraanstaande 

persoon, maar naast deze toevoeging aan de (kunst-)geschiedschrijving, hebben de 

verschillende soorten penningen nog zoveel meer te bieden. Dit geldt zeker en in het 

bijzonder voor de door mij uitgebreid behandelde familiepenningen in de categorie 

‘huwelijkspenningen’. 

  Huwelijkspenningen zijn een zeer grote bron van informatie te noemen: niet alleen 

kunnen ze dienen ter verduidelijking of bevestiging van genealogische gegevens als trouwdata 

of de correcte namen van de echtlieden, ook blijkt, zeker na dit onderzoek, dat de overige 

beeld- en tekstelementen bevatten, veel informatie en verwijzingen herbergen. De 

veelvoorkomende beeldtaal en teksten en de achterliggende symbolische betekenissen bij/van 

beide, houden veelal sterk verband met de heersende zeventiende-eeuwse normen, waarden en 

moraal wat betreft huwelijk en liefde. Kort gezegd speelt de christelijke beeldtaal daarbij vaak 

een grote rol. Deze zag men destijds als een juiste: de vele voorstellingen of tekst afkomstig 

uit de bijbel getuigden van een vroom, christelijk huwelijk dat voldeed aan alle christelijke, en 

dus ‘goede’, deugden. Zoals duidelijk is geworden in het laatste hoofdstuk zijn daarnaast de 

motieven die te maken hebben met naastenliefde (caritas), saamhorigheid of verbondenheid 

(dextrarum iunctio en wijnranken) en (eeuwige) trouw (wijnranken, omnia vincit amor) het 

meest voorkomend te noemen op de huwelijkspenningen. 

  Zoals al aan het einde van het laatste hoofdstuk al voorzichtig werd gesteld, is het 

medium huwelijkspenning daarbij niet het enige waarop de beeld- en tekstmotieven zijn terug 

te vinden. De emblemataliteratuur is daarbij vaak de plaats van herkomst voor de 

beeldelementen. De motieven die op het gebied van afbeeldingen vaak op de 

huwelijkspenningen te zien zijn, zijn tevens terug te vinden in de schilderkunst of in andere 

(beeldende) kunstvormen. Tekstelementen of opschriften zijn op hun beurt soms afkomstig 

van klassieke filosofen of (contemporaine) geschriften over liefde en huwelijk en ook op 

andere objecten weergegeven. Vaak is er sprake van een soort ‘samenraping’ van vele, al 
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bekende symbolen en elementen om ‘de boodschap van echt en trouw’ uit te dragen op de 

huwelijkspenning. Deze boodschap wordt daar allerminst minder sterk door: de vele 

uiteenlopende beeld- en tekstelementen die op de huwelijkspenningen voor komen zijn 

vrijwel stuk voor stuk tot de verbeelding sprekend te noemen. 

  Zoals in de inleiding al werd gesteld, is het spijtig te noemen dat er geen exacte 

kwantitatieve gegevens zijn over (zeventiende-eeuwse Nederlandse) huwelijkspenningen. 

Voor verder onderzoek naar de objecten zou het namelijk erg interessant te kijken naar de 

mate waarin ze voorkwamen in de Nederlanden van de zeventiende eeuw en hoe populair de 

huwelijkspenning nu eigenlijk was (en welke soorten huwelijkspenningen - bijvoorbeeld die 

ter ere van vijftigjarige huwelijksjubilea - nu precies de meeste populariteit genoten). Ook zou 

het voor dit onderzoek handig zijn geweest wanneer er meer duidelijkheid bestond over de 

hoeveelheid huwelijkspenningen die op dit moment nog ‘over’ zijn. Helaas zijn dit enkele 

hiaten in het onderzoek gebleken. Desondanks is het mijns inziens wel mogelijk gebleken het 

fenomeen huwelijkspenning en haar vele bijbehorende facetten te belichten en daarmee een 

goed antwoord te geven op de in de inleiding door mij gestelde vragen.  

  

In combinatie met een onderzoek naar de achtergrond van de echtlieden voor wie de 

huwelijkspenning is vervaardigd, maken de bevindingen op het gebied van beeld- en 

tekstelementen het in de meeste gevallen zelfs mogelijk een mooi verhaal achter (de 

echtlieden van) de penning te kunnen waarnemen. Een ‘dood’ object, een herinnering aan iets 

uit vervlogen tijden, (een deel van) het levensverhaal van mensen die zich al eeuwen niet 

meer in het rijk der levenden bevinden, gaat op deze manier leven: naar mijn mening, één van 

de hoogste doelen die onderzoek naar een kunstvorm kan bereiken. 
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