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Inleiding 

Het onderwerp van deze scriptie met de hoofdtitel Tot een heuglijk voorbeelt is de 

theologische betekenis en de visuele uitbeelding van Maria voor protestanten in de 17e eeuw 

in vergelijking met de katholieke traditie.1 De probleemstelling luidt als volgt: In hoeverre 

bestaat er een eigen protestantse beeldtaal van Maria in de 17e eeuw?  

 Een mooie herinnering aan een 17e-eeuws schilderij met een voorstelling van Maria en 

het kind in een bloemenkrans is de inspiratiebron van het onderwerp van deze scriptie. Dit 

katholieke beeld in het geheugen van een protestantse vrouw vormde de aanleiding tot een 

nadere verkenning van het huidige onderzoek naar Mariavoorstellingen. Groot was de 

verwondering dat er een protestantse mariologie bleek te bestaan. Volgens het katholieke 

Lexikon für Theologie und Kirche (LTK) is de mariologie ‘de dogmatische discipline die het 

geloof in Maria en de kerkelijke vroomheid aangaande Maria onderbouwt, ontvouwt en in de 

gezamenlijke geloofsleer integreert’.2 De protestantse encyclopedie Religion in Geschichte und 

Gegenwart (RGG) onderscheidt een katholieke, orthodoxe en evangelische mariologie.3  

Deze ontdekking van de mariologie genereerde de vraag hoe protestanten in de 17e eeuw over 

Maria dachten en hoe dit gedachtegoed vorm kreeg in de schilderijen.   

 Een nader literatuuronderzoek kwam uit bij twee belangrijke onderzoekers op het 

terrein van de markt van 17e-eeuwse schilderijen en religieuze voorstellingen, econoom en 

historicus John Michael Montias en kunsthistorica Angela Jager. Montias ontwikkelde een 

database uit 362 boedelinventarissen uit het Stadsarchief Amsterdam, die nu te vinden is 

onder de naam Montias Database.4 Hierop baseerde hij onder meer zijn bijdrage aan een 

congres over de relatie tussen geschiedenis en kunstgeschiedenis Works of art in seventeenth-

century Amsterdam. An analyses of subjects and attributions, een analyse van 

kunstverzamelingen uit 1991, waarbij hij zocht naar het verschil tussen rijkere en armere 

huishoudens.5 Dit onderzoek vormde de basis van Jagers proefschrift ‘Galey-schilders’ en 

‘dosijnwerck’. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in 

                                                           
1 Engelse vertaling A joyful example: Henry Hexham, Het groot woordenboeck : gestelt in 't Neder-
duytsch, ende in 't Engelsch (Rotterdam 1648): ‘heugelick = joyfull, glad, merrie’. Het woord ‘joyful’ 
betekent in het hedendaagse Engels nog steeds ‘verblijdend’, zodat de oorspronkelijke betekenis in deze 
vertaling herkenbaar is. 
2 Lexikon für Theologie und Kirche. VI (11 dln.; herz. ed.; Freiburg enz. 1997)1383, vertaling auteur. 
3 Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. V (9 
dln., herz. ed.; Tübingen 2002) 826-828. 
4 ‘The Frick collection. The Montias Database of 17th century Dutch art inventories’, research.frick.org. 
https://research.frick.org/montias/advancedSearchArt, laatst geraadpleegd op 13 juli 2021. 
5 J.M. Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam. An analyses of subjects and 
attributions’ in: D. Freedberg en Jan de Vries ed., Art in history. History in art (Santa Monica 1991) 331-
372.  

http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=groot
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=woordenboeck
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=gestelt
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Neder-duytsch,
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Neder-duytsch,
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=ende
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=Engelsch.
https://research.frick.org/montias/advancedSearchArt
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zeventiende-eeuws Amsterdam.6 Jager maakte een eigen selectie uit de Montias Database en 

ging met haar analyse van het goedkope marktsegment verder waar Montias in 1991 was 

geëindigd.7 Zowel Montias als Jager hielden zich bezig met het verschil tussen schilderijen in 

katholieke en protestantse huishoudens.8  

De Montias Database bleek een bruikbaar uitgangspunt te zijn voor een onderzoek 

naar Mariavoorstellingen, omdat deze onder andere doorzoekbaar is op onderwerp, 

godsdienst van de eigenaar, schilder, prijs en ruimte in huis. Uit een eerste analyse van de 

eigen selectie van de database, waarbij gezocht werd op het onderwerp Maria en godsdienst 

van de eigenaar, bleek dat er in een groot aantal huizen van protestantse eigenaren 

schilderijen met Mariavoorstellingen aanwezig waren (bijlage 1 en 2). Deze constatering is in 

tegenspraak met het algemeen heersende beeld dat de Reformatie Maria in de ban heeft 

gedaan en leidde tot de vraag in hoeverre er een eigen protestants beeld van Maria in de 17e 

eeuw bestaat.  

 Het antwoord op deze vraag kan niet gevonden worden op grond van de in de Montias 

Database geselecteerde schilderijen met Mariavoorstellingen, omdat de meeste schilderijen 

anoniem en daarom onvindbaar zijn. De enkele schilderijen waarvan de naam van de schilder 

bekend is, zijn moeilijk traceerbaar. De schilderijen waarbij een prijs vermeld staat, zijn 

meestal goedkoop en door de geringe kwaliteit verloren gegaan. Het gaat hier dus om een 

verdwenen corpus, dat mogelijk slechts gereconstrueerd kan worden door vergelijking met 

schilderijen met hetzelfde onderwerp en vanuit de context van de markt van 17e-eeuwse 

schilderijen. Vergelijkbaar is het onderzoek van Andrew Pettegree en Arthur van der Weduwen 

van de handel in boeken in de Gouden Eeuw. Zij ontdekten dat de meeste van deze boeken 

verdwenen zijn door het dagelijks gebruik. De reconstructie van deze verdwenen boeken lijkt 

op het proces van de reconstructie van de verdwenen schilderijen.9  

 Angela Jagers proefschrift is zeer bruikbaar, omdat het niet alleen een bijdrage levert 

aan het inzicht in het segment van de goedkope kunstmarkt, maar ook in het onderwerp van 

de schilderijen. Jager komt tot de conclusie dat eenvoudige huishoudens een voorkeur hebben 

voor religieuze scènes.10 Zij maakt ook enkele opmerkingen over voorstellingen van Maria en 

                                                           
6 Angela Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerck’. De productie, distributie en consumptie van goedkope 
historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam (Amsterdam 2016). 
7 Jager, ‘Galey-schilders’, 129. 
8 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam ’, 337-340; Jager, ‘Galey-schilders’, 141-146.  
9 Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen, vert. Frits van der Waa, De boekhandel van de wereld. 
Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw (Amsterdam en Antwerpen 2019) 155, 163, 164. 
10 Jager, ‘Galey-schilders’, 144. 
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verwijst hierbij naar onderzoek van Frauke Laarmann, die betoogt dat Maria met name in de 

eerste helft van de 17e-eeuw populair was en voor protestanten als voorbeeld diende.11  

 Omdat Jager en Laarmann niet uitgebreid ingaan op het protestantse beeld van Maria, 

wordt voor de reconstructie hiervan verder gezocht in de mariologie. Op dit terrein hebben 

John Exalto en Jaroslav Pelikan baanbrekend onderzoek verricht.12 Exalto plaatst in 

Gereformeerde heiligen de betekenis van Maria voor protestanten binnen de exempeltraditie 

en Pelikan geeft in Een geschiedenis van Maria de protestantse Maria een plaats binnen een 

algemeen kerkhistorisch overzicht.  

In deze scriptie worden de onderzoeksresultaten van Montias, Jager, Laarmann en 

andere onderzoekers samengebracht en nader geanalyseerd. Verder zal dit onderzoek het 

onterechte katholieke imago van Maria mogelijk kunnen bijstellen en door de focus op de 

protestantse beeldcultuur een bijdrage leveren aan de kennis van de visuele cultuur van de 17e 

eeuw. Tenslotte is het protestantse beeld van Maria heden onderbelicht. In de recente 

Mariatentoonstelling in het Museum Catharijneconvent in 2017 was hier weinig aandacht 

voor. Het themanummer van het museummagazine Catharijne naar aanleiding van deze 

tentoonstelling bevat slechts één artikel van één pagina van een protestants 

bijbelwetenschapper.13 De conservator op het terrein van het protestantisme van het 

Catharijneconvent merkte op dat er over dit onderwerp weinig is gepubliceerd en met deze 

scriptie zal deze lacune worden gevuld.14 

De onderzoeksvragen luiden als volgt: 

1. Welke onderwerpen over Maria waren populair op 17e-eeuwse schilderijen?  

2. Wat zegt de mariologie over de theologisch duiding van Maria voor protestanten in de 

17e eeuw in vergelijking met de katholieke traditie? 

3. Zijn er Mariavoorstellingen als protestants te identificeren, zodat er sprake is van een 

eigen protestantse beeldtaal? 

De scriptie wordt als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 gaat over de Montias Database als basis 

van dit onderzoek. Na een algemene inleiding wordt de totstandkoming van de eigen selectie 

van de Montias Database besproken (bijlage 1 en 2) en de gegevens hiervan geanalyseerd. Zij 

geven zicht op de context van Mariavoorstellingen die bestaat uit eigenaren, schilders en 

kunsthandelaars als actoren en uit schilderijen als handelswaar. De onderwerpen van de 

                                                           
11 Jager, ‘Galey-schilders’, 149-151. 
12John Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland 

(Nijmegen 2005); Jaroslav Pelikan, Een geschiedenis van Maria (Baarn 1997). 
13 Sybolt Noorda, ‘De menselijke dimensie. Maria: de stille kracht van het geloof’, Catharijne. Magazine 

van Museum Catharijneconvent. Maria 35 (2017) 1, 43.  
14 E-mail van Tanja Kootte, 17 april 2018.  
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schilderijen vormen de overgang naar hoofdstuk 2 en 3. Hierin wordt gezocht naar het 17e-

eeuwse gedachtegoed met de vraag wat de eigenaren geloofden bij het zien van die 

afgebeelde onderwerpen over Maria. In hoofdstuk 2 en 3 wordt op basis van de mariologie 

achtereenvolgens het katholieke en protestantse theologische gedachtegoed over Maria 

onderzocht. Hoofdstuk 4 gaat over het visuele beeld van Maria, waarbij wordt gekeken hoe dit 

gedachtegoed vormgegeven is op schilderijen. In de loop van het onderzoek is naast de derde 

onderzoeksvraag naar het bestaan van een eigen protestantse beeldtaal de vraag ontstaan 

naar een mogelijke oecumenische beeldtaal die zowel voor katholieken als protestanten 

acceptabel was. Als resultaat van het onderzoek wordt in bijlage 4 een lijst getoond van 

schilderijen die een indruk geven van de verdwenen Mariavoorstellingen in protestantse 

huishoudens.  
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1. Analyse van de Montias Database 

 

Een cijfermatig overzicht van een selectie van Mariavoorstellingen in boedelinventarissen uit 

de Montias Database vormt het uitgangspunt van deze scriptie (bijlage 1 en 2). John Michael 

Montias stelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een database samen met de gegevens 

uit handgeschreven boedelinventarissen uit de periode van 1597 tot 1681 van de Weeskamer, 

het Notarieel Archief en de Desolate Boedelkamer uit het Stadsarchief Amsterdam.   

 Helaas zijn niet alle gegevens van deze database betrouwbaar. Montias zegt zelf dat de 

gegevens uit inventarissen niet geheel betrouwbaar zijn.15 Het gaat hier om de ruimten waar 

de schilderijen hingen. Soms is er tijdsverschil tussen de dood van de eigenaar en het 

inventariseren van de boedel en dan kunnen de schilderijen verplaatst zijn. Ook zijn de ruimten 

niet nauwkeurig aangeduid, waarop in de paragraaf Ruimte nader zal worden ingegaan.16  

Montias vulde de database aan met biografische gegevens, waarvoor hij onderdelen van de 

boedel gebruikte. Boeken konden een indicatie zijn voor de denominatie van de eigenaar. 

Calvijns Institutie kwam bij voorbeeld alleen voor in protestantse huishoudens en een crucifix 

was te vinden in een huis van katholieken. Ook portretten van geestelijken zeiden iets over de 

denominatie van de bewoner van het huis. Als een eigenaar in de kerk was getrouwd, dan was 

hij waarschijnlijk protestants. Tenslotte was het boek Vroedschap van Amsterdam van Johan 

Elias voor Montias een bron voor de denominatie. Hij erkent dat de verschillende indicatoren 

tot fouten kunnen leiden, maar acht deze statistisch gezien te verwaarlozen.17 Ook twijfelt 

Montias vaak aan de godsdienst, wat wordt aangegeven met het woord probably. 

 Verder zet hij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de taxatiewaarde, omdat veel 

schilderijen werden getaxeerd door ongeletterde vrouwen, ‘gesworene taxeersters’. Deze 

vrouwen waren gemachtigd door het gemeentebestuur, maar op grond van hun 

handtekeningen vermoedt Montias dat de meesten van hun nauwelijks geschoold waren, 

zodat hij zich afvraagt of zij wel in staat waren om duurdere kunstwerken te taxeren. Hun 

beperkte expertise wordt bevestigd door het feit dat inventarissen met veel dure schilderijen 

werden getaxeerd door leden van het Sint Lucasgilde.18  

                                                           
15 John Loughman en John Michael Montias, Public and private spaces. Works of art in seventeenth-
century Dutch houses (Zwolle 2000) 14. 
16 Loughman en Montias, Public and private spaces, 14. 
17 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 337, 338. 
18 John Michael Montias, ‘Works of art in a random sample of Amsterdam inventories’ in: North, Michael 
ed., Economic history and the arts (Keulen enz. 1996) 73, 73 noot 9. 
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In de laatste decennia gebruiken kunsthistorici, met name Montias zelf, Angela Jager, Marten 

Jan Bok,  Eric Jan Sluijter en Frauke Laarmann  deze database om zicht te krijgen op de 

Amsterdamse kunstmarkt in de 17e eeuw.19  

 Ondanks de beperkingen is toch gekozen voor Montias database, omdat deze veel 

gegevens over schilderijen en hun eigenaren digitaal toegankelijk maakt en onder andere 

doorzoekbaar is op het onderwerp van de schilderijen en op de godsdienst van de eigenaren. 

De combinatie van de zoektermen title (Maria) en owner religion brengt het onderzoeksobject 

van deze scriptie in beeld:  Mariavoorstellingen in huizen van protestanten. Verder komen in 

deze database ook eenvoudige huishoudens voor, terwijl traditioneel kunsthistorisch 

onderzoek vaak alleen gebaseerd is op inventarissen van rijke eigenaren. Het feit dat Montias 

Database de periode tot 1681 omvat, biedt genoeg ruimte om een beeld kunnen vormen van 

de Mariavoorstellingen in de 17e eeuw.20 

 

1.1 Eigen selectie (bijlage 1 en 2) 

De geselecteerde Mariavoorstellingen uit de Montias Database – vervolgens aangeduid als 

‘eigen selectie’ – is terug te vinden in twee bijlagen:  Selectie uit de Montias database van 

Mariavoorstellingen in katholieke huizen (bijlage 1) en Selectie uit de Montias database van 

Mariavoorstellingen in protestantse huizen (bijlage 2).   

Eerst werd gezocht op het titelwoord ‘Maria’ met als resultaat een lijst met 480 voorstellingen 

van Maria, met name schilderijen, maar ook tekeningen en prenten. Daarna werden alleen 

schilderijen geselecteerd met een vermelding van de godsdienst van de eigenaar. Montias 

maakt bij religion onderscheid tussen rooms-katholieke en protestantse eigenaren en verdeelt 

de protestanten in gereformeerden, calvinisten (strengere contra-remonstranten), 

mennonieten, lutheranen en remonstranten.21 Dit maakte de tweedeling van de database 

                                                           
19 J.M. Montias, Art at auction in 17th century Amsterdam (Amsterdam 2002); John Michael Montias, 
‘Art dealers in the seventeenth-century Netherlands’, Simiolus 18  (1988), nr. 1/2, 244-256; John 
Michael Montias, ‘Artists named in Amsterdam inventories, 1607-80’, Simiolus 31 (2004-2005) nr. 4, 
322-347; J. Michael Montias, ‘Cost and values in seventeenth century Dutch art’, Art history 10 (1987) 
nr. 4, 45; Loughman en Montias, Public and private spaces, 53-69; Montias, ‘Works of art in a random 
sample’, 67-88; Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 331-372; Jager, ‘Galey-
schilders’; Marten Jan Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700. Supply and 
demand in the Dutch art market, 1580-1700 (Proefschrift Universiteit Utrecht, Utrecht 1994); Eric Jan 
Sluijter, ‘Ownership of paintings in the Dutch Golden Age’, in: Ronni Baer, ed., Class distinctions. Dutch 
painting in the age of Rembrandt and Vermeer, tent.cat. Museum of Fine Arts Boston (Boston 2015) 89-
111; 286-29; Frauke Laarmann, ‘Some thoughts on the public for religious history paintings in 
Amsterdam’, Presentatie. Artistic and economic competition in the Amsterdam art market, c. 1630 – 
1690. History painting in Rembrandt’s time. International Research Conference (Amsterdam 2011).  
20 Montias, ‘Works of art in a random sample’, 68; Jager, ‘Galey-schilders’, 130, 131. 
21 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 338: Montias bedoelde met ‘calvinisten’ 
de strengere contra-remonstranten onder de gereformeerden. 
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mogelijk in een lijst van rooms-katholieke en een lijst van protestantse eigenaren, wat nodig is 

voor het vergelijkend onderzoek van de Mariavoorstellingen. Voor het onderscheid tussen 

calvinisten en arminianen had Montias niet genoeg bewijsmateriaal.22 Dit onderscheid had 

voor deze scriptie juist interessant geweest, omdat arminianen mogelijk een ruimere opvatting 

over Maria hadden dan calvinisten. Het selectiecriterium ‘Maria’ omvat naast alleen Maria 

diverse combinaties met Maria, wat in paragraaf 1.2.7 duidelijk zal worden.  

 De woorden  ‘geboorte’ en ‘groetenis’ zijn later aan de selectiecriteria toegevoegd, 

omdat Maria deel uitmaakt van een voorstelling van de geboorte van Christus en groetenis 

verwijst naar de ontmoeting van Maria en Elisabeth. ‘Groetenis’ moet men niet verwarren met 

het thema ‘Engelse groet’ of ‘groet van de engel’ dat verwijst naar Mariaboodschap of 

annunciatie. Verder bleken er equivalenten van Maria als titelwoord in de database voor te 

komen, waardoor ook gezocht moest worden op ‘Marie(n)’, ‘Marya‘, ‘Marye(n)’, ‘Marrye’ en 

‘ons(e) lieve vrouw’, ‘lieve vrouw’, ‘Moeder Goots’ en Moeder Godts’. Tijdens het onderzoek 

zijn ook nog de onderwerpen kruis, kruisiging  en kruisafneming toegevoegd, omdat op veel 

van deze voorstellingen Maria aanwezig is. Ook hier bleken de 17e-eeuwse spellingvarianten 

een probleem. Het titelwoord met de spelling ‘cruijs’ leverde 24 schilderijen met het 

onderwerp kruis, kruisiging en kruisafneming op bij katholieken en 15 bij protestanten. Later 

werden op de varianten ‘cruys’, ‘kruijs’ en ‘kruys’ nog eens 11 voorstellingen bij katholieken en 

16 bij protestanten gevonden die niet allemaal meer in de selectie zijn opgenomen, omdat de 

eerste getallen voldoende aantonen dat ook protestanten kruisigingen aan de muur hadden. 

Uit deze groep zijn slechts één kruisiging en drie kruisafnemingen van protestanten 

opgenomen in de selectie, omdat ze een rol spelen in hoofdstuk 4. Hierdoor zijn er totaal 19 

kruisigingen bij protestanten. Het trefwoord crucifix is buiten beschouwing gelaten, omdat het 

vaak gebruikt wordt voor een devotioneel sculptuur of schilderij met alleen Christus, dat niet 

door protestanten werd geaccepteerd.  

 

1.2. Analyse van geselecteerde gegevens 

De eigen selectie van de Montias Database levert het materiaal voor de reconstructie van de 

fysieke context van de Mariavoorstellingen. Wie waren de eigenaren en de schilders? Hoe 

werden de schilderijen verkocht, waar kwamen ze terecht en in welke onderwerpen was men 

geïnteresseerd?  Het doel van de cijfermatige analyse is om een beeld te vormen van het grote 

aantal Mariavoorstellingen en van het belang hiervan. De tabellen zijn te vinden in bijlage 3. 

 

                                                           
22 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 337, 338. 
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1.2.1  Protestantse en katholieke eigenaren 

Bijlage 1 en 2 tonen respectievelijk 62 katholieke en 129 protestantse eigenaren. Opvallend is 

dat er in de selectie tweemaal zoveel protestantse als katholieke eigenaren van 

Mariavoorstellingen zijn en dat het hierbij gaat om 161 Mariavoorstellingen in katholieke 

huizen tegenover 264 – dus ruim anderhalf keer zoveel - bij protestanten. De afgeronde 

verhouding van 60 katholieke tegenover 120 protestantse eigenaren –  1/3 versus 2/3 – 

bevestigt de algemene schattingen dat in de 17e-eeuw circa 1/3 van de bevolking katholiek 

was. Deze getallen bevestigen ook het uitgangspunt van deze scriptie dat er sprake is van een 

groot aantal Mariavoorstellingen in protestantse huizen. Deze uitkomst lijkt niet te passen in 

het algemene beeld van Montias, Freedberg, Loughman en Jager dat katholieken meer 

religieuze schilderijen hadden dan protestanten, met een voorkeur voor voorstellingen uit het 

Nieuwe Testament.23 Op grond van dit beeld zou men juist meer Mariavoorstellingen bij 

katholieken verwachten. Deze tegenstrijdigheid nodigt uit tot nader onderzoek. Laarmann is - 

in de voetsporen van Jager – hier reeds mee begonnen.24  

 

1.2.2 Beroepen van eigenaren 

Van 36 katholieke eigenaren wordt het beroep vermeld, dat is dus meer dan de helft van het 

totale aantal van 62. Bij de 129 protestantse eigenaren gaat het om 93 vermeldingen. Deze 

percentages zijn hoog genoeg om een beeld te kunnen vormen van de beroepen van de 

eigenaren. In tabel 1 zijn de beroepen van de eigenaren ondergebracht in vier categorieën van 

de sociale stratificatie die Jager hanteert in haar proefschrift. Zij ontleende de indeling aan 

Paul Knevel. Het patriciaat omvat de regenten, de grote burgerij met een jaarinkomen vanaf 

1000 gulden, de rijke kooplieden, academici (o.a. advocaten, medici, stadspredikanten), de 

brede burgerij de kleine ondernemers, winkeliers, geslaagde ambachtslieden en ambtenaren, 

de smalle burgerij met een jaarinkomen tussen de 350 en 600 gulden de kleine winkeliers, 

ambachtslieden en kleine schippers.25 Over de sociale status van stadspredikanten zijn de 

meningen verdeeld. Hier is de predikant onder de brede burgerij geplaatst, omdat het 

plausibel lijkt dat het jaarsalaris van de meeste predikanten ver beneden de 1000 gulden lag.26 

                                                           
23 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 338, 339; Loughman en Montias, Public 
and private spaces, 48; Jager, ‘Galey-schilders’, 145. 
24 Jager, ‘Galey-schilders’, 151; Laarmann, Some thoughts.  
25 Jager, ‘Galey-schilders’, 67 tabel 3.4, 128. 
26 Sluijter, ‘Ownership of paintings’, 89; Willem Frijhoff en Marijke Spies, Bevochten eendracht. 
Nederlandse cultuur in Europese context (Den Haag 1999) 23; Gerrit Groenhuis, De predikanten. De 
sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor + 
1700 (Proefschrift Universiteit Utrecht, Groningen 1977) 133-147, Amsterdamse predikanten: 137. 
DBNL.  
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Dit overzicht laat zien dat er vooral veel zakenlieden in het bezit waren van 

Mariavoorstellingen. Dit lijkt vanzelfsprekend, omdat zij geld hadden om de schilderijen te 

kopen. Maar tabel 1 toont ook aan dat in de 17e eeuw veel kleine burgers Mariavoorstellingen 

hadden.  

Schilders kwamen zowel bij de brede als bij de smalle burgerij voor. Onder de 

eigenaren van de selectie vinden we de volgende schilders: Crispiaen Colijns, Pieter IJsacksen, 

Rembrandt, Jan Tenghnagel (tevens regent), Barent Teunisz. (de overleden man van Maritje 

Teunis27) en Cornelis van der Voort. Van hen kunnen Rembrandt, Tenghnagel en Cornelis van 

der Voort tot de brede burgerij gerekend worden. Uit Tenghnagels regentschap en zijn huis 

aan  ‘de Oude Heere Graft’ kan zijn welvarende positie worden afgeleid.28 Cornelis van der 

Voort moet als portretschilder goed hebben verdiend. Hij woonde in de voorname 

Jodenbreestraat naast het huis van Rembrandt. Na Van der Voorts dood kocht kunsthandelaar 

Hendrick Uylenburg het huis.29 Tot de brede burgerij behoorden ook de volgende eigenaren 

die kunsthandelaar waren: Lambert Hermansz Blaeuw, Cornelis Doeck, Matthijs Hals en 

Johannes de Renialme. Deze laatste kunsthandelaar was bekend en wordt in verschillende 

studies besproken.30 Cornelis Doeck is zowel kunsthandelaar als schilder. Hij is een van de drie 

kunsthandelaars die Jager heeft onderzocht.31 Het is voor dit onderzoek interessant dat de 

genoemde schilders en kunsthandelaars allen protestants zijn. 

De schilders verdienen vanwege hun dubbele rol van eigenaar én producent van 

Mariavoorstellingen extra aandacht. Tabel 2 geeft een overzicht van de inventarissen van de 

zes eigenaren die schilder waren. Deze hebben, evenals de meeste eigenaren, een gering 

aantal Mariavoorstellingen. Hun inventarissen tonen naast hun eigen bezit ook schilderijen van 

andere schilders voor de verkoop. Het is opmerkelijk dat in de inventaris van Crispiaen Colijns, 

Jan Tenghnagel en Cornelis van der Voort geen eigen werken voorkomen. Uit de database van 

het RKD blijkt dat Crispiaen Colijns ook kunsthandelaar was.32 Dat verklaart het grote aantal 

items met relatief veel Mariavoorstellingen (14) in zijn inventaris. Met uitzondering van 

                                                           
27 Montias Database, inv. nr. 995. 
28 Montias Database, inv. nr. 1214. 
29 ‘Cornelis van der Voort’, rkd.nl, 2 juni 2020. 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=voort%2C+cornelis+van+der+&start=1, laatst 
geraadpleegd op 14 februari 2021. 
30 Jager, ‘Galey-schilders’, 26, 27, 39, 40; Montias, ‘Artists named’, 331-333;  Montias, ‘Works of art in 
seventeenth-century Amsterdam’, 333, 345; Sluijter, ‘Ownership of paintings’, 90. 
31 Jager, ‘Galey-schilders’, 23-24, 32-34. 
32 ‘Crispiaen Colijn’, RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. 
https://rkd.nl/en/explore/artists/record?query=colijn%2C+crispiaen&start=0, laatst geraadpleegd op 12 
november 2019. 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=voort%2C+cornelis+van+der+&start=1
https://rkd.nl/en/explore/artists/record?query=colijn%2C+crispiaen&start=0


14 
 

Rembrandt hebben de schilders ook veel anonieme werken. Dit bevestigt dat er veel vraag was 

naar goedkope schilderijen. 

In de inventarissen van kunsthandelaars is hun winkelvoorraad te zien. Jager onderzocht 

de boedelinventarissen van de kunsthandelaars Jan Fransz. Dammeroen, (1646), Cornelis 

Doeck (1666/1668) en Hendrick Meijeringh (1639-1687) om inzicht te krijgen in de thematiek 

van historiestukken in het goedkopere marktsegment dat zij vertegenwoordigden. Vervolgens 

wilde zij weten wie de eigenaars waren van deze goedkope historiestukken. Met dat doel 

maakte ze een selectie van 1650-1699 uit de Montias Database (1597-1681) en de Getty 

Provenance Index (1620-1798). In deze selectie heeft Jager geen schilders en kunsthandelaars 

opgenomen, omdat hun winkelvoorraden niets zeggen over de eigenaren en daarom een 

vertekend beeld zouden geven.33 De onderzoeksvraag van deze scriptie is echter gericht op 

Mariavoorstellingen. Opname van kunsthandelaars en schilders is in dit geval wel zinvol, 

omdat hun winkelvoorraad een goed beeld geeft van de thematiek en prijs van de 

Mariavoorstellingen die op de markt waren. In paragraaf 1.5 zal verder worden ingegaan op de 

rol van kunsthandelaars.  

Uit deze paragraaf volgt de conclusie dat Mariavoorstellingen uit de selectie in het bezit 

waren van mensen uit alle lagen van de bevolking.  

 

1.2.3  Schilders 

Opvallend is het grote aantal anonieme schilderijen in de selectie van Mariavoorstellingen, 

namelijk  144 van totaal 161 schilderijen bij katholieken en 226 van totaal 264 bij protestanten, 

dat is respectievelijk 89,44 % en 85,61 %. Hieruit volgt de conclusie dat het aantal anonieme 

Mariavoorstellingen bij protestanten en katholieken percentueel gezien gelijk is. Bij 17 

schilderijen van katholieken en bij 38 schilderijen van protestanten wordt de naam van een 

schilder vermeld. Dit kan gaan om een gesigneerd, een toegeschreven schilderij of een kopie. 

Tabel 3 en 4 geven een overzicht van de vermelde schilders bij katholieken en protestanten. 

Slechts drie schilders komen zowel bij een katholieke als een protestantse eigenaar voor, 

namelijk Pieter Aertsen, Jan Symonsz. Pynas en Jan van Scorel. Zoveel verschillende namen in 

zo’n kleine selectie zegt iets over het enorm grote aantal schilders op de 17e-eeuwse 

kunstmarkt. Bovendien is het opmerkelijk dat in deze kleine selectie de diverse soorten 

schilders vertegenwoordigd zijn, te weten oude meesters en contemporaine schilders uit 

binnen- en buitenland. De vele anoniemen vormen met de in tabel 3 en 4 vermelde schilders 

uit de selectie een afspiegeling van de markt van 17e-eeuwse schilderijen. Deze analyse 

                                                           
33 Jager, ‘Galey-schilders’, 23, 129-131. 
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bevestigt het beeld dat Eric Jan Sluijter, Willem Frijhoff, Maarten Prak en Angela Jager 

schetsen in hun onderzoek naar de 17e-eeuwse kunstmarkt in  Amsterdam.34  

Montias onderzocht de sequentie van geïdentificeerde schilders. Vier schilders uit de 

selectie horen bij de 31 meest voorkomende namen in Amsterdamse inventarissen tussen 

1607 en 1680: Rembrandt, Hendrick Goltzius, Abraham Bloemaert en Cornelis van 

Poelenburgh. Dit zegt iets over de reputatie van deze schilders.35  Het overzicht toont aan dat 

er ook aan de bovenkant van de markt behoefte was aan Mariavoorstellingen. 

De denominatie van de schilders in niet altijd te achterhalen. Sommige schilders zijn 

waarschijnlijk katholiek, omdat ze uit Italië of de Zuidelijke Nederlanden komen en/of veel 

katholieke voorstellingen hebben geschilderd, bij voorbeeld de kroning van Maria. In het 

overzicht treffen we bij 5 katholieke eigenaren werk aan van een protestantse schilder en bij 

14 protestanten hingen schilderijen van een katholieke schilder. Deze uitkomst bevestigt de 

constatering uit de bachelorscriptie van de auteur, dat de 17e-eeuwse kunstmarkt werd 

bepaald door een multi-confessionele context, waarin de denominatie van de schilder weinig 

invloed had op de productie van schilderijen, wat doet veronderstellen dat dit ook gold voor 

Mariavoorstellingen.36  

Een korte terugblik in het verleden is relevant voor een beter beeld van de 

Mariavoorstellingen. De grote toename van schilders begon al in de 16e eeuw na de val van 

Antwerpen in 1585. Onder de immigranten uit het Zuiden waren veel schilders.37 Volgens Eric 

Jan Sluijter waren dat vooral schilders van een lager niveau die goedkope schilderijen als 

consumptiegoederen aanboden. Bovendien brachten de immigranten de gewoonte met zich 

mee om hun huizen te decoreren met schilderijen, wat een enorme stimulans vormde voor de 

kunsthandel.38  

De goedkope schilderijen zijn terug te vinden in de vele anonieme schilderijen in 

inventarissen van eenvoudige huishoudens, wat ook zichtbaar is in de selectie (bijlage 1 en 2). 

Het is aannemelijk dat de meeste van de verdwenen Mariavoorstellingen tot deze categorie 

behoorden. Jager spreekt in haar proefschrift over ‘galey-schilders’ die in dienst van 

                                                           
34 Eric Jan Sluijter, Rembrandt’s rivals. History painting in Amsterdam 1630-1650. Oculi 14 (Amsterdam 
en Philadelphia 2015); Willem Frijhoff en Maarten Prak ed., Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van 
de wereld 1578-1650 II-1 (Amsterdam 2004); Jager, ‘Galey-schilders’.  
35 Montias, ‘Artists named’, 326, tabel 2.  
36 Corrie H. Kleijnendorst, De bevrijding van Petrus van Hendrick ter Brugghen. Methodische stappen op 
zoek naar de religieuze betekenis (Bachelorscriptie Open Universiteit, Heerlen 2013) 17; Xander van Eck, 
Clandestine splendor. Paintings for the catholic church in the Dutch republic. Studies in Netherlandish art 
and cultural history 9 (Zwolle 2007) 15.  
37Willem Frijhoff en Maarten Prak ed., Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de wereld 1578-1650. 
II-1 (Amsterdam 2004) 299, 312. 
38 Sluijter, Rembrandt’s rivals, 10-11, 20. 
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kunsthandelaars aan de lopende band ‘dosijnwerck’ produceerden dat zij definieert als 

‘goedkope dertien-in-een-dozijn schilderijen van geringe kwaliteit’.39 Jager onderzoekt vooral 

historiestukken, omdat deze in grote hoeveelheden voorkomen in inventarissen van 

kunsthandelaars en boedelinventarissen. De Mariavoorstellingen passen in de werkdefinitie 

van Jager, omdat het ‘figuurstukken’ zijn, ‘gebaseerd op teksten met onderwerpen uit de 

Bijbel’.40 De door Jager vermelde galey-schilder Leonard (Leendert) de Laeff komt met een 

Geboorte ook in de selectie voor, in de inventaris van kunsthandelaar Cornelis Doeck.41 

Volgens Jager heeft De Laeff, van wie de meeste schilderijen verloren zijn gegaan,  voor 

Cornelis Doeck gewerkt.42 Een van De Laeffs bewaarde werken is een gesigneerde en 

gedateerde Kruisafname (166[5]).43 Dit schilderij is een belangrijke vondst, omdat de figuur van 

Maria op dit werk een indicatie kan zijn van de manier waarop zij is voorgesteld op De 

Geboorte, een verdwenen schilderij uit de selectie.  

Jager brengt de vele anonieme schilderijen slechts terloops ter sprake, terwijl deze 

toch een belangrijke rol spelen in het algemene beeld van de onderkant van de Amsterdamse 

kunstmarkt.44 Al zijn zij erg slecht te achterhalen, verdienen ze toch een plaats in het 

onderzoek.  

In het 17e-eeuwse Amsterdam vestigden zich ook getalenteerde schilders, van wie 

Rembrandt (1606-1669) het meest bekend is. Eric Jan Sluijter beschrijft in Rembrandt’s rivals 

de meer en minder succesvolle schilders rondom de grote meester die hun maatstaf was.45 

Vele schilders uit Nederland en daarbuiten kwamen naar Amsterdam, dat naast Italië het 

nieuwe centrum werd voor de historieschilderkunst. De schilders gingen in bepaalde wijken bij 

elkaar wonen, wat de concurrentie ten goede kwam.46  

Omdat ruim 86% van de schilderijen anoniem is, vormen de schilderijen met de naam 

van een schilder het enige aanknopingspunt voor een reconstructie van de 

Mariavoorstellingen in hoofdstuk 4. Zij kunnen een indicatie zijn van hoe de verdwenen 

anonieme schilderijen met hetzelfde onderwerp er mogelijk hebben uitgezien. Er is 

waarschijnlijk één schilderij uit de selectie bewaard gebleven, namelijk De kruisiging met Maria 

en Johannes van Hendrick ter Brugghen uit de winkelvoorraad van Johannes de Renialme.47 

                                                           
39 Jager, ‘Galey-schilders’, 511, 9. 
40 Jager, ‘Galey-schilders’, 131. 
41 Montias Database, inv. nr. 532. 
42 Jager, ‘Galey-schilders’, 319, 320: de inventaris bevat 74 historiestukken van Leonard de Laeff.  
43 Jager, ‘Galey-schilders’, 419. 
44 Jager, ‘Galey-schilders’, 75, 77, 126, 149, 159. 
45 Sluijter, Rembrandt’s rivals, 22. 
46 Sluijter, Rembrandt’s rivals, 11, 14, 16-17. 
47 Montias Database,  inv. nr. 180. 
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1.2.4  Prijs 

In de inventarissen worden van de schilderijen niet de afmetingen, maar van een groot aantal 

wel de prijs vermeld. Bij de volgende analyse van de prijs zijn de 39 schilderijen van 

kunsthandelaar De Renialme weggelaten, omdat de prijzen van de winkelvoorraad een 

vertekend beeld zouden geven van de getaxeerde prijzen van schilderijen van de eigenaren. 

Het gaat om 5 schilderijen van minder dan 10 gulden en 34 schilderijen van 10 gulden of meer, 

waarvan 6 duurder dan 100 gulden. Tabel 5 toont het aantal schilderijen per getaxeerde 

waarde in guldens. Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, zijn de prijzen niet altijd 

betrouwbaar. Een inventaris met veel dure schilderijen werd door schilders, kunsthandelaars 

en leden van het Sint Lucasgilde  getaxeerd, zodat deze prijzen het meest betrouwbaar zijn.48 

Bij de katholieke selectie wordt bij 61 van totaal 161 schilderijen en bij de protestanten bij 93 

van totaal 225 schilderijen een prijs vermeld, dus bij minder dan de helft.49 Het percentage is 

bij katholieken en protestanten praktisch gelijk. 

Tabel 5 maakt direct de grote spreiding van de prijzen duidelijk. Mariavoorstellingen 

blijken dus in alle prijsklassen voor te komen. Opvallend is verder het relatief grote aantal 

goedkope schilderijen bij katholieken en protestanten, waarvan respectievelijk 10 en 11 

schilderijen van ca. 1 gulden. Bij katholieken zijn er 38 schilderijen goedkoper dan 10 gulden en 

bij protestanten 60, dus ruim meer dan de helft. Deze analyse  bevestigt het onderzoek van 

Jager en Sluijter. Jager trof zowel in bescheiden als in welvarende huishoudens een groot 

aantal schilderijen aan met religieuze onderwerpen met een getaxeerde waarde van 1 tot 5 

gulden en Sluijter signaleert een grote hoeveelheid Bijbelse voorstellingen bij ambachtslieden 

en handelaars.50 Het gaat in al deze analyses alleen over getaxeerde schilderijen. Omdat in 

eenvoudige huishoudens vaak geen geld was om de boedel te laten inventariseren, is het 

aannemelijk dat er nog veel meer ongetaxeerde goedkope schilderijen waren. 

Corresponderend met het aantal goedkope schilderijen zijn er bij katholieken 23 en bij 

protestanten 33 schilderijen van 10 en meer gulden. Jager treft vooral bij rijkere mensen veel 

Maria’s aan. De dure Mariastukken van oude meesters waren mogelijk verkregen door erfenis 

en fungeerden meer als statussymbool dan als devotiestuk. De goedkope Mariavoorstellingen 

zouden door rijke katholieken wel, maar door protestanten niet voor devotie zijn gebruikt.51  

 Uit deze paragraaf volgt de conclusie dat de verhouding tussen getaxeerde en niet 

getaxeerde schilderijen bij katholieken en protestanten ongeveer hetzelfde is, namelijk ruim 

                                                           
48Montias, ‘Works of art in a random sample’, 73. 
49 Totaal aantal van protestantse eigenaren min 39 schilderijen van De Renialme: 264-39=225. 
50 Jager, ‘Galey-schilders’, 13, 23, 155, 156: tabel 5.7; Sluijter, ‘Ownership of paintings’, 106. 
51 Jager, ‘Galey-schilders’, 149, 150, 155. 
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minder dan de helft. Bovendien waren er zowel in het goedkope als in het duurdere 

marktsegment Mariavoorstellingen te vinden. Het grote aantal goedkope schilderijen dat 

meestal door minder getalenteerde schilders is vervaardigd, verklaart gedeeltelijk het grote 

aantal verdwenen schilderijen.  

In de voorgaande paragrafen werd het bestaan van een grote hoeveelheid en dus ook het 

grote belang van Mariavoorstellingen geconstateerd. Dit roept de vraag op hoe die grote 

hoeveelheid ontstond. 

 

1.2.5  Kunsthandelaars 

Binnen het 17e-eeuwse decor van de economische en culturele bloei van Amsterdam hebben 

kunsthandelaars een grote rol gespeeld bij het ontstaan van de grote hoeveelheid schilderijen.  

In de selectie van Mariavoorstellingen komen ook enkele inventarissen voor van 

kunsthandelaars, zoals in paragraaf 1.2.2 reeds is opgemerkt. Het betreft de vier protestantse 

kunsthandelaars Hermansz. Blaeuw, Cornelis Doeck, Matthijs Hals en Johannes de Renialme. 

Tabel 6 laat een overzicht zien van de relevante gegevens uit hun inventarissen. Van het bezit 

van Johannes de Renialme zijn er twee inventarissen, uit 1640 van zijn schilderijen op de zolder 

van Lambert Massa en uit 1657 na zijn overlijden.52 Op zich is het al bijzonder dat protestantse 

kunsthandelaars ‘katholieke’ Mariavoorstellingen verkochten. De Maria’s  maken maar een 

beperkt deel uit van het totaal aantal schilderijen, namelijk bij Blaeuw 2 van totaal 157, bij 

Doeck 7 van totaal 603, bij Hals 1 van totaal 113 en bij De Renialme 8 van totaal 125 (in 1640) 

en 31 van 581 (in 1657). De enige Mariavoorstelling van Matthijs Hals is een triptiek dat 

waarschijnlijk een tweedehands huisaltaar was. Het geringe percentage komt overeen met het 

kleine aantal Mariavoorstellingen in verhouding tot het totaal aantal schilderijen in de overige 

inventarissen.   

Een korte beschrijving van de context van de kunsthandelaars zal de ontwikkeling van 

de Amsterdamse kunsthandel en de rol van kunsthandelaars duidelijk maken. Amsterdam 

groeide – met de Beurs - in de 17e eeuw uit tot handelscentrum van Europa, waarin de 

kunsthandel een belangrijke plaats innam.53 Deze was door de Reformatie ingrijpend 

veranderd. De kunst was verplaatst van de kerk naar de woning. Kerkelijke opdrachten hadden 

plaatsgemaakt voor aankopen van gewone burgers. Er ontstond een massamarkt in 

schilderijen voor een brede sociale groep met nieuwe distributiekanalen met naast de 

schilderswerkplaats, de (jaar)markt, tweedehandsmarkt en kunsthandelaars. Ook werden 

                                                           
52 Montias Database, Blaeuw: inv. nr. 101; Doeck: inv. nr. 532; De Renialme: inv. nr. 1040 (1640), 
Lambert Massa: introduction en inv. nr. 180 (1657). 
53 Sluijter, Rembrandt’s rivals, 7. 
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schilderijen verkocht door winkeliers en kooplieden en in herbergen. Marskramers en 

uitdraagsters – verkoopsters van tweedehands goederen – verkochten schilderijen uit het 

goedkoopste marktsegment afkomstig uit boedelinventarissen.54 Tenslotte werden er ook op 

kermissen en via loterijen schilderijen verhandeld.55 Reinalda Kosse staat in haar 

doctoraalscriptie stil bij verlotingen (rijfelarijen) van schilderijen, onder andere in Amsterdam, 

waar de rijfelarijen in 1630 en 1648 door het Sint Lucasgilde werden verboden. Op prijslijsten 

van loterijen zijn ook enkele voorstellingen van Maria te vinden. Opvallend zijn de vrij hoge 

prijzen van deze Maria’s.56  

            In de jaren 1630-1640 komt de kunsthandel tot bloei. Jager gaat in haar proefschrift 

Galey-schilders uitvoerig in op het leven en werk van Jan Fransz. Dammeroen, Cornelis Doeck 

en Hendrick Meijeringh, drie Amsterdamse kunsthandelaars uit de onderkant van de 

kunstmarkt die reeds in paragraaf 1.2.2 ter sprake kwamen. De boedelinventarissen van 

Dammeroen en Meijeringh bevatten elk drie en die van Doeck, die opgenomen is in de 

Montias Database, zeven Mariavoorstellingen.57  Deze kunsthandelaars waren gevestigd op de 

Kloveniersburgwal in de buurt rond de Nieuwmarkt, het kunst- en handelscentrum van 

Amsterdam, waar ook veel schilders - zoals Rembrandt - en kunstgerelateerde ambachtslieden 

woonden. Hier werd driemaal per jaar de jaarmarkt gehouden, waar ook schilderijen te koop 

werden aangeboden. Na 1640 verhuisden de schilders uit het topsegment naar de pas 

aangelegde grachtengordel.58  

 Zes van de tien kunsthandelaars die Montias onderzocht, behoorden ook tot dit 

goedkope marktsegment.59 Drie van hen, Lambert Blaeuw, Matthijs Hals en Cornelis Doeck 

komen in de selectie voor (tabel 6). Montias brengt Blaeuw en Doeck onder bij de galey-

schilders en Hals, die veel schilderijen van schilders uit Haarlem bezat, bij een iets hoger 

marktsegment. Deze kunsthandelaars hadden vaak vaste schilders in dienst, zoals blijkt uit de 

inventarissen.60  

                                                           
54 Jager, ‘Galey-schilders’, 10-13. 
55 F. van Heek, ‘Bloei en ondergang van de Hollandse zeventiende-eeuwse landschapsschilderkunst 
(1620-1670). Artistiek isolement-integratie-creativiteit. Een sociologische beschouwing’, Mens en 
maatschappij 54 (1979) 2, 134. 
56 Reinalda Kosse, Een raere loterye. Het verloten van schilderijen in de zeventiende eeuw 
(Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, Utrecht 1992) 13. 14, 31, 38-40, 110. nr. 24 (F 28), 42 (F 125); 
112,nr. 96 (F 40). 
57 Jager, ‘Galey-schilders’, Dammeroen: 29-32, Maria’s: 193, 195,196; Doeck: 32-34, Maria’s: 204, 211-
213, 216, 220, 221; Meijeringh: 35-39, Maria’s: 247, 248, 258; Montias Database, inv. nr. 532. 
58 Jager, ‘Galey-schilders’, 27, 28. 
59 Montias, ‘Art dealers’, 244-256. 
60 Montias, ‘Art dealers’, 252. 
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 Er waren ook kunsthandelaars aan de top van de markt, zoals Johannes De Renialme 

en Gerrit Uylenburgh die volgens Jager ‘gentleman-dealers’ kunnen worden genoemd. Maar 

De Renialme die evenals Dammeroen, Doeck en Meijeringh op de Kloveniersburgwal woonde, 

had ook veel goedkope en anonieme werken.61 Het gevarieerde aanbod in prijsklasse komt 

overeen met de dure, goedkope en anonieme Mariavoorstellingen in de selectie. Montias 

betoogt dat De Renialme en Uylenburgh schilderijen aanboden uit Nederland, Vlaanderen en 

Italië, van begin 16e eeuw tot aan de eigen tijd. Zij hadden geen vaste schilders in dienst en de 

meeste schilders kwamen van buiten Amsterdam.62 Gerrit Uylenburgh, die ook schilder was, 

verkocht met name voor een rijk publiek beroemde contemporaine en oude meesters.63 Dit 

gevarieerde beeld is terug te vinden in het overzicht van de schilders uit de selectie (tabel 3 en 

4).  

Naast de anonieme markt bleven enkele schilders – vooral portret- en fijnschilders – 

afhankelijk van patronage. Zij werkten voor een kleine groep rijke verzamelaars. Dit waren 

werken vanaf ca. 400 gulden. In het duurdere marktsegment bepaalde de reputatie van de 

schilder de prijs.64 In de selectie komt alleen in de winkelvoorraad van Johannes de Renialme 

een schilderij voor van boven de F 200, namelijk een kruisafneming van Rembrandt van F 400.  

 Uit deze paragraaf volgt de conclusie dat in het 17e-eeuwse Amsterdam 

kunsthandelaars als intermediair optraden tussen schilders en kopers, waardoor de 

schilderijen terechtkwamen in de huizen van zowel rijke als minder vermogende mensen. Er 

was een grote behoefte aan goedkope schilderijen, waar veel kunsthandelaars op inspeelden, 

wat blijkt uit hun grote voorraad werken van galey-schilders. Mariavoorstellingen vormden 

een vast onderdeel van deze handel in schilderijen.  

De voorafgaande paragrafen gingen over eigenaren, schilders en kunsthandelaars, dus over de 

mensen die bij de koop en verkoop van schilderijen betrokken waren. De volgende paragrafen 

gaan in op de schilderijen zelf, te beginnen met de ruimten van het huis waar ze werden 

opgehangen. 

 

1.2.6  Ruimte 

Het is belangrijk om uitgebreid in te gaan op de plaats van schilderijen in het huis, omdat de 

ruimte mogelijk ook een antwoord kan geven op de vraag naar het belang en de functie van de 

                                                           
61 Jager, ‘Galey-schilders’, 27, 39, 40. 
62 Montias, ‘Art dealers’, 252. 
63 Jager, ‘Galey-schilders’, 26; Friso Lammertse en Jaap van der Veen, Uylenburgh & Zoon. Kunst en 

commercie van Rembrandt tot De lairesse 1625-1675, tent.cat. Dulwich Picture Gallery Londen en 
Museum Het Rembrandthuis Amsterdam (Zwolle en Amsterdam 2006) 207-210, 239-252.  
64 Montias, ‘Cost and values’, 462; Jager, ‘Galey-schilders’, 25. 
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grote hoeveelheid Mariavoorstellingen. De plaatsing van de schilderijen kan namelijk een 

aanwijzing zijn of zij voor bezoekers van de bewoners (vrienden, niet directie familieleden, 

zakenrelaties) of voor eigen gebruik bedoeld waren. Het gaat in deze paragraaf daarom om de 

vraag of de schilderijen in publieke ruimten hingen, of in privéruimten waar bezoekers niet 

welkom waren, of dat het mogelijk om de opstelling van een huisaltaar ging. De Montias 

Database geeft informatie over de ruimten. Van de 161 schilderijen van de katholieke en 264 

van de protestantse selectie worden respectievelijk 93 en 163 ruimten vermeld, dus van meer 

dan de helft. Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, merken Montias en Loughman op dat in 

de database de ruimten waar de schilderijen hingen niet nauwkeurig zijn aangegeven. Zo is het 

niet duidelijk of een ‘voorcamer’ aan de voor- of achterzijde van het huis is. Verder lijken 

‘beste camer’, ‘groote camer’ en ‘sael’ dezelfde ruimte aan te duiden.65 De ‘grote zaal’, die 

beide onderzoekers niet vermelden, is in tabel 7 hierbij gevoegd, omdat het aannemelijk is dat 

deze naam naar deze ruimte verwijst. Men is het wel eens over het begrip voorhuis, dat men 

tot het midden van de 17e eeuw via de voordeur betrad en over het comptoir waarmee een 

kantoorruimte wordt bedoeld.66  

Uit de afwijkende benamingen van de ruimten in de inventarissen blijkt dat de 17e-

eeuwse huizen er anders hebben uitgezien dan de hedendaagse huizen. Architect Philips 

Vingboons (1607-1678) heeft in de ontwikkeling van de Amsterdamse huizen een grote rol 

gespeeld.67 

 Een korte schets van het interieur van de huizen zal een bijdrage leveren aan het 

visuele beeld van de plaats waar de schilderijen hingen. Vóór 1650 had de gewone 

burgerwoning een drievoudige plattegrond: voorhuis als werkruimte en binnenhaard met 

open haard om te koken en in de winter om te slapen, achterkamer en bovenverdieping als 

woonruimte. Een lange gang liep naast binnenhaard en achterkamer naar de achtergevel. 

Daarna werd de keuken verplaatst naar de achterkamer of kelder en werd de binnenhaard een 

binnenkamer.68 Vervolgens werd het voorhuis steeds kleiner, waardoor er ruimte vrijkwam 

voor zijkamers.69 Ook ontstond het insteekvertrek boven de binnenhaard, waardoor de keuken 

lager kwam te liggen en niveauverschil binnen het huis optrad.70 Een voorbeeld van een 

                                                           
65 Loughman en Montias, Public and private spaces, 14, 15.  
66 Loughman en Montias, Public and private spaces, 53. 
67 R. Meischke en H.J. Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis van 1300 – 1800. Vijftig jaar Vereniging 
‘Hendrick de Keyser’ (Haarlem 1969); Koen Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678) (Zutphen 1989); 
Loughman en Montias, Public and private spaces.  
68 Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis, 95, 97-98; Loughman en Montias, Public and 
private spaces, 23. 
69 Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis, 99; Ottenheym, Philips Vingboons, 75; Loughman 
en Montias, Public and private spaces, 27, 28. 
70 Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis, 100, 101.  
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woonhuis uit het begin van de 17e eeuw is het Rembrandthuis, dat naar het 17e-eeuwse model 

is gereconstrueerd (afb. 1). Op afbeelding 2 is te zien hoe men vanaf de voordeur direct in het 

voorhuis kwam.  

 

 

Afb. 1 Campen, Jacob van, Rembrandthuis, 1628, Amsterdam (foto: https://museumtijdschrift.nl/artspot/museum-
het-rembrandthuis/, laatst geraadpleegd op 15 oktober 2019). 

 

 

Afb. 2 Rembrandthuis, voorhuis, met doorkijk naar zijkamer rechts.  

(foto: https://www.rembrandthuis.nl/voorhuys-cover-2/, laatst geraadpleegd op 15 oktober 2019). 

 
Tenslotte ontstond uit het smalle voorhuis de gang die rond 1650 de overgang markeert naar 

een nieuwe indeling van het woonhuis. Via de voordeur kwam men in de gang die toegang gaf 

tot de zaal en het trappenhuis. Na 1650 werden ook de zijkamers breder. In de 2e helft van de 

17e eeuw bleef het eenvoudige woonhuis onveranderd. Maar het grotere huis kreeg een 

vrijstaand achterhuis in plaats van de achterkamer. Ook kwam er uitbreiding in de breedte en 

ontstonden dubbele huizen. Het trappenhuis werd in de loop van de eeuw steeds rijker 

gedecoreerd. De volgende plattegronden zijn een voorbeeld van het vroege model (afb. 3).71 

 

                                                           
71 Loughman en Montias, Public and private spaces, 24. 

https://museumtijdschrift.nl/artspot/museum-het-rembrandthuis/
https://museumtijdschrift.nl/artspot/museum-het-rembrandthuis/
https://www.rembrandthuis.nl/voorhuys-cover-2/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://museumtijdschrift.nl/artspot/museum-het-rembrandthuis/%26psig%3DAOvVaw0Mlo_Z9YQ9PMLiL79aNeB1%26ust%3D1575038281140704&psig=AOvVaw0Mlo_Z9YQ9PMLiL79aNeB1&ust=1575038281140704
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Afb. 3 Daniël van Breen, Plattegrond van twee huizen aan de Anjeliersgracht, Amsterdam, 1634, Gemeentearchief, 
Amsterdam.  

 

De Cromhouthuizen van architect Vingsboons aan de Herengracht zijn een voorbeeld van een 

woonhuis in de tweede helft van de 17e eeuw (afb. 4). 

 

 

 

 

Afb. 4 Vingboons, Philips, Cromhouthuizen, 1660, Amsterdam (foto:  https://www.amsterdam.nl/kunst-
cultuur/monumenten/beschrijvingen/cromhouthuizen/, laatst geraadpleegd op 15 oktober 2019). 

 
Op de plattegrond (afb. 5) - die Vingboons zelf heeft getekend – is zichtbaar dat in de vier 

huizen de voordeur toegang verleent tot de gang die uitkomt in de grote zaal die zich in 

tegenstelling tot de vroegere huizen, aan de achterkant van het huis bevindt.   

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/beschrijvingen/cromhouthuizen/
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/beschrijvingen/cromhouthuizen/
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Afb. 5 Cromhouthuizen, Herengracht 364-370, Amsterdam, 1660. belétage [uit ‘Afbeeldsels 72] (foto: 
http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hge/hge400/hg14368/?tx_sbtab_pi1%5Btab%5D=2, laatst 
geraadpleegd op 15 oktober). 

 

Belangrijk is het onderscheid tussen publieke en privéruimten, omdat hiermee het 

verschil in functie duidelijk wordt. In publieke ruimten ontving men gasten om zijn status en 

overtuiging te demonstreren, waarbij men gebruik maakte van een verzameling 

representatieve schilderijen aan de muur. Werken met een persoonlijke betekenis of voor 

devotioneel gebruik, die mogelijk uit een erfenis waren verkregen, zou men eerder in 

privéruimten kunnen aantreffen. De publieke ruimte wordt op verschillende manieren 

aangegeven: voorhuis, zaal, grote zaal, beste kamer en grote kamer. De binnenhaard of het 

binnenhuis en de achter- en bovenkamers waren hoofdzakelijk privéruimten waar men 

woonde. Onduidelijk is het gebruik van voorkamer en zijkamer of sijdelkamer. 73 De zolder en 

kelder dienden meestal als opslagruimte. De bouw van een kelder veroorzaakte niveauverschil 

met de straat, zodat het huis een trap kreeg naar de voordeur. De keuken bevond zich in de 

kelder, de benedenverdieping of tussen deze woonlagen in.74 Met ‘stoofgen’ wordt 

waarschijnlijk een ruimte bedoeld waarin gestookt werd.75    

 De genoemde ruimten zijn terug te vinden in tabel 7 die de ruimten toont met het 

aantal Mariavoorstellingen bij katholieken en protestanten uit de eigen selectie. Als van een 

schilderij zowel de ruimte als de waarde bekend zijn, wordt bij de betreffende ruimte ook de 

waarde vermeld. De prijs van de schilderijen van kunsthandelaar De Renialme is niet 

                                                           
72 Philips Vingboons, Tweede deel van de afbeeldsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Vingboons 
geordineerdt heeft (Amsterdam 1674). 
73 Loughman en Montias, Public and private spaces, 53. 
74 Frijhoff en Prak ed., Geschiedenis van Amsterdam. II-1, 78; 83: voorbeeld van Amsterdamse huizen 
met een keuken tussen kelder en benedenverdieping. 
75 ‘Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Stoof’, www.etymologie.nl, 21 februari 2018. 
http://www.etymologie.nl/, laatst geraadpleegd op 26 januari 2021.  

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hge/hge400/hg14368/?tx_sbtab_pi1%5Btab%5D=2
http://www.etymologie.nl/
http://www.etymologie.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbwayHiK3lAhUMC-wKHW_oCX8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hge/hge400/hg14368/?tx_sbtab_pi1%5btab%5d%3D2&psig=AOvVaw0DeiG1jYTPJfDacdCBloqB&ust=1571734783528469
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opgenomen in deze tabel, omdat dit een vertekend beeld zou geven. Bij de overige 

kunsthandelaars komt de combinatie ruimte-prijs niet voor.  

De term ‘ondersael’ komt alleen voor in de inventaris van groothandelaar Roeloff 

Codde. Het is aannemelijk dat met deze term de tuinkamer in het souterrain wordt bedoeld, 

zoals deze ook voorkomt in de Cromhouthuizen, al zal Codde’s huis in de Calverstraat minder 

groot zijn geweest. Er bevonden zich nog acht andere kunstwerken in de ondersael. Deze zaal 

had daglicht, verleende toegang tot de tuin en was waarschijnlijk een publieke ruimte. In 

Codde’s inventaris komt ook de vermelding ‘op de sael’ voor, met elf kunstwerken. Hiermee 

zal de grote zaal boven de tuinzaal bedoeld zijn. Beide ruimten waren via een aantal treden 

met elkaar verbonden.76  

De vage aanduidingen ‘op te camer’ en ‘op ’t steene camertje’ zijn in tabel 7 

ondergebracht in de categorie Ruimten onbeslist. De inventaris van de katholieke Pieter van 

Houten vermeldt onder andere een afbeelding van Maria ‘op te camer’, maar ook 

kunstvoorwerpen op de boven-voorkamer en op de boven-achterkamer. Hieruit kan de 

conclusie volgen dat ‘op te camer’ naar een benedenkamer verwijst.77 Het ‘steene camertje’ 

komt voor in de inventaris van de winkelvoorraad van Johannes de Renialme. Er komen in deze 

inventaris veel verschillende ruimten voor, wat wil zeggen dat het om een groot huis gaat.78 

Als er in de inventaris weinig ruimten worden genoemd, gaat het waarschijnlijk om een klein 

huis, zoals bij de katholieke Marritge Schonemans, van wie de 47 kunstwerken slechts in de 

‘achter- en voorcamer’ werden aangetroffen.79 

Het valt op dat katholieken minder Mariavoorstellingen in privé ruimten hebben dan in 

publieke ruimten, wat zou kunnen betekenen dat in de 17e eeuw katholieken 

Mariavoorstellingen minder als devotiestuk gebruikten, hoewel dit in tegenspraak is met 

Jagers bewering dat Mariastukken voor katholieken een devotionele functie hadden.80 Dit zal 

in hoofdstuk 2 nader worden onderzocht. Bij protestanten zien we in publieke ruimten en 

privéruimten ongeveer evenveel Mariavoorstellingen.  

Tabel 7 laat ook zien dat de duurdere schilderijen in de publieke ruimten hingen, 

samen met enkele goedkope werken. In de privé-ruimten zien we vooral goedkopere 

schilderijen. Deze analyse bevestigt de bevindingen van Jager. Zij legt de relatie tussen 

                                                           
76 Montias Database inv. nr. 1282. 
77 Montias Database, inv. nr. 375. 
78 Montias Database, inv. nr. 180, het betreft de volgende ruimtevermeldingen: op de voorcamer, op ’t 
steene camertje, op de eerste achter camer, op de tweede achter camer, int voorhuijs, in de groote sael, 
in ’t portael voor de sael, in ’t saeltge, in ’t groote portael, in ’t saelleth, op de camer boven de groote 
sael, in ’t eerste portael, in ’t achterkoockentje.  
79 Montias Database, inv. nr. 192.  
80 Jager, ‘Galey-schilders’, 149, 150. 
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plaatsing, waarde en functie van het schilderij. Zij constateert dat duurdere, toegeschreven 

schilderijen meestal te vinden waren in publieke ruimten, te midden van goedkope, anonieme 

schilderijen. Hier konden de gasten de werken bewonderen. Ook in andere publieke ruimten 

als de zijkamer en binnenkamer vond men een combinatie van dure en goedkope schilderijen. 

Opmerkelijk is dat Jager hier de binnenkamer een publieke ruimte noemt, terwijl Meischke en 

Zantkuijl spreken over de ontwikkeling van binnenhaard tot binnenhuis als ruimte achter het 

voorhuis en de binnenhaard toch als privé-ruimte wordt bestempeld.81 De woonfunctie van 

het binnenhuis waar Meischke en Zantkuijl over spreken, is een overtuigend argument om de 

binnenkamer bij de privé-ruimten in te delen. Bovendien toont tabel 7 alleen maar enkele 

goedkope schilderijen in de binnenhaard en -kamer. In de privéruimten hing het goedkopere 

werk. Uit het feit dat in publieke ruimten ook goedkope schilderijen hingen, trekt Jager de 

conclusie dat niet de waarde belangrijk was, maar het verhaal achter de voorstelling.82 Deze 

laatste conclusie is interessant voor dit onderzoek, omdat hiermee impliciet het belang van het 

onderwerp van de Mariavoorstellingen wordt aangegeven.  

  

 

Afb. 6 Anoniem, Het Poppenhuis van Petronella de la Court, 1670-1690, eikenhout, notenhout, belijmd met olijfhout 
en palissanderhout en andere materialen, 206,5 x 189 x 79 cm, Centraal Museum, Utrecht (foto: 
https://www.artsalonholland.nl/collectie-kunst-musea/het-poppenhuis-van-petronella-de-la-court, laatst 
geraadpleegd op 4 november 2019). Konstkamer: tweede verdieping rechts.  
 

Naast de inventarissen en nog bestaande 17e-eeuwse huizen kunnen ook 

poppenhuizen een indruk geven van het interieur van een huis. Het gebruik van poppenhuizen 

als bron is problematisch. Volgens Laarmann geeft een poppenhuis geen compleet beeld, 

omdat de indeling onder andere door het niveauverschil praktisch niet uitvoerbaar is.83 Ook 

Loughman en Montias wijzen erop dat deze bron niet geheel betrouwbaar is, maar dat ze haar 

                                                           
81 Jager, ‘Galey-schilders’, 157-159; Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis, 98. 
82 Jager, ‘Galey-schilders’, 157-159. 
83 Afspraak Frauke Laarmann, 21-08-2019.  

https://www.artsalonholland.nl/collectie-kunst-musea/het-poppenhuis-van-petronella-de-la-court
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goed kunnen gebruiken, omdat zij informatie geeft over de rol van schilderijen in het 

interieur.84 Henriëtte Domisse schrijft in haar proefschrift over Nederlandse poppenhuizen dat 

deze niet altijd een zuivere weergave van de werkelijkheid zijn. Toch gebruikt ze poppenhuizen 

als bron voor meer kennis over het interieur van huizen in de 17e en 18e eeuw, omdat zij een 

aanvulling zijn op secundaire bronnen en ons het beeld leveren bij een boedelinventaris.85 

Voor deze scriptie vormen poppenhuizen als bron een waardevolle aanvulling op de 

boedelinventarissen en de cijfermatige analyse, omdat zij een visueel en concreet beeld geven 

van de woonomgeving in de 17e eeuw. Ook kan men zien in welke ruimten de 

Mariavoorstellingen hingen. In Nederland zijn nog drie 17e-eeuwse poppenhuizen 

overgebleven: het poppenhuis van Petronella de la Court (1670-1690) in het Centraal Museum 

Utrecht (afb. 6) en de poppenhuizen van Petronella Dunois (ca. 1676) en van Petronella 

Oortman (ca. 1686-ca. 1710) in het Rijksmuseum Amsterdam. Mariavoorstellingen hangen in 

de konstkamer van het poppenhuis van Petronella de la Court en in de beste kamer of zaal en 

de eetzaal van het poppenhuis van Petronella Dunois. De konstkamer komt niet voor in de 

selectie van de Montias Database, maar is – net als de grote zaal – een publieke ruimte. De 

plaats van Mariavoorstellingen in de poppenhuizen maakt dus ook de functie duidelijk, 

namelijk het tonen van belangrijke en dierbare kunstwerken aan gasten. En één mini-schilderij 

is zelfs het enige zichtbare bewijs van een Mariavoorstelling met een publieke functie in een 

protestants (poppen)huis, wat van essentieel belang is bij een onderzoek naar verdwenen 

schilderijen! Het gaat om Madonna met Kind van François Verwilt (afb. 22) in de konstkamer 

van het poppenhuis van Petronella de la Court. Dit schilderijtje hangt tussen twee 

voorstellingen uit de Griekse mythologie en onder een schilderij met een landschap bij Rome, 

wat een indicatie is voor de opstelling van schilderijen met verschillende onderwerpen.86 

Verder bevindt zich in het comptoir van het poppenhuis van Petronella de la Court een 

liedboek met liederen over Maria.  

 De onderzoeksresultaten van deze paragraaf kunnen als volgt worden samengevat. In 

de woonhuizen waar de schilderijen te vinden waren, zien we in de 16e en 17e eeuw een 

                                                           
84 Loughman en Montias, Public and private spaces, 14, 18. 
85 Henriëtte Helena Dommisse, Het Hollandse pronkpoppenhuis. Interieur en huishouden in de 17de en 
18de eeuw (Proefschrift Universiteit Leiden, Amsterdam 1951), 49, titel.  
86 Jet Pijzel-Dommisse, Het poppenhuis van Petronella de la Court ( Utrecht en Antwerpen 1987) 8, 37: 
huwelijk van Petronella de la Court met Amsterdamse bierbrouwer Adam Oortmans op 24 augustus 
1649; Stadsarchief Amsterdam, DTB 467, p. 84, Huwelijksintekeningen van de kerk. 
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-
1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=adam&a1=oortmans&x=20&z=a#A25667000046: ondertrouw op 29 juli 
1649 in de gereformeerde kerk, wat het bewijs vormt voor het ‘protestantse poppenhuis’.  

 
 

https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=adam&a1=oortmans&x=20&z=a#A25667000046
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=adam&a1=oortmans&x=20&z=a#A25667000046
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uitbreiding in de lengte en de breedte. De functie en het belang van schilderijen is gedeeltelijk 

af te lezen aan de ruimte waar zij zich bevonden. In publieke ruimten toonde men zijn/haar 

identiteit en in privéruimten hingen kunstwerken met een persoonlijke betekenis. De analyse 

bevestigt deze functie, omdat over het algemeen de duurdere werken in publieke en de 

goedkopere in privéruimten hingen. Gemiddeld hingen er evenveel Mariavoorstellingen in 

publieke als in privéruimten. Omdat er bij katholieken minder Maria’s in privéruimten hingen, 

is het aannemelijk dat Mariavoorstellingen minder dan voorheen gebruikt werden voor 

meditatie en gebed, dus minder devotionele waarde hadden dan algemeen wordt 

aangenomen. In paragraaf 1.2.7 wordt hier nader op ingegaan. Poppenhuizen zijn een 

waardevolle aanvulling op de cijfermatige bronnen, omdat zij een concreet beeld geven van de 

woonomgeving in de 17e eeuw. Bovendien tonen zij de functie van Mariavoorstellingen, omdat 

ze hier alleen in de publieke ruimten hangen.  

De constatering van Jager dat het bij de schilderijen niet om de waarde, maar om het verhaal 

ging, roept de vraag op welke verhalen over Maria – samengevat in diverse onderwerpen – op 

de schilderijen te zien waren.  

 

1.2.7  Onderwerpen 

Nu volgt een analyse waarbij de vraag centraal staat naar de overeenkomsten en verschillen 

tussen de onderwerpen van protestantse en katholieke eigenaren. Loughman en Montias 

hebben in Public and private spaces de onderwerpen van schilderijen uitgebreid onderzocht en 

belichten ook de relatie van het onderwerp tot de confessionele achtergrond van de eigenaar 

van het schilderij, waarbij tevens Mariavoorstellingen aandacht krijgen.87 Zij concluderen dat 

geen enkel onderwerp exclusief is voor een specifieke religieuze groep en dat devotionele 

onderwerpen zoals Maria ook bij protestanten voorkomen, zodat verboden tegen de cultus 

van Maria wel genegeerd moesten zijn. Deze Maria’s waren dan waarschijnlijk een erfstuk of 

werden gezien als een gewoon kunstwerk.88 Verder stellen Loughman en Montias dat zowel in 

katholieke als in protestantse huizen religieuze en seculiere onderwerpen door elkaar hingen, 

met uitzondering van enkele kamers met alleen religieuze onderwerpen en 

familieportretten.89 Daarom is volgens hen de functie van het schilderij moeilijk af te leiden 

van het onderwerp door het gebrek aan specialisatie per ruimte.90  

                                                           
87 Loughman en Montias, Public and private spaces, 40-50. 
88 Loughman en Montias, Public and private spaces, 48. 
89 Loughman en Montias, Public and private spaces, 49. 
90 Loughman en Montias, Public and private spaces, 66. 
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De volgende analyse zal deze hypothesen nader onderzoeken. Tabel 8 toont de onderwerpen 

met het aantal vermeldingen bij respectievelijk katholieke en protestantse eigenaren. 

Opvallend is het zeer grote aantal schilderijen bij zowel katholieken als protestanten, waarop 

alleen Maria staat afgebeeld (resp. 54 en 79x). Het is niet zeker of dit klopt, want bij de 

inventarisatie kan de term Maria ook aan een schilderij zijn toegekend als algemene 

aanduiding van het leven van Maria in een context met andere figuren. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat op een altaarstuk alleen Maria is afgebeeld. Ook de geboorte is bij beide 

groepen populair (resp. 34 en 61x) en het aantal voorstellingen is naar verhouding gelijk. 

Maria en Jozef komt opmerkelijk veel vaker voor bij protestanten (resp. 8 en 26x). 

Voorstellingen met Jozef geven samen met titels als Maria, Jozef en het kind (resp. 2 en 5x) en 

Vlucht van Maria en Jozef (resp. 7 en 13x) de Heilige Familie weer. Maria en het kind komt bij 

protestanten ruim driemaal zoveel voor als bij katholieken (resp. 20 en 6x). Op de protestantse 

voorkeur voor het kerngezin van Christus wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. Al deze 

onderwerpen zijn op de Bijbeltekst gebaseerd, evenals Mariaboodschap (annunciatie) (resp. 5 

en 6x) en Maria en Elisabeth (groetenis) (resp. 4 en 11x).91  

Bij Maria, Jozef en Johannes (1x protestantse eigenaar) wordt waarschijnlijk Johannes 

de Doper als kind bedoeld. Bij Maria, Christus en Johannes (2x protestantse eigenaar) kan het 

zowel om Johannes de Doper als Johannes de evangelist gaan. In het laatste geval worden 

Maria en Johannes afgebeeld bij de gekruisigde Christus, waar ook Crucifix met Maria en St. 

Jan (1x katholieke eigenaar) naar verwijst.92 Dit onderwerp valt onder het motief Kruis, 

kruisiging, kruisafneming. Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, werd voor dit onderwerp 

gekozen, omdat op veel van deze voorstellingen ook Maria is afgebeeld. In de selectie wordt 

Maria driemaal bij het onderwerp Kruis vermeld bij katholieke eigenaren. De Maria’s aan het 

graf van Christus komt in de selectie eenmaal voor bij een katholiek. In paragraaf 2.3.9 wordt 

uitgebreid ingegaan op deze onderwerpen over het sterven van Christus, met verwijzingen 

naar de Bijbeltekst. Maria in ’t hofje komt voor bij één katholieke eigenaar en is waarschijnlijk 

een voorstelling van Maria in de hortus conclusus – een middeleeuws katholiek symbool voor 

de maagdelijkheid van Maria. 

Verrassend is dat Maria Hemelvaart (resp. 4 en 2x), de Kroning van Maria (resp. 1 en 

1x) en Maria (Jozef) en St. Anna (resp. 1 en 2x) ook bij protestanten voorkomen, terwijl deze 

onderwerpen in het protestantisme, in tegenstelling tot in katholieke kring, geen rol spelen, 

                                                           
91 Matt. 1:18-24, Luc. 2: 1-21 (Geboorte, Maria, Jozef en Jezus); Matt. 2: 1-23 (Vlucht naar Egypte).Luc. 
1:26-38 (Annunciatie); Luc. 1:39-56 (Maria en Elisabeth). 
92 Luc. 1:39-56 (Maria en Elisabeth, Maria, (Jozef) en Johannes de Doper): Johannes de Doper komt in 
combinatie met Maria in de bijbel alleen in de buik van Elisabeth voor, in de kunst ook als jongen en als 
volwassen heilige); Joh. 19:25-27 (Maria, Christus en Johannes (de evangelist). 
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omdat zij een andere bron hebben dan de Bijbel, zoals in hoofdstuk 2 zal blijken. Nog 

verrassender is dat Maria Geboorte (1x), Maria met het Kind en Catharina (1x) en Bloemkrans 

met Jezus, Maria en Elisabeth (1x) alleen bij protestanten voorkomen, hoewel de geboorte van 

Maria, de heilige Catharina en het plaatsen van Maria in een bloemenkrans verwijzen naar de 

katholieke traditie.  

Omdat er, zoals in de vorige paragraaf is beschreven, geen specifieke devotionele 

ruimten in de beschrijving van de huizen werden gevonden, wordt hier verder gezocht naar de 

functie van altaarstukken die ook typisch katholiek genoemd kunnen worden. Tabel 8 toont er 

negen bij katholieken en zelfs drie bij protestanten. Twee van deze kunstwerken maken deel 

uit van de winkelvoorraad van de kunsthandelaars Matthijs Hals en Johannes de Renialme.93 

Alle altaarstukken zijn anoniem, behalve De Geboorte van Marten de Vos, een oude meester 

uit Antwerpen (tabel 3), met een vrij hoge prijs van f 72 van de katholieke Cornelis Coenen.94 

Bij de protestantse groothandelaar Abraham Marees hing een altaarstuk met een waarde van 

F 200 in de grote zaal te midden van elf andere schilderijen met diverse religieuze en seculiere 

onderwerpen, zodat hier geen sprake is van een devotionele functie. Het kunnen oude 

erfstukken zijn geweest.95 Dit kan ook het geval geweest zijn met de andere twee 

altaarstukken van  protestantse eigenaren, waarvan de ruimte niet is vermeld.  

Maar ook bij de katholieke eigenaren lijken de altaarstukken niet altijd meer gebruikt 

te zijn als huisaltaar. De altaarstukken van Rebecca van Oudewerp, Arent Hermanssen Crul, 

Maritge Bouwers en Maria Dircx hingen in publieke ruimten tussen andere kunstwerken met 

uiteenlopende religieuze en seculiere onderwerpen.96 Dat betekent dat zij als kunstwerk aan 

de gasten werden getoond en dus geen devotionele functie hadden. De altaarstukken van de 

katholieke kleinhandelaar Pieter van Houten hingen in de privé-ruimten boven-voorkamer en 

boven-achterkamer tussen kunstwerken met andere religieuze en seculiere onderwerpen.97 

Vanwege de combinatie van een altaarstuk met seculiere onderwerpen levert de selectie geen 

bewijs voor het bestaan van een devotionele ruimte, maar sluit deze niet uit. Mogelijk was er 

in privéruimten een hoek met een altaarstuk ingericht voor devotie.  

 Tot nu toe is er nog geen verschil gevonden tussen de ruimten en het gebruik van 

Mariavoorstellingen bij katholieken en protestanten. Ook brengt een vergelijking van de 

inventaris van de priester Harmanus Keilaert (3 Maria’s) en de predikant Eliaser Swalmius (1 

                                                           
93 Montias Database, inv. nr. 1220, 157, 375, 436, 402 (2x), 300.  
94 Montias Database, inv. nr. 284. 
95 Montias Database, inv. nr. 411, 1040, 300. 
96 Montias Database, inv. nr. 436, 1220, 402, 157. 
97 Montias Database, inv. nr. 375. 
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Maria) – twee onmiskenbare vertegenwoordigers van beide denominaties – geen verschillen 

aan het licht.98          

Jager gaat uitgebreider dan Loughman en Montias in op devotionele onderwerpen 

zoals Maria, maar geeft geen antwoord op de vraag naar de reden van haar populariteit bij 

protestanten. In tegenstelling tot de eigen bevinding concludeert zij dat bescheiden 

huishoudens nauwelijks devotionele afbeeldingen hadden.99 Net als Montias onderscheidt 

Jager de onderwerpscategorieën Oude Testament, Nieuwe Testament en religie. Zij definieert 

religie als ‘devotionele religieuze schilderijen zonder narratief’, zoals Maria (met Kind).100 

Daarom is het aantal Maria’s bij haar beperkt. Laarmann heeft echter in haar onderzoek de 

narratieve scènes met Maria wel meegeteld. Zij concludeerde, zoals Jager opmerkt, ‘dat het 

aantal schilderijen met Maria in de hoofdrol bijna net zo frequent was als het aantal 

inventarissen in de Montias Database’.101 Zo is de Geboorte van Christus ook te vinden in 

bescheiden huishoudens. Deze voorstelling verwijst bij protestanten naar Maria als de 

voorbeeldige vrouw en moeder en naar het feest van de geboorte van haar Zoon.102 Het aantal 

Mariavoorstellingen in eenvoudige huishoudens is in de eigen selectie zo groot, omdat hier in 

navolging van Laarmann de narratieve scènes zijn meegeteld.  

Uit deze paragraaf kan men de volgende conclusies trekken. Er is over het algemeen 

weinig verschil in onderwerpen bij katholieken en protestanten, met één belangrijke 

uitzondering van voorstellingen met de gezinsleden van Jezus die het meest bij protestanten 

voorkomen. Bij hen zijn ook enkele werken met typisch katholieke onderwerpen te vinden die 

mogelijk als erfstuk of als kunstwerk in hun huis werden bewaard. Hoewel Mariastukken door 

katholieken oorspronkelijk voor huisdevotie werden gebruikt, is hun functie in de 17e eeuw 

niet helemaal duidelijk. Tegen de verwachting in kan de relatie tussen het onderwerp van het 

schilderij en de ruimte niet veel zeggen over de functie en het belang van de Mariavoorstelling 

vanwege de variabele onderwerpen in de ruimten. Onderzoek naar de ideeën die katholieken 

en protestanten over Maria hadden, zal hierover meer duidelijkheid kunnen bieden.   

 

1.3 Conclusie en werkhypothese 

De analyse van de selectie uit de Montias Database (bijlage 1 en 2) doet dienst als 

reconstructie van de context van de verdwenen Mariavoorstellingen. Vanwege het 

                                                           
98 Montias Database, inv. nr. 467, 352. 
99 Jager, ‘Galey-schilders’, 151. 
100 Jager, ‘Galey-schilders’, 141; Montias, ‘Works of art’, 350, tabel 2: Oude Testament, Nieuwe 
Testament, ‘Other religious’. 
101 Jager, ‘Galey-schilders’, 151. 
102 Jager, ‘Galey-schilders’, 151. 
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protestantse perspectief van het onderzoeksobject is er onderscheid gemaakt tussen 

katholieke en protestantse eigenaren. Er blijken in de selectie ongeveer tweemaal zoveel 

protestantse als katholieke eigenaren van Mariavoorstellingen te zijn. Deze verhouding speelt 

een rol bij het vergelijken van beide groepen.  

 De contouren zijn geschetst van de 17e-eeuwse markt van Mariavoorstellingen, 

achtereenvolgens van de eigenaren, schilders en kunsthandelaars als actoren en van de 

schilderijen als handelswaar. Hierbij is uitgebreid ingegaan op de Amsterdamse huizen om de 

visuele voorstelling te versterken, waar ook het poppenhuis een bijdrage aan kan leveren. 

De analyse van deze gegevens leverde de volgende resultaten op. Allereerst bevestigt het 

grote aantal Mariavoorstellingen bij katholieken en protestanten, met anderhalf keer zoveel 

Mariavoorstellingen bij protestantse eigenaren, het uitgangspunt van deze scriptie dat er 

sprake is van een grote hoeveelheid Mariavoorstellingen in protestantse huizen. Het waren 

vooral goedkope schilderijen, die nu  verdwenen zijn, maar ook was de bovenkant van de 

markt aanwezig. De grote hoeveelheid schilderijen kon ontstaan op de bloeiende 17e-eeuwse 

kunstmarkt in Amsterdam, waar kunsthandelaars een grote rol speelden als bemiddelaar 

tussen schilders en kopers van schilderijen. 

Dat zoveel protestanten Mariavoorstellingen in huis hadden, roept de vraag op naar het 

belang en de functie van deze schilderijen, die bepaald worden door het onderwerp, waar de 

eerste onderzoeksvraag over gaat: ‘Welke onderwerpen over Maria waren populair op 17e-

eeuwse schilderijen?’ Tabel 8 met een overzicht van deze onderwerpen toont aan dat  de 

Mariavoorstellingen van katholieken en protestanten vrijwel dezelfde onderwerpen hebben, 

wat de bevinding van Loughman en Montias bevestigt dat er geen onderwerp exclusief is voor 

een bepaalde religieuze groep.103 Wel is er sprake van een bepaalde voorkeur, zoals blijkt uit 

de vele voorstellingen van de Geboorte en de Heilige Familie bij protestanten. Deze analyse 

bevestigt de visie van Laarmann die reeds het belang van deze thema’s voor protestanten in 

verband bracht met de rol van het gezin in de 17e eeuw met Maria als voorbeeldige moeder en 

vrouw.104 

Uit de analyse blijkt ook dat de relatie tussen onderwerp en ruimte slechts gedeeltelijk iets 

kan zeggen over de functie en het belang van het schilderij, omdat in bijna alle ruimten 

schilderijen met verschillende onderwerpen door elkaar hingen, wat ook weer het onderzoek 

van Loughman en Montias bevestigt.105 De Mariavoorstellingen in de publieke ruimten zullen, 

net als de andere schilderijen die daar hingen, de functie hebben gehad om ze aan vrienden en 

                                                           
103 Loughman en Montias, Public and private spaces, 48. 
104 Jager,‘Galey-schilders’, 151. 
105 Loughman en Montias, Public and private spaces, 49. 
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bekenden te tonen. Maar er hingen ook goedkope schilderijen, zodat niet alleen de 

kunstwaarde, maar ook het verhaal van de voorstelling belangrijk was. 

Verder leidt de analyse tot de conclusie dat Mariavoorstellingen voor katholieken niet 

altijd meer een devotionele functie hadden, omdat altaarstukken in publieke ruimten hingen 

en er geen specifieke devotieruimten zijn gevonden. Mogelijk was er in bepaalde ruimten nog 

wel een hoek voor devotie. Ook bij protestanten kwamen voorstellingen met een devotionele 

functie voor, zoals altaarstukken die ze waarschijnlijk als erfstuk hadden gekregen of als 

kunstwerk koesterden. 

        De in dit hoofdstuk gecreëerde fysieke context van de Mariavoorstellingen biedt 

voldoende onderbouwing voor de werkhypothese dat Maria nog een grote plaats innam in de 

gedachtewereld van de protestanten ondanks de verboden tegen de Mariacultus. Daarom zal 

op basis van de verkregen gegevens in de volgende twee hoofdstukken worden gezocht naar 

het protestantse beeld van Maria in vergelijking met de katholieke traditie. Voor het antwoord 

op de vraag naar de functie en het belang van Mariavoorstellingen is immers kennis nodig van 

het gedachtegoed over Maria dat achter de voorstellingen verborgen ligt.  
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2. De 17e-eeuwse katholieke Mariatraditie 

 

In het eerste hoofdstuk zijn de onderwerpen over Maria aan de orde gekomen die op de 

schilderijen werden afgebeeld. In hoofdstuk 2 en 3 zal worden nagegaan wat katholieken en 

protestanten in de 17e eeuw over deze onderwerpen geloofden, samengevat in de tweede 

onderzoeksvraag:  ‘Wat zegt de mariologie over de theologische duiding van Maria door 

protestanten in de 17e eeuw in vergelijking met de katholieke traditie?’  

Er zullen bij protestanten in de 17e eeuw zeker nog katholieke (denk)beelden bekend 

zijn geweest, omdat de eeuw van de Reformatie nog niet zo ver achter hun lag. Voor de 

duiding van de protestantse beeldtaal is enige basiskennis nodig van het katholieke geloof, om 

de typisch katholieke voorstellingen te kunnen onderscheiden.  

Omdat de katholieke traditie aan het protestantisme voorafgaat en ter vergelijking van 

beide tradities wordt in hoofdstuk 2 eerst de katholieke mariologie beschreven. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van secundaire en primaire bronnen. Paragraaf 2.1 begint met het 

beeldgebruik bij katholieken, gevolgd door een algemene schets van de katholieke 

Mariatraditie in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 worden de gevonden katholieke onderwerpen 

specifieker belicht.  

 

2.1 Beeldgebruik bij katholieken                                                                                                                      

Nadat de verering van heiligen en ook van Maria in de ogen van de critici excessieve vormen 

had aangenomen, heeft men op  het Concilie van Trente (1545-1563) nauwkeurig het 

rechtmatig gebruik van beelden en afbeeldingen vastgelegd. Als reactie op de Reformatie werd 

gepleit voor het behoud van ‘afbeeldingen van Christus, van de moeder van God Maria en 

andere heiligen’ in de godshuizen om hen te kunnen vereren, niet omdat zij kracht bezaten, 

maar omdat de lofprijzing betrekking heeft op het oerbeeld (prototype). In de afbeeldingen 

wordt Christus aanbeden en de heiligen vereerd, zoals werd vastgelegd in het Tweede Concilie 

van Nicea. Belangrijk voor deze scriptie is de alinea over de functie van schilderijen met 

verhalen over het geheim van onze verlossing: het volk opvoeden en sterken om zich de 

geloofsartikelen te herinneren en deze te vereren. Dit leidt tot een vruchtbaar gebruik van de 

heilige afbeeldingen, niet alleen als herinnering aan Gods weldaden; zij sporen het volk door 

het aanschouwen van wonderen en voorbeelden (exempla) ook aan tot dankbaarheid en 

navolging van de heiligen. Verder moeten bij misbruik deze ‘heilige en heilzame 

gebruiken’…’tot lering van het ongeletterde volk’ worden afgeschaft. Het volk moet weten dat 
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de godheid niet met de ogen kan worden waargenomen en niet kan worden afgebeeld in 

kleuren en figuren. Bijgeloof en overbodige weelde moeten worden weggenomen.106 

Deze visie over het gebruik van beelden is gebaseerd op de katholieke interpretatie 

van het eerste en tweede gebod ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij 

zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, of 

beneden op de aarde, of van hetgeen in de wateren onder de aarde is; gij zult ze niet 

aanbidden en eren’, zoals in de Catechismus van het Concilie van Trente te lezen is.107 

 

2.2 Maria door de eeuwen heen  

‘De bibliografie over Maria is werkelijk immens’. Deze uitspraak van de theoloog en 

kerkhistoricus Jaroslav Pelikan geeft de uitdaging én de valkuil weer van allen die onderzoek 

doen naar de Heilige Maagd.108 Het is moeilijk om in de veelheid van publicaties de juiste weg 

te vinden en raadzaam om enkele relevante studies als richtlijn te nemen. Bovengenoemde 

uitspraak toont ook hoe belangrijk Maria is voor miljoenen mensen in heden en verleden. De 

grote belangstelling voor Maria roept de vraag op naar de functie en het beeld van de Moeder 

van Christus.  

De drie volgende werken kunnen als basis dienen voor de schets van het katholieke 

gedachtegoed. Pelikan geeft in Een geschiedenis van Maria een bruikbare en diepgaande 

studie over het beeld van Maria door de eeuwen heen. Elk hoofdstuk in dit boek begint met 

een Bijbeltekst, omdat de katholieke Mariatraditie, evenals de protestantse, haar oorsprong 

heeft in de bijbel.109 Dit wijst op het belangrijke gegeven dat beide tradities voor de 

levensbeschrijving van Maria uit dezelfde bron putten. 

De liturgiewetenschapper en hervormde predikant Rudolf Boon belicht Maria in het 

kader van het oecumenische gesprek in Op zoek naar de ware Maria. In dit goed 

onderbouwde, maar gedateerde en weinig tolorante artikel vanuit een eenzijdig, grotendeels 

achterhaalde protestantse visie, vinden we wel een duidelijk chronologisch overzicht van de 

Mariaverering en een kunsthistorische bijdrage met veel Mariavoorstellingen.110 

                                                           
106 ‘Concilie van Trente. 25e Zitting. Decreet over de verering van relikwieën van heiligen en over de 

afbeeldingen van heiligen’, RKDocumenten.nl, 15 maart 2020. 
 https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=736, laatst geraadpleegd 
op 23 april 2020. 
107 Ex. 20:3, 4; F. Vermuyten, Catechismus van het Concilie van Trente, ofwel Romeinse catechismus  

(Fotomech. herdr. van de uitg. Mechelen 1935; Utrecht 1984) 445-455 
108 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 235. 
109 Ibidem. 
110 Rudolf Boon, Op zoek naar de ware Maria. Een schets voor een reformatorische bijdrage aan een 
geloofsbezinning over Maria, Mededelingen Prof. Dr. G. van de Leeuw-Stichting; 63 (Amsterdam 1988), 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=736
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De Belgische priester en kunsthistoricus Achiel Stubbe geeft in De Madonna in de kunst 

een zeer bruikbaar en rijk geïllustreerd overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste 

thema’s in de Mariale iconografie. Het omvangrijke boek uit 1959 is voor dit onderzoek nog 

zeer actueel.111  

De beeldvorming van Maria heeft gemeenschappelijke wortels in de westerse kerk en 

de verschillende oosters-orthodoxe kerken die ontstaan zijn in het oostelijk deel van het 

Romeinse Rijk. Volgens de LTK betekent het begrip ‘orthodox’ eigenlijk ‘(God) op de juiste 

wijze prijzend’ en verwijst zo naar de belangrijke rol van de liturgie.112 Ook de Moeder van God 

wordt in deze kerken uitbundig vereerd en geprezen, wat onder meer blijkt uit de rijke traditie 

van iconen met voorstellingen van Maria. 

 Na verschillende schisma’s van de oosterse kerken, vond in 1054 het Groot schisma 

plaats, waarbij  de oosterse en westerse christenen in het Romeinse Rijk van elkaar gescheiden 

werden en afzonderlijk verder gingen in de oosters-orthodoxe of Byzantijnse kerken en de 

rooms-katholieke of Latijnse kerk, met elk een eigen mariologie.113  

In de woorden van Pelikan voltrok de ontwikkeling van de katholieke beeldvorming 

over Maria zich volgens de ‘methodologie van de uitbreiding’ die hij definieert als het proces 

van het gebruik van het Bijbelse materiaal over Maria voor de onderbouwing van de 

Mariadevotie en de leer over Maria.114 De Bijbelse gegevens werden uitgebreid met gegevens 

uit apocriefe boeken, waarvan het Proto-Evangelie van Jacobus (2e eeuw) het belangrijkste is. 

Hierin schrijft Jacobus – die als zoon van de weduwnaar Jozef een halfbroer van Jezus zou zijn 

– onder meer over de ouders van Maria, haar geboorte en jeugd, haar huwelijk en de geboorte 

van Christus.115 Het woord ‘uitbreiding’ geeft precies het verschil aan met de protestantse 

traditie waarin geen aanvulling van de Bijbelse gegevens over Maria plaatsvond.  

Aan de hand van de belangrijkste thema’s over Maria, die grotendeels overeenkomen 

met de onderwerpen van de Mariavoorstellingen uit de database – laat Pelikan zien dat het 

Mariabeeld langs twee wegen tot stand kwam, via het volksgeloof en de kerkelijke leer en dan 

juist in deze volgorde, namelijk vanuit het geloof van het gewone volk naar liturgie, 

                                                           
5563-5665. Van deze intolerantie getuigen onder andere enkele titels van paragrafen: Verdichtsels uit 
heiden-christendom, Verwarring tussen kanoniek getuigenis en apokriefe fabelleer (5569, 5571). 
111 A. Stubbe, De Madonna in de kunst (Brussel 1959). 
112 LTK, 1144, 1145. 
113 P. van der Meer, F. Baur en L. Engelbregt, De katholieke encyclopaedie. XII (2e druk; Amsterdam en 
Antwerpen 1949-1955) 346 ,347. 
114 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 37. 
115 ‘De geboorte van Maria of het Protevangelie van Jakobus’ in: A.F.J. Klijn, Apokriefen van het Nieuwe 

Testament.1 (Kampen 1984) 37-55: vervolgens aangeduid als Protev. 
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geloofsbelijdenis en dogma’s.116 Dit standpunt komt overeen met Willem Frijhoffs visie dat 

iemand met een voorbeeldig gedrag eerst in een sociale groep een heilige wordt en pas later 

door de kerk heilig wordt verklaard.117 Ook de kloosters speelden een belangrijke rol bij 

ontwikkeling van de mariologie.118 

De Mariatentoonstelling in het Catharijneconvent in 2017 toonde aan dat de 

Mariatraditie is voortgekomen uit de verering van moedergodinnen in de oudheid. In de 

catalogus wordt vermeld dat in de vroegchristelijke kerk alle kenmerken en beschermtaken 

van deze godinnen bijeenkwamen in moeder Maria, zodat de breuk met het oude geloof niet 

zo groot was.119 In het kader van deze scriptie is het interessant om hier reeds een parallel te 

trekken met een geleidelijke overgang van het katholieke naar het protestantse Mariabeeld in 

de 17e eeuw, waarin katholieke elementen werden bewaard en aangepast.  

Een voorbeeld van de mogelijke overgang van een godin naar Maria vond plaats in 

Efeze, waar de Griekse godin Artemis werd vereerd. Daar werd in de 5e eeuw in de Mariakerk 

op het Concilie van Efeze (431) Maria als Moeder Gods – Theotokos – een officieel dogma van 

de kerk, omdat zij het vleesgeworden Woord van God had gebaard. Pelikan wijst op de 

paradox van dit begrip: Maria als menselijke moeder, maar ook als Moeder van God. Volgens 

Pelikan is de oorsprong van het begrip Theotokos obscuur. Het is waarschijnlijk ontstaan in de 

praktijk van de Mariadevotie.120 Het lijkt echter plausibel dat zowel de antieke als de christelijk 

traditie een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het begrip Theotokos. Met haar rol als 

moeder van het vleesgeworden Woord kreeg Maria ook een plaats in de heilsgeschiedenis.121 

Omdat God de Schepper in Maria woont, is zij als schepsel ook waard om vereerd te 

worden. Het geloof in Maria als Moeder Gods is essentieel voor de ontwikkeling van het 

Mariabeeld. Want na het concilie van Efeze werd Maria officieel object van verering, wat tot 

uitdrukking kwam in de instelling van Mariafeesten en de bouw van aan haar gewijde kerken. 

De Mariacultus verbreidde zich vanuit het oosten naar het westen.122 Cultus kan onder meer 

gedefinieerd worden als verering van heiligen. Het woord ‘verering’ is net als het hierboven 

                                                           
116 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 228. 
117 Willem Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen. Inaugurale rede in verkorte vorm, Vrije Universiteit 
(Nijmegen 1998) 23. 
118 Boon, Op zoek naar de ware Maria, 5589. 
119 Désirée Krikhaar en Irene Constandse, ‘Maria, de tentoonstelling’, Catharijne. Magazine van Museum 
Catharijneconvent. Maria 35 (2017) 1, 5. 
120 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 67, 68, 63, 69, 70; Boon, Op zoek naar de ware Maria, 5567-
5568; ‘Concilie van Efeze. 2e Brief Nestorius aan Cyrillus’, RKDocumenten.nl, 7 november 2019. 
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=959, laatst geraadpleegd op 22 april 
2020.  
121 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 73. 
122 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 76; Stubbe, De Madonna in de kunst, 20, 21. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=959
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genoemde begrip ‘uitbreiding’ kenmerkend voor het katholieke Mariabeeld in vergelijking met 

het protestantse. 

Hoe werd de Mariaverering onder het volk tot een officieel dogma van de kerk? In de 

eerste eeuwen was er nog geen sprake van een Mariacultus. Men geloofde in het Bijbelse 

natus ex Maria virgine (geboren uit de Maagd Maria), zoals nog steeds wordt beleden in de 

Apostolische Geloofsbelijdenis. Door de paradox tussen ‘natus’ en ‘virgine’ gaf deze zinsnede 

al aan dat Maria als moeder bijzonder was  De eerste schriftelijke versie uit ca. 170 verwoordt 

de geboorte van Christus als volgt: ‘die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud’.123 Het 

Eerste Concilie van Nicea (325) sprak ook over Christus die het vlees aangenomen heeft door 

de Heilige Geest uit de Maagd Maria.124  

Het volksgeloof en de kerkelijke leer over Maria werden ook tot uitdrukking gebracht 

in afbeeldingen van haar. Op het Tweede Concilie van Nicea (787) werden instructies gegeven 

over het afbeelden van heiligen. Opmerkelijk is de vermelding dat de heilige afbeelding onder 

andere een plaats verdient in huizen. De aanwezigheid van Mariavoorstellingen in katholieke 

huizen is dus officieel door de kerk erkend. Ook wordt nog benadrukt dat die eervolle plaats 

zeker geldt voor afbeeldingen van Christus en van ‘onze onbevlekte Koningin en heilige 

Moeder van God’. Men mag echter de afbeeldingen niet aanbidden, maar slechts degene die 

wordt afgebeeld, omdat alleen God de eer toekomt. Het Concilie maakte onderscheid tussen 

de begrippen aanbidding die alleen God toekomt en verering die ook voor Maria en de heiligen 

geldt.125  

In deze paragraaf tekenen zich al belangrijke ‘typisch katholieke’ kenmerken van het 

Mariabeeld af: ‘uitbreiding’ van de bijbelse tekst en verering van Maria, als onderscheidende 

criteria bij het bepalen van protestantse voorstellingen. Verder is het bijzonder dat de 

Mariaverering begon bij de devotie van de gelovigen en daarna werd vastgelegd in diverse 

kerkelijke dogma’s. Op het Concilie van Trente werd vastgelegd dat de gelovigen zich deze 

dogma’s moesten herinneren door de aanwezigheid van Mariavoorstellingen in hun huizen, 

wat kan worden geduid als een legitimatie door de kerk van schilderijen. 

Tenslotte is het conciliair decreet een belangrijke bron voor de functie van de 

schilderijen. Zij moesten de mensen opvoeden in de leer van het geloof en tot voorbeeld 

                                                           
123 ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’, Wikipedia. De vrije encyclopedie, 12 mei 2019. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis, laatst geraadpleegd op 22 april 2020. 
124 ‘Credo van Nicea-Constantinopel’, RKDocumenten.nl, 7 november 2019. 
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=66, laatst geraadpleegd op 22 april 
2020. 
125 ‘Concilies van Nicea.  Actus 7a. De definitie aangaande heilige afbeeldingen’, RKDocumenten.nl, 7 
november 2019. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=965, laatst 
geraadpleegd op 22 april 2020; LTK, 1379. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=66
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=965
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dienen ter navolging. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk moet hier worden opgemerkt 

dat Maria als voorbeeld door de katholieke kerk als kerkelijk dogma is vastgelegd en dat deze 

voorbeeldfunctie dus geen creatie is van protestanten.  

 

2.3 Geloofsinhoud van de onderwerpen 

In de vorige paragraaf zijn reeds enkele aspecten van de geloofsinhoud van het algemene 

onderwerp Maria aan de orde gekomen, namelijk Maria als Moeder Gods en deels wat betreft 

Maria als Maagd. De beschrijving van de geloofsinhoud van de andere onderwerpen van de 

schilderijen in huizen van katholieken begint met de aanvulling van Maria als Maagd. De 

volgorde wordt bepaald door de levensloop van Maria. Zie voor de aantallen tabel 8 in 

hoofdstuk 1.  

 

2.3.1 De maagd Maria, Maria in ’t hofje 

Het onderwerp Maria komt in de selectie wel 54 keer bij katholieken en 79 keer bij 

protestanten. In deze ene naam schuilen heel veel betekenissen die achtereenvolgens ter 

sprake worden gebracht, te beginnen met het bekende begrip Maagd Maria. Volgens Pelikan 

bevat dit begrip – evenals Moeder Gods – een paradox, omdat Maria tegelijk moeder én 

maagd is, in de betekenis van nooit geslachtsgemeenschap met een man te hebben gehad.126 

De evangeliën van Mattheüs en Lucas zijn de primaire bronnen voor de Maagd Maria. 

Mattheüs zegt dat Maria die uitgehuwelijkt was aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, 

zwanger bleek te zijn. Toen Jozef Maria in stilte wilde verlaten, droomde hij dat een engel hem 

vertelde dat de Heilige Geest Maria zwanger had gemaakt en dat hij gewoon met haar kon 

trouwen. Hij moest het Kind Jezus noemen, wat betekent dat Hij de mensen zal redden. Dat 

had de profeet Jesaja al in het Oude Testament voorspeld toen hij zei dat de maagd zwanger 

zal worden en een zoon zal baren.127 Ook Maria krijgt een boodschap van een engel. De 

evangelist Lucas gebruikt het woord maagd bij de aankondiging van Jezus’ geboorte, waar hij 

vertelt dat God een engel stuurt naar ‘een maagd die ondertrouwd was met een man, 

                                                           
126 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 63; maagd kan ook de betekenis hebben van bediende.  
127 Mat. 1:18, 20, 22, 23; Jes. 7:14: Auteur; Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 40, 41: In het 
Hebreeuws staat in Jesaja ‘hà alma’ = de jonge, huwbare vrouw, dat in de Septuagint (250-50 v. Chr.) 
vertaald is als ‘parthenos’ = maagd; ‘Esaias 7’, newchristianbiblestudy.org. 
https://newchristianbiblestudy.org/nl/bible/latin-vulgata-clementina/isaiah/7/), laatst geraadpleegd op 
8 juni 2021: In de Vulgaat (Latijnse vertaling 390- 405) staat het woord ‘virgo’ = maagd), laatst 
geraadpleegd op 8 juni 2021; ‘Bijbels Digitaal’, bijbelsdigitaal.nl. https://www.bijbelsdigitaal.nl/, laatst 
geraadpleegd op 8 juni 2021): In de eigentijdse vertalingen volgt alleen de Liesveltbijbel (1542) het 
Hebreeuws in de vertaling ‘ioncfrouwe’. De Delftse bijbel (1477), Vorstermanbijbel (1528-1531), 
Biestkensbijbel (1560), Deux-Aesbijbel (1562), Statenvertaling (1637) en Lutherse vertaling (1648) 
gebruiken het woord ‘maghet’ of ‘maecht’ (alleen in de Statenvertaling met hoofdletter). 

https://newchristianbiblestudy.org/nl/bible/latin-vulgata-clementina/isaiah/7/
https://www.bijbelsdigitaal.nl/
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genaamd Jozef’.128 Als de engel Maria vertelt dat zij zwanger zal worden en een goddelijke 

Zoon zal baren met de naam Jezus, vraagt zij verschrikt hoe zij zwanger kan worden als ze nog 

nooit gemeenschap heeft gehad met een man. De engel antwoordt hierop dat de Heilige Geest 

over haar zal komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar als een schaduw zal bedekken 

en dat haar kind daarom Zoon van God genoemd zal worden.129 Mattheüs en Lucas bevestigen 

eigenlijk alleen de maagdelijke conceptie en Pelikan merkt dan ook op dat er geen strikt bewijs 

is voor de maagdelijke geboorte, omdat daarover in de bijbel niets wordt gezegd.130 Het Proto-

Evangelie van Jacobus vermeldt dat Salome, een van de twee vroedvrouwen van Maria, 

vaststelde dat Maria na de geboorte van Jezus nog steeds maagd was.131 

 Ook staat er niets geschreven over de maagdelijkheid van Maria ná Christus’ geboorte, 

zodat er ook geen duidelijkheid bestaat over de identiteit van Christus’ verwanten. Hoewel de 

evangelisten en Paulus over de broers van Jezus spreken, geloofden de vroege kerkvaders dat 

Maria altijd maagd is gebleven.132 Zij baseerden zich op een tekst uit Hooglied ‘Een afgesloten 

hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron’.133 Het kunsthistorische 

begrip hortus conclusus en het geselecteerde onderwerp Maria in ’t hofje verwijzen naar haar 

maagdelijkheid. Hierbij is Maria afgebeeld in een omheinde tuin. Als maagd werd Maria het 

voorbeeld van kuisheid.134 De nieuwtestamentische vermeldingen van de broers van Jezus 

wijzen echter veel meer in de richting van een natuurlijke gezinsuitbreiding na Christus’ 

geboorte. 

De hortus conclusus is als paradijstuin ook het symbool voor de onbevlekte 

ontvangenis. Het Bijbelse gegeven van de maagdelijke geboorte van Christus werd uitgebreid 

naar de maagdelijke geboorte van Maria, beter bekend als haar onbevlekte ontvangenis. Dit 

dogma is ontstaan in het kader van de leer van de erfzonde van de mensheid. Hoe kon Christus 

zonder zonde zijn, als hij geboren was uit een zondig mens? In de kerk van het Oosten 

vermelden bronnen uit de 6e eeuw al het Feest van Maria-Geboorte, omdat daar het verhaal 

van Maria’s ouders Anna en Joachim en haar geboorte bekend was uit het Proto-Evangelie van 

Jacobus. Anna is volgens deze bron niet maagdelijk na alle vergeefse pogingen om een kind te 

                                                           
128 Luc. 1:26, 27. 
129 Luc. 1:31-35. 
130 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 24. 
131 Protev. 19:3-20; Louis Goosen, Van Andreas tot Zacheüs. Thema’s uit het Nieuwe Testament en de 
apocriefe literatuur in religie en kunsten (3e druk; Nijmegen 1999) 260.  
132 Mat. 12:46, 13:55; Marc. 3:31; Joh. 2:12, 7:3,5; NB: Het is opmerkelijk dat Lucas met het meest 
uitvoerige verhaal over Maria niets over haar andere zoons vermeldt; 1 Kor. 9:5; Gal. 1:19. 
133 Hoogl. 4:12. 
134 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 41, 125. 
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krijgen. Zij hoorde, evenals Joachim, van een engel dat zij zwanger was en het is niet duidelijk 

hoe dit tot stand kwam.135  

Maria werd in navolging van Bernardus van Clairvaux ook gezien als de barende vrouw 

uit Openbaringen op een maansikkel in gevecht met een draak, die vaak afgebeeld werd als de 

slang die door de Tweede Eva werd vertrapt. Volgens de kanttekeningen bij de Statenvertaling 

interpreteren protestanten de vrouw in dit visioen als symbool van de gemeente van 

Christus.136 In de kunst van de barok werd Maria op een maansikkel met een slang onder haar 

voet het symbool van de onbevlekte ontvangenis, met de maansikkel als symbool van de 

kuisheid.137 Maria als Tweede Eva is een extrapolatie van Paulus’ woorden dat de 

ongehoorzaamheid van één mens zeer velen tot zondaar maakte en dat door de 

gehoorzaamheid van één mens zeer velen rechtvaardig worden. De titel boven dit 

tekstgedeelte Adam en Christus geeft echter aan dat met de eerste mens Adam en met de 

tweede mens Christus wordt bedoeld.138 Maria als Tweede Eva verwijst naar haar 

gehoorzaamheid die de geboorte van haar Zoon mogelijk heeft gemaakt. Het is aannemelijk 

dat dit thema voornamelijk bekend was bij theologen. 

In de middeleeuwen werd de devotie van de Maria-Geboorte ook in het Westen een 

kerkelijk feest. Maar er ontstond discussie over de juistheid van een feest van Maria’s 

geboorte en daarmee over haar conceptie. Het Concilie van Trente poneerde tegenover de 

Reformatie het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, waarmee een nieuw feest op de 

kerkelijke kalender kwam. Het dogma werd echter pas in 1854 als bindend verklaard. In de 

selectie komt het onderwerp Maria Geboorte eenmaal voor, en wel in het huis van de 

calvinistische bakker Michiel Jacobsz. Het kan worden aangeduid als een ‘typisch katholiek’ 

onderwerp, omdat het is ontstaan in de katholieke traditie. Deze Maria Geboorte was een 

rond schilderij met een vergulde lijst in de voorkamer. Misschien was het een erfstuk dat met 

trots getoond werd aan familie en vrienden.139  

Katholieken in de 17e eeuw zagen Maria als een volmaakte vrouw, die haar leven lang 

maagd bleef en zwanger gemaakt door de Heilige Geest haar goddelijke Zoon ter wereld 

bracht. Ze was voor hen een voorbeeld van kuisheid.  

 

                                                           
135 Protev. 1-5. 
136 Openb. 12:1-6; Boon, Op zoek naar de ware Maria, 5604; ‘Openbaring 12’, Statenvertaling.nl. 
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=66&hf=12&ind=1, laatst geraadpleegd op 6 juli 2021.  
137 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie 
(2e druk; Nijmegen 1993) 256, 257. 
138 Rom. 5:19. 
139 Montias Database, inv. nr. 120. 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=66&hf=12&ind=1
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2.3.2 Annunciatie 

Het onderwerp annunciatie of Mariaboodschap dat al in de vorige paragraaf aan de orde 

kwam, gaat over de aankondiging van de geboorte van Christus door een engel aan Maria en is 

gebaseerd op het evangelie van Lucas.140 Volgens Mattheüs brengt een engel aan Jozef de 

boodschap van de geboorte.141 Het verhaal komt ook voor in het Proto-Evangelie van Jacobus, 

echter in een andere context. Toen Maria buiten water ging putten, hoorde ze slechts de 

woorden ‘Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder de vrouwen’, 

maar ze zag de engel pas binnen, toen ze aan het spinnen was.142 Het is een combinatie van de 

woorden waarmee de engel – ‘Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u’ en Elisabeth –  

‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ – Maria 

toespraken volgens het evangelie van Lucas.143  

Reeds vanaf de 4e en 5e eeuw werd de annunciatie in de kerk gevierd, op 25 maart, 

negen maanden voor de geboorte van Christus. Het werd als Feest van de aankondiging van de 

Heer of Maria-Boodschap een van de Hoogfeesten in de katholieke kerk.144 Het belang van de 

annunciatie blijkt niet alleen uit deze feestdag, maar ook uit het feit dat er op grond van de 

Bijbeltekst over de aankondiging belangrijke katholieke gebeden over Maria zijn ontstaan, 

namelijk het Ave Maria, het Rozenkransgebed en het Angelus. Pelikan betoogt dat door deze 

laatste twee populaire, niet-liturgische Mariadevoties de geschiedenis van Maria een plaats 

kreeg in de taal en spiritualiteit van de Westerse kerk.145  

 De woorden van de engel  ‘Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u’ 

ontwikkelden zich tot het bekende gebed Ave Maria waarvan bronnen vanaf de 11 eeuw 

melding maken.146 De eerste twee delen van het gebed bestaan uit de woorden van de engel 

en van Maria’s nicht Elisabeth: 

 ‘Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. 

 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw 

schoot.’ 

Het derde deel laat zien hoe er ‘uitbreiding’ plaatsvond van de bijbelse tekst: 

                                                           
140 Luc. 1:26-38. 
141 Matt. 1:18-25. 
142 Protev. 11:1, 2. 
143 Luc. 1: 28 en 42. 
144 E. Hendrikx, ed., Encyclopedie van het katholisme. II (Bussum 1955) 753, 754. 
145 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 110, 111. 
146 Luc. 1:28. 
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 ‘Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze 

dood.  Amen.’147 

Nadat in de 5e-eeuwse Maria als Moeder van God werd aanvaard, werd het gebed rond de 16e 

eeuw aangevuld met het derde deel, waarin Maria als Heilige een bemiddelende rol kreeg.148  

Het Ave Maria toont een opmerkelijke transitie, omdat deze hemelse groet aan een aardse 

vrouw veranderde in een woord van aanbidding, waardoor Maria een hemelse bemiddelaar 

werd met wie de mens een relatie kon hebben.  

Het Ave Maria maakt deel uit van het Rozenkransgebed dat in de plaats kwam van het 

monastieke Psalmgebed. De rozenkrans komt ook voor in andere godsdiensten en heeft een 

heidense oorsprong, omdat er taalverwantschap bestaat tussen het woord kraal en het 

Germaanse woord voor bidden. Bovendien is het een praktische manier om met de kralen de 

gebeden te tellen. In dit gebed wordt vijftien maal het Onze Vader en vijftien maal tien keer 

het Ave Maria gebeden. Met deze gebedspraktijk die in de 17e eeuw al werd uitgeoefend, 

moet Maria zeker een grote plaats hebben ingenomen in het dagelijks leven. In de 16e eeuw 

werd door de paus het Feest van de Heilige Rozenkrans ingesteld, waarop Maria wordt 

aanbeden als beschermster van de kerk.149 

  Ook het Angelus – afgeleid van het Latijnse woord voor engel – is uit de tekst van de 

annunciatie voortgekomen.150 Het angelus ontstond in de 13e eeuw, terwijl het huidige gebed 

vorm kreeg in de 16e eeuw. Het gebed wordt vanouds driemaal per dag gebeden, na het luiden 

van het angelusklokje, waarbij tussen de tekst over de menswording van Christus ook driemaal 

Maria wordt aangeroepen met het Ave Maria,  wat weer aantoont hoezeer Maria verweven 

was met het dagelijkse katholieke leven.151  

 Het verhaal van de annunciatie eindigt met Maria’s reactie op de boodschap van de 

engel: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’.152 Met deze woorden 

werd zij het voorbeeld van gehoorzaamheid, die volgens Pelikan twee kanten heeft. De 

passieve kant maakte ‘de dienstmaagd des Heren’ tot voorbeeld van nederigheid. Omdat 

Maria een vrouw was, kon dit voor vrouwen leiden tot een opgelegde onderdanige houding 

ten opzichte van God, echtgenoot, geestelijke en de hiërarchische kerk. De actieve kant 

                                                           
147 H.T.M. de Greeve ed., Zondagsmisboek. De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, 
dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofgezangen (Turnhout 1960) 13. 
148 Luc. 1:28, 42; Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 25, 26.  
149 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 110, 111; Hendrikx, Encyclopedie van het katholisme. III, 644, 
645.  
150 Luc. 1:28.  
151 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 111; Van der Meer, Baur en Engelbregt, De katholieke 
encyclopaedie. X, 72, 73.  
152 Luc. 1:38. 
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maakte Maria met haar geloofsuitspraak tot een Sterke Vrouw en voorbeeld van geloof.153 Die 

actieve gehoorzaamheid speelt een belangrijke rol in het protestantse denken over Maria, wat 

in het volgende hoofdstuk nader wordt uitgewerkt. Het is daarom niet verwonderlijk dat het 

aantal schilderijen met het onderwerp Mariaboodschap bij protestanten (6x) en katholieken 

(5x) bijna gelijk is.  

 De annunciatie is voor katholieken in de 17e eeuw niet alleen de aankondiging van 

Christus’ geboorte door een engel, maar betekende ook dat Maria hun metgezel was in het 

dagelijks leven door haar telkens te hulp te roepen met de Ave Maria-gebeden. Zij was voor 

hen de gezegende vrouw die hun voorbeeld was in nederigheid en geloof.  

 

2.3.3 Maria en Elisabeth (groetenis, visitatie) 

In het derde deel van het Ave Maria komt het onderwerp Maria en Elisabeth ter sprake. Het is 

gebaseerd op het Lucas evangelie over de ontmoeting van de zwangere Maria en haar nicht 

Elisabeth die zwanger is van haar zoon Johannes. Toen beide vrouwen elkaar groetten,  

‘sprong het kind [van Elisabeth] op in haar schoot’ 154 en sprak zij, bezield door de Heilige 

Geest, lovende woorden tot Maria. De tekst ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend 

is de vrucht van uw schoot’ heeft Maria tot een gezegende Moeder gemaakt, terwijl de 

woorden ‘En zalig is zij, die geloofd heeft’ haar tot een voorbeeld van geloof heeft gemaakt.155 

Deze Lofzang van Elisabeth inspireerde Maria weer tot het Magnificat, waarvan de titel 

verwijst naar het eerste woord van de Latijnse vertaling van ‘Mijn ziel maakt groot de Here’. 

Het lied wordt gebruikt in de katholieke liturgie.156  

Elisabeth heeft een belangrijke plaats gekregen in de geschiedenis van Maria, omdat zij heeft 

bijgedragen aan de verering van de Moeder Gods en omdat zij de moeder was van Johannes 

de Doper, de voorloper van Jezus. Ook de Mariavoorstelling in de selectie met het motief 

Bloemkrans met Jezus, Maria en Elisabeth verwijst naar dit verhaal. 

 

2.3.4 Geboorte 

Evenals Maria komt het onderwerp Geboorte opvallend veel voor, namelijk bij katholieken 34 

en bij protestanten 61 keer. Het verhaal van de geboorte wordt alleen beschreven in de 

evangeliën van Mattheüs en Lucas, die onderling ook nog verschillen.157 Elementen uit beide 

verhalen zijn samengevoegd in de viering van de geboorte van Christus op het Kerstfeest, dat 

                                                           
153 Luc. 1:38; Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 95, 96. 
154 Luc. 1:41. 
155 Luc. 1:39-45. 
156 Luc. 1:47-55; Hendrikx, Encyclopedie van het katholicisme. II, 723. 
157 Mat. 1:18-2:23; Luc. 2:1-21. 
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door katholieken meestal Kerstmis wordt genoemd. Kerstmis – afgeleid van Christus mis – is in 

de 4e eeuw ontstaan uit het Germaanse midwinterfeest. Dit feest wordt tot op heden zowel 

binnen als buiten de kerk uitbundig gevierd, hoewel het theologisch gezien een minder 

belangrijke rol speelt dan Pasen vanwege de dogmatische betekenis van de opstanding van 

Christus.158 In de gedachten van de gelovigen bestaat het geboortetafereel uit een stal met 

Maria, Jozef en het kind Jezus in een kribbe, omringd door een os en ezel, aanbeden door 

herders en wijzen uit het oosten. Alleen Lucas vermeldt iets over de omgeving van de 

geboorte, maar een stal of grot, een os en een ezel komen er niet in voor en zijn er in de 

traditie aan toegevoegd. Hier vond dus ook ‘uitbreiding’ van de Bijbeltekst plaats.159 Het 

verhaal van Christus’ geboorte komt ook voor in het Proto-Evangelie van Jacobus, waarin 

gesproken wordt over een grot en over ossen. Volgens dit apocriefe boek zagen Jozef en de 

vroedvrouw een wolk boven de grot en werd het Kind Jezus zichtbaar na het geleidelijk 

verdwijnen van een groot licht in de grot.160 Ook de visioenen van Birgitta van Zweden (1303-

1373) hebben de beeldtraditie van de geboorte van Christus beïnvloed, zoals het Kind in een 

grot.161 

Met Kerstmis staat de geboorte van Christus centraal, maar op alle afbeeldingen van de 

geboorte is moeder Maria prominent aanwezig.  

 

2.3.5 Maria en het kind 

De hierboven beschreven paradox van Maria als Theotokos én als Maagd vormt met de 

Gezegende Moeder uit de Lofzang van Elisabeth de geloofsinhoud van het thema Maria en het 

kind. Elisabeth benadrukt de menselijke kant van Maria door haar een gezegende vrouw te 

noemen, omdat zij ‘een gezegende vrucht in haar schoot droeg.162 Het onderwerp Maria en 

het kind drukt de kern uit van het mysterie van de menswording van God. Daarom is het 

opmerkelijk dat er in de katholieke selectie maar zes afbeeldingen zijn met dit onderwerp, 

naast de 54 afbeeldingen van alleen Maria. Het is mogelijk dat op sommige van de 

laatstgenoemde voorstellingen ook het Kind is afgebeeld als ‘attribuut’ dat Maria herkenbaar 

maakt. Volgens Koschorke was de Madonna met het Kind voor katholieken hét symbool van de 

                                                           
158 LTK, 1017.  
159 Protev. 17-21; grot: 18:1, 19:1, 2; ossen: 22:2. 
160 Protev. 19:2. 
161 Theologische Realenzyklopädie (TRE) (36 dln.; Berlijn 1977-2007). 594. 
162 Luc. 1: 42. 
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vrouwelijjke nabijheid tot God, waardoor er in de door mannen gedomineerde kerk toch plaats 

was voor een vrouwelijke religieuze cultuur, met name voor nonnen en bagijnen.163  

Bij het motief Maria met het Kind en Catharina is de Heilige Catharina toegevoegd, een 

beschermheilige uit het begin van de 4e eeuw. In de selectie komt zij eenmaal voor bij een 

protestant.  

 

2.3.6 Maria, Jozef en het kind (Heilige Familie)  

Kunsthistorisch gezien is de Heilige Familie nauw verwant met de Geboorte, omdat bij het 

eerstgenoemde onderwerp ook Maria, Jozef en het kind Jezus zijn afgebeeld. Anders dan men 

bij  het thema van de familie van Gods Zoon zou verwachten, begint de ontwikkeling van de 

devotie van dit onderwerp pas in de 17e eeuw en kreeg de Heilige Familie nog later, in de 19e 

eeuw, een plaats in de liturgie in de week van Kerstmis.164 Ook was de Heilige Familie een 

geliefd thema voor 17e-eeuwse schilders, zoals Rembrandt, zoals zal blijken in hoofdstuk 4.  

 Die ogenschijnlijk geringe aandacht voor de Heilige Familie is te verklaren uit het feit 

dat zij is opgenomen in de bredere context van de Heilige Maagschap, de uitgebreide familie 

van Christus. Hier vond letterlijk ‘uitbreiding’ plaats van het geboorteverhaal met de 

grootmoeder, grootvader en ooms en tantes van Christus met hun mannen. De stamboom van 

Christus moest Zijn menswording zichtbaar maken. Eerst ontstond er een verering van Jezus’ 

moeder Sint-Anna, die rond de overgang van de 15e naar de 16e eeuw haar hoogtepunt 

beleefde in de devotie van Anna-te-Drieën, een afbeelding van Anna, Maria en het kind Jezus. 

Door de legenden van de drie huwelijken van Sint-Anna met drie dochters Maria – bekend als 

het trinubium – groeide de stamboom van Christus uit tot de Heilige Maagschap met Sint-Anna 

in het bijzijn van Maria en Jezus in het middelpunt. Maar de aandacht ging uit naar Sint-Anna, 

de stammoeder van dit grote geslacht die volgens de legenden driemaal huwde – na de vroege 

dood van Joachim achtereenvolgens met Cleophas en Salomas – , driemaal moeder – met uit 

elk huwelijk een Maria – en driemaal weduwe werd.165 Daarom werd zij tot voorbeeld van 

vrouwen en aangeroepen als beschermster van huis en haard. Maar zij diende ook voor allerlei 

mannelijke beroepen als patrones. Het thema van de Heilige Maagschap als ‘extended famlily’ 

van Christus werd in de 15e eeuw populair bij de emanciperende burgerbevolking die steeds 

meer waarde hechtte aan huwelijk en gezin.166  

                                                           
163 Albrecht Koschorke, The holy family and its legacy. Religious imagination from the gospels to Star 
Wars. Thomas Dunlap vert. (New York 2003) 125. 
164 LTK, 1276, 1277. 
165 Goosen, Van Andreas tot Zacheüs, 13. 
166 Ton Brandenbarg ed., Heilige Anna, grote moeder. De cultus van de Heilige Moeder Anna en haar 
familie in de Nederlanden en aangrenzende streken, tent.cat. Museum voor Religieuze Kunst Uden 
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 Na het Concilie van Trente, waar de heiligenverering werd ingeperkt, nam de 

populariteit van Sint-Anna af. In plaats van machtige stammoeder werd ze gezien als 

opvoedster van Maria. Er vond een verschuiving plaats van de Heilige Maagschap naar de 

Heilige Familie, wat past in de maatschappelijke context van een nieuwe gezinsmoraal bij 

katholieken én protestanten in de 16e eeuw, die verder doorwerkt in de 17e eeuw. Tegelijk 

krijgt Jozef een grotere rol als echtgenoot van Maria en ‘voedstervader’ van Jezus en stelt het 

Concilie van Trente de officiële Jozefdevotie in.167 

 In het eerste hoofdstuk is al verwezen naar het belang van de Heilige Familie – als 

kerngezin van Christus – voor protestanten, waar in hoofdstuk 3 nader op in wordt gegaan. 

Het is opmerkelijk dat Pelikan in Een geschiedenis van Maria geen aandacht heeft besteed aan 

de Heilige Familie en de Heilige Maagschap, omdat het familieverband toch mede bepalend is 

geweest voor het beeld van Maria door de eeuwen heen.   

 Albrecht Koschorke gaat in op de Mariamystiek in de katholieke kerk onder invloed van 

de Heilige Familie. Hij verklaart deze mystieke relatie tussen een mens en Maria vanuit de 

complexe samenstelling van de Heilige Familie, die verweven is met de goddelijke Drieëenheid 

van Vader, Zoon en Heilige Geest. Door de eenheid van God de Vader en Christus in de 

Drieëenheid is Maria zowel bruid als moeder van God. Door het ontbreken van seksualiteit in 

de Heilige Familie kunnen zowel mannen als vrouwen zich in Maria herkennen als bruid van 

Christus.168  

Het onderwerp Maria (Jozef) en St. Anna komt in de selectie slechts eenmaal bij 

katholieken en tweemaal bij protestanten voor, wat in overeenstemming is met de genoemde 

dalende populariteit van Sint-Anna.  

De Heilige Familie is in de kunstgeschiedenis ook verwant met het onderwerp Vlucht 

van Jozef en Maria. Het gaat hier over het Bijbelse verhaal waarin Maria, Jozef en het kind op 

weg zijn naar Egypte omdat ze moesten vluchten voor de moordlustige Herodes.169 

Uit het bovenstaande blijkt dat de protestantse aandacht voor de Heilige Familie in de 

17e eeuw geworteld is in de 15e-eeuwse katholieke fascinatie voor de Heilige Maagschap in 

het kader van de emanciperende burgers die waarde gingen hechten aan huwelijk en gezin. Na 

de beteugeling van de Heilige Maagschap werd in de 16e eeuw de Heilige Familie zowel voor 

                                                           
(Nijmegen en Uden 1992), 12, 20, 32-35; uitgebreide informatie over Anna-te-Drieën: Ton Brandenbarg, 
Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in 
de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw) (Proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, Nijmegen 1990). 
167 Brandenbarg, Heilige Anna, grote moeder, 78, 83, 84-85. 
168 Koschorke, The holy family and its legacy, 8-12. 
169 Mat. 2:13-23. 



48 
 

katholieken als voor protestanten een voorbeeld voor gezin en huwelijk. In de 17e eeuw sprak 

dit voorbeeld vooral protestanten aan, zodat Maria een belangrijke rol bleef spelen in hun 

geloofsleven.  

 

2.3.7 Maria Hemelvaart  

Het onderwerp Maria Hemelvaart verwijst naar de lichamelijke hemelvaart van Maria na haar 

‘inslaping’ en wordt door katholieken gevierd op het feest van Maria-Tenhemelopneming dat 

vanaf de 6e eeuw in het Oosten en in de 7e eeuw in het Westen werd ingevoerd. De dood en 

tenhemelopneming van Maria komen in de bijbel niet voor, maar deze geloofsinhoud is 

ontstaan in een eeuwenlange traditie van devotie en liturgie en werd pas in 1950 tot dogma 

verklaard.170 In het Oosten ontstond de traditie dat Maria gestorven zou zijn in het huis van 

Johannes in Efeze, terwijl ze omringd werd door de twaalf apostelen en twee personen uit het 

Oude Testament, Henoch en Elia, die ook in de hemel waren opgenomen. Maria werd in de 

hemel onthaald door engelen. Zij zou met haar maagdelijke lichaam deel hebben aan Christus’ 

overwinning van de dood door Zijn opstanding. De beeldtraditie van Maria Hemelvaart is 

beïnvloed door de beschrijving van Maria’s dood in de Legenda Aurea (ca. 1260) van Jacobus 

de Voragine die hierbij gebruik maakte van Oosterse bronnen. Daarom komen Oosterse en 

Westerse voorstellingen met dit thema met elkaar overeen.171  De discussie of Maria al of niet 

gestorven is voordat ze in de hemel werd opgenomen leidde niet tot een antwoord, maar tot 

de conclusie dat Maria’s dood direct werd gevolgd door haar verrijzenis en haar 

tenhemelopneming. Pelikan ziet dit dogma terecht als een vorm van ‘speculatieve theologie’, 

omdat er geen onderbouwing en verklaring voor is.172 

Katholieken in de 17e eeuw herdachten en vierden niet alleen de dood, opstanding en 

hemelvaart van Christus, maar ook die van Zijn moeder Maria. 

 

2.3.8 Kroning van Maria  

Het onderwerp Kroning van Maria is verbonden met Maria Hemelvaart. Op veel voorstellingen 

is een combinatie van beide onderwerpen te zien. Als Maria na haar sterven aankomt in de 

hemel, wordt ze, omringd door engelen, gekroond door de goddelijke Drie-eenheid van Vader, 

Zoon en Heilige Geest. Maria werd gekroond tot Koningin van de hemel als heerseres over 

engelen, aartsvaders, profeten, apostelen, martelaren, heiligen en zielen van overledenen die 

                                                           
170 Hendrikx, Encyclopedie van het katholicisme. II, 758. 
171 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 179, 180; Anneke B. Mulder-Bakker en Marijke 

Carasso-Kok ed., Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden (Hilversum 
1997) 28: jaartal ca. 1260. 
172 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 218-222. 
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net als Maria delen in de glorie van de opgestane Christus. Samen met haar Zoon regeert ze 

ook over de aarde.173 Dit buitenbijbelse thema is in de 12e eeuw in het Westen ontstaan vanuit 

de mystiek en niet uit een apocrief geschrift. Dante (1265-1321) beschrijft de verheerlijkte 

Maria aan het einde van zijn Divina Comedia in een extatisch visioen van Bernardus van 

Clairvaux (1090-1153) wiens geschriften over Maria vooral voor het volk bedoeld waren. Via de 

kloosters en de literatuur verspreidde dit Mariabeeld zich onder de bevolking en kreeg het 

vorm in de kunst en een plaats in de liturgie. Maar pas in 1870 werd de Kroning van Maria een 

officieel kerkelijk feest.174  

 De katholieken in de 17e eeuw voelden zich verbonden met de hemel als plaats waar 

Maria en de heiligen bemiddelden tussen de mensen op aarde en God en Zijn Zoon. Hoewel 

Christus in de Bijbel de rol heeft als Middelaar, lijkt het alsof Hij toch te goddelijk en te ver weg 

was, zodat zij Maria nodig hadden die toegankelijker was. Die rol werd zo belangrijk dat ze als 

gewone vrouw verheven werd tot Koningin van de hemel en veel uitbundiger vereerd dan haar 

Zoon.  

In de selectie komt er zowel bij katholieken als bij protestanten maar één voorstelling voor van 

de kroning van Maria. De hemelse, koninklijke rol van Maria kreeg door de kritiek van het 

Concilie van Trente in de 17 eeuw waarschijnlijk minder aandacht.  

 

2.3.9 Kruis, kruisiging, kruisafneming  

Aanvankelijk werden via het zoekwoord Maria bij katholieken maar vijf voorstellingen 

gevonden over het lijden en sterven van Christus, namelijk Maria bij het kruis. Crucifix met 

Maria en St. Jan. Maria met kruisafname van Jezus (2x) en De Maria’s aan het graf van 

Christus.175 Het zoeken bij de protestanten leverde slechts één voorstelling met dit motief op: 

Jezus met doornenkroon en Maria.176 Voorstellingen van Maria bij het kruis waren echter te 

vinden onder het zoekwoord kruis dat zowel bij katholieken als bij protestanten een groot 

aantal schilderijen opleverde. Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is een deel hiervan in de selectie 

opgenomen: 24 voorstellingen van kruis, kruisiging en kruisafneming van katholieke en 19 van 

protestantse eigenaren.  

 Het grotere aantal voorstellingen bij katholieken over het lijden van Christus is te 

verklaren uit het feit dat het lijden in de katholieke traditie een thema voor devotie was. 

Schilderijen en sculpturen over het lijden van Christus en Maria zoals de crucifix werden 

                                                           
173 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 121, 142, 152, 159, 213; Boon, Op zoek naar de ware Maria, 
5582. 
174 Boon, Op zoek naar de ware Maria, 5582, 5589-5592; Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 151-163. 
175 Montias Database, inv. nr. 371, 523, 266, 291. 
176 Montias Database, inv. nr. 124. 
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aanbeden en vereerd en waren vooral in de middeleeuwen populair. Het thema Mater 

Dolorosa toont Maria die treurt over de dood van haar Zoon. Het middeleeuwse gedicht 

Stabat mater dolorosa kreeg als hymne een plaats in de katholieke liturgie. In de beeldende 

kunst ontstond het thema Piéta, waarbij Maria werd afgebeeld als een treurende vrouw met 

haar dode kind op schoot.177 Met deze devotionele praktijk verdwenen wel de beelden met de 

gekruisigde Christus – de crucifix – , maar niet alle voorstellingen over het lijden van Christus 

en Maria uit de huizen van protestanten. Daarom is ook dit thema opgenomen in het 

onderzoek.  

 De voorstellingen over het lijden en sterven van Christus zijn vaak gebaseerd op een 

combinatie van teksten uit de vier evangeliën. Nadat  Jezus was voorgeleid aan de joodse 

rechtbank – het Sanhedrin – en de wereldlijke macht – de Romeinse stadhouder Pontius 

Pilatus en koning Herodes –, werd Hij op aandringen van het volk wegens godslastering ter 

dood veroordeeld, omdat zij vonden dat Hij verkondigd zou hebben dat Hij de Zoon van God 

en de Koning van de Joden was. Daarna wordt Hij door een groep soldaten naar Golgotha 

geleid waar Hij, samen met twee misdadigers, aan het kruis wordt geslagen .178  

Toen Jezus aan het kruis hing, verdeelden vier soldaten door te loten zijn kleren onder 

elkaar. Pilatus liet boven aan het kruis een bord aanbrengen met in het Hebreeuws, Latijn en 

Grieks de tekst ‘Dit is Jezus, de Koning der joden’. Het volk stond erbij en zag toe. De oversten 

en de soldaten bespotten Hem. Volgens Mattheüs stonden veel vrouwen vanuit de verte toe 

te kijken, waaronder Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de  moeder 

van de zonen van Zebedéüs. Lucas vermeldt als derde vrouw Salomé. Volgens Johannes 

stonden Jezus’ moeder, haar zuster Maria van Klópas en Maria Magdalena bij het graf. Van de 

zeven zogenaamde kruiswoorden ging het derde kruiswoord over Zijn moeder en de discipel 

Johannes: ‘Vrouw, zie uw zoon! Zie uw moeder’. Van 12.00 tot 15.00 uur was er duisternis en 

een aardbeving, waarop de hoofdman uitriep: ‘Waarlijk dit was een Zoon Gods’. Jezus stierf 

met de woorden ‘Het is volbracht’. Een soldaat stak met een zwaard in Jezus’ zijde. Het bloed 

en water uit de wond toonden aan dat Hij gestorven was.179 

’s Avonds vroeg Jozef van Arimathéa, een volgeling van Jezus, aan Pilatus of hij Jezus’ 

lichaam van het kruis mocht halen, wat deze toestond. Alleen Johannes vertelt dat Nicodemus 

erbij kwam met specerijen. Ze wikkelden Jezus’ lichaam in linnen doeken met de specerijen en 

legden Hem in een nieuw rotsgraf. Volgens Mattheüs waren Maria Magdalena en ‘de andere 

                                                           
177 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 137-141. 
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Maria’ – volgens  Marcus Maria de moeder van Jacobus de Jongere en Joses – aanwezig bij het 

graf. Lucas spreekt over de vrouwen die Hem gevolgd waren en Johannes vermeldt geen 

vrouwen bij de graflegging, maar vertelt over Maria Magdalena bij het graf op de dag van de 

opstanding.180 Bovengenoemde gebeurtenissen uit het Bijbelverhaal over het lijden en sterven 

van Christus zijn terug te vinden in voorstellingen over de thema’s Kruis, kruisiging en 

kruisafname en De Maria’s aan het graf van Christus.  

De Catechismus van het Concilie van Trente omschrijft de betekenis van het lijden van 

Christus in het kader van het vierde artikel van de Apostolische geloofsbelijdenis ‘Die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven’. Dit artikel wordt in dit 

geschrift de grondslag en tevens het moeilijkste mysterie van de christelijke godsdienst 

genoemd. Christus moest lijden om de mensheid te verlossen van de zonde. Door de straf op 

zich te nemen, heeft Christus de mens met God verzoend en de hemel weer voor hem 

geopend.181 

 

2.4 Conclusie en werkhypothese 

Hoewel Maria in haar lofzang zingt ‘Mijn ziel maakt groot de Here…, omdat hij heeft omgezien 

naar de lage staat zijner dienstmaagd’, heeft de katholieke traditie Maria steeds groter 

gemaakt en deze eenvoudige vrouw een goddelijke en koninklijke status gegeven. Zij is voor 

katholieken in de 17e eeuw een levende metgezel die hun vanuit de hemel beschermt en 

troost en die je als bemiddelaarster tot hulp kan roepen. Door haar plaats in de liturgie en de 

vele kerkelijke feestdagen die aan Maria zijn gewijd, is zij verankerd geraakt in het katholieke 

alledaagse leven, wat tot uitdrukking kwam in de huisdevotie. Daarvan getuigen de vele 

Mariavoorstellingen in katholieke huizen. Omdat de 17e eeuw nog niet zo ver verwijderd is van 

de eeuw van de Reformatie, moet deze Mariadevotie bij protestanten nog deel hebben 

uitgemaakt van het collectieve geheugen. Daarom zal de katholieke achtergrond zeker nog een 

rol hebben gespeeld in de protestantse geloofsbeleving. Op basis van deze werkhypothese zal 

in het volgende hoofdstuk het protestantse Mariabeeld nader worden onderzocht.  
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3. De 17e-eeuwse protestantse exempeltraditie 

 

In het voorafgaande hoofdstuk is beschreven wat katholieken geloofden bij het zien van de 

diverse Mariavoorstellingen. Dit gedachtegoed vormt de basis van het hoofdstuk over het 

protestantisme. Hierbij gaat het om de vraag welke veranderingen de Reformatie heeft 

gebracht in de bestaande denkbeelden over Maria. Eerst volgt een korte inleiding over 

protesten in de katholieke kerk die voorafgingen aan de Reformatie.  

 De excommunicatie van Luther door de paus veroorzaakte een harde breuk in de 

kerkelijke wereld die daarna bestond uit katholieken en protestanten. Volgens Herman 

Selderhuis is de Reformatie echter geen radicale breuk, maar een geleidelijk proces dat begon 

met kritiek op misstanden in de katholieke kerk, zoals machtspolitiek, aflaathandel, schending 

van het celibaat en de on-Bijbelse verering van beelden, Maria en andere heiligen. Bovendien 

had het humanisme van Erasmus (1466/69 – 1536) velen van de kerk vervreemd.182 Deze 

stelling baseert hij op protestbewegingen, waarvan de volgende van invloed zijn geweest op 

stromingen binnen het protestantisme. 

Aan het einde van de 14e eeuw ontstonden er in Europa protestbewegingen, zoals in 

Deventer de Moderne Devotie onder leiding van Geert Grote (1340-1384). Deze theoloog en 

schrijver wilde terug naar het leven van de eerste christelijke gemeente, legde de nadruk op 

een eenvoudige levensstijl en persoonlijk geloof en zette zich in voor het onderwijs. Hij schreef 

een getijdenboek om thuis te gebruiken en vertaalde delen van de Bijbel in de volkstaal. Ook 

ondervond hij de invloed van mysticus Jan van Ruusbroec. De leefgemeenschappen van de 

Broeders en Zusters van het Gemene Leven baseerden zich op zijn leer. De navolging van 

Christus, het boek van zijn volgeling Thomas a Kempis, werd een bestseller voor zowel 

katholieken als later ook voor protestanten. De Moderne Devotie beleefde haar bloeiperiode 

van ca.1425 tot ca. 1600.183 Deze stroming kan gezien worden als voorloper van de Reformatie, 

met name van de Nadere Reformatie die in paragraaf 3.2.4 aan de orde zal komen. Maar aan 

het begin van de 16e eeuw luidde de Reformatie ook het einde van Moderne Devotie in.184  

Onvrede met de kerk en sympathie met het humanisme vormden een vruchtbare 

bodem voor het ontstaan van het protestantisme. Hoewel Nederland bekend staat als een 

calvinistisch land, vindt het protestantse gedachtegoed haar oorsprong in het buitenland, in 

                                                           
182 Herman J. Selderhuis ed., Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen 2006) 232. 
183 Marjan Brouwer, ‘Moderne Devotie’, in: Feico Hoekstra ed., Moderne Devotie. Terug naar de bron 
met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). De Moderne Devotie in Deventer en 
Zwolle, tent. cat. Museum de Fundatie Zwolle; Stedelijk Museum Zwolle; Historisch Centrum Overijssel 
Zwolle (Zwolle 2011) 23-36. 
184 Brouwer, ‘Moderne Devotie’, 23. 
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Duitsland bij Maarten Luther (1483-1546), in Zwitserland bij Huldrych Zwingli (1484-1531) en 

Heinrich Bullinger ( 1504-1575) en in Frankrijk/Zwitserland bij Johannes Calvijn (1509-1564). 

Walter Tappolet geeft in Das Marienlob der Reformatoren een bruikbaar overzicht van de 

denkbeelden van deze reformatoren over Maria op grond van hun geschriften en preken.185    

Terwijl de katholieken onder het centralistisch gezag van de paus één algemene leer 

aanvaarden, wordt het protestantisme vanaf het begin gekenmerkt door een grote diversiteit. 

Onder de eigenaren van Mariavoorstellingen worden in de selectie van de Montias Database 

dan ook vier denominaties onderscheiden: 96 gereformeerden, 13 calvinisten, 7 gereformeerd 

of calvinist,  8 lutheranen, 3 mennonieten (dopersen) en 3 remonstranten en 1 gereformeerd 

of remonstrant. Meerdere aantallen zijn niet zeker. Het onderscheid tussen gereformeerden 

en calvinisten is niet geheel duidelijk, omdat calvinisten ook tot de gereformeerde kerk 

behoorden. Montias bedoelt met ‘strict calvinists’ de contraremonstranten en had deze graag 

onderscheiden van de remonstranten, maar vond daar niet genoeg bewijsmateriaal voor. Hij 

voegt voor zijn onderzoek de verschillende denominaties samen tot ‘protestanten’.186 Voor 

deze scriptie is het onderscheid wel van belang, omdat er bij de diverse protestantse 

stromingen verschillende opvattingen over beelden en over Maria bestaan.  

 Op zoek naar het protestantse Mariabeeld wordt eerst stilgestaan bij de 

exempeltraditie vanwege het grote belang van het begrip heiligheid bij zowel katholieken als 

protestanten. Daarna wordt het beeldgebruik bij protestanten onderzocht. Het uitgangspunt 

hiervan wordt gevormd door de diverse protestantse denominaties van eigenaren van 

Mariavoorstellingen uit de selectie van de Montias Database. Vervolgens wordt nader 

ingegaan op de protestantse denkbeelden over drie onderwerpen over Maria die in het laatste 

hoofdstuk onderzoeksobject zijn van het visuele beeld. Een paragraaf over het begrip 

omgangsoecumene vormt de overgang naar hoofdstuk 4. Het hoofdstuk eindigt met een 

conclusie en werkhypothese.  

 

3.1 Exempeltraditie 

Naast de Bijbel is de exempeltraditie met het begrip ‘heiligheid’ een gemeenschappelijke bron 

van het katholieke en protestantse gedachtegoed over Maria. Pelikan wijdt in zijn boek Een 

geschiedenis van Maria naast alle katholieke thema’s ook een hoofdstuk aan het protestantse 

Mariabeeld onder de titel Voorbeeld voor het geloof in het Woord van God.187 Hij plaatst 

                                                           
185 Walter Tappolet ed., Das Marienlob der Reformatoren. Martin Luther. Johannes Calvin, Huldrych 

Zwingli. Heinrich Bullinger (Tübingen 1962).  
186 Montias, ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, 337-340. 
187 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 165-175. 
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Maria’s voorbeeldfunctie in de traditie van het  katholicisme, waar Maria als geloofsvoorbeeld 

onderdeel was van de mariologie. De hervormers verwierpen de verering van Maria op grond 

van het exclusiviteitsprincipe van de Heilige Schrift, het sola scriptura.188 De voorbeeldfunctie 

van Maria sluit aan bij het sola fide, een tweede pijler van het protestantisme, op basis van 

Maria’s woorden ‘Mij geschiede naar uw woord’.189 

John Exalto onderzocht de protestantse exempeltraditie in zijn boek Gereformeerde 

heiligen. Exalto sluit in zijn onderzoek naar gereformeerde heiligen aan bij het concept 

‘heiligheid’ van Willem Frijhoff in diens inaugurale rede Heiligen, idolen, iconen, waarin de 

vormgeving van heiligheid binnen de verschillende confessies ter sprake komt.190 Het concept 

heiligheid vormt een goede context voor onderzoek naar de ‘Heilige’ Maagd Maria. 

 Heiligheid blijkt een zeer gecompliceerd begrip te zijn. De katholieke heiligen die in 

hoofdstuk 2 aan de orde kwamen, vallen onder het theologische begrip heiligheid, maar voor 

Frijhoff is het een cultuurhistorisch begrip dat van toepassing is op de gehele samenleving, 

waar religieuze groepen een onderdeel van zijn. Hoe verhoudt Maria zich tot beide begrippen? 

Theologisch gezien is er een onderscheid tussen heiligheid in en buiten de Bijbel. De 

concordantie op de Bijbel laat zien dat de begrippen ‘heilig’, ‘heilige’, ‘heiligen’ en ‘heiligheid’ 

zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament veel voorkomen, in combinatie met God, 

mensen, plaatsen en voorwerpen.191 Het Hebreeuwse woord heilig – kadōsj – betekent 

‘onttrokken aan het gewone gebruik, onderworpen aan een bijzondere behandeling’ en is 

afgeleid van een werkwoord dat afzonderen, apart zetten betekent.192 Iemand of iets heeft 

een bijzondere plaats, is toegewijd aan God.  

Protestanten gebruikten in de zeventiende eeuw het woord heilig nog veelvuldig. Er 

werd gesproken over het geheiligde leven en in belijdenisgeschriften komt het woord heilig 

ook voor, maar net als in de bijbel niet bij de naam van Maria. Het begrip heilig wordt in artikel 

9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gebruikt in relatie tot de kerk: ‘Ik  geloof een heilige, 

algemene Christelijke kerk; de gemeenschap der heiligen’, wat in zondag 21 nader verklaard 

wordt als werk van de Heilige Geest, de derde Persoon van God. Hier worden alle gelovigen 

gezien als heiligen die een geheiligd leven moeten nastreven.193  

                                                           
188 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 167. 
189 Pelikan, Een geschiedenis van Maria, 171; Luc. 1:38. 
190 Exalto, Gereformeerde heiligen, 31, 32. 
191 S.P. Dee en J. Schoneveld ed., Bijbelse encyclopedie met handboek en concordantie. IV: Concordantie 
(Baarn 1962) 129-131. 
192 Ludwig Koehler en Walter Baumgartner ed., Lexicon in veteris testamenti  libros (Leiden 1958) 825, 
826: tekst bevat vertaling auteur van ‘dem gewöhnlichen Gebrauch entzogen, besondrer Behandlung 
unterworfen’;   
193 G.H. Kersten ed., De drie formulieren van eenigheid (Rotterdam 1933) 44,  56-58. 
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Frijhoff definieert heiligheid als ‘de wenselijkheid van exemplarische levensvormen‘ en 

‘de gezamenlijke manier waarop sociale groepen zich exemplarische levensvormen 

toeëigenen’.194 Maar de theologisch gedefinieerde heiligen hebben in zijn onderzoek ook een 

plaats als mensen met een voorbeeldig leven aan wie de katholieke kerk een bemiddelende rol 

heeft toegekend. De meeste heiligen zijn mannen, terwijl veel vrouwelijke heiligen maagd zijn, 

onder wie hij de Heilige Maagd Maria op de eerste plaats zet.195 Zij is als Moeder van God per 

definitie heilig. 

In het kader van Frijhoffs onderzoek heeft Exalto zich als eerste onderzoeker verdiept 

in ‘gereformeerde heiligheid’ in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17e 

eeuw. Op basis van het exempel, een kernbegrip uit het brede cultuurhistorische concept van 

Frijhoff, gebruikt hij de religieuze exempeltraditie als uitgangspunt voor deze studie. Een 

exempel is eigenlijk een literaire stijlfiguur en heeft de functies van illustreren (concretiseren), 

demonstreren en beleren via de representatie van deugden die moeten worden nagevolgd. 

Om dit mogelijk te maken moet het ideale beeld wel worden vertaald naar de maat van 

gewone mensen. Exalto definieert het exempel als ‘de illustratie van een gedragsmodel, die 

moraliserend van strekking is en bereikbaar voor het publiek dient te zijn’.196 Maria voldoet 

aan deze definitie van exempel, terwijl in verband met de Mariavoorstellingen het woord 

‘illustratie’ ook letterlijk opgevat kan worden.   

Frijhoff benadrukt verder de interconfessionaliteit van heiligheid, wat van groot belang 

is voor dit onderzoek dat gericht is op een mogelijke oecumenische beeldtaal. Volgens hem is 

voorbeeldig gedrag inherent aan een christelijk leven en bleef er, ondanks de Reformatie, over 

de confessies heen een culturele eenheid bestaan in het beleven van heiligen. Wel gaf men 

andere woorden aan het concept heiligheid en ontstonden de gereformeerde begrippen  

‘vroomheid’ en ‘godzaligheid’ waarbij de functie van voorspreker tussen God en mensen 

verdween. Frijhoff vat de verschillende visies als volgt samen: ‘heiligheid bestaat in religieuze 

erkenning van iemands geestelijke volmaaktheid’. Tevens vertaalt volgens hem het begrip 

heiligheid het ongrijpbaar goddelijke in een menselijke maat. Geestelijke volmaaktheid en 

menselijke maat van het goddelijke zijn ook op Maria van toepassing, zodat Frijhoff haar 

begrijpelijkerwijs op de eerste plaats onder de heilige vrouwen zet.197 

Exalto vindt de gereformeerde heiligheid vooral in kringen van de Nadere Reformatie, 

maar gebruikt hier de term piëtisme, omdat het om een interconfessioneel verschijnsel gaat, 

                                                           
194 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, 19, 20. 
195 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, 20, 18, 9, 10. 
196 Exalto, Gereformeerde heiligen, 31-33, 40. 
197 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, 24-31. 
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dat zowel bij gereformeerden, dopersen en lutheranen voorkomt. Zijn studie laat zien dat het 

begrip heiligheid bij protestanten veel overeenkomsten heeft met de middeleeuwse, 

katholieke heiligheid. Katholieke heiligen werden protestantse vromen of godzaligen, met het 

grote verschil dat ze geen bemiddelaars meer zijn tussen God en mens. Daarmee bedoelt 

Exalto piëtistische predikanten, zoals Jodocus van Lodenstein, Willem Teellinck en Petrus 

Wittewrongel die in paragraaf 3.2.4 bij de Nadere Reformatie ter sprake zullen komen. Zij 

waren voorbeeldfiguren voor een heilig leven. De ‘heiligheidsbeweging’ werd niet door alle 

gereformeerden op prijs gesteld. Zo zagen sommigen Van Lodenstein als quaker.  

 Exalto bestrijdt de opvatting van een radicale breuk van protestanten – met name 

gereformeerden – met de katholieke heiligenverering. Volgens hem hebben de protestanten 

de heiligheid geherdefinieerd, een stelling die ruimte biedt voor een mogelijke herdefiniëring 

van Maria. Deze aanpassing van de traditie lijkt een gunstig klimaat voor de aanpassing van het 

Mariabeeld, waarbij sommige katholieke elementen verdwijnen en andere een nieuwe vorm 

krijgen.  

Opmerkelijk is dat Exalto in zijn boek slechts één alinea aan Maria besteedt. Hij brengt 

Maria ter sprake in de paragraaf over de Moeders in Israël, voorbeeldige vrouwen uit de bijbel 

zoals Sara, Rebekka en Esther als rolmodellen, die vaak gezien worden als typologieën van 

Maria, wat betekent dat zij naar haar vooruit wijzen. Volgens Exalto neemt Maria in de 

protestantse exempeltraditie een geheel eigen plaats in. De Reformatie verwierp Maria’s 

middelaarschap, maar bleef haar als moeder Gods een aparte plaats geven als 

geloofsvoorbeeld. Mogelijk koos Exalto hier bewust voor het woord ‘apart’ vanwege de 

Hebreeuwse betekenis van ‘heilig’. Het is ook opvallend dat hij onder verwijzing naar Pelikans 

Een geschiedenis van Maria beweert dat ‘op zekere hoogte’ gesproken kan worden van een 

protestantse mariologie. Hij verwijst immers ook naar Sluiters Lof der heilige maagt Maria en 

werken van andere gereformeerde auteurs die Maria eren.198 Al deze boeken bewijzen juist 

het bestaan van een protestantse mariologie. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat Maria een plaats heeft in Frijhoffs concept 

van heiligheid, zowel in de brede cultuurhistorische betekenis van een exemplarisch leven, als 

in de religieuze betekenis van een apart gezet, aan God gewijd leven. Frijhoff geeft Maria de 

eerste plaats onder de heilige vrouwen. Ook ziet hij heiligheid als een interconfessioneel 

begrip dat bij alle confessies voorkomt. Exalto treft de gereformeerde heiligheid dan ook 

vooral aan bij de interreligieuze beweging van de Nadere Reformatie. Hij schaart Maria onder 

de voorbeeldige vrouwen uit de Bijbel en geeft haar als Moeder Gods een aparte plaats in de 

                                                           
198 Exalto, Gereformeerde heiligen, 140. 
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exempeltraditie, namelijk als voorbeeld van geloof. De interconfessionele heiligheid is 

onderdeel van het concept omgangsoecumene dat later in dit hoofdstuk aan de orde zal 

komen.  

Maria kan zeker geplaatst worden in de protestantse exempeltraditie, maar dan wel op basis 

van de katholieke exempeltraditie van Maria die als zodanig nog moet worden benoemd en 

bestudeerd.  

 

3.2 Beeldgebruik bij protestanten 

De Reformatie had grote gevolgen voor de omgang met beelden, waarmee hier sculpturen en 

schilderijen van heiligen worden bedoeld. Het grote verschil met het katholicisme kan men als 

volgt samenvatten: katholieken vereren de heilige in het beeld als bemiddelaar tussen mens 

en God die direct om hulp kan worden gevraagd, terwijl protestanten geen heiligen in deze 

functie accepteren. In dit hoofdstuk zal blijken dat er ook verschillen bestaan tussen de 

protestanten onderling. 

 

3.2.1 Lutheranen 

De Reformatie begon met Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 de 95 stellingen op de deur 

van de Slotkapel te Wittenberg zou hebben gespijkerd. Hiermee ageerde hij tegen de 

misstanden in de katholieke kerk, met name tegen de aflaat, met in de 75ste stelling een 

vermeldenswaardige opmerking over Maria: 

 

‘75. Te veronderstellen, dat de aflaat van de paus zo krachtig werkt, dat hij een mens zou kunnen vrijspreken van de 

zonde, zelfs als hij (om iets onmogelijks te noemen) de moeder Gods verkracht had, is krankzinnig.’199 

 

Luther bracht een nieuwe theologie, waarin het begrip genade en de persoonlijke relatie van 

het individu tot God centraal stond. In een mooie recente studie over Maria stelt Johann 

Anselm Steiger dat Luther de traditionele mariologie herformuleerde vanuit de christologie, 

zodat Christus en de Bijbel de criteria vormden van wat hij van de katholieke Mariacultus 

accepteerde. De ‘onteigening’ van Maria moest de toeëigening van Christus bewerken.200  

                                                           
199 ‘De 95 stellingen van Maarten Luther’, Historiek.net. https://historiek.net/95-stellingen-maarten-
luther/72274/, laatst geraadpleegd 15 september 2020. 
200 Johann Anselm Steiger, ‘“Nulla femina dir gleich”. Martin Luther und Maria. Zugleich ein Beitrag zur 

Ikonographie des Schutzmantels’ in: Bernhard Jahn en Claudia Schindler ed., Maria in den Konfessionen 
und Medien der frühen Neuzeit ([Berlijn] 2020) 50, 45. 
 

https://historiek.net/95-stellingen-maarten-luther/72274/
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 Omdat in de selectie acht Mariavoorstellingen gevonden zijn van een lutherse 

eigenaar, is het zinvol om na te gaan hoe Luther dacht over het gebruik van beelden. Voor hem 

was niet ieder beeld een afgodsbeeld. Hij keurde de Beeldenstorm af en had geen bezwaar 

tegen een crucifix en een beeld van Maria, als deze niet werden vereerd en aanbeden. Dit zou 

afgoderij zijn op grond van de eerste twee geboden  ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben’ en ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat 

boven in de hemel… is’ (Ex. 20:3 en 4a). Volgens Luther moest elke Mariavoorstelling de 

inscriptie dragen van ‘zie Christus aan’, zodat Maria geen doel op zich was. Beelden waar men 

zijn vertrouwen op stelde – door Luther aangeduid als ‘Dreck’ – moesten worden verwijderd. 

Afbeeldingen van verhalen over God aan de muur en in boeken juichte hij toe. Bijbelse 

kunstwerken dienden het geloof, de meditatie en de catechese, als de inhoud niet in 

tegenspraak was met de Bijbel.201 

Na de val van Antwerpen (1585) kwamen er lutherse vluchtelingen naar het Noorden. 

Amsterdam had de grootste lutherse gemeente die veel immigranten uit Duitsland en 

Scandinavië aantrok. Tegenover het heersende dogmatisme van de Gereformeerde Kerk stond 

het lutherse geloof in de tweede helft van de 17e eeuw open voor het Duitse piëtisme met de 

nadruk op een vroom leven, zoals dat ook nagestreefd werd bij de Nadere Reformatie in de 

Republiek.202 Van alle protestantse stromingen staat het lutheranisme het dichtst bij de 

katholieke kerk en is er ook meer ruimte overgebleven voor Maria, wat nog zichtbaar is aan de 

Mariabeelden die in lutherse kerken behouden zijn. 

  

3.2.2 Mennonieten 

Naast de lutheranen waren er ook Mennonieten of dopersen. Het doperdom is ontstaan in 

Zwitserland als een radicale afsplitsing van de hervormingsbeweging van Zwingli. Naast deze 

revolutionaire stroming waren er vanaf 1530 in de Nederlanden kleine gemeenten ontstaan 

van vredelievende dopersen die naar hun leider Menno Simons (1496-1561) Mennonieten 

werden genoemd. Later sprak men van doopsgezinden. Ze waren tegen de kinderdoop en 

streefden in navolging van de Moderne Devotie naar een geheiligd leven en leefden in de 

verwachting van het koninkrijk van God. Simons schreef zijn eenvoudige, Bijbelse geloofsleer in 

het Fundamentboeck (1540). De maatschappelijke idealen van de radicale doperse stroming 

liet hij los.203 

                                                           
201Tappolet, Das Marienlob, 145, 147; Steiger, ‘“Nulla femina dir gleich”’, 41, 27. 
202 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 347, 397; Frijhoff en Prak ed., Geschiedenis van 
Amsterdam. II-1, 421.  
203 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 242, 245-247; N.K. van den Akker, Beknopte 
geschiedenis van het Christendom (8e druk; Den Haag z.j.) 162-164. 
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Uit eigen onderzoek blijkt dat er in doperse geschriften weinig te vinden is over het 

verbod van beelden, wat bevestigd wordt door Piet Visser, samensteller van de catalogus bij 

de tentoonstelling Van offer tot opera.204 Wel vond Menno Simons, evenals Luther, dat we 

gouden, zilveren, houten of stenen beelden niet moeten aanbidden, dienen of bewieroken.205 

Bovendien weerhield de eenvoudige levensstijl velen van uiterlijkheden zoals schilderijen.  

In de Nederlanden begon de Reformatie dus niet met Calvijn, maar met de opkomst van de 

Mennonieten en Simons was de enige Nederlandse reformator. In het midden van de 17e 

eeuw was ongeveer 3% van de bevolking doopsgezind, wat overeenkomt met het geringe 

aantal van drie mennonieten in de selectie, waarvan twee als waarschijnlijk zijn aangeduid. 

Vanwege dit kleine aantal zal hier niet nader op deze denominatie worden ingegaan.206  

 

3.2.3 Calvinisten en Remonstranten 

Het gedachtegoed van Calvijn vormt de grondslag van de meest dominante kerk in de 17e 

eeuw, de Gereformeerde Kerk. Hieraan gerelateerd is het grote aantal protestantse eigenaren 

van Mariavoorstellingen in de selectie die onder de categorie gereformeerd of calvinist vallen. 

Zoals hierboven reeds is vermeld, duidt Montias met calvinisten de strengere 

contraremonstranten aan.  

Hoe dacht Calvijn over beelden? Calvijn heeft in zijn Institutie (1536-1559) uitvoerig 

beschreven dat hij tegen het aanbidden en vereren van beelden is.207 In zijn leer beroept 

Calvijn, evenals Luther, zich steeds op de Bijbel. Op grond van de eerste twee geboden 

veroordeelt Calvijn beelden van hout, steen, zilver als afgodsbeelden. En het derde gebod ‘Gij 

zult u voor die niet buigen, noch hen dienen’ (Ex. 20:5a) schrijft voor dat we alleen God mogen 

aanbidden en eren. Volgens Calvijn schrijven de mensen de beelden goddelijke kracht toe.  Hij 

stelt dat we niet aan een ander mogen overdragen wat God alleen toebehoort, hetgeen hij 

samenvat in de begrippen aanbidding, vertrouwen, aanroeping en dankzegging. Dit is 

interessant voor de afbeeldingen van Maria, omdat deze noties ook voor haar gelden. Calvijn 

omschrijft het begrip aanbidding als ‘het toevlucht nemen onzer ziel tot Zijn trouw en hulp, als 

tot de enige bescherming’, waarmee hij de katholieke praktijk van de heiligenverering 

verwerpt. Hij hekelt de dwazen die bidden tot de heiligen en vraagt zich af met welk 

                                                           
204 Piet Visser ed., Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw, tent. cat. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (Amsterdam 1989) 46. 
205 Menno Simons, Van het rechte christen ghelooue… ([Fresenburg] 1556) 6 verso. 
206 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 299-300, 344, 398-401; Klaas van der Hoek ed., 
Gedoopt. Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland (Amsterdam 2011) katern [2]. 
207 Johannes Calvijn, vert. A. Sizoo, met een woord vooraf bij de 10e dr. door W. van ’t Spijker, Institutie 
of onderwijzing in de christelijke godsdienst, 3 dl. (Zoetermeer 2004).  
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voorwendsel zij kunnen verdedigen ‘dat men bidt tot de heilige maagd, dat ze haar Zoon moge 

gebieden te doen, wat zij bidden?’208  

Calvijn verbiedt niet alle beelden. Volgens hem zijn beeldhouwkunst en schilderkunst 

gaven van God, als ze maar zuiver worden gebruikt. Het is door God verboden om Hem af te 

beelden in een zichtbare gedaante en om Zijn beeltenis te dienen. Buiten de kerk mag men 

alleen schilderen wat voor ons zichtbaar is. Het afbeelden van geschiedenissen en 

gebeurtenissen kan nuttig zijn bij het onderwijs en tot vermaning. Bijna alle beeltenissen in 

kerken zijn slechts tot genieting en daarom verkeerd, ongepast en bandeloos met geen enkele 

betekenis voor onderwijzing.209 Volgens Calvijn is het een algemeen gezegde dat afbeeldingen 

boeken der leken zijn, waar ook in de Heidelbergse Catechismus in zondag 25 aan gerefereerd 

wordt, maar de profeten zeggen iets heel anders.210 Jeremia spreekt over hout als ‘leer der 

ijdelheid’ (Jer. 10:3) en Habakuk noemt een gegoten beeld een leugenleraar (Hab. 2:18). 

Calvijn kwalificeert zowel schilderstukken als beelden die aan heiligen zijn gewijd als 

toonbeelden van een zeer verdorven weelde en onreinheid. Hoeren zouden kuiser en zediger 

opgesierd zijn dan de afbeeldingen in de kerken. Onderwijs door de prediking van Gods Woord 

en door de sacramenten is voldoende. Calvijn baseert deze uitspraak op de woorden van de 

apostel Paulus die schrijft dat Christus door de ware prediking wordt afgeschilderd en in zekere 

zin voor onze ogen gekruisigd is (Gal. 3:1).211 Opmerkelijk is dat Calvijn het beeldend 

taalgebruik van de verkondiging gebruikt als argument tegen schilderijen.  

Alle beelden verdwenen uit de kerken, maar langzamerhand werd het kale interieur 

toch weer gedecoreerd met onder andere Psalmborden, borden met de Tien geboden en fraai 

houtsnijwerk. Ook bleven veel glas-in-loodramen gespaard. De afbeeldingen van God werden 

verwijderd, maar voorstellingen van Maria mochten blijven bestaan, zoals in de Sint-Janskerk 

in Gouda. In verband met de beperkte omvang van deze scriptie zijn de glas-in-loodramen als 

bron van onderzoek buiten beschouwing gelaten, maar zij kunnen een waardevolle aanvulling 

zijn voor nader onderzoek.  

 De leer van Calvijn bereikte ons land niet direct, maar via de vluchtelingengemeenten 

in het buitenland, waar Emden en Londen een belangrijke rol vervulden. Hier werd de 

grondslag gelegd voor het kerkelijk model in de Republiek. In Emden verschenen de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis (1562) en de Heidelbergse Catechismus (1563), twee 

belijdenisgeschriften die de ontwikkeling van het protestantisme in Nederland sterk hebben 

                                                           
208 Calvijn, Institutie, dl. I, boek 1, hfd. XI, 72, 73, 83, 84; dl. 1, boek 2, hfd. VIII: 400, 401; dl. 2, boek 3, 
hfd. XX: 415, 416. 
209 Calvijn, Institutie, dl. 1, boek 1, hfd. XI, 87, 88. 
210 Calvijn, Institutie, dl. 1, boek 1, hfd. XI, 78; Kersten, De drie formulieren, 78. 
211 Calvijn, Institutie, dl. 1, boek 1, hfd. XI, 78; dl. 1, boek I, hfd. XI: 80, 81. 
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beïnvloed.212 In de tweede helft van de 16e eeuw ontstond in de Nederlanden de 

Gereformeerde Kerk uit gemeenten die ondergronds waren vanwege het katholieke, Spaanse 

bewind, eerst in Vlaanderen en Brabant en na 1560 in de Noordelijke Nederlanden.213 Het 

verzet van calvinistische volksgroepen explodeerde in 1566 in het Zuiden met de 

Beeldenstorm, die optrok naar het Noorden. Veel protestantse voorgangers wilden dat de 

verwijdering van beelden ordelijk zou verlopen, maar in sommige steden kregen radicale 

activisten toch de overhand. In de loop van de 16e eeuw groeide de gereformeerde kerk in de 

noordelijke gewesten, zoals Holland en Utrecht, door immigranten uit het Zuiden, met name 

na de val van Antwerpen in 1585.214 

De Heidelbergse Catechismus die uit 52 zondagen in de vorm van vraag en antwoord 

bestaat, vat in zondag 34 en 35 samen hoe calvinisten in de 16e en 17e eeuw over beelden en 

de daarmee samenhangende afgoderij dachten. Volgens het eerste gebod mogen we alleen 

God vertrouwen en is het aanroepen van heiligen verboden. Iets anders versieren of 

vertrouwen is afgoderij. Zondag 35 zegt over de beeldendienst dat we God niet mogen 

afbeelden en op een onbijbelse manier vereren. Zijn schepselen mogen we wel afbeelden, 

maar niet om ze te vereren of God hiermee te dienen. Ook mogen we beelden in de kerken 

niet als boeken der leken gebruiken, omdat God zijn christenen niet door stomme beelden, 

maar door de levende verkondiging van zijn Woord wil onderwijzen.215 De antwoorden zijn 

voorzien van verwijzingen naar teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, volgens het Sola 

Scriptura van de Reformatie.  

Het zoeken van gereformeerden naar een eigen identiteit verliep niet zonder strijd. Er 

waren voor- en tegenstanders van overheidsbemoeienis en van het handhaven van de 

belijdenisgeschriften. In het begin van de 17e eeuw was er een felle discussie rond de vrije wil 

en Gods genade door Jacobus Arminius (1560-1609) en Franciscus Gomarus (1563-1641). Rond 

deze leiders ontstonden achtereenvolgens de stromingen van de remonstranten en 

contraremonstranten. Volgens Selderhuis raakte de religie verstrengeld met de politiek, wat 

tot uitdrukking kwam in de machtsstrijd tussen Maurits en Oldenbarneveld. Om de eenheid te 

herstellen werd van 1618 tot 1619 de internationale Synode van Dordrecht gehouden, waar de 

orthodoxe contraremonstranten de overwinning behaalden. De Synode bracht geen 

consensus, maar had wel een verbindende invloed op onderwijs en opvoeding. Ook werd 

opdracht gegeven om een nieuwe Bijbelvertaling te schrijven vanuit de grondtekst, wat in 

                                                           
212 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 279-283, 293. 
213 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 312, 283. 
214 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 288-292, 391. 
215 Kersten, De drie formulieren, 77, 78. 
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1637 resulteerde in de uitgave van de Statenvertaling die ook door remonstranten positief 

werd ontvangen.216  

Nadat de remonstranten op de Dordtse Synode veroordeeld waren, werd in 1619 de 

Remonstrantse Broederschap opgericht.217 In de selectie komen slechts twee eigenaren van 

Mariavoorstellingen voor die vermoedelijk remonstrants waren en één met de aanduiding 

‘remonstrant of calvinist’. Daarom wordt deze denominatie hier niet verder uitgewerkt.  

 In het spoor van de Moderne Devotie ontstond in de Gereformeerde Kerk de Nadere 

Reformatie. Omdat het gedachtegoed van deze stroming ook bij andere denominaties 

voorkwam, is er een aparte paragraaf aan gewijd.  

 

3.2.4 Nadere Reformatie 

Na de Synode van Dordrecht was er in de Gereformeerde Kerk sprake van confessionalisering, 

dat wil zeggen dat er in de theologie steeds meer dogma’s werden vastgelegd. Door de grote 

nadruk op de leer ontstond er behoefte aan persoonlijke geloofsverdieping en toepassing van 

het geloof in het dagelijks leven. Hieruit groeide de beweging van de Nadere Reformatie, door 

Selderhuis  treffend geformuleerd als ‘reformatie van het leven als reactie op de reformatie 

van de leer’.218 Het streven naar een persoonlijk geloof sloot aan bij de katholieke traditie van 

de Moderne Devotie.  

 Willem Teellinck (1579-1629), gereformeerd predikant te Middelburg, verspreidde het 

gedachtegoed van de Nadere Reformatie als eerste in de Nederlanden en wordt daarom ‘de 

vader van de Nadere Reformatie’ genoemd. Hij bekritiseerde fel de losbandigheid van het 

kerkvolk, wat onder meer blijkt uit de titel van zijn boek  Noodwendigh vertoogh aengaende 

den tegenwoordigen bedroefden staet van Gods volck.219  

In de 17e eeuw kwam de Nadere Reformatie tot bloei, gelijktijdig met het puritanisme 

in Engeland en het piëtisme in Duitsland. De beweging vond aansluiting bij de opvattingen over 

een geheiligd leven van dopersen en lutheranen. De aanhangers van de Nadere Reformatie 

bleven binnen de Gereformeerde Kerk. Het calvinisme leerde dat het geloof invloed had op 

alle levensterreinen en volgens W.J. op ’t Hof intensiveerde de Nadere Reformatie juist op dit 

punt het gereformeerde protestantisme. Dit kwam vooral tot uiting in de aandacht voor het 

                                                           
216 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 413-438. 
217 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 439. 
218 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 356. 
219 Willem Teellinck, Noodwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordigen bedroefden staet van Gods 

volck : waer-inne getrouwelijck aenghewesen wort in wat swaricheyt ende vervallinghe wy gehcomen 
zijn, in wat peryckel wy noch staen, met de noodighe remedien om ons verderf te behoeden : hier is by 
ghevoeght een corte verclaringhe van des autheurs ghevoelen over het stuck vanden Sabbath (e-
boekuitgave; Middelburg 1627). 
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huisgezin waar het geheiligde leven zich in het dagelijks leven afspeelde. In het gezin moest 

God gediend worden, net als in de kerk. De Nadere Reformatie heeft een bijdrage geleverd aan 

de opvatting van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Ook gaf men de vroomheid uit 

de middeleeuwen een plaats in het calvinisme en kwam er weer ruimte voor mystiek en 

devotie, omdat de nadruk kwam te liggen op de beleving van het geloof.220  

Frans Groenendijk heeft een proefschrift gewijd aan de nadere reformatie van het 

gezin, waarin hij de visie van de invloedrijke piëtistische predikant Petrus Wittewrongel (1609-

1662) op de christelijke huishouding onderzoekt.221 Wittewrongel was van 1638 tot 1662 

predikant in de Oude Kerk in Amsterdam. Zijn enige nagelaten werk is de Oeconomia 

Christiana (1655-1661). Groenendijk karakteriseert dit boek als een ‘handboek voor 

huisreformateurs’, omdat het geschreven is voor huisvaders en -moeders. Wittewrongel wil de 

goddeloze maatschappij en zondige geloofspraktijk hervormen vanuit het gezin en roept 

ambtsdragers in kerk en overheid op om het goede voorbeeld te geven. Groenendijk noemt de 

Oeconomia Christiana een ‘gereformeerd ‘domestic conduct book’, een begrip dat ontleend is 

aan het Engelse puritanisme als inspiratiebron van Wittewrongel. Hierbij gaat het om de 

plichten van de huisvaders en -moeders en de omgangsregels voor het christelijk gezin, 

waarvan het huwelijk het fundament is. Men oefent zich in 24 deugden die gebaseerd zijn op 

de Tien Geboden. Met oefeningen voor Bijbellezen, gebed en catechisatie is het boek ook een 

handleiding voor huisdevotie. Men streeft ernaar dat het huis een ‘kleine kerk’ zal zijn.222 

Hiermee kwam men weer dichtbij de katholieke traditie rond het huisaltaar, al waren vorm en 

inhoud totaal anders. 

Door deze praktijk ontstond er in het midden van de 17e eeuw een enorme markt voor 

religieuze uitgaven als bijbels, Psalmboeken en catechismussen. Er groeide een brede 

leescultuur  onder de burgerbevolking.223 De reeds in de inleiding van deze scriptie genoemde 

Pettegree en Der Weduwen ontdekten dat de meeste goedkope boeken in de Gouden Eeuw 

verdwenen zijn door het dagelijks gebruik. De catechismus was de belangrijkste vorm van 

geloofsonderwijs. Geïnspireerd door Luther en begonnen in Emden en Engeland schreven 

predikanten goedkope, stichtelijke leerboeken en hun eigen catechismus als verklaring van de 

Heidelberger. Ook vertaalden zij Engelse puriteinse boeken. Pettegree en Der Weduwen 

                                                           
220 W.J. op ‘t Hof, ‘Het Nederlands gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie in relatie tot de 

(beeld)cultuur in de zeventiende eeuw’, Documentatieblad Nadere Reformatie 28 (2004) 1, 30, 31. 
221 Leendert Frans Groenendijk, De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel 
op de christelijke huishouding. Proefschrift Vrije Universiteit (Dordrecht 1984). 
222 Groenendijk, De Nadere Reformatie, 35, 37, 44-48, 62-67, 74; Catechisatie is een protestants begrip 
voor godsdienstonderwijs. 
223 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 370. 
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merken op dat deze vorm van literatuur over de grenzen van landen en van verschillende 

geloofsovertuigingen heenging en dat ook lutheranen, doopsgezinden en remonstranten de 

Engelse boeken lazen.224 Daarom kan men spreken van een interreligieuze beweging, al vond 

Wittewrongel nog dat niet alleen ‘de Baälitische priesteren‘, maar ook ‘de lutherse vijanden 

van de gereformeerde kerk’ en de doopsgezinde stromingen in Amsterdam ‘hun verkeerd 

zaad’ rondstrooiden.225  

Hoe dachten de gelovigen van de Nadere Reformatie over beelden? Het antwoord op 

deze vraag is te vinden in de uitleg van het eerste en tweede gebod in de verklaringen van de 

Heidelbergse Catechismus door gereformeerde predikanten. Hier volgt een voorbeeld van een 

van de bronnen. Dominee Francisus Ridderus (1620-1683) schrijft bij het tweede gebod: 

 

‘Als dit wordt aengemerckt als een bysonder gebodt/ soo verbiedt het niet allerley beelden en schilderyen, gelijck 

niet/ die maer tot een burgerlijck gebruyck dienen’.226  

 

De woorden ‘burgerlijck gebruyck’ geven weer in hoeverre men bij de Nadere Reformatie 

beelden mocht gebruiken. Ridderus wijst er verder op dat in kerken geen beelden van heiligen 

zijn toegestaan, maar dat men in huizen wel afbeeldingen mag hebben als men deze maar niet 

vereert.  

 

‘daer mach een Beeldt van eenigh schepsel in mijn huys staen / als maer geen beeldt der Heyligen in de Kercke 

gevonden wordt: afbeeldingen van schepselen mach ick hebben tot vercieringe / maer wee my / soo ick my voor die 

nederbuyge’227 

 

De predikanten vonden allen hun inspiratie in vroegere verklaringen van de Heidelbergse 

Catechismus uit de 16e eeuw.228  Op ‘t Hof geeft een overzicht van het godsbeeldverbod en de 

visie op het ‘burgerlijck gebruyck’ van de belangrijkste predikanten, hetgeen in de volgende 

stellingen kan worden samengevat:  

- God de Schepper mag op geen enkele wijze worden afgebeeld.  

- Geschiedenissen en schepselen mogen wel worden afgebeeld ter gedachtenis , maar 

beelden van schepselen niet om te vereren, te dienen of ervoor te buigen.  

                                                           
224 Pettegree en Der Weduwen, De boekhandel van de wereld, 163-165, 168-173. 
225 Groenendijk, De Nadere Reformatie, 62. 
226 Franciscus Ridderus, Apollos, ofte zedige verantwoorder voor de leere der gereformeerde kercke. I 
(Leiden 1666) 172a.  
227 Franciscus Ridderus, Sevenvoudige oeffeningen over de catechismus. II (Rotterdam 1671) 245 b.  
228 Op ‘t Hof, ‘Het Nederlands gereformeerd Piëtisme’, 14. 
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- De beeldende kunst is een gave van God, op grond van Exodus 31:3-5, waarin de 

kunstenaars Besaleël en Aholiab vorm geven aan de versiering van de tabernakel.229 

- De kunst is nuttig om huizen en paleizen mee te versieren en om het gemoed te 

vermaken. 

- Met de kunst kan men enige geestelijke zaken afbeelden op basis van het Bijbelse 

voorbeeld van de koperen slang, de cherubim (twee engelen) op de ark en de 

versieringen in de tempel.230 

- Kunst kan mensen herinneren aan hun burgerplichten, zoals de beeltenis van de keizer 

op de munt, zoals Jezus de munt gebruikte in zijn debat met de farizeeën.231 

- Men kan ook beelden gebruiken om te leren, zoals van afbeeldingen van kruiden en 

dieren.232 

Deze stellingen vormen deels een verklaring waarom er ook in huizen van calvinisten zoveel 

religieuze schilderijen te vinden waren, omdat zij de grenzen aangeven waarbinnen (religieuze) 

beeldende kunst geoorloofd was.  

 

3.3 Geloofsinhoud van de onderwerpen 

Dit hoofdstuk begon met de opmerking dat het katholieke gedachtegoed de basis vormt van 

het protestantse Mariabeeld. In het tweede hoofdstuk werd duidelijk dat er bij katholieken 

sprake was van uitbreiding van de Bijbelse gegevens over Maria. Protestanten namen die 

uitbreiding – soms geleidelijk en soms radicaal – weer weg en keerden terug naar de Bijbelse 

woorden over Maria. Wat in hoofdstuk 2 over de onderwerpen beschreven is op grond van de 

Bijbelteksten geldt dus ook voor protestanten. Eerst wordt het algemene thema van de maagd 

Maria besproken, waarin de verschillen met het katholieke geloof naar voren komen. Daarna 

worden vanwege de beperkte omvang van deze scriptie alleen de onderwerpen nader belicht 

die verband houden met het laatste hoofdstuk met de casussen over de Annunciatie, Maria, 

Jozef en het kind en Kruis, kruisiging, kruisafneming. 

 

3.3.1 De maagd Maria 

 

Maria als maagd 

                                                           
229 Ex. 31:3-5. 
230 Num. 21:8,9; Ex. 25:18-21; 1 Kron. 28; De ark was een houten kist in de tabernakel, waarin de stenen 
met de Tien geboden werden bewaard.   
231 Matt. 22:19-22. 
232 Op ‘t Hof, ‘Het Nederlands gereformeerd Piëtisme’, 9-13. 
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Alle protestantse denominaties behielden op grond van het evangelie van Mattheüs en Lucas 

het geloof in Maria als maagd vanwege de maagdelijke conceptie van Christus. Dit geloof is 

vastgelegd in de Apostolische Geloofsbelijdenis – of de Twaalf artikelen des geloofs –  die ook 

tot de leer van de katholieke kerk behoort en is opgenomen in de Heidelbergse Catechismus. 

Artikel 3 zegt over Christus: ‘die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 

Maria’.233  

 

Maria geen middelares 

Protestanten zien op Bijbelse gronden Maria niet als middelares, omdat volgens de Bijbel 

alleen Christus Middelaar is tussen de mens en God. Vooral voor Luther is het onacceptabel 

dat Christus door de overdreven Mariaverering steeds meer verdrongen werd. Alleen Christus 

is onze Verlosser,  Middelaar en bron van genade, omdat Hij ontvangen is van de Heilige Geest. 

Tegenover de overdreven Mariaverering poneert Luther een Mariabeeld waarin zij een 

deiktische functie heeft, dat wil zeggen dat zij naar Christus, Gods Zoon verwijst. Maria heeft 

zelf Gods genade ontvangen en bezit – evenals de andere heiligen – slechts ‘geschonken 

heiligheid’. In zijn commentaar op het Magnificat, een uitleg van de Bijbelse Lofzang van 

Maria, schrijft Luther:  

 

‘Haar genade-ervaring maakt Maria tot een troostrijk voorbeeld’.234  

 

Maria niet vereren 

Protestanten zijn het er over eens dat Maria niet vereerd en aanbeden mag worden, omdat zij 

een mens blijft. Maar men mag haar wel eren. Volgens Luther kan overdreven verering tot 

afgodendienst en godslastering leiden. Wel mag men volgens hem Maria meer dan anderen 

eren, omdat zij de Moeder is van God. Daarvan getuigt zijn Magnificat (1520). In dit lied 

verwijst Maria in elke zin naar God die alle eer toekomt.235 

Calvijn wijst de Mariaverering ook niet geheel af. Calvijn gaat bij het bespreken van het 

Magnificat in op de Marialof, dus het loven van Maria. Hij wil haar als Moeder des Heren zeker 

loven, maar wel op een passende wijze. Met Elisabeths woorden ‘gezegend zijt gij onder de 

vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ wordt Maria gezegend, omdat Christus in 

haar schoot gezegend is. Maar zij zingt ook ‘van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten’ 

                                                           
233 Kersten, De drie formulieren, 43. 
234 Tappolet, Das Marienlob, 103; Maarten Luther, inl. H. Riedlinger, Het Magnificat in de volkstaal 
overgezet en uitgelegd door Maarten Luther (1521) (IJsselstein en Antwerpen 1983), 85; Luc. 1:46-55; 
Steiger, ‘“Nulla femina dir gleich”’, 40, 41. 
235 Tappolet, Das Marienlob, 46, 102, 79-83. 
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(Luc. 1:48b). Omdat zij de Moeder is van God, mogen wij haar ook eren, maar Calvijn verwerpt 

de overdreven lofprijzing van Maria, omdat zij dan alle eer krijgt in plaats van Christus. Maria 

geeft in het Magnificat zelf de juiste maat aan als zij zich afvraagt waarom God heeft omgezien 

naar de lage staat van Zijn dienstmaagd (Luc. 1: 48a).236  

Willem Sluiter (1627-1673), een piëtistisch gereformeerd predikant, wijdde zelfs vol 

eerbied een boekje aan Maria:  Lof der Heilige Maagt Maria (1669).237 Het is bijzonder dat 

Willem Sluiter de ‘Heilige’ Maagd bezingt. Omdat hij als aanhanger van de Nadere Reformatie 

veel waarde hechtte aan heiligheid in het leven, heeft hij waarschijnlijk de ‘Heilige’ Maagd in 

ere hersteld. Cornelis Blokland bespreekt dit boekje in zijn proefschrift over Sluiter.238 Sluiter 

ontkracht in dit gedicht de beschuldiging dat protestanten Maria niet eren. Men mag haar niet 

als een heilige vereren, dus niet aanbidden en haar hulp inroepen, maar wel eren, dat wil 

zeggen haar de eer geven die ze als moeder van Christus verdient. Met de Bijbelteksten in de 

marge toont hij aan dat de protestantse eer van Maria alleen gebaseerd is op de Heilige 

Schrift. In dit polemische werk bezingt hij Maria’s deugden vaak in contrast met de 

verwerpelijke katholieke traditie. Dit is bij voorbeeld het geval in de volgende versregels, 

waarin Sluiter beschrijft dat zijn woorden het levende  beeld van Maria weergeven, dat de 

Heilige Geest in Gods Woord van Maria heeft afgeschilderd, in tegenstelling tot de dode 

beelden in de kerk.  

 

‘Wij eeren ook haar beelt, maar ’t is haar levend’ voorbeelt; 

Haar levend voorbeelt is’t, en niet haar dooden koorbeelt, 

Een houten onderwijs van enkel ydelheên, 

Al gaat men ’t koninklik in gout en silver kleên, 

Wy eeren, met vermaak, de soete schilderije 

En  ’t aardig tafereel der heil’ge Maagt Marye, 

Met ’t allerklaarst coleur na ’t leven afgemaalt 

Selfs van Gods Geest, in ’t woort, waar in haar luister straalt’.239 

 

Het woordgebruik van ‘beeld’ in dit citaat is opmerkelijk, omdat Sluiter hier het levende beeld 

van Maria bedoelt in tegenstelling tot de dode beelden in de kerk. De woorden  ‘schilderije’ en 

‘tafereel’ zijn dus symbolisch bedoeld.  

 Hij schrijft in de inleiding van zijn boekje dat Maria ons met haar deugden ten 

voorbeeld moet zijn. Aan dit citaat is de titel van deze scriptie ontleend:  

                                                           
236 Tappolet, Das Marienlob, 194-198. 
237 Sluiter, Willem, Willem Sluiters Lof der Heilige Maagt Maria (Amsterdam 1669). 
238 Blokland, Cornelis, Willem Sluiter 1627-1673; Proefschrift Utrecht (Assen 1965) 214-240. 
239 Sluiter, Lof der heilige maagt Maria, 37, 38 
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‘Daar beneven soo dienen haer loflijke deugden, waar in ze als Maagt, Vrouw, of Moeder, uitmunt, meer dan 

maagden, vrouwen of moeders, dan den jongelingen, mannen, of vaders, tot een heuglijk voorbeelt’.240 

 

In het gedicht wordt Maria afgeschilderd als voorbeeld van ootmoed, kuisheid, eerbaarheid, 

reinheid, gehoorzaamheid en voorbeeld voor bruiden,  echtgenoten en moeders.241 

 

Onbevlekte ontvangenis 

In paragraaf 2.3.1 kwam de onbevlekte ontvangenis van Maria ter sprake als de katholieke 

opvatting dat Maria, net als Christus, zonder erfzonde geboren is.  Luther, Calvijn en de 

gelovigen van de Nadere Reformatie geloofden niet in de onbevlekte ontvangenis. Er waren 

wel enkele nuances in hun opvattingen. Luther was van mening dat men over de onbevlekte 

ontvangenis van Maria niet moest disputeren, omdat alleen Christus zonder zonde, dus rein 

geboren was. Maria werd in ieder geval bij de ontvangenis van de Heilige Geest gereinigd.242 

Volgens Calvijn valt Maria onder de erfzonde, omdat zij een gewoon mens is en werd ze dus 

niet onbevlekt ontvangen. Alleen Christus is vrij van de zonde en het oordeel van God.243 In de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis staat ook een passage over Maria, in artikel 18, ‘Van de 

menswording van Jezus Christus’:  

 

‘ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans 

toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook ene ware 

menselijke ziel, opdat hij een waar mens zoude zijn…Daarom belijden wij…dat Christus is …geworden uit het zaad 

Davids naar het vlees; een vrucht des buiks van Maria; geworden uit een vrouwe; een spruite Davids…’244 

 

In dit citaat heeft Maria de rol van een gewone vrouw van vlees en bloed met een zwangere 

buik, waarmee Calvijn wil aantonen dat de Zoon van God ook een gewoon mens was. Deze 

gewone vrouw Maria zal een belangrijke rol spelen bij de interpretatie van protestantse 

Mariavoorstellingen in hoofdstuk 4.  

 Preken van predikanten van de Nadere Reformatie tonen aan dat zij ook niet in de 

onbevlekte ontvangenis van Maria geloofden en haar als een gewone vrouw zagen, zoals het 

volgende voorbeeld laat zien. Willem Teellinck schetst in zijn boekje Het nieuwe Jeruzalem  ‘de 

praktijk der godzaligheid’ in een dialoog tussen Christus met Maria, die hier het symbool van 

                                                           
240 Willem Sluiter, Lof der heilige maagt Maria, A 3 recto. 
241 Blokland, Willem Sluiter, 216.  
242 Tappolet, Das Marienlob, 28-32. 
243 Tappolet, Das Marienlob, 167. 
244 Kersten, De drie formulieren, 16. 
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de kerk is. Maria is hier een voorbeeld van een zondig mens tegenover de genadevolle God. 

Christus houdt Maria op weg naar de godzaligheid ‘de ware leer van ’s mensen ellende, 

verlossing en dankbaarheid’ voor. Hier klinkt de indeling mee van de Heidelbergse 

Catechismus. Uit dit citaat blijkt duidelijk dat Teellinck niet geloofde in Maria’s onbevlekte 

ontvangenis.245 De predikant Ridderus was het ook niet eens met de theorie van de onbevlekte 

ontvangenis van Maria, wat blijkt uit de volgende tekst uit een passage over het kwade in de 

mens:  

 

Vra. ‘Heeft dese verdorventheyt alle Menschen verontreynight / selfs oock Maria? 

Antw. Ja: alle Menschen die door natuerlijcke geboorte uyt Man en Vrouw voortkomen / Joh. 3.6. Het gene uyt 

vleesch geboren is, dat is vleesch…Job. 14.1. Ook is Maria onreyn geweest / want sy erkent een Salighmaker. Luc. 

1.47.246 

 

Menno Simons geloofde wel in de onbevlekte ontvangenis. Hoewel er weinig bekend is over 

de betekenis van Maria voor de dopersen, blijkt uit Menno Simons’ werken dat hij van mening 

verschilde met de calvinisten over de menswording van Christus. Zijn Fundamentboeck  bevat 

hierover de volgende passage over de rol van Maria: 

 

‘Ick [Christus] ben gekomen in deser werelt, doer cracht des heyligen geestes sulvest vleysch unde bloet geworden, 

een sienlick, tastlick, sterflick mensche, u in allen gelyck, wtgenomen den sonde, wt Maria die onbevleckte moeder 

unde reyne joncfrouwe geboren, affgekomen van den Vader, gesprongen wt den mont van den alderhoechste…’247 

In dit citaat noemt hij Maria ‘onbevlekt’ en ‘rein’.  

 

Maria eeuwig maagd 

Voor katholieken was Maria ‘eeuwig maagd’. Protestanten dachten hier verschillend over. 

Luther plaatst in zijn commentaar op het laatste vers van het Magnificat de maagdelijke 

geboorte van Christus in het kader van de belofte aan Abraham dat alle volkeren in Hem 

gezegend zouden worden.248 Volgens hem was Maria maagd voor, tijdens en na de geboorte 

van Christus.249 Net als voor Luther is de paradox maagd-moeder voor Calvijn een geheim en 

                                                           
245 Willem Teellinck, Het nieuwe Jeruzalem (heruitg. 1635; Nieuwerkerk 2015) 10-13, 60. 
246 Franciscus Ridderus, Dagelijckse huys-catechisatie, bestaende in morgen-, middagh- ende in avondt-
oefeningen, verm. met Christ. Huysgesangen. I (Dordrecht 1659) 33, 34. 
247 Menno Simons, opnieuw uitgeg. en van een Engelse inl. voorzien door H.W. Meihuizen, Dat 
fundament des christelycken leers (Den Haag 1967) 25, 26.   
248 Luther, Het Magnificat, 148-149; Gen. 12:3. 
249 Tappolet, Das Marienlob, 40, 48, 53. 
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gelooft hij dat Maria eeuwig maagd is. Met de ‘broeders van Jezus’ worden Zijn naaste 

verwanten bedoeld.250  

 

3.3.2 Annunciatie (Mariaboodschap) 

Voor protestanten is de annunciatie een onderdeel van het Kerstevangelie in Lucas 1:26-38, 

waarbij de nadruk ligt op Maria’s gehoorzaamheid aan het Woord van de engel. Net als de 

katholieken zien protestanten van alle denominaties Maria als voorbeeld van geloof op basis 

van de Bijbelse woorden ‘zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’.251 Zij 

verwerpen de katholieke uitbreidingen van het Ave Maria, het Rozenkransgebed en het 

Angelus, hoewel de lutheranen het Ave Maria deels nog blijven gebruiken. 

 Bij Luther heeft Maria een centrale plaats in zijn leer van de rechtvaardiging door 

geloof alleen. Zij is een ‘exemplum fide’ (voorbeeld van geloof), niet als een verre Koningin van 

de hemel, maar als identificatiefiguur voor iedere nederige zondaar die op genade mag 

hopen.252  

 

Aanroepen van Maria 

In de selectie komt één lutherse eigenaar – met de Duits klinkende naam Jacob Lemmich –  

voor met een schilderij met het onderwerp Mariaboodschap of annunciatie.253 Dit Bijbelse 

onderwerp is nauw verbonden met het Ave Maria. Tappolet komt tot de conclusie dat Luther 

wisselende uitspraken deed over het gebruik van dit gebed. Hij duidde het Ave Maria meestal 

positief, als het op de juiste wijze werd gebruikt, niet als voorbede, maar als pure lofprijzing. 

Zoals in paragraaf 2.3.2 is beschreven, bestaat het Ave Maria uit drie delen. Waarschijnlijk gaat 

het bij Luther om het onderscheid tussen de eerste twee delen van dit gebed met de Bijbelse 

woorden van de engel en Elisabeth die Luther beaamde en als lofprijzing wilde gebruiken, 

terwijl de voorbede slaat op het derde deel met de katholieke ‘uitbreiding’, waarin Maria 

rechtstreeks als middelares wordt aangeroepen om voor ons te bidden. Luther zag Maria als 

onze ‘Fürbitterin’, maar niet als onze ‘Fürsprecherin’ (advocaat). Dat betekent dat Maria net 

als iedereen voorbede bij God kan doen voor anderen, maar met haar verdiensten niet kan 

meewerken aan onze genade, die alleen God kan geven op grond van de menswording van Zijn 

Zoon. Omdat Christus onze enige Middelaar is, is het fout om van Maria hulp te verwachten.254  

                                                           
250 Tappolet, Das Marienlob, 167-173. 
251 Luc. 1:38. 
252 Steiger, ‘“Nulla femina dir gleich”’, 35. 
253 Montias Database, inv. nr. 115. 
254 Tappolet, Das Marienlob, 116-125; Steiger, ‘“Nulla femina dir gleich”’, 26. 
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Volgens Calvijn is de ontvangenis van Gods Zoon in Maria onderbouwd door de 

ontvangenis van haar geloof, ons ten voorbeeld. Haar woorden tot de engel getuigen ook van 

gehoorzaamheid, vertrouwen en overgave, waarin zij ons ten voorbeeld is.255 Deze 

voorbeeldfunctie van Maria heeft een plaats in Calvijns ethiek. 

Ook de predikanten van de Nadere Reformatie spreken over Maria als voorbeeld van 

geloof. Godefridus Cornelisz. Udemans (1581/82-1649), gereformeerd predikant te Zierikzee 

en een van de voorlopers van de Nadere Reformatie, geeft in zijn Christelijcke bedenckingen 

Maria een plaats tussen de nieuwtestamentische exempelen van het geloof dat het 

voornaamste merkteken van Gods uitverkorenen is. Vanwege de bijzondere combinatie van 

Maria met het woord exempel in een primaire bron van de protestantse exempeltraditie 

wordt dit tekstgedeelte hier afgebeeld (afb. 7). De in dit citaat vermelde Anna is overigens niet 

Maria’s moeder, maar de profetes uit Lucas.256  

 

 

Afb. 7 Udemans, Christelijcke bedenckingen, 90 (foto: 

https://books.google.nl/books?id=EJ1pAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#

v=onepage&q=Maria&f=false, laatst geraadpleegd op 30 november 2020). 

 

 Sommige predikanten van de Nadere Reformatie verzetten zich fel tegen het 

aanroepen – zoals in het Ave Maria – en het middelaarschap van Maria, omdat hiermee Maria 

de plaats van Christus heeft ingenomen. Franciscus Ridderus verwoordt zijn bezwaar tegen het 

aanroepen van Maria als volgt: 

 

‘Heeft de Engel Maria niet aengebeden / als hij segde / Luc. 1:28, Weest gegroet, ghy begenadighde? 

Antw. Gantsch niet / maer de Engel heeft haer alleenlijck gegroet / gelijck als Christus tot zijn Discipelen segde / 

Joan. 20.19. Vrede zy ulieden.’257 

 

En op de vraag of Maria onze voorspraak kan zijn, is het antwoord:  

 

                                                           
255 Tappolet, Das Marienlob, 175-178, 183, 186. 
256 Luc. 2:25-38. 
257 Ridderus, Dagelijckse huys-catechisatie, 84. 
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‘Gantsch niet. Want Maria is nergens voor soodanig in Godts Woort bekent; Maar alleen de Heere Jesus Christus / 

Joh. 14:6. Ick ben de wegh, de waerheydt, ende het leven, niemandt komt tot den Vader dan door mij’.258 

 

3.3.3 Maria, Jozef en het kind (Heilige Familie) 

Zoals in paragraaf 2.3.6 is vermeld, zijn de voorstellingen van de Geboorte, Maria en Jozef, 

Maria, Jozef en het kind en de Vlucht naar Egypte in kunsthistorisch opzicht nauw met elkaar 

verwant. Op deze schilderijen zijn de leden van de Heilige Familie te zien. In de selectie zien we 

slechts vijf voorstellingen van Maria, Jozef en het kind bij protestantse eigenaren, maar 

opmerkelijk genoeg 26 schilderijen van Maria en Jozef, waarvan er drie als landschap 

genoteerd staan, waarmee waarschijnlijk de Vlucht naar Egypte werd bedoeld. De Heilige 

Familie komt als zodanig niet in de Bijbel voor. Alleen in teksten over de geboorte en de vlucht 

naar Egypte komen Jozef, Maria en het kind gezamenlijk voor. Maar het motief is in de 17e 

eeuw veelvuldig gebruikt op voorstellingen van het gezin van Jezus. Bij protestanten speelt de 

Heilige Maagschap geen rol, omdat dit een katholieke uitbreiding is.  

Koschorke stelt dat het model van de Heilige Familie een kloof heeft veroorzaakt 

tussen het aardse en geestelijke bestaan met enerzijds een huwelijksleven met kinderen en 

anderzijds een celibatair aan God gewijd bestaan in een klooster. Door de rechtstreekse 

verhouding van de gelovige tot God heeft de Reformatie volgens Koschorke deze kloof en de 

verbinding van heiligheid en onthouding opgeheven en het gezin in het licht van God 

geplaatst. Omdat de Reformatie het huwelijk niet als sacrament ziet, werd volgens Koschorke 

door de Reformatie het gezin geseculariseerd. Maar tegelijkertijd was er ook sprake van 

spiritualisering van het gezin. In plaats van de bemiddelende rol van de priester kwam het 

priesterschap van alle gelovigen en werd het dagelijkse leven omlijst door devotie, Bijbellezen 

en gebed. Volgens Koschorke is dit de achtergrond van het gezin als ‘kleine kerk’ waarover in 

paragraaf 3.2.4 is gesproken. Als plaatsvervanger van God kreeg de huisvader autoriteit. 

Daarom kreeg ook Jozef in de protestantse Heilige Familie een grotere rol. Maria werd door 

het verlies van haar goddelijke rol een natuurlijke moeder, met wie de gelovige vrouw zich kon 

identificeren. De Reformatie transformeerde de Heilige Familie in een natuurlijke familie, wat 

ook te zien is in de schilderkunst, zoals zal blijken in paragraaf 4.1.2.259 

Bij katholieken waren de Heilige Maagschap en de Heilige Familie onderwerp van 

devotie, wat in paragraaf 2.3.6 aan de orde kwam. Op grond van het grote aantal schilderijen 

met de ouders en het gezin van Jezus in protestantse huizen - waaronder ook de 61 

voorstellingen van de Geboorte – is het aannemelijk dat de aandacht van protestanten voor 
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deze onderwerpen in verband staat met hun belangstelling voor het gezinsleven, met name in 

kringen van de Nadere Reformatie, zoals beschreven is in paragraaf 3.2.4. Jozef en Maria 

zouden dan een voorbeeld kunnen zijn voor een heilig huwelijk en Maria, Jozef en het kind een 

voorbeeld voor een heilig huisgezin. Er zijn echter nog geen bronnen gevonden die deze 

hypothese bevestigen. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 

Luther had al eerder aandacht voor het gezin. Klaas Zwanepol stelt in zijn inleiding op 

de Kleine en Grote Catechismus dat Luther de huishouding als het vitale centrum van de 

samenleving beschouwt. In de context van het patriarchale denken moest de vader als hoofd 

van het gezin de andere familieleden onderwijzen. De vrouw dient hem onderdanig te zijn en 

de kinderen moeten hun ouders gehoorzamen. De catechismus was bestemd voor het 

onderwijs op school en in het huisgezin, voor kinderen, eenvoudige mensen, maar ook voor 

predikers. De tekst werd in het begin op platen (in het Duits ‘Tafel’) opgehangen aan de wand. 

Deze platen vervingen de heiligenbeelden, wat interessant is voor dit onderzoek, omdat de 

Mariavoorstellingen aan de wand mogelijk ook de functie van geloofsoverdracht hadden. In de 

jaren 20 van de 16e eeuw verschenen er boeken met de catechismus die geïllustreerd werden 

met houtsneden en gravures. De dagelijkse gebeden vormden een soort liturgie voor het 

huisgezin en zijn ontleend aan de getijdengebeden in het klooster. Hiermee bracht Luther de 

afgesloten kloosterpraktijk in het bredere verband van de samenleving. Verder is deze lutherse 

toepassing van het katholieke erfgoed een tweede voorbeeld van praktische oecumene.260 Het 

is aannemelijk dat lutheranen vanuit de waardering voor het gezin aandacht hadden voor 

voorstellingen met de Heilige Familie die hun tot voorbeeld konden zijn.  

Anders dan katholieken had Calvijn meer waardering voor de huwelijkse staat dan voor 

een celibatair leven, omdat volgens hem het huwelijk een sociale instelling is die voortkomt uit 

de goddelijke orde. In het gezin was voor hem gezag belangrijk. Hij vergeleek de vader in huis 

met een koning. Toch zijn man en vrouw in wezen gelijk en bestaat er alleen een functioneel 

onderscheid ten behoeve van de orde. Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, die hun 

manier van opvoeden tegenover God moeten verantwoorden.261 

Uit de analyse van Koschorke – zoals besproken in paragraaf 2.3.6  – blijkt de 

complexiteit van de relaties in de Heilige Familie, waarin Maria niet alleen moeder, maar ook 

bruid van Christus is. Dit komt tot uitdrukking in het hierboven genoemde boekje Het nieuwe 

Jeruzalem van Willem Teellinck. Hierin worden Maria en Christus op mystieke wijze 

voorgesteld als Bruid en Bruidegom. Christus – ‘de Heere’ –  spreekt Zijn moeder niet alleen 

                                                           
260 Maarten Luther, vert. en inl. Klaas Zwanepol, Luthers Catechismus, (Heerenveen 2009) 11, 13, 40, 41. 
261 Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over 
aspecten van het laat 17de- en 18 de-eeuwse gezinsleven (Utrecht 1985), 11. 
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aan als Kind, maar ook als Mijn vriendin, Mijn lieve en Mijn duif. Maria noemt Christus niet 

alleen ‘mijn Heere en mijn God’, maar ook haar allerzoetste Bruidegom en Minnaar. Teellinck 

heeft zich laten inspireren door het poëtische Bijbelboek Hooglied dat volgens de officiële 

interpretatie een allegorie is over Christus en de kerk.262  

 

3.3.4 Geboorte  

In deze paragraaf krijgt de Geboorte nog extra aandacht, omdat het grote aantal van 61 

schilderijen met dit thema bij protestanten laat zien dat dit onderwerp bij hun zeer geliefd 

was. Zowel bij katholieken als bij protestanten wordt de geboorte van Christus gevierd op het 

Kerstfeest. Maria is in het protestantse geloof voornamelijk verbonden met dit kerkelijke feest. 

Het is opmerkelijk dat de protestanten het geboortetafereel hebben bewaard inclusief de 

katholieke uitbreiding van de on-Bijbelse stal, os en ezel. Deze attributen zijn gebaseerd op het 

woord kribbe en de tekst in het evangelie van Lucas dat er voor hen geen plaats was in de 

herberg.263 Door het ontbreken van details in de Bijbelverhalen, moesten schilders hun 

fantasie gebruiken.  

De geboorte van Christus komt bij lutheranen in de selectie slechts eenmaal voor, bij 

de groothandelaar Andries (II) Polster, maar heeft bij hem wel een ereplaats in de beste 

kamer.264 Volgens Luther verwijst de geboorte van Christus in een stal ook naar de nederigheid 

van Maria. Zij is een voorbeeld voor Gods genade voor nederige mensen. Hij vertaalt het 

woord deemoed met ‘nichtig’, dat wil zeggen dat de mens en ook Maria niets uit zichzelf heeft. 

Voor Luther is niet de maagdelijke geboorte het wonder van Kerstfeest, maar dat Maria als 

gelovige Christus in haar hart heeft gedragen als voorbeeld van alle gelovigen.265 Als voorbeeld 

volgen nu enkele strofen van Kerstliederen uit de rijke muzikale traditie van de lutherse 

kerkmuziek. Luther vertaalde de Latijnse hymne Veni redemptor gentium in de volkstaal op de 

oude melodie, zodat de mensen het mee konden zingen. Het lied Nun komm der Heiden 

Heiland – bestaande uit acht strofen – kreeg op de eerste Adventszondag een plaats in het 

liturgisch jaar, zodat de mensen er vertrouwd mee waren. Deze aanpassing van de katholieke 

traditie aan luthers gebruik kan gezien worden als een vorm van praktische oecumene rond de 

Geboorte als thema in het geloof van beide denominaties. Er waren in de 16e en 17e eeuw 

diverse Nederlandse vertalingen van Nun komm der Heiden Heiland, waaruit blijkt dat dit 

                                                           
262 Teellinck, Het nieuwe Jeruzalem, 14, 23, 41, 59. 
263 Luc. 2:7. 
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lutherse Kerstlied ook in de Republiek populair was.266 In dit lied wordt de maagdelijkheid van 

Maria specifiek omschreven, terwijl Christus als het vleesgeworden Woord centraal staat. Hier 

volgt de oorspronkelijke tekst uit 1524 van de eerste en tweede strofe. 

 

Nun komm der Heiden Heiland, 

der Jungfrauen Kind erkannt; 

dess sich wundert alle Welt, 

Gott solch Geburt ihm bestellt. 

 

Nicht von Manns-Blut, noch von Fleisch 

allein von dem Heiligen Geist 

ist Gottes Wort worden ein Mensch 

und blüht ein Frucht Weibes Fleisch.267 

 

In het tweede couplet van het lied Es ist ein Ros entsprungen is te zien dat de componist 

Michael Praetorius de tekst voor protestanten heeft aangepast.  

 

Das Röslein, das ich meine, 

davon Jesaia sagt,  

hat uns gebracht alleine  

Marie die reine Magd.  

Aus Gottes ewgem Rat 

hat sie ein Kind geboren 

welches uns selig macht.  

 

De katholieke versie luidt: ‘Das Röslein … ist Maria die reine die uns das Blümlein bracht.’ In 

deze versie verwijst de roos naar Maria en in de protestantse tekst naar Christus. Het lied is 

gebaseerd op de tekst van Jesaja 11:1: ‘En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en 

een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen’. Met het rijsje – een jong dun takje – bedoelt 

                                                           
266 ‘Nun komm der Heiden Heiland’, Liederenbank.nl, 2021. 
http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoekveld=nun+komm+der+Heiden+Heiland&submit=zoe
k&enof=EN&zoekop=allewoordenlied&sorteer=jaar&lan=nl&wc=true, laatst geraadpleegd op 24 
augustus 2021. 
267 ‘Veni Redemptor’, dick.wursten.be. https://dick.wursten.be/veniredemptor.htm#Luther, laatst 
geraadpleegd op 30 september 2020; ‘Nun komm, der Heiden Heiland (koraal)’, 1 februari 2018, 
Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nun_komm,_der_Heiden_Heiland_(koraal), laatst geraadpleegd op 30 
september 2020.   
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Jesaja de Messias die geboren zal worden. In het protestantse lied verwijst de roos naar het 

takje dat Maria heeft gebracht met de geboorte van Christus.268 

In het boek Marienlob van Tappolet komt bij Calvijn Maria in relatie tot de geboorte 

niet ter sprake. Het is aannemelijk dat zijn gedachten over het Kerstfeest grotendeels 

overeenkomen met die van Luther. De katholieken zagen Maria als voorbeeld van een goede 

moeder. De voorliefde voor geboortescènes bij protestanten kan erop wijzen dat Maria voor 

hen deze rol nog steeds speelde, vooral bij aanhangers van de Nadere Reformatie die veel 

aandacht besteedden aan het huisgezin en de plichten van vader en moeder. Willem Sluiter 

zegt in zijn Lof der Heilige Maagt Maria dat Maria haar moederplicht voorbeeldig vervult: 

 

‘Wat was sy, voor en naar, sorgvuldig om de plichten 

Eens Moeders aan haar Soon, in alles, te verrichten’269 

 

Sluiter roept met zijn beeldend taalgebruik van het woord ‘luyermand’ schilderijen met 

geboortescènes op, waarop dit detail soms te zien is.  

 

‘Geen luyermand is hier voorsien met soo veel goet, 

Als ieder kraam-vrouw nu op ’t kostlijkst hebben moet’.270 

 

3.3.5 Maria en het kind  

Tenslotte volgen hier nog enkele opmerkingen bij het thema Maria en het kind als onderdeel 

van de Heilige Familie. Bij protestanten komen 20 voorstellingen voor van Maria en het kind, 

naast de 79 met alleen Maria, waarop mogelijk toch het kind staat afgebeeld, zoals vermeld in 

paragraaf 2.3.5. Dit grote aantal is bijzonder, omdat protestanten deze schilderijen, anders dan 

katholieken, niet voor devotie gebruikten. Het toont aan hoe belangrijk Maria als moeder van 

Christus ook voor protestanten was.  

Er is in de selectie één lutherse eigenaar met een schilderij van Maria en het kind, de 

groothandelaar Ellert Croes de Oude.271 Luther sprak zich specifiek uit tegen afbeeldingen van 

Maria die het Kind haar borst wijst. Hij vond dit een schending van de intimiteit van het 

                                                           
268 ‘Es ist ein Ros entsprungen’, 1 maart 2019, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_ist_ein_Ros_entsprungen,  laatst geraadpleegd op 26 juni 2021.   
269 Willem Sluiter, Lof der heilige maagt Maria, 13. 
270 Willem Sluiter, Lof der heilige maagt Maria, 14; ‘Bevallingen, en de rol van vroedvrouwen en 
vroedmannen’, kalden.home.xs4all.nl, 1 maart 2017. https://kalden.home.xs4all.nl/vermeer-
info/house/h-a-vroedvrouwNL.htm, laatst geraadpleegd op 26 juni 2021; Haks, Huwelijk en gezin, 60. 
61: De luiermand is een geestige verwijzing naar de geboortezorg door buren in de 17e eeuw. 
271 Montias Database, inv. nr. 325. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_ist_ein_Ros_entsprungen
https://kalden.home.xs4all.nl/vermeer-info/house/h-a-vroedvrouwNL.htm
https://kalden.home.xs4all.nl/vermeer-info/house/h-a-vroedvrouwNL.htm
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moederschap en het prediken van de duivel in plaats van Christus. Schilderijen met Christus 

aan de borst van Maria veroordeelde hij als Paapse schilderijen.272 

 

3.3.6 Kruis, kruisiging, kruisafneming 

Het onderwerp Maria bij het kruis komt in de katholieke selectie slechts eenmaal voor en 

ontbreekt in de selectie van protestantse eigenaren. In de Bijbel wordt alleen in Johannes 

19:25-27 over Maria’s aanwezigheid dichtbij het kruis gesproken, samen met Maria, de vrouw 

van Klopas en Maria Magdalena. Volgens de synoptische evangeliën stonden er ook vrouwen 

op afstand van het kruis, waaronder Maria Magdalena.273 Waarschijnlijk heeft Maria zich met 

Maria Magdalena bij de andere vrouwen gevoegd.  

 Maria wordt ook afgebeeld op voorstellingen van de kruisiging en de kruisafname die 

in de selectie te vinden zijn onder het zoekwoord ‘cruijs’. Van dit thema zijn 24 schilderijen bij 

katholieken en 19 bij protestantse eigenaren – inclusief 3 calvinisten – in de selectie 

opgenomen. Een crucifix met de lijdende Christus was voor katholieken een object van devotie 

en werd door protestanten niet meer gebruikt. Maar de voorstellingen van de kruisiging en de 

kruisafname werden gezien als Bijbelse geschiedenissen die niet verboden waren, zoals al 

eerder aan de orde kwam. 

 Het lijden van Christus is voor protestanten van alle denominaties onder woorden 

gebracht in artikel 4 van de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Die (Christus, Gods Zoon) geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle’.274 

In zijn Grote Catechismus becommentarieert Luther dit artikel als volgt. Het is een nadere 

verklaring van de betekenis van Christus als Verlosser, namelijk dat Hij ‘ons overgezet heeft uit 

de macht van de duivel in de macht van God, van de dood naar het leven, van zonde naar 

gerechtigheid en ons daarin vasthoudt.’ Christus is zonder zonde geboren, om de zonde te 

kunnen overwinnen. ‘Daarvoor heeft Hij geleden, is Hij gestorven en begraven, om voor mij 

genoegdoening te geven en te betalen wat ik schuldig was, niet met zilver of goud, maar met 

zijn eigen kostbaar bloed.’275   

De Heidelbergse Catechismus verklaart in zondag 15, vraag 37 dat Christus in zijn lijden 

Gods boosheid over de zonde van de mensen gedragen heeft en door het brengen van dit 

offer de mensen gered heeft van de straf en eeuwig leven geeft. En in vraag 39 wordt 

                                                           
272 Tappolet, Das Marienlob, 149-151, met bron: Sommerpostille 1526. Jahr? 10/I./2; 434, 16 bis 18.  
273 Matt. 27:56; Marc. 15:40, 41; Luc. 23:49. 
274 Kersten, De drie formulieren, 43. 
275 Luther, Luthers Catechismus, 124. 



78 
 

uitgelegd dat de kruisdood nodig was, omdat deze vervloekte manier van sterven het bewijs is 

dat Christus echt onze vervloeking door de zonde in onze plaats gedragen heeft.276  

De predikant Jacobus Borstius (1612-1680) verzette zich tegen de Mariaverering. In 

Vyftien predicatien over verscheide texten van de Heylige Schrifture verwijst het lemma Maria 

in de Bladwyser (register) als volgt naar een preek over de kruiswoorden van Christus:  

 

‘Maria by het kruys geeft goede lessen: dog verdient geen godlyke eere’.277 

 

Deze zin verwijst naar het genoemde Bijbelgedeelte uit Johannes 19, waar Jezus Zijn moeder 

aanspreekt met de woorden ‘Vrouw, zie uw Zoon’.278 Uit de context van de preek blijkt dat 

Borstius hier de intieme band beschrijft van moeder Maria en haar Zoon die elkaar niet 

vergeten. ‘De Moeder Jesu’ is haar hoogste eretitel, maar de Papisten hebben van Maria een 

godin gemaakt, terwijl de apostelen van geen ‘lieve-vrouwen-dienst’ wisten.279 Uit de 

Bijbeltektst blijkt echter dat Jezus Johannes aanwijst als Maria’s nieuwe zoon, zodat ze Hem 

juist moet loslaten.280  

  De protestantse dogmatiek van het lijdensverhaal is heel rationeel, maar in de praktijk 

van het geloof identificeren protestanten zich, evenals katholieken, met het lijden van 

Christus, waardoor afbeeldingen van de kruisiging ook voor protestanten een devotionele 

functie gehad kunnen hebben. In het verhaal van de kruisiging staat Christus centraal en heeft 

Maria een bijrol, hoewel ze op schilderijen vaak prominent aanwezig is. 

 

3.4 Omgangsoecumene 

Uit dit derde hoofdstuk blijkt hoezeer de Reformatie verdeeldheid heeft gebracht onder 

gelovigen in de Republiek. De onderlinge verschillen speelden echter vooral een rol binnen de 

kerken waar predikanten en geleerden elkaar fel bestreden. In de praktijk van het dagelijks 

leven was de kloof tussen katholicisme en protestantisme en tussen protestanten onderling 

veel minder diep, mede dankzij de invloed van de overheid. Selderhuis stelt dat er geen sprake 

was van ‘protestantisering’ door de overheid, omdat deze door de verstrengeling van 

katholisme en (Spaansgezinde) politiek geen calvinistische overheersing wilde. Omdat de 

overheden de politiek wilden losmaken van het katholieke geloof, spreekt Selderhuis liever van 

                                                           
276 Kersten, De drie formulieren, 50, 51. 
277 Jacobus Borstius, Vyftien predicatien over verscheide texten van de Heylige Schrifture, behelsende de 

voornaamste pligten van een christelijk leven…(Amsterdam 1696) [8]. 
278 Joh.19:26. 
279 Borstius, Vyftien predicatien, 668, 669. 
280 Joh.19:27. 
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‘dekatholisering’. Ook werd de Republiek volgens Selderhuis geen gereformeerde natie. Rond 

1600 was slechts 10% van de bevolking gereformeerd, rond 1800 was dat 50%. De 

gereformeerde kerk was geen staatskerk, maar werd wel een publieke kerk, omdat zij een 

belangrijke rol in het leven van de burgers speelde. De meeste overheden waren niet aan een 

confessie gebonden, maar konden beter optreden binnen het ruimere denken van Erasmus.281 

In Amsterdam, de stad van dit onderzoek, werd bij de Alteratie van 1578 de katholieke 

regering afgezet. Daarna bleven de regenten echter de komende decennia liberaal en tolerant 

tegenover katholieken, doopsgezinden en lutheranen.282 Door de internationale handel 

ontstond een informatienetwerk en een vorm van samenwerking over religieuze grenzen heen 

die de basis vormde van een interreligieuze verdraagzaamheid in de 17e-eeuwse Republiek.  

Willem Frijhoff en Marijke Spies introduceren in dit verband het begrip 

omgangsoecumene dat ze als volgt definiëren: ‘de habitus van concrete samenwerking en 

toenadering in het dagelijks leven tussen mensen van verschillende gezindten, waarbij 

stilzwijgend aan hun confessionele verschillen werd voorbijgegaan’. Het was vooral een 

praktische verdraagzaamheid met het oog op de openbare orde.283 Selderhuis plaatst deze 

omgangsoecumene naast de interconfessionele strijd en duidt deze controverse als ‘het 

tweekoppige beeld’ van het confessioneel landschap van de Republiek. Sociale en 

economische verbanden waren belangrijker dan theologische verschillen. Met familie en 

buren, en in gilden en schutterijen moest men met elkaar samenleven en samenwerken, 

waardoor een soort corporatieve cultuur ontstond boven de religieuze verschillen.284 

Ook Xander van Eck en Ruud Priem refereren in Vormen van verdraagzaamheid, de 

catalogus bij de tentoonstelling over verdraagzaamheid in de Gouden Eeuw in het 

Catharijneconvent (2013), aan het begrip omgangsoecumene als de manier waarop burgers 

met andersdenkenden leerden omgaan. De auteurs wijzen erop dat deze omgangsoecumene 

ook in de 17de-eeuwse kunst tot uitdrukking komt. Kunstenaars volgden de wensen van hun 

opdrachtgevers, ongeacht hun confessie.285 De relatie die Van Eck en Priem leggen tussen 

omgangsoecumene en kunst leidde tot de vraag of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een 

                                                           
281 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 301-303, 314-315, 340-341. 
282 Frijhoff en Prak ed., Geschiedenis van Amsterdam. II-1, 251-255, 385.  
283 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 50, 51, 358; opmerking bij introductie begrip 
‘omgangsoecumene’: bij de hierboven geciteerde definitie spreken de auteurs in de wij-vorm: ‘die we 
hier de omgangsoecumene in de publieke ruimte willen noemen’, maar op p. 358 wordt i.v.m. het 
begrip ‘omgangsoecumene’ in noot 2 verwezen naar een publicatie uit 1983 van Frijhoff, zodat 
geconcludeerd mag worden dat hij dit begrip heeft geïntroduceerd.  
284 Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 374: De term ‘tweekoppig beeld’ is volgens 
Selderhuis van Judith Pollmann.  
285 Xander van Eck en Ruud Priem ed., Vormen van verdraagzaamheid. Religieuze (in)tolerantie in de 
Gouden Eeuw (Zwolle en Utrecht 2013) 10-13. 
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oecumenische beeldtaal in de 17de-eeuwse Mariavoorstellingen, waardoor 

‘omgangsoecumene’ in dit onderzoek een sleutelbegrip is geworden. 

 

3.5 Conclusie en werkhypothese 

Het onderzoek van de protestantse Maria leidde tot de volgende conclusies. De Reformatie 

was geen radicale breuk met het katholicisme, maar vond plaats in een geleidelijk proces, 

waardoor veel katholieke denkbeelden – ook over Maria – nog voortleefden onder de 

protestanten. De diversiteit van de verschillende denominaties komt tot uitdrukking in de 

verschillende denkbeelden over Maria. Het onderzoek naar de diverse opvattingen over de 

thema’s van de Mariavoorstellingen toont het exclusiviteitsprincipe van het Solo Scriptura van 

de Reformatie en de gemeenschappelijke deler van Maria’s voorbeeldfunctie. Zij past hiermee 

in de protestantse exempeltraditie, die als voortzetting van de nog niet als zodanig benoemde 

katholieke exempeltraditie kan worden gezien. De Nadere Reformatie verenigt 

gereformeerden, dopersen en lutheranen in het concept van een heilig leven dat deel 

uitmaakt van de dagelijkse ‘omgangsoecumene’ in de 17e eeuw, waarin het samenleven 

belangrijker is dan theologische verschillen. 

Om tot een werkhypothese voor het laatste hoofdstuk te komen, volgt nu een 

conclusie van hoofdstuk 2 en 3 met een vergelijking van het beeldgebruik en Mariageloof bij 

katholieken en protestanten. 

 Al vanouds horen visuele voorstellingen bij de geloofspraktijk van katholieken, in de 

vorm van beelden en schilderingen in kerken en huizen. Als reactie op het aanbidden en 

vereren van heiligenbeelden bepaalde het kerkbestuur in de 7e eeuw op het Concilie van Nicea 

en in de 16e eeuw op het Concilie van Trente dat beelden van heiligen niet aanbeden mochten 

worden en dat men niet de beelden zelf, maar degene naar wie het beeld verwijst, mocht 

vereren. Maar in de praktijk bleven de gelovigen afbeeldingen van heiligen aanbidden en 

vereren. Afbeeldingen van Bijbelse verhalen werden ook gebruikt voor de opvoeding en 

moesten aansporen tot navolging van geloofsvoorbeelden, de zogenaamde exempla. 

 Met uitzondering van de lutheranen verwijderden de protestanten de beelden uit de 

kerken op grond van de eerste twee geboden. Hun devies Sola Scriptura veranderde de visuele 

geloofscultuur in een auditieve, waarin het luisteren naar het Woord centraal stond. 

Protestanten verboden niet alle beelden en zagen beeldhouw- en schilderkunst als een gave 

van God. Buiten de kerken tolereerden zij in huizen afbeeldingen van geschiedenissen en 

gebeurtenissen ten behoeve van onderwijs en vermaning. De afbeeldingen van Bijbelse 

geschiedenissen hadden dus dezelfde voorbeeldfunctie als bij de katholieken. In tegenstelling 

tot de katholieken mochten protestanten God niet afbeelden.  
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De verhalen waarin Maria in de Bijbel voorkomt, worden samengevat in thema’s of 

onderwerpen van de Mariavoorstellingen. Er zijn veel overeenkomsten in het geloof van 

protestanten en katholieken voor zover het gaat om de inhoud van de Bijbelse teksten. De 

verschillen zijn ontstaan waar sprake is van de katholieke uitbreiding van de Bijbelse gegevens. 

Dit is duidelijk het geval bij de thema’s Maria Hemelvaart en Kroning van Maria die dan ook 

niet in aanmerking komen voor de reconstructie van de verdwenen protestantse schilderijen.  

 Er zijn twee belangrijke verschillen. Maria wordt door protestanten niet aangeroepen 

en aanbeden als heilige middelares. Protestanten hebben een veel menselijker beeld van 

Maria dan katholieken. Verder geloven beide denominaties in Maria als Maagd, maar is zij 

volgens de protestanten, met een enkele uitzonering, niet onbevlekt ontvangen. Net als voor 

katholieken is Maria voor protestanten een voorbeeld van geloof, gehoorzaamheid, 

nederigheid en vooral van een goede moeder. Deze functie van Maria is onderdeel van de 

protestantse exempeltraditie die aansluit bij de katholieke exempla.  

Het bovenstaande leidt op basis van het begrip omgangsoecumene tot de volgende 

werkhypothese voor hoofdstuk 4. Hierin wordt gezocht naar een voor katholieken én 

protestanten aanvaardbare oecumenische vormentaal met de vraag of er mogelijk ook een 

puur protestantse beeldtaal is. Hierbij worden eerst de typisch katholieke onderwerpen 

uitgesloten. Ook zijn de heiligheid waarmee Maria is afgebeeld en de symboliek van de 

onbevlekte ontvangenis criteria die een schilderij kunnen uitsluiten. Na het Concilie van Trente 

wordt Maria al minder glorieus afgebeeld. Bovendien toont de internationale schilderkunst 

van de barok veel meer menselijke figuren met emoties dan de renaissance.286 Op grond van 

het principe sola scriptura zullen op de Bijbel gebaseerde schilderijen overblijven die voor 

zowel protestanten als katholieken acceptabel zijn, waarin Maria wordt afgebeeld als 

voorbeeld ter navolging. De hypothese van deze scriptie is dat er een oecumenische beeldtaal 

zichtbaar is die de verklaring vormt van het grote aantal Mariavoorstellingen in huizen van 

protestantse eigenaren.   

  

                                                           
286 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 282. 
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4. Het visuele beeld van Maria in de 17e-eeuw 

   

Hoofdstuk 4 gaat over de visualisering van het protestantse gedachtegoed over Maria. Het 

gaat hier om de vraag hoe de verdwenen schilderijen er mogelijk hebben uitgezien en of er in 

de 17e eeuw misschien een oecumenische beeldtaal van Mariavoorstellingen is ontstaan. Zo ja, 

is deze beeldtaal dan vooral protestants en ook voor katholieken aanvaardbaar of bestaat er 

nog een eigen protestantse beeldtaal die niet voor katholieken aanvaardbaar is? De 

schilderijen die tijdens het onderzoek bijeengebracht zijn in een werkbestand worden getoetst 

aan de theorie van het gedachtegoed over Maria. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit 

vooral werken van gerenommeerde schilders zijn, omdat  alleen de duurdere schilderijen van 

goede kwaliteit bewaard gebleven zijn. In dit hoofdstuk worden slechts enkele goedkopere 

werken besproken.  

 Om duidelijk te maken wat voor protestanten visueel niet aanvaardbaar is, volgen 

hiervan enkele voorbeelden. In de eerste plaats worden op grond van het tweede gebod alle 

Mariavoorstellingen uitgesloten waarop God staat afgebeeld. Een voorbeeld hiervan is de 

volgende Mariavoorstelling uit de 2e helft van de 16e eeuw (afb. 8). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Afb. 8 Anoniem, De annunciatie, 2e helft 16e eeuw, olieverf, 34 x 36,5 cm, Groninger Museum, Groningen (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=anoniem&sa%5Btitel_search%5D=annunciatie&
query=&start=194, laatst geraadpleegd op 6 april 2021. 
 

Deze anonieme Annunciatie uit de 16e eeuw is typisch katholiek met een afbeelding van God 

de Vader als menselijke figuur met baard, omringd door engelen. Dit voorbeeld is een 

voorstelling van een annunciatie, maar de uitsluiting in dit onderzoek van afbeeldingen met 

God de Vader geldt voor alle thema’s over Maria.  

 De thema’s Maria hemelvaart en Kroning van Maria zijn typisch katholiek, omdat de 

hemelvaart en de kroning van Maria niet in de Bijbel voorkomen.  De volgende schilderijen 

dienen als voorbeeld van schilderijen die ook niet in aanmerking komen voor onderzoek naar 

een oecumenische beeldtaal.   

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=anoniem&sa%5Btitel_search%5D=annunciatie&query=&start=194
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=anoniem&sa%5Btitel_search%5D=annunciatie&query=&start=194
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Afb. 9 Anoniem Zuidelijke Nederlanden, De hemelvaart van Maria, ca. 1640, olieverf, 38 x 28,5 cm, Suermondt-
Ludwig-Museum, Aken (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=de+hemelvaart+van+Maria&query=&start=22, 
laatst geraadpleegd op 25 februari 2021).  

Dit anonieme schilderij (afb. 9) geeft het katholieke geloof weer in de tenhemelopneming van 

Maria, dat gebaseerd is op byzantijnse bronnen en de Legenda Aurea, zoals in paragraaf 2.3.7 

ter sprake kwam. In de 17e eeuw kwam het accent te liggen op de hemelse ontvangst van 

Maria door de engelen, wat hier uitbundig is uitgebeeld.287 De apostelen blijven achter bij het 

lege graf.  

 

Afb. 10 Francken (II), Atelier van Frans, De kroning van Maria tot koningin der hemelen, 1596-1642, olieverf, 
64 x 48 cm, veiling in Kinsky 2012-11-13 - 2012-11-15, nr. 44, Wenen (foto:  
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Francken%2C+Frans+%28II%29%22&sa%5Bti
tel_search%5D=kroning+van+Maria&query=&start=1, laatst geraadpleegd op 25 februari 2021). 
 

                                                           
287 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 260. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=de+hemelvaart+van+Maria&query=&start=22
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Francken%2C+Frans+%28II%29%22&sa%5Btitel_search%5D=kroning+van+Maria&query=&start=1
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Francken%2C+Frans+%28II%29%22&sa%5Btitel_search%5D=kroning+van+Maria&query=&start=1
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De kroning van Maria als koningin der hemelen (afb. 10) maakt het niet aan de Bijbel 

ontleende katholieke geloof zichtbaar van Maria als koningin van de hemel, zoals beschreven 

staat in paragraaf 2.3.8. Maria wordt hier op een wolk en geflankeerd door engelen gekroond 

door de Drie-eenheid, de Vader als oudere man met baard en wereldbol, de Zoon als jonge 

man en de Heilige Geest als duif in een zon. Zoals op meerdere schilderijen het geval is, wordt 

ook op deze voorstelling de kroning van Maria gecombineerd met haar hemelvaart, wat te zien 

is in de scène van de groep mensen rond het lege graf onderaan het schilderij.  

 

 
 
Afb. 11 Rubens, Peter Paul, De onbevlekte ontvangenis, 1628-1629, olieverf, 198 x 135 cm, Museo del Prado, 
Madrid (foto:  https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-
3712-4068-a0dd-c669005430d5, laatst geraadpleegd op 22 maart 2021). 
 
 

Voorstellingen die verwijzen naar de onbevlekte ontvangenis van Maria zijn ook typisch 

katholiek, omdat dit dogma een niet-Bijbelse oorsprong heeft. De weergave van dit geloof kan 

alleen worden afgelezen aan symbolen. Op het hier afgebeelde schilderij van Rubens (afb. 11) 

staat Maria op een maansikkel, terwijl ze de slang die een appel draagt, vertrapt, als symbool 

van Maria die als Tweede Eva het kwaad heeft overwonnen en niet geboren is met erfzonde. 

Dergelijke afbeeldingen van Maria komen veel voor in de schilderkunst van de barok en zijn 

gebaseerd op het visioen van de vrouw en de draak uit het Bijbelboek Openbaringen.288 De 

maansikkel is het symbool van Maria’s kuisheid en onschuld. De kroon en de engelen met een 

palm en laurierblaadjes verwijzen naar de triomf van Maria.289 Zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 

                                                           
288 Op. 12:1-6; Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 256, 257. 
289 ‘De onbevlekte ontvangenis, Rubens, Peter Paul’, museodelprado.es, 5 januari 2021. 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-
3712-4068-a0dd-c669005430d5, laatst geraadpleegd op 23 maart 2021.  

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-3712-4068-a0dd-c669005430d5
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-3712-4068-a0dd-c669005430d5
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-3712-4068-a0dd-c669005430d5
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-immaculate-conception/abea9a48-3712-4068-a0dd-c669005430d5
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is deze symboliek gebaseerd op een katholieke interpretatie van Maria in dit visioen. 

Protestanten zien Maria in dit visioen als symbool van de kerk.  

 Nu is op dit schilderij de onbevlekte ontvangenis van Maria duidelijk, omdat de titel 

van het werk overeenkomt met de symbolen voor dit dogma. Maria wordt echter op 

schilderijen met veel verschillende onderwerpen afgebeeld. De schilderijen moeten dus eerst 

worden getoetst op de symbolen van de onbevlekte ontvangenis, zodat de katholieke 

voorstellingen kunnen worden uitgesloten.  

 

4.1 Toetsing van bekende schilderijen op onderwerp 

De meeste onderwerpen komen zowel bij protestanten als bij katholieken voor. Vanwege de 

omvang van deze scriptie kan slechts op een beperkt aantal onderwerpen worden ingegaan, 

namelijk annunciatie, Maria, Jozef en het kind en Kruis, kruisiging, kruisafneming. In de 

paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.3 wordt aan de hand van drie casussen gezocht naar een 

oecumenische en eventueel protestantse beeldtaal.  

Per onderwerp vormt één schilderij het uitgangspunt van het onderzoek. Deze drie 

schilderijen zijn gekozen op grond van de werkhypothese van hoofdstuk 3 dat er mogelijk een 

oecumenische vormentaal heeft bestaan. Na de beschrijving en interpretatie van het 

basisschilderij wordt ingegaan op de beeldtraditie van de 16e en 17e eeuw, waarbij de gekozen 

Mariavoorstelling met andere schilderijen zal worden vergeleken. Hierbij zal steeds de 

tweeledige vraag naar een oecumenische of eigen protestantse beeldtaal richtinggevend zijn.  

Daarna volgt de conclusie in paragraaf 4.1.4. Als resultaat van het onderzoek worden 

in bijlage 4 de overgebleven schilderijen gepresenteerd die een glimp geven van de vele 

verdwenen Mariavoorstellingen in huizen van protestanten in de 17e eeuw. 

 

4.1.1 Annunciatie (Mariaboodschap) 

Uitgangspunt voor deze casus is het schilderij De annunciatie (ca. 1624) van Hendrick ter 

Brugghen (afb. 12). De bekendere versie uit 1629 komt niet in aanmerking, omdat dit schilderij 

door zijn grote afmeting (216,5 x 176,5 cm) niet geschikt was voor een woonhuis en bedoeld 

was als altaarstuk. Van Eck en Priem noemen dit altaarstuk als voorbeeld van een transactie 

tussen een protestantse schilder en een katholieke opdrachtgever.290  

                                                           
290 ‘Hendrick ter Brugghen’, De annunciatie’, rkd.nl, 22 september 2020, 
https://rkd.nl/explore/images/105619, laatst geraadpleegd op 28 februari 2021; Van Eck en Priem, 
Vormen van verdraagzaamheid, 10-13. 

https://rkd.nl/explore/images/105619
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Afb. 12 Brugghen, Hendrick ter, De annunciatie, ca. 1624, olieverf, 103,8 x 84,3 cm, Art dealer Whitfield Fine Art, 
Londen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/121865, laatste geraadpleegd op 25 februari 2021).  
 

Ter Brugghen beeldt Maria uit als een gewone vrouw die met haar neergeslagen ogen en haar 

handen nederigheid uitstraalt, wat voor protestanten en katholieken als voorbeeld kan dienen. 

Het opengeslagen boek op Maria’s schoot als symbool van Gods Woord zal vooral 

protestanten aanspreken op grond van de Bijbeltekst  ‘En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des 

Heren; mij geschiede naar uw woord’.291 Deze bewering komt overeen met de hierboven 

genoemde conclusie dat protestanten Maria met name zien als voorbeeld van 

gehoorzaamheid aan Gods Woord. Voor katholieken is dit ook een bekend symbool. Zo komt 

Maria met het boek al voor op de Mérode-triptiek van de Meester van Flémalle als verwijzing 

naar Maria’s vroomheid en haar vertrouwdheid met de Heilige Schrift.292  Het boek betekent 

ook dat Maria kan lezen, zodat ze rolmodel kan zijn voor de geschoolde vrouw in de 17e 

eeuw.293 De engel verwijst met zijn vinger naar de goddelijke boodschap. De duif is het 

symbool van de Heilige Geest die Maria zwanger zal maken volgens de woorden van de engel 

‘de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen’.294 De 

lelies voor Maria verwijzen naar haar maagdelijkheid. Er zijn geen symbolen voor haar 

onbevlekte ontvangenis. Dat is ook niet het geval met het altaarstuk uit 1629 dat vanwege de 

functie een katholieke voorstelling is. Vanwege de overeenkomst van beide annunciaties is het 

schilderij uit 1624 acceptabel voor katholieken en omdat het alleen Bijbelse gegevens bevat, 

ook voor protestanten. We zien hier geen typisch protestantse, maar een oecumenische 

beeldtaal. 

                                                           
291 Luc. 1:38a, vert. NBG. 
292 Bernhard Ridderbos en Henk van Veen ed., ‘Om iets te weten van de oude meesters’. De Vlaamse 
primitieven – herontdekking, waardering en onderzoek (Nijmegen en Heerlen 1995) 24, 27. 
293 Frauke Laarmann, commentaar hoofdstuk 4, 29-06-2021. 
294 Luc. 1:35a, vert. NBG. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/121865
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 Hendrick ter Brugghen heeft voor dit schilderij een verloren gegane annunciatie van 

Dirck van Baburen (1592-1624) als voorbeeld gebruikt.295 Beide schilders behoren tot de 

caravaggisten die onder invloed van de Italiaanse schilder Michelangelo Merisi da Caravaggio 

(1571-1610) in clair-obscur gewone mensen schilderden die de toeschouwer direct 

aanspreken, wat een van de kenmerken is van de schilderkunst van de barok.  

 Ter vergelijking volgen hier enkele schilderijen die een katholieke indruk maken. 

Volgens Blankert en Slatkes waren als gevolg van de Contrareformatie de voorstellingen van de 

annunciatie veranderd door de toevoeging van een hemelse sfeer met engelen.296 Dit is 

duidelijk te zien op De Annunciatie van Simon de Vos (1603 – 1676), een katholieke schilder uit 

Antwerpen (afb. 13).297  

 

 

Afb. 13 Vos, Simon de, De annunciatie, 1618-1676, olieverf, 85 x 63 cm, veiling Lempertz 2008-11-22, nr. 1377, 
Keulen (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Vos%2C+Simon+de%22&sa%5Btitel_search
%5D=annunciatie&query=&start=0, laatst geraadpleegd op 8 april 2021). 

 

De ontmoeting van de engel met Maria met het boek lijkt op de voorstelling van Ter Brugghen, 

maar het bovenste gedeelte met de engelen ademt een katholieke sfeer door de verwijzing 

naar de hemelse status van Maria als heilige middelares, tot wie katholieken het Ave Maria, 

Rozenkransgebed en het Angelus richten.  

Een ander voorbeeld uit de 17e eeuw is het anonieme schilderij De Annunciatie in een 

bloemenkrans (afb. 14).  

                                                           
295 Albert Blankert en Leonard J. Slatkes, Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en 
tijdgenoten. Cat. tent. Centraal Museum, Utrecht; Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig 
1986/1987 (Utrecht en Braunschweig 1986) 164-166. 
296 Blankert en Slatkes, Nieuw licht op de Gouden Eeuw, 167. 
297 ‘Simon de Vos’, rkd.nl, 2 juni 2020. 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=vos%2C+simon+de&start=0, laatst geraadpleegd op 8 
april 2021: Simon de Vos is gedoopt in de kathedraal van Antwerpen en begraven in de kerk van de 
Dominicanen, waaruit blijkt dat hij katholiek was.    

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Vos%2C+Simon+de%22&sa%5Btitel_search%5D=annunciatie&query=&start=0
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Vos%2C+Simon+de%22&sa%5Btitel_search%5D=annunciatie&query=&start=0
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=vos%2C+simon+de&start=0
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Afb. 14 Anoniem Antwerpen, De annunciatie in een bloemenkrans, na ca. 1620, olieverf, 22,5 x 17,5 cm, Dorotheum, 
Wenen (foto: https://rkd.nl/explore/images/264146, laatst geraadpleegd op 25 februari 2021).  
 

De Mariavoorstelling is onderdeel van een bloemstilleven, dat volgens Sam Segal een 

devotionele functie had. De krans wordt ook wel geïnterpreteerd als een besloten tuin. Vaak 

hebben de bloemen een symbolische betekenis die naar Maria verwijst. Hier is de lelie in 

handen van de engel het attribuut van de verkondiging. De witte kleur verwijst naar de 

reinheid van Maria, maar voor katholieken ook naar haar onbevlekte ontvangenis.298 De 

reinheid slaat op Maria’s maagdelijkheid, waar zowel protestanten als katholieken in geloven. 

Mogelijk zou deze voorstelling ook acceptabel kunnen zijn voor protestanten als zij Maria als 

voorbeeld van reinheid en de bloemen als pure decoratie zouden zien. Maar volgens Désirée 

Krikhaar waren  bloemennamen die met Maria te maken hadden ook onderdeel van de 

beeldenstorm.299 Zo veranderden de protestanten de bloem Onze Lieve Vrouwenmantel in 

Vrouwenmantel. Deze veranderingen in de spreektaal hebben echter geen invloed op de 

symbolische en decoratieve waarde van bloemen in de beeldtaal. Integendeel, zij maken het 

oecumenische gebruik van bloemenkransen juist aannemelijker, omdat protestanten en 

katholieken hun eigen naam voor deze bloemen hebben.  Het is aannemelijk dat de 

bloemenkrans op zich geen bezwaar is voor protestanten. In de selectie komt een schilderij 

voor van Jozef, Maria en Elisabeth in een bloemenkrans bij de mogelijk gereformeerde Sara 

Jans.300 De Mariavoorstelling in de krans is bepalend of het schilderij voor hen acceptabel is. 

Omdat deze in dit anonieme stilleven alleen Bijbelse gegevens uitbeeldt, kan men hier ook 

spreken van een oecumenische beeldtaal, maar dit is zeker geen typisch protestants schilderij, 

omdat een voorstelling in een bloemenkrans voor katholieken oorspronkelijk een devotionele 

functie had.   

                                                           
298 Sam Segal, Geloof in natuur. Bloemen van betekenis (Amsterdam 2012), 19, 10, 22. 
299 Désirée M.D. Krikhaar, Geen dag zonder Maria, tent. cat. Catharijneconvent Utrecht (Utrecht 2017), 
25 februari.  
300 Montias Database, inv. nr. 423. 

https://rkd.nl/explore/images/264146,%20laatst%20geraadpleegd%20op%2025%20februari%202021).
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4.1.2 Maria, Jozef en het kind 

In de paragrafen 2.3.6 en 3.3.3 werd reeds vermeld dat de thema’s Geboorte, Maria en Jozef, 

Maria, Jozef en het kind en de Vlucht naar Egypte in kunsthistorisch opzicht nauw met elkaar 

verwant zijn. Op deze voorstellingen staan de gezinsleden van Jezus afgebeeld, het 

zogenaamde kerngezin. Volgens Frauke Laarmann wordt in de kunstgeschiedenis het begrip 

Heilige Familie soms gebruikt voor een afbeelding van het kerngezin in een huiselijke, 

alledaagse omgeving, ter onderscheiding van de Heilige Maagschap.301 Er zijn ook schilderijen 

met afbeeldingen van Christus’ geboorte en van het kerngezin met Anna of met Elisabeth en 

Johannes met de titel Heilige Familie. Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.3.3 komt dit motief 

op zich niet voor in de Bijbel, maar komen Maria, Jozef en het kind als gezin wel voor in de 

teksten over de geboorte en de vlucht naar Egypte en is het een veel gebruikt iconografisch 

motief in de 16e en 17e eeuw.  

 Het is opmerkelijk dat in de Montias Database het onderwerp Heilige Familie niet 

voorkomt. Bij de beschrijving van deze schilderijen zullen de taxateurs een onderwerp hebben 

gebruikt dat de figuren in de Bijbeltekst het beste weergeeft: alleen de ouders als Maria en 

Jozef; het kerngezin als Maria, Jozef en het kind;  Maria, Jozef en het kind met wiegje of kribbe 

als Geboorte en Maria, Jozef en het kind in een landschap als Vlucht naar Egypte. Het is 

opmerkelijk dat het motief Maria en Jozef in de selectie 8x voorkomt bij katholieken en 26x 

(inclusief 3x in landschap) bij protestanten, terwijl het ouderpaar maar eenmaal wordt 

genoemd in het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel.302 In deze paragraaf komen 

bewaarde schilderijen aan de orde die als titel Heilige Familie hebben gekregen, hoewel niet 

bekend is of zij deze titel al in de 17e eeuw hadden. Uitgangspunt voor deze casus is het 

schilderij Heilige Familie (met een gordijn) (1646) van Rembrandt (afb. 15). Hoewel de Heilige 

Familie en de huiselijke omgeving van Maria, Jozef en het kind niet in de Bijbel voorkomen, is 

in deze scriptie toch voor dit motief gekozen vanwege het belang van het gezin in de 17e eeuw 

en het grote aantal voorstellingen met gezinsleden van Jezus.  

 

                                                           
301 Beeldgesprek Frauke Laarmann, 05-03-2021. 
302 Luc. 2:44-47. 
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Afb. 15 Rembrandt of atelier van Rembrandt, Heilige Familie (met een gordijn), 1646, olieverf, 46,8 x 68,4 cm, 
Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel (foto: 
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+fam
ilie&query=&start=14, laatst geraadpleegd op 28 maart 2021). 
 

Dit schilderij is een typisch voorbeeld van een heilige familie uit de 17e eeuw, waarin Jozef, 

Maria en het kind als gewone mensen in een huiselijke, alledaagse omgeving zijn geplaatst. 

Deze boogvormige trompe-l’oeil leidt de toeschouwer als het ware binnen in de intimiteit van 

de binnenkamer achter het gordijn. Het licht schijnt op Maria die zich liefdevol toewijdt aan 

haar kind. Rechts op de achtergrond is Jozef als timmerman aan het houthakken. Het houtvuur 

en de poes versterken de huiselijke sfeer. Door de eigentijdse context van het Bijbelse tafereel 

zullen zowel katholieken als protestanten zich herkend hebben, zodat ze de voorstelling 

konden zien als voorbeeld van een goed huisgezin met Maria als voorbeeldige moeder. In dit 

schilderij is geen puur protestantse beeldtaal te vinden, omdat de Bijbelse figuren en 

eigentijdse context ook voor katholieken aanvaardbaar zijn.  

 Rembrandt heeft in de jaren dertig en veertig talloze schilderijen van de Heilige Familie 

gemaakt, zoals in 1645 De Heilige Familie met engelen (afb.16).  

                

Afb. 16 Rembrandt, De Heilige Familie met engelen, 1645, olieverf, 117 x 91 cm, Hermitage, Sint-Petersburg (foto:  
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+fam
ilie+met+engelen&query=&start=1, laatst geraadpleegd op 28 maart 2021).  
 

Net als op het schilderij uit Kassel zien we hier de zorgzame moeder Maria die zich buigt over 

haar slapende Kind met op de achtergrond en in de schaduw Jozef die bij een werkbank staat 

https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie&query=&start=14
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie&query=&start=14
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie+met+engelen&query=&start=1
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie+met+engelen&query=&start=1
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te hakken. Aan de muur hangt timmermansgereedschap. Hier wordt de warme huiselijkheid 

niet alleen benadrukt door brandend houtvuur, maar ook door de stoof voor Maria’s voeten. 

Maar de alledaagse werkelijkheid wordt op deze voorstelling doorbroken door het 

bovenaardse licht met de engelen, ‘Een grote hemelse legermacht’ met engelen komt in de 

Bijbel echter alleen voor bij de aankondiging van Jezus’ geboorte aan de herders in het veld.303 

Mogelijk zien we hier een katholieke uitbreiding van de hemelse staat van Maria, die niet voor 

protestanten acceptabel is. Misschien heeft Rembrandt dit schilderij aangepast aan de wensen 

van een katholieke opdrachtgever, waar Shelley Perlove voorbeelden van geeft.304 

Tümpel stelt dat in de 18e eeuw het thema van de Heilige Familie foutief werd 

geïnterpreteerd als genrevoorstelling van een timmermansgezin en dat ook 

Rembrandtkenners dit tafereel onjuist interpreteerden als het stille geluk van de Heilige 

Familie. Hij wijst op Rembrandts diepzinnige symboliek van de onthulling van de 

Oudtestamentische profetieën in de geboorte van Christus, wat zichtbaar wordt gemaakt in de 

tweedeling van Maria in het licht en Jozef in het donker. De onthulling wordt in het laatste 

schilderij uitgebeeld door het doek boven de wieg, waardoor het Kind zichtbaar wordt. Het 

motief wordt in het schilderij uit Kassel verdiept weergegeven door het gordijn dat 

opengeschoven lijkt te worden. Jozef die het kind niet ziet, symboliseert het Oude Testament. 

Jozef hakt met een bijl een juk dat verwijst naar de profetie dat God het juk van Israël zal 

verbreken.305 En ook Paulus schrijft over de bedekking van het Oude Testament die door 

Christus wordt weggenomen.306 Beide typologische interpretaties zijn aanvaardbaar voor 

protestanten, omdat zij Bijbels gefundeerd zijn. Maria heeft de Bijbelse boodschap  begrepen, 

wat in het schilderij uit Sint-Petersburg wordt gesymboliseerd door de opengeslagen Bijbel en 

de open hemel, waardoor het tafereel met Maria verlicht wordt. De houding van het engeltje 

met een zegenend gebaar boven Maria lijkt te verwijzen naar de kruisdood van Christus.307 

 Deze diepgaande interpretatie van Tümpel heeft bovenstaande eerste indruk van een 

oecumenische beeldtaal van de Heilige Familie (met een gordijn) niet veranderd, omdat deze 

overeenkomt met de blik van de gewone burger in de 17e eeuw, waarin het gezin zo belangrijk 

was. Tümpels symboliek maakt De Heilige Familie met engelen juist tot een schilderij met een 

oecumenische beeldtaal, omdat de engelen die eerst een katholieke betekenis suggereren én 

de profetische onthulling ook voor protestanten acceptabel zijn, mits zij deze interpretatie zo 

                                                           
303 Luc. 2:1-15. 
304 Shelley, Perlove, ‘Rembrandt and the Dutch catholics’, Canadian journal of Netherlandic studies 28 

(2007) 53-75.  
305 Jes. 9:1-3. 
306 2 Cor. 3:14.  
307 Christian Tümpel en Astrid Tümpel, Rembrandt (Amsterdam 1986) 244-246. 
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begrepen zouden hebben. Ter vergelijking volgt hier nog een werk van Jan de Braij (1626-

1697). 

 

Afb. 17 Braij, Jan de, De Heilige Familie, ca. 1665, olieverf, 40,9 x 34,4 cm, Kunsthandelaar Robert Noortman, 
Maastricht/Londen/Hulsberg (foto: https://rkd.nl/explore/images/120639, laatst geraadpleegd op 28 februari 
2021).  

 

Deze voorstelling met de titel De Heilige Familie (afb. 17) beeldt ook het onderwerp Geboorte 

uit, omdat we hier niet alleen een kribbe met stro, maar ook een stal zien met in de schaduw 

links naast Jozef een os en rechts een ezel.308 Jezus is naar het evangelie van Lucas in doeken 

gewikkeld.309 Jozef staat gelijkwaardig naast Maria, met Maria in het volle licht. Dit Bijbelse 

tafereel toont het gezin niet in een huiselijke sfeer, maar in hun onderkomen op reis naar 

Bethlehem. Het straalt echter wel de intieme sfeer uit van een goed gezin. De katholieke 

schilder De Braij toont Maria hier als een voorbeeldige, zorgzame moeder op een wijze die 

voor zowel katholieken als protestanten acceptabel is.310 We kunnen hier zeker spreken van 

een oecumenische vormentaal en het schilderij is niet typisch protestants te noemen, omdat 

het hier om een gemeenschappelijke beeldtraditie gaat.  

Al in de 15e eeuw waren er katholieke voorstellingen met een huiselijk tafereel van 

Maria, zoals Maria met de paplepel (ca. 1515, (afb. 18) van de schilder Gerard David (1450-

1523). 

                                                           
308 Jeroen Giltaij, Jan de Braij (1626/1627-1697). Schilder en architect (Zwolle 2017) 142. 
309 Luc. 2:7. 
310 ‘Jan Salomonsz. De Braij’, Ecartico, 2 december 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/1364, laatst geraadpleegd op 11 april 2021.   

https://rkd.nl/explore/images/120639
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/1364
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Afb. 18 David, Gerard, Maria met Kind (De Madonna met de paplepel), ca. 1515, olieverf, 33 x 27,5 cm, The Aurora 
Trust, New York City (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%
5D=Maria+met+de+paplepel&query=&start=4, laatst geraadpleegd op 28 maart 2021).  
 

Maria en het kind zijn hier in een eigentijdse woonkamer met uitzicht op een middeleeuwse 

stad geplaatst. Met een teder gebaar en een tevreden blik geeft Maria haar Kind pap uit een 

kom. Zij houdt het Kind met haar linkerhand stevig vast. Op tafel liggen een mes, een appel en 

brood. Op de tafel voor het raam ligt een boek naast een vaas bloemen en een mand met 

opgerolde luiers. Op de kast liggen drie peren naast een kruik. Het Kind kijkt lachend naar een 

kersentakje in zijn rechterhand. 

 Maryan W. Ainsworth heeft in haar monografie over Gerard David dit schilderij 

uitvoerig belicht.311 Het is een van de minstens zeven bekende versies die naar één model zijn 

gemaakt, wat een uiting is van het ontstaan van massaproductie.  Ook tonen de huiselijke 

omgeving en de menselijke weergave van Maria de verwereldlijking van de kunst. De 

compositie getuigt van Italiaanse invloed.312 Volgens Ainsworth hebben de verschillen tussen 

de versies mogelijk te maken met de vraag van de opdrachtgevers. Zij ziet alleen in de Aurora 

versie een religieuze en mystieke betekenis, terwijl de andere versies over elke zorgzame 

moeder zouden kunnen gaan, omdat bepaalde symbolen ontbreken. Hierbij wordt ervan 

uitgegaan dat dit losse schilderijen zijn die geen deel uitmaken van een altaarstuk waar de 

religieuze symbolen wel op voorkomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de versie in Genua 

(afb. 19) is op de versie van de Aurora-trust (afb. 18) op de kastdeur achter Maria de 

Adamfiguur uitgesneden en zien we het kersentakje in plaats van een lepel in de hand van 

Jezus en de naakte Jezus in plaats van de doorzichtige kleding op de andere schilderijen. Ter 

vergelijking is hier de Palazzo Bianco versie uit Genua (afb. 19) opgenomen. 

 

                                                           
311 Maryan W. Ainsworth, Gerard David. Purity of vision in an age of transition (New York enz. 1998). 
312 Ainsworth, Gerard David, 295-298. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=Maria+met+de+paplepel&query=&start=4
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=Maria+met+de+paplepel&query=&start=4
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Afb. 19 David, Gerard, Maria met kind, ca. 1515, olieverf, 41 x 32 cm, Galleria di Palazzo Bianco, Genua (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%
5D=madonna+met+kind&query=&start=6, laatst geraadpleegd op 15 april 2021).  
 

Maria is de tweede Eva en Christus is de nieuwe Adam, die in zijn naaktheid en met het 

kersentakje naar het paradijs verwijst. Dit schilderij gaat over de verlossing door de 

menswording van God in Christus. Het boek, dat overigens ook op de andere versies voorkomt, 

symboliseert de praktijk van devotie als middel tot verlossing.313 Ook wijst Ainsworth op het 

verband met het voedsel als metafoor voor de relatie met het goddelijke in de belevingswereld 

van mystici. De appel, het brood en de melk zouden het symbool zijn van de eucharistie, 

waarin verwezen wordt naar het lichaam en bloed van Christus. Maria voedt het Kind met 

melk en het Kind voedt de mensheid met zijn lichaam en bloed. In de mystiek is voeden en 

verzorging een metafoor voor Gods liefde voor de ziel van een mens. Opvallend is het 

ontbreken van een nimbus, maar dit kwam ook op schilderijen van Rogier van der Weyden 

voor, zoals in de volgende paragraaf zal blijken (afb.27). Ainsworth sluit niet uit dat de 

religieuze betekenis van verlossing ook voor de meer seculiere versies zou kunnen gelden. Ze 

verwijst in haar conclusie naar Susan Ross die spreekt over de secularisering van de Maagd, 

waarin Maria is ‘engaged in her most human function as mother’.314   

 Deze studie laat met de blik van onze tijd als het ware een vroege ontwikkeling zien 

naar een oecumenische vormentaal avant la lettre. Afbeelding 18 is met alle katholieke 

verwijzingen niet acceptabel voor protestanten, maar de andere versies met de menselijke 

Maria kunnen ook de protestanten tot voorbeeld dienen voor Maria als zorgzame moeder. 

Maar de mystieke symbolen van het voedsel voor de ziel zouden toch ook voor hun van belang 

kunnen zijn. Daarom wordt als vroeg voorbeeld van een huiselijk tafereel van Maria de versie 

                                                           
313 Ainsworth, Gerard David, 303-306. 
314 Ainsworth, Gerard David, 306-308. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=madonna+met+kind&query=&start=6
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=madonna+met+kind&query=&start=6
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uit Genua opgenomen in de reeks van schilderijen met een oecumenische beeldtaal, maar bij 

dit schilderij uit 1515 kan geen sprake zijn van een protestants schilderij. 

Maria met de paplepel is een variant van het motief Maria en het kind als vervolg op 

alle Madonnabeelden, te beginnen met de orthodoxe iconen van Maria. Het verschil is alleen 

dat zij hier in eigentijdse kledij is voorgesteld en de peuter aan haar boezem speelt. Van een 

van deze Mariavoorstellingen weten we zeker dat het door protestanten werd geaccepteerd, 

omdat het als minischilderij in het poppenhuis van de protestantse Petronella de la Court 

hangt. Het gaat om Madonna met kind van François Verwilt (1620-1691), (afb. 20) dat al in 

paragraaf 1.2.6 aan de orde kwam. 

 
Afb. 20 Verwilt, François, Madonna met kind, 1674-1690, olieverf, 8,1 x 6,6 cm, Centraal Museum, Utrecht (foto: 
https://www.centraalmuseum.nl/nl/ontdek/verhalen/poppenhuis).  
 

Op dit schilderijtje is Maria voor zowel katholieken als protestanten een voorbeeld van een 

liefdevolle moeder voor haar Kind. Daarom verdient het als een van de twee nog bestaande 

Mariavoorstellingen uit dit onderzoek ook een plaats tussen de schilderijen met een 

oecumenische beeldtaal. Het motief komt ook veel voor op Mariavoorstellingen bij 

katholieken en het schilderijtje komt eerder uit de katholieke beeldtraditie dan dat het puur 

protestants zou zijn. Er zijn veel voorstellingen van Maria en het kind in de selectie. Dit thema 

is hier slechts ter sprake gekomen in relatie tot de Heilige Familie en zal niet verder worden 

behandeld. 

De vlucht naar Egypte is het oudste motief over de gezinsleden van Jezus in het decor 

van een landschap. Dat motief sloot aan bij de populariteit van de landschapsschilderkunst in 

de 16e eeuw die zich voortzette in de 17e eeuw. Het plaatsen van een religieus tafereel in een 

landschap is ook een teken van het verlies van het sacrale karakter van de kunst. Soms lag de 

nadruk zelfs geheel op een woest en rotsachtig landschap.315  

De Montias Database vermeldt onder de Mariavoorstellingen van de lutherse 

groothandelaar Herman Becker een Vlugt van Joseph en Maria van Jan Weenix de Jonge. Het 

schilderij hing in de zaal naast het voorhuis en had dus de functie om aan gasten getoond te 

worden.316 Er was geen Vlucht naar Egypte van Jan Weenix de Jonge te vinden, maar wel van 

                                                           
315 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst,  223. 
316 Montias Database, inv. nr. 254: bij de schilder staat vermeld [crossed out: d’oude].  

https://www.centraalmuseum.nl/nl/ontdek/verhalen/poppenhuis
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zijn vader Jan Baptist (1621-1659), Rust op de vlucht naar Egypte, 1655-1660, dat zich nu in 

Museum Boymans Van Beuningen bevindt. Vader en zoon Weenix schilderden beiden talloze 

landschappen en jachttaferelen en hun stijl vertoont veel overeenkomsten.317 Daarom kan de 

Rust op de vlucht naar Egypte van vader Jan Baptist (afb. 21) een indruk geven van het in de 

database vermelde schilderij van Herman Becker. Ook past het qua afmeting in een zaal van 

een woonhuis.  

 

 
 
Afb. 21 Weenix, Jan Baptist, Rust op de vlucht naar Egypte, (1655-1660), 58 x 84 cm, olieverf, Museum Boymans Van 

Beuningen, Rotterdam (foto: https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3486/rust-op-de-vlucht-naar-egypte, 

laatst geraadpleegd op 2 maart 2021). 

 

Op deze voorstelling speelt het landschap een grote rol, maar het licht valt op Maria en het 

kind en het Bijbelse tafereel. Een italianiserend landschap met een vestingmuur dient als decor 

van Maria, Jozef en het kind die volgens het evangelie van Matthëus op de vlucht zijn voor 

Herodes.318 In de tekst wordt niet gesproken over een rijdier en de omstandigheden 

onderweg.  

Hier zit Jozef op een ezel, terwijl Maria zittend is afgebeeld met het slapende Kind tegen haar 

borst. De figuren zijn heel menselijk weergegeven: Maria met een tedere blik en Jozef 

vermoeid, terwijl hij het koud lijkt te hebben. Ze rusten uit onder een boom in de buurt van 

een kudde schapen met een herder. In de schaduw loopt ook een os. De dieren doen denken 

aan de aankondiging van de geboorte aan de herders in het veld en het geboorteverhaal van 

de stal met een os en een ezel. Protestanten zullen het landschap als decor van het Bijbelse 

verhaal hebben geaccepteerd, zoals zij dit deden met verhalen in een huiselijke en eigentijdse 

                                                           
317 ‘Jan Baptist Weenix’, rkd.nl. 
https://rkd.nl/nl/explore/images#search=advanced&sa[naam_search]=%22Weenix%2C%20Jan%20Bapti
st%22, laatst geraadpleegd op 13 april 2021. 
318 Matt. 2:13-15. 

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3486/rust-op-de-vlucht-naar-egypte
https://rkd.nl/nl/explore/images#search=advanced&sa[naam_search]=%22Weenix%2C%20Jan%20Baptist%22
https://rkd.nl/nl/explore/images#search=advanced&sa[naam_search]=%22Weenix%2C%20Jan%20Baptist%22
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omgeving. De katholieke schilder heeft ook geen specifiek katholieke elementen gebruikt, 

zoals gebruikelijk was in de beeldtraditie van de Zuidelijke Nederlanden. Voorbeelden hiervan 

zijn schilderijen van Abraham Govaerts en Alexander Keirincx, waarop engelen te zien zijn die 

de Heilige familie beschermen.319 Op dit schilderij blijven alleen Bijbelse elementen over, zodat 

ook hier sprake is van en oecumenische beeldtaal. Omdat de Bijbel voor zowel katholieken als 

protestanten de bron van de voorstelling is, kan het geen typisch protestants schilderij worden 

genoemd.   

              De Heilige Familie als kerngezin is onderdeel van de Heilige Maagschap, zoals 

beschreven is in paragraaf 2.3.6. In de Montias Database verwijst het onderwerp Maria (Jozef) 

en St. Anna hiernaar. De Heilige Maagschap is een geliefd thema in de schilderkunst van de 15e 

en 16e eeuw. Hierbij staat de moeder van Maria, Sint-Anna, met haar drie echtgenoten en hun 

kinderen centraal.  Vanaf de 12e eeuw werd Sint-Anna ook vereerd en afgebeeld als onderdeel 

van Anna-te-Drieën. Zij kreeg als stammoeder, net als Maria, een voorbeeldfunctie. Na het 

Concilie van Trente werd het thema van Anna-te-Drieën steeds minder populair en vond er een 

verschuiving plaats van de Heilige Maagschap naar de Heilige Familie.  

Ondanks de verminderde populariteit vinden we in de 17e eeuw het thema Anna-te-

Drieën nog terug op talloze schilderijen met Maria met Kind en de H. Anna, zoals het schilderij 

van Dirk van Hoogstraten (1595/1596-1640).320  

 

Afb. 22 Hoogstraten, Dirk  van, Maria met kind met Sint Anna, 1630, olieverf, 71,2 x 55,2 cm, Ons ‘Lieve Heer op 
Solder, Amsterdam (foto: 
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Hoogstraten%2C+Dirk+van%22&sa%5Btitel
_search%5D=Maria+met+kind&query=&start=0, laatst geraadpleegd op 19 april 2021). 
 

                                                           
319 ‘Abraham Govaerts of toegeschreven aan Alexander Keirincx’, rkd.nl. 
https://rkd.nl/nl/explore/images/26813, laatst geraadpleegd op 25 augustus 2021; ‘Alexander Keirincx’, 
rkd.nl. https://rkd.nl/nl/explore/images/290056, laatst geraadpleegd op 25 augustus 2021.  
320 Geboorte- en sterfjaar van de schilder wordt in dit hoofdstuk alleen vermeld, als de schilder niet 
voorkomt in tabel 3 en 4 van hoofdstuk 1.  

https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Hoogstraten%2C+Dirk+van%22&sa%5Btitel_search%5D=Maria+met+kind&query=&start=0
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Hoogstraten%2C+Dirk+van%22&sa%5Btitel_search%5D=Maria+met+kind&query=&start=0
https://rkd.nl/nl/explore/images/26813
https://rkd.nl/nl/explore/images/290056
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Dit intieme schilderij (afb. 22) laat met toegewijde blikken en tedere gebaren de hechte band 

zien tussen Jezus en zijn moeder en grootmoeder. In tegenstelling tot de gestileerde en 

verheven Anna-te-Drieën afbeeldingen uit de middeleeuwen en de renaissance, zijn de figuren 

heel menselijk weergegeven. Dit schilderij is hier getoond in het kader van de beeldtraditie van 

de Heilige Familie, maar is niet acceptabel voor protestanten, omdat Sint Anna niet in de Bijbel 

voorkomt. Hierbij moet worden opgemerkt dat Anna wel in de Bijbel voorkomt als profetes.321 

Ook wordt de Heilige Familie vaak samen met Elisabeth en Johannes de Doper 

afgebeeld, zoals op het volgende schilderij van Peter Paul Rubens (afb. 23). 

 

Afb. 23 Rubens, Peter Paul, De heilige familie met Johannes de Doper en Elizabeth, voor 1620, The Art Institute of 
Chicago, Chicago (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Rubens%2C+Peter+Paul%22&sa%5Btitel_sea
rch%5D=Heilige+Familie&query=&start=2, laatst geraadpleegd op 19 april 2021).  
 

Op deze voorstelling is de Heilige Familie afgebeeld als extended family, omdat Elizabeth en 

Johannes de Doper zijn toegevoegd aan het kerngezin. In de Bijbel komt deze samenstelling 

echter niet voor, zodat het schilderij voor protestanten niet in aanmerking komt. Slechts 

schilderijen met het kerngezin van Jezus blijven over, waarvan De Heilige Familie van de 

gereformeerde schilder en caravaggist Jan van Bijlert (1597/1598-1671), (afb. 24)  een goed 

voorbeeld is om deze casus mee te eindigen.322  

                                                           
321 Luc. 2:36. 
322 ‘Jan van Bijlert’, rkd.nl, 14 maart 2021. 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=bijlert%2C+jan+van&start=2, laatst geraadpleegd op 19 
april 2021.  

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Rubens%2C+Peter+Paul%22&sa%5Btitel_search%5D=Heilige+Familie&query=&start=2
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Rubens%2C+Peter+Paul%22&sa%5Btitel_search%5D=Heilige+Familie&query=&start=2
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=bijlert%2C+jan+van&start=2
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Afb. 24 Bijlert, Jan van, De heilige familie, 1625-1630, olieverf, 77,4 x 67,2 cm, Lempertz, 2012-05-12, nr. 1259, 
Keulen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=Heilige+familie&query=&start=37, 
laatst geraadpleegd op 19 april 2021). 
 

Op dit verstilde tafereel valt het licht op Maria en Jezus, maar ook gedeeltelijk op het gezicht 

van Jozef. De figuren zijn menselijk afgebeeld. Maria kijkt gelukzalig naar het Kind dat zelf 

wegkijkt met een verheven blik. Jozef kijkt het Kind liefdevol aan en lijkt het te aanbidden, wat 

blijkt uit zijn gevouwen handen. Het schilderij bevat geen katholieke devotionele symbolen. 

Van Bijlert stelt de aanbidding van het Kind door Jozef centraal, wat voor katholieken ook 

belangrijk is. Deze Heilige Familie zou zowel bij katholieken als bij protestanten in huis kunnen 

hangen, maar toont geen typisch protestantse beeldtaal. Hier kan men overtuigend spreken 

over een oecumenische beeldtaal van de Heilige Familie. 

 

4.1.3 Kruis, kruisiging, kruisafneming 

Veel afbeeldingen van de kruisiging werden door katholieken voor devotie gebruikt. De grote 

formaten kwamen voor als altaarstuk in (schuil)kerken en de kleinere formaten als devotiestuk 

in huizen. Vanwege deze katholieke functie is het bijzonder dat er toch zoveel kruisigingen in 

protestantse huizen hingen. Het feit dat op deze voorstellingen niet Maria, maar Christus 

centraal staat en wordt vereerd, maakt mogelijk de weg vrij voor een gemeenschappelijk 

gebruik en een oecumenische beeldtaal.    

Deze laatste casus gaat over het thema Kruis, kruisiging, kruisafneming, met als uitgangspunt 

De kruisiging met Maria en Johannes van Hendrick ter Brugghen, ca. 1624-1625 (afb. 25), een 

eenvoudig schilderij  dat bij een eerste aanblik voor zowel katholieken als protestanten 

acceptabel lijkt. Waarschijnlijk gaat het hierbij om het schilderij dat vermeld wordt in de 

inventaris van 20 juni 1657 van kunsthandelaar Johannes de Renialme als ‘een Christus aen ’t 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=Heilige+familie&query=&start=37
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cruys, van Van der Brugge’. Het hing in de grote zaal en had een waarde van f 150,-.323 Als dit 

vermoeden juist is, dan is deze kruisiging het enige bewaard gebleven schilderij uit de selectie.  

 

 

Afb. 25 Brugghen, Hendrick ter, De kruisiging met Maria en Johannes, ca. 1624-1625, olieverf, 154,9 x 102,2 cm, The 
Metropolitan Museum of Art, New York City (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel
_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1, laatst geraadpleegd op 29 maart 2021). 
 

 

Op dit schilderij staat Jezus centraal die aan het kruis hangt. Zijn lichaam is verkrampt en het 

bloed stroomt uit zijn handen, voeten en zijde, zodat hij nog niet gestorven is. Zijn gebogen 

hoofd kan op Maria gericht zijn om haar toe te spreken, zodat hier mogelijk de scène uit het 

evangelie van Johannes is uitgebeeld.324 Omdat het licht op Jezus en op de gezichten van Maria 

en Johannes valt, laat deze voorstelling een intieme verbondenheid van deze figuren met Jezus 

zien. Beiden staren ze met een verdoofde blik, open mond en gevouwen handen naar Jezus. 

Maria en Johannes nemen een stap. Boven het kruis hangt een bord met het opschrift INRI, 

dat Pilatus volgens de evangelist Johannes boven het kruis had laten aanbrengen. Het zijn de 

Latijnse beginletters van Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jezus de Nazoreeër, de koning der 

Joden.325 Op de grond liggen enkele botten en een doodshoofd dat naar Golgotha verwijst, wat 

schedelplaats betekent. De beenderen hebben ook de typologische betekenis van de dood van 

Adam, die Christus door Zijn dood heeft overwonnen. Door de lege achtergrond met het 

onheilspellende licht, valt alle aandacht op Jezus aan het kruis. 

 Er is veel onderzoek naar dit schilderij gedaan, omdat er geen gegevens bekend zijn 

over de opdrachtgever en er verschillende kopieën van dit werk bestaan. Het vergelijkend 

                                                           
323 Montias Database, inv. nr. 180, NB: Alle onderzoekers vermelden 27 juni 1657 i.p.v. 20 juni.  
324 Joh. 19:26, 27. 
325 Joh. 19:19-22. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1
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onderzoek heeft slechts vermoedens opgeleverd over de mogelijke functie van de Kruisiging. 

Alle onderzoekers zien archaïsche elementen in dit werk die verwijzen naar een oudere 

stijlperiode.326 Het motief De kruisiging met Maria en Johannes kwam in de 16e eeuw veel 

voor. Het was in overeenstemming met de nieuwe eisen van het Concilie van Trente dat pleitte 

voor toegankelijkheid van de kunst voor iedereen. Het onderwerp moest de toeschouwer 

direct aanspreken door middel van eenvoud en het benadrukken van de hoofdpersonen. In 

tegenstelling tot de drukbevolkte en gedetailleerde voorstellingen in de renaissance was in 

scènes van de kruisiging de afbeelding van Jezus, Maria en Johannes voldoende.327 

 Onderzoekers wijzen op de stilistische verwantschap met een Kruisiging van Matthias 

Grünewald en gravures van Hendrick Goltzius en Albrecht Dürer. Het schilderij lijkt op een 

altaarstuk vanwege de lage horizon, de sterrenhemel, het kikkerperspectief ofwel de ‘di sotto 

in sù’ positie (van beneden naar boven) van Maria en Johannes en het grote formaat.  

Natasha Seaman speelt een belangrijke rol in het debat over deze Kruisiging. Zij is de enige 

onderzoeker die stelt dat de Kruisiging geen altaarstuk kan zijn. Het schilderij was geen 

opdracht voor een altaarstuk in een schuilkerk, omdat er in de inventarissen van schuilkerken 

geen schilderijen van Ter Brugghen voorkomen, wat ondersteund wordt door de aanname dat 

het werk tot de winkelvoorraad van De Renialme behoorde. Bovendien brengt volgens Seaman 

het stromende bloed de toeschouwer rechtstreeks in contact met Christus, zonder 

tussenkomst van een priester, wat niet past in het katholicisme. In haar boek The religious 

paintings of Hendrick ter Brugghen analyseert zij vier van diens werken waarin archaïsmen 

voorkomen, waarvan De kruisiging van Maria en Johannes het meest archaïsch is. Zij plaatst 

het werk van Ter Brugghen in een libertijnse context. In navolging van Benjamin Kaplan 

bedoelt Seaman met libertijnen een groep protestanten die zochten naar een rechtstreeks 

contact met God in het spoor van de middeleeuwse mystiek.328  

Seaman beschrijft het druipende bloed als het meest kenmerkende archaïsme in De 

Kruisiging. Het bloed lijkt over het doek te stromen, zodat het de toeschouwer bewust maakt 

van de material image, het fysieke schilderij. Tevens verwijst het bloed naar de traditie van de 

devotional image en de middeleeuwse vroomheid, wat past bij Ter Brugghens libertijnse 

                                                           
326 Blankert en Slatkes, Nieuw licht op de Gouden Eeuw; J.A. Spicer, L.F. Orr en M.J. Bok, Masters of 

light. Dutch painters in Utrecht during the Golden Age, tent.cat. Fine Arts Museums of San Francisco San 
Francisco; The Walters Art Gallery Baltimore; The National Gallery London (San Francisco enz. 1998);  
Slatkes, Leonard J. en Wayne Franits, The paintings of Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Catalogue 
raisonné. Oculi. Studies in the arts of the Low Countries 10 (Amsterdam 2007); Natasha T. Seaman, The 
religious paintings of Hendrick ter Brugghen. Reinventing Christian painting after the Reformation in 
Utrecht. Visual culture in earley modernity (Farnham en Burlington 2012). 
327 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 235, 236; Seaman, The religious paintings, 79. 
328 Seaman, The religious paintings, 3. 
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geloof. In het bloed schuilt de paradox van de fysieke schildering én de wereld achter de 

voorstelling waarin Christus aanwezig is. Seaman duidt de Beeldenstorm als een aanval op de 

materiality van het vereerde beeld dat slechts door mensen gemaakt is. De Contrareformatie 

reageerde hierop met de dematerialization van schilderijen, omdat zij de niet materiële 

boodschap benadrukte en het schilderij zag als middel tot verering en aanbidding. Door middel 

van clair-obscur, grote figuren en een diagonale compositie werd de toeschouwer direct met 

de boodschap en de illusie van de voorstelling geconfronteerd. Seaman bevestigt hiermee de 

hierboven genoemde bewering dat deze stijl aansloot bij de wensen van het Concilie van 

Trente. Caravaggio had als voorloper van de barokke stijl vele navolgers, zoals de Utrechtse 

caravaggisten, waartoe ook Hendrick ter Brugghen behoorde. In de Kruisiging zien we een 

combinatie van archaïsme en caravaggisme.329 De materiality van de Kruisiging maakt het 

schilderij los van de kracht en verering van de afgebeelde figuren, zodat het weer een gewoon 

schilderij wordt, waarop de Bijbelse geschiedenis van de kruisiging staat afgebeeld. Dit maakt 

het schilderij acceptabel voor protestanten, terwijl het voor katholieken meer een icoon is.  

 Vanwege de volumineuze figuren vermoedt Seaman dat eerder een standbeeld dan 

een schilderij het prototype van de Kruisiging is. Zij verwijst hierbij naar het crucifix met de 

beelden van Maria en Johannes boven het oksaal voor een altaar. Omdat het koorhek na de 

Reformatie was verdwenen, zou Ter Brugghen met het schilderij dit verlies willen herstellen.330 

Dit roept de vraag op, of dit werk tóch voor een kerk was vervaardigd, terwijl Seaman juist 

beweert dat het geen altaarstuk is. Nader onderzoek is interessant, maar valt buiten de 

omvang van deze scriptie.  

Seaman merkt verder op dat Maria ahistorisch en Johannes eigentijds gekleed is. Maria 

symboliseert hier de kerk en Johannes het priesterschap van alle gelovigen als navolgers van 

Christus’ discipelen. In de kleding kon de toeschouwer van de 17e eeuw zichzelf herkennen. 

Seaman ziet hier weer de directe relatie van ieder mens tot Christus, zonder tussenkomst van 

de kerk, wat haar stelling bevestigt dat dit schilderij geen altaarstuk was. De close up stijl van 

Caravaggio brengt Christus dichtbij. De voeten van Maria en Johannes overschrijden de grens 

tussen het schilderij en onze ruimte, waardoor het kruis als het ware naar ons toe wordt 

getrokken.331 Ook Seamans stelling over het directe contact van Johannes met Christus zonder 

tussenkomst van de kerk leidt tot het inzicht dat dit schilderij acceptabel is voor protestanten.   

                                                           
329 Seaman, The religious paintings, 4, 60-63, 73, 76, 78, 81-82, 88, 90, 93-94; Kleijnendorst, De 
bevrijding van Petrus van Hendrick ter Brugghen, 18, 19-21. 
330 Seaman, The religious paintings, 83, 88. 
331 Seaman, The religious paintings, 90, 92, 94. 



103 
 

 Los van alle mogelijke bedoelingen van de schilder en theologische opvattingen zullen 

zowel katholieken als protestanten dit schilderij gewoon hebben gezien als een voorstelling 

van de Bijbelse scène van de kruisiging van Christus. Zij werden rechtstreeks geconfronteerd 

met het lijden van Christus en herkennen zich in het verdriet van de eigentijdse figuren 

Johannes en Maria. Vooral voor mensen die een kind hadden verloren, zal Maria tot troost zijn 

geweest. Het schilderij is voor katholieken en protestanten een voorbeeld van een goed 

gezinsleven, waar sprake kan zijn van een tweede moeder. Dit was actueel in de 17e-eeuw, 

waarin veel ouders door het hoge sterftecijfer opnieuw trouwden. In de houding en blik van 

Maria is een zekere gelatenheid te lezen, zodat zij ook een voorbeeld van berusting geweest 

kan zijn. De close up stijl doet niet alleen de grenzen vervagen tussen het schilderij en de 

ruimte van de toeschouwer, maar ook tussen de denominaties. De directe taal van de 

menselijke gevoelens maakt dit schilderij tot een voorstelling met een oecumenische 

beeldtaal. Deze conclusie past in het libertijnse geloof met protestantse en katholieke wortels, 

waarbij het geloof belangrijker is dan de kerk. Dit sluit aan bij het vermoeden van Seaman dat 

Ter Brugghens werk mogelijk niet werd bepaald door de kerk, maar door de persoonlijke 

ervaring van het geloof.332 Deze kruisiging is geen typisch protestants schilderij.  

 Een voorbeeld van een 16e-eeuwse voorganger van Ter Brugghens Kruisiging is de 

Kruisiging met de Maagd, Maria Magdalena en St. Johannes de evangelist, een anoniem 

schilderij uit de omgeving van de Leidse schilder Cornelis Engebrechtsz.(1461-1527), (afb. 26). 

 

 

Afb. 26 Anoniem, omgeving Cornelis Engebrechtsz, Kruisiging met de Maagd, Maria Magdalena en St. Johannes de 
evangelist, ca. 1510-ca. 1520, olieverf, 37,5 x 29 cm, Rijksmuseum Amsterdam (foto: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-1508, laatst geraadpleegd op 17 mei 2021). 
 

                                                           
332 Seaman, The religious paintings, 64. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-1508
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Hoewel de compositie overeenkomt met het schilderij van Ter Brugghen, zien we de volgende 

verschillen. In de stijl van de 15e-eeuwse oud-Nederlandse schilderkunst zijn de figuren 

gestileerd en statisch, terwijl ze weinig emotie tonen. Zoals op veel vroegere Kruisigingen 

draagt Christus een doornenkroon. Het bloed uit de wonden van zijn handen, voeten en zijde 

stroomt langs zijn lichaam, zodat het kruis onderdeel is van de devotionele voorstelling, anders 

dan het bloed in Ter Brugghens Kruisiging dat over het doek lijkt te stromen en naar het 

fysieke schilderij verwijst. Opvallend zijn de grote spijkers. Hier is Christus nog niet gestorven. 

Mogelijk verwijst deze voorstelling naar de scène waarin Christus tot zijn moeder zegt: ‘Vrouw 

zie uw zoon’, waarmee Hij Johannes bedoelt.333 Zoals op veel Kruisigingen knielt Maria 

Magdalena aan de voet van het kruis.334 De zalfpot op de grond verwijst naar het 

opstandingsverhaal in Marcus 15, waarin Maria Magdalena met twee andere vrouwen 

specerijen kocht om Hem na Zijn dood te zalven.335 De figuren dragen een gouden nimbus. Het 

tafereel is geplaatst in een landschap met op de achtergrond een middeleeuwse stad die 

Jeruzalem moet voorstellen.  

 Het schilderij van Engebrechtsz. geeft inzicht in de beeldtraditie. Het laat zien dat de 

eenvoudige voorstelling van de kruisiging reeds vóór de vereenvoudigingen van het Concilie 

van Trente voorkwam. Er zijn meerdere versies van deze voorstelling die een vereenvoudigde 

weergave zijn van het schilderij De kruisiging met de Maagd en Sint Johannes, Petrus, Barbara 

en Maria Magdalena uit de werkplaats van Cornelis Engebrechtsz. (ca. 1510-1520) uit het 

Museum Boijmans Van Beuningen.336 Volgens Jan Piet Filedt Kok produceerden schilders van 

deze werkplaats schilderijen voor de vrije markt. De Kruisiging uit het Rijksmuseum is van 

mindere kwaliteit en toont niet de hand van Engebrechtsz.337 Dit schilderij is dus een 

voorbeeld van een goedkoper werk dat bewaard gebleven is.  Het is echter niet geschikt voor 

de reeks oecumenische schilderijen, omdat het typisch katholiek is en de functie had van 

privédevotie.338 De nimbus om de hoofden van de figuren als symbool van heiligheid roepen 

op tot verering. Daarom past het niet in een protestants huis in de 17e eeuw.  

                                                           
333 Joh. 19:26, 27. 
334 Joh. 19:25b. 
335 Luc. 7:37-38; Marc. 15:1. 
336 Werkplaats van Cornelis Engebrechtsz., De kruisiging met de Maagd en Sint Johannes, Petrus, 
Barbara en Maria Magdalena, ca. 1510-1520, olieverf, 44,8 x 34,5 cm, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam (foto: https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3596/christus-aan-het-
kruis, laatst geraadpleegd op 27 mei 2021).                                                                                                               
337 Jan Piet Filedt Kok e.a., Cornelis Engebrechtsz. A  sixteenth-century Leiden artist and his workshop 
(Turnhout 2014) 117, 137-140, 203. 
338 ‘Cornelis Engebrechtsz (circle of), Crucifixion with the Virgin, Mary Magdalen and St John the 
evangelist’, rijksmuseum.nl. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-1508/catalogus-entry, 
laatst geraadpleegd op 18 mei 2021. 

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3596/christus-aan-het-kruis
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3596/christus-aan-het-kruis
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-1508/catalogus-entry
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 De traditie gaat nog verder terug op Jan van Eyck (ca. 1390-1441) en Rogier van der 

Weyden (1399-1464). Deze laatste schilder maakte enkele eenvoudige voorstellingen van de 

Gekruisigde Christus met Maria en Johannes, zoals het schilderij De kruisiging (afb. 27).  

 

 

Afb. 27 Weyden, Rogier van der, of atelier van Rogier van der Weyden, De kruisiging, ca. 1457-1464 of na 1464, 
olieverf, 323,5 x 192 cm, Escorial, San Lorenzo de El Escorial (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Weyden%2C+Rogier+van+der%22&sa%5Btit
el_search%5D=kruisiging&query=&start=11, laatst geraadpleegd op 27 mei 2021). 
 

Op deze eenvoudige voorstelling zien we een lage horizon en grote figuren in de ‘di sotto in sù’ 

positie, wat kenmerkend is voor een altaarstuk. Rond 1400 werden heiligen steeds menselijker 

afgebeeld, ook zonder nimbus.339 De figuren spreken de toeschouwer rechtstreeks aan en 

roepen op tot compassie met de emoties. Die emotionele relatie tot een kunstwerk is een 

kenmerk van een icoon, dat we terugzien in de stijl van de barok. Deze grote altaarstukken 

kwamen niet voor in huizen van 17e-eeuwse burgers. Het toont wel aan dat sporen van de 

oecumenische vormentaal al vroeg in de katholieke kunst te vinden zijn, voor het hoogtepunt 

van de Maria- en heiligenverering.   

Er is nog een voorbeeld van een schilderij waarop Maria en Johannes naast elkaar 

staan, Christus aan het kruis met zijn moeder, Johannes de Doper en Maria Magdalena (1624-

1625) van Isaac Isaacsz (afb. 28). Opvallend is de overeenkomst qua compositie met het laatst 

besproken werk van Rubens, met uitzondering van de groep soldaten die hier is weggelaten en 

de afgewende blik van Maria en Johannes. Het schilderij verkeert in een slechte staat.  

 

 

                                                           
339 Ridderbos en Van Veen, ‘Om iets te weten van de oude meesters’, 36-39; Van Laarhoven, De 
beeldtaal van de christelijke kunst,  212. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Weyden%2C+Rogier+van+der%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging&query=&start=11
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Weyden%2C+Rogier+van+der%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging&query=&start=11
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Afb. 28 Isaacsz., Isaac, Christus aan het kruis met zijn moeder, Johannes de Doper en Maria Magdalena, 1624-1625, 
olieverf, 155 x 146 cm, Privé-collectie, Kopenhagen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/297931, laatst 
geraadpleegd op 25 mei 2021).340 
 

Op dit schilderij is het stervensuur van Christus afgebeeld, wat blijkt uit de dreigende 

achtergrond met de donkere lucht en de zonsverduistering. Christus is al gestorven, want zijn 

ogen zijn gebroken en er stroomt bloed uit zijn zijde. Ook zien we bloed dat uit de wonden in 

zijn handen over zijn armen stroomt. Boven het kruis hangt een bord met de woorden ‘Jesus 

Nasarenus, Rex Judeiorum’ naar Joh. 19:19. Maria en Johannes wenden zich verbijsterd van 

Christus af, terwijl Johannes Maria troostend vasthoudt. Maria Magdalena knielt aan de voet 

van het kruis. Zij houdt een doek in haar rechter- en een zalfpot in haar linker hand. In de verte 

is de stad Jeruzalem zichtbaar.  

 Isaac Isaacsz. (1598 – 1649) is de zoon van de schilder en kunsthandelaar Pieter 

Isaacsz. (1568-1625) die onder de naam Pieter IJsacksen in de selectie voorkomt als eigenaar 

van drie anonieme Mariavoorstellingen.341 De familie was protestants. Vader Isaacsz. was 

hofschilder van de lutherse koning Christiaan IV van Denemarken, zodat de familie veel heen 

en weer reisde. Pieter Isaacsz. werkte mee aan de decoratie van het paleis Rosenborg in 

Kopenhagen, waar ook twee schilderijen van zoon Isaac hangen.342 Isaacs schilderij Christus 

aan het kruis is niet gesigneerd en gedateerd. Het is onderdeel van een reeks van 14 

schilderijen die in 1997 werden ontdekt in de kapel van het herenhuis Ledreborg Manor, 

waarvan er vijf door Isaac Isaacsz. waren gesigneerd en gedateerd in 1624 en 1625. 

Waarschijnlijk waren deze schilderijen in opdracht van koning Christiaan IV gemaakt. Isaac 

                                                           
340 Op de website van het RKD staan achter de titel de Bijbelteksten waar dit schilderij naar verwijst. 
Omdat de teksten veel te ruim zijn en de herkomst van deze notering onbekend is, zijn ze hier niet 
opgenomen.  
341 Montias Database, inv. nr. 623. 
342 Badeloch Noldus en Juliette Roding ed., Pieter Isaacsz (1568-1625). Court painter, art dealer and spy 
(Turnhout 2007) 16, 133, 134, 165, 207. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/297931
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verbleef van 1622 tot 1624 in Antwerpen, waar hij zich door Rubens liet inspireren.343 Het is 

aannemelijk dat dit de overeenkomst van beide kruisigingen verklaart. Dit zou betekenen dat 

de datering van Christus aan het kruis van Rubens al rond 1623 zou moeten zijn. Vanaf 1624 

woonde Isaac in Amsterdam, waar hij waarschijnlijk het schilderij gemaakt heeft. Volgens 

Hannemarie Ragn Jensen ontving Isaac via zijn vader opdrachten van de Deense koning en 

stond hij als schilder in de schaduw van zijn vader.344  

 Omdat deze eenvoudige voorstelling alleen Bijbelse gegevens bevat, is het schilderij  

voor protestanten acceptabel, wat bevestigd wordt door het feit dat de opdrachtgever en 

schilder protestants waren. Omdat het werk ook voor katholieken aanvaardbaar is, kan er 

gesproken worden van een oecumenische beeldtaal, maar het schilderij is geen typisch 

protestants schilderij. 

 Op de vier voorgaande schilderijen is Maria bij het kruis staande afgebeeld, op grond 

van de Bijbeltekst ‘En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, 

Maria van Klópas en Maria van Magdala’.345 De staande houding van Maria is terug te vinden 

in de Franciscaanse literatuur die ook in de 17e eeuw door Rubens en anderen werd 

nagevolgd.346 Voor het Concilie van Trente werd Maria vaak dramatisch afgebeeld, terwijl ze in 

zwijm valt voor het kruis. Dit motief komt als zodanig niet voor in de bijbel, maar is gebaseerd 

op een middeleeuwse legende in verband met de leer van Maria’s aandeel in de verlossing, 

omdat zij deel had aan Jezus’ lijden. Het Concilie van Trente heeft de afbeelding van Maria in 

zwijm verboden. Daarna is Maria niet meer zo dramatisch weergegeven, in navolging van 

Molanus die het Maria onwaardig vond, hoewel er uitzonderingen zijn.347 Het is opmerkelijk 

dat deze dramatische pose in de 17e eeuw wel voorkomt bij protestantse schilders, waarvan de 

volgende schilderijen van Rembrandt en Govert Flinck een voorbeeld zijn. Dit heeft mogelijk te 

maken met de menselijke emotie die uit het flauwvallen van Maria blijkt.  

De kruisafneming van Rembrandt (afb. 29) maakt deel uit van een serie van vijf 

zogenaamde passieschilderijen die Rembrandt voor stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) 

gemaakt heeft, dus voor een protestantse opdrachtgever. 

 

                                                           
343 Noldus en Roding, Pieter Isaacsz., 206-211.  
344 ‘Isaac Isaacsz. Christus aan het kruis met zijn moeder, Johannes de Doper en Maria Magdalena’, 
rkd.nl, 2 juli 2020. 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Isaacsz.%2C+Isaac%22&sa%5Btit
el_search%5D=christus&query=&start=0 , laatst geraadpleegd op 29 mei 2021; Noldus en Roding, Pieter 
Isaacsz., 216. 
345 Joh. 19:25. 
346 Judson, Rubens.The passion of Christ, 134. 
347 Tümpel en Tümpel, 136; Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst,  238, 243. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Isaacsz.%2C+Isaac%22&sa%5Btitel_search%5D=christus&query=&start=0
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Isaacsz.%2C+Isaac%22&sa%5Btitel_search%5D=christus&query=&start=0
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Afb. 29 Rembrandt, De kruisafneming, 1632/33, olieverf, 89,4 x 65,2 cm, Alte Pinakothek, München (foto: 
https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/276.html, laatst geraadpleegd op 29 maart 2021).  

 

In dit werk in clair-obscur valt het licht op de dramatische scène rond het kruis met de 

bloedsporen van Christus’ wonden. De bron van de voorstelling is de tekst in het evangelie van 

Johannes, waarin de discipel Jozef van Arimathéa van Pilatus toestemming krijgt om het 

lichaam van Christus van het kruis te nemen.348 We zien hem bovenaan het kruis, samen met 

vier helpers. Volgens Rudi Fuchs is de man die Christus’ lichaam opvangt Johannes.349 In de 

helper met het lichtblauwe pak is Rembrandt te herkennen. Links van het kruis staan twee 

treurende mannen. Rechts kijkt Nicodemus waardig toe. Op de achtergrond is Jeruzalem in het 

donker afgebeeld. Links onderaan het schilderij ligt Maria in het donker in zwijm, opgevangen 

door twee vrouwen. Omdat bijzaken in het donker werden geschilderd, roept dit de vraag op 

of Rembrandt Maria met opzet vrij onzichtbaar heeft gemaakt, omdat zij in een protestants 

schilderij niet teveel op de voorgrond moet staan. Tegelijkertijd schildert hij haar in een 

dramatische pose die juist om aandacht vraagt.  

 Rembrandt maakte dit schilderij als jonge schilder in zijn eerste jaren in Amsterdam. 

Hij wilde naam maken als schilder en wedijverde met Rubens, wiens werk hij via gravures 

kende. Ernst van de Wetering stelt dat Rembrandt Rubens’ heroïsche pathos transformeerde 

in krachtig realisme.350 In plaats van dynamische figuren naar het klassieke schoonheidsideaal 

schilderde Rembrandt reële mensen die met hun gezichtsuitdrukking, houding en gebaren hun 

emoties uitdrukken. Het gaat Rembrandt om de ontmoeting met de afgebeelde figuren.  

 De thema’s van de serie – kruisoprichting en kruisafname, hemelvaart, opstanding en 

graflegging van Christus kwamen vóór de Reformatie veel voor op altaarstukken. Na de 

                                                           
348 Joh. 19:38-40. 
349 Rudi Fuchs, Rembrandt spreekt (Amsterdam 2006) 46. 
350 Ernst van de Wetering, Rembrandt. The painter thinking (Amsterdam2016) 253. 

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/276.html
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Beeldenstorm treffen we deze motieven in de Noordelijke Nederlanden alleen nog aan in 

grafiek, op huisaltaren en in deze serie die ook voor particulier gebruik bedoeld was. Volgens 

Tümpel gaf de opdracht van de passieserie Rembrandt de kans om de competitie aan te gaan 

met de Vlaamse kunst waar het lijden van Christus nog wel werd afgebeeld. De schilderijen van 

de serie hadden dan ook een drager in een staand, rechthoekig en van boven afgerond 

formaat dat we vaak bij altaarstukken zien. De eerste twee schilderijen van de serie, de 

Kruisoprichting en de Kruisafneming, zijn geïnspireerd door Rubens gelijknamige 

schilderijen.351  

 In Rembrandts kruisafneming valt het licht niet alleen op Christus, maar ook op de 

gezichten en handen van de omstanders. We lezen hierin de moeite en emotie van het tillen 

van het zware, dode lichaam van Christus. Deze realistische weergave roept bij de 

toeschouwer compassie en verdriet op. Dit gebeurt ook bij de afbeelding van Maria die door 

immens verdriet flauw is gevallen. Tümpel stelt dat de protestantse Rembrandt het katholieke 

motief overnam om het verdriet van de medelijdende mens weer te geven. Overigens, in 

Rubens’ Kruisafneming stáát Maria, wat volgens de regels van het Concilie van Trente is. 

Rembrandt beeldde zichzelf af als treurende zondaar onder het kruis.352  

 Het is frappant dat de protestantse Rembrandt de motieven van altaarstukken, 

waaronder het lijden van Christus, in het protestantse Noorden wilde herintroduceren, wat 

zelfs in het formaat tot uitdrukking komt. Deze feiten doen de oecumenische bruikbaarheid 

van Rembrandts Kruisafneming vermoeden. Bovendien zijn de gezichtsuitdrukking en de 

emotionele gebarentaal ook een aspect van de oecumenische vormentaal. Het doel van 

Rembrandt is de persoonlijke ontmoeting met de gekruisigde die niet aan confessionele 

grenzen gebonden is. In de persoonlijke geloofsbeleving van protestanten zal er weinig verschil 

zijn met de devotionele praktijk van katholieken. De menselijke emotie van Maria in katzwijm 

zal voor zowel katholieken als protestanten tot troost geweest zijn, ook al heeft de katholieke 

kerk dit motief na het Concilie van Trente verboden. Ook katholieke schilders hielden zich niet 

altijd aan de nieuwe voorschriften en het is aannemelijk dat mensen zich eerder lieten leiden 

door de menselijke emoties dan door kerkelijke regels.353 Rembrandt zal geworsteld hebben 

met de rol van Maria, wat blijkt uit de oorspronkelijke versie en een ets van het schilderij, waar 

                                                           
351 Tümpel en Tümpel, Rembrandt, 135, 136: op p. 135 van deze Nederlandse vertaling wordt het begrip 
‘passie van Christus’ gebruikt om ‘de iconografische thema’s op altaarretabels’ aan te duiden, wat tot 
verwarring kan leiden, omdat hemelvaart en opstanding niet direct tot de passie of het lijden van 
Christus behoren; Christian Tümpel, Rembrandt (überarbeitete Neuausgabe; Reinbek bei Hamburg 
2006) 65: In de Duitse, bewerkte versie wordt gesproken over ‘die Themenfolge’, wat duidelijk maakt 
dat Tümpel hier de thema’s van de passieserie bedoelt.    
352 Tümpel en Tümpel, Rembrandt, 136. 
353 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 237. 
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op de plaats van Maria vrouwen met de lijkwade staan, als verwijzing naar de graflegging. 

Volgens Tümpel heeft Rembrandt voor de voorstelling in het schilderij voor de passieserie 

gekozen om juist de nadruk op Maria’s verdriet te leggen, wat tegenstrijdig lijkt met de 

donkere plaats.354 

Rembrandt is erin geslaagd om het motief van het lijden van Christus opnieuw in de 

Noordelijke Nederlanden in te voeren, zoals blijkt uit het laatste schilderij van deze casus. Het 

is het schilderij Golgotha (1649) van de doopsgezinde schilder Govert Flinck (1615-1660), een 

leerling van Rembrandt (afb.30).  

 

 
 
Afb. 30 Flinck, Govert, Golgotha, 1649, olieverf, 119 x 90 cm, Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bazel  
(foto:https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/176.html, laatst geraadpleegd op 18 mei 2021).  

 
Op dit schilderij zien we Christus te midden van de twee moordenaars. Het is donker, zoals 

klinkt in het evangelie van Mattheüs ‘En van het zesde uur af kwam er duisternis over het 

gehele land tot het negende uur’.355 Het licht valt op het kruis van Christus met daaronder 

rouwende mensen, waaronder een kind. Hier zien we ook Maria die in zwijm valt, terwijl ze 

wordt opgevangen door twee vrouwen, maar anders dan Rembrandt heeft Flinck deze scène 

wel in het licht geplaatst. Maria Magdalena leunt bedroefd tegen het kruis dat zij omarmt. Op 

de voorgrond, in het halfduister, dobbelen drie soldaten om het kleed van Christus. Links staan 

twee mannen, van wie de ene man naar Christus wijst. Hij lijkt de hoofdman te zijn die zegt 

‘Waarlijk dit was een Zoon Gods’.356 

 Omstreeks 1633 kwam de doopsgezinde Govert Flinck naar Amsterdam, waar hij een 

jaar in de leer was bij Rembrandt. Zij werkten tot 1635 samen in de werkplaats van de tevens 

                                                           
354 Tümpel en Tümpel, Rembrandt, 136. 
355 Matt. 27:45. 
356 Matt. 27:54. 

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/176.html
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doopsgezinde kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh, waar Rembrandt tot die tijd woonde. 

Flinck liet zich door Rembrandt inspireren qua clair-obscur stijl, kleurgebruik en keuze van de 

onderwerpen. In de jaren 40 veranderde Flinck zijn stijl onder invloed van Rubens, maar hij 

bleef beide stijlen naast elkaar toepassen. In 1649 heeft hij voor het schilderij Golgotha 

duidelijk de Rembrandteske stijl gekozen. Het was waarschijnlijk bestemd voor zijn 

doopsgezinde neef Ameldonck Leeuw die enkele schilderijen van Flinck in zijn bezit had en 

mogelijk een voorkeur had voor Rembrandts stijl. Een groot deel van de klantenkring van Flinck 

en Uylenburgh bestond uit vermogende doopsgezinden. Flinck werd in 1651 remonstrants.357 

Voor de doopsgezinden mocht Maria zeker in het licht worden geplaatst, want hun geloof in 

de onbevlekte ontvangenis toont aan dat zij nog dicht bij de katholieke Mariatraditie stonden.   

Het schilderij is een weergave van de Bijbelse geschiedenis van de kruisiging zonder 

specifiek katholieke elementen. De doopsgezinde schilder heeft het motief van Maria in 

katzwijm en de halfronde vorm overgenomen van een altaarstuk van Rembrandt. Het schilderij 

is om dezelfde redenen als Rembrandts Kruisafneming voor zowel protestanten als katholieken 

acceptabel.                                                                                                                                                   

 

4.2 Conclusie 

In dit laatste hoofdstuk werd onderzocht of de these plausibel is dat er bij Mariavoorstellingen 

mogelijk sprake is van een oecumenische beeldtaal die voor zowel katholieken als 

protestanten acceptabel is, om van daaruit tot een antwoord te komen op de derde 

onderzoeksvraag: ‘zijn er Mariavoorstellingen als protestants te identificeren, zodat er sprake 

is van een eigen protestantse beeldtaal?’ Bij de bespreking van de Mariavoorstellingen is geen 

eigen protestantse beeldtaal gevonden. Deze conclusie is te verklaren uit het feit dat 

protestanten de katholieke uitbreiding weglaten en dan de Bijbelse elementen overhouden, 

waarbij ze kunnen voortborduren op de katholieke beeldtraditie. De Bijbelse bron van de 

schilderijen is tegelijkertijd de basis voor een gemeenschappelijk beeldtaal na de Reformatie. 

 Over typisch katholieke thema’s bestaat geen twijfel. Zo werden Mariavoorstellingen 

met afbeeldingen van God de Vader en met de onderwerpen Maria Hemelvaart, Kroning van 

Maria en Maria onbevlekt ontvangenis uitgesloten. Ook werden schilderijen uitgesloten met 

andere thema’s waarin Maria afgebeeld is als onbevlekt ontvangen. Tenslotte werden in de 

casussen over de annunciatie, Maria, Jozef en het kind en Kruis, kruisiging, kruisafneming de 

                                                           
357Lammertse en Van der Veen, Uylenburgh & Zoon, 41, 42, 125-126, 160, 163, 169; Sluijter, 

Rembrandt’s rivals, 97-108. 
 



112 
 

schilderijen uitgesloten, waarin Maria is afgebeeld in haar hemelse status als heilige 

middelares.  

 In de praktijk van de schilderkunst borduurden de schilders na de Reformatie voort op 

de katholieke beeldtraditie. Ook waren in de tijd van de barok katholieke schilders zoals 

Caravaggio en Rubens ook voor protestantse schilders het grote voorbeeld, op basis waarvan 

de schilders hun eigen stijl ontwikkelden. Rembrandt en Flinck hebben zelfs de thema’s en de 

afgeronde vorm van altaarstukken opnieuw in het Noorden geïntroduceerd. De functie van het 

schilderij, zoals devotie, kan zelfs de oecumenische beeldtaal bevorderen, omdat de 

persoonlijke ontmoeting met God bij protestanten dezelfde geloofsinhoud heeft als devotie bij 

katholieken. Katholieken en protestanten gebruiken het schilderij op hun eigen manier. Van de 

gekozen voorbeelden heeft Ter Brugghen zich door zijn nadruk op de materiality het 

duidelijkst verzet tegen het devotionele gebruik van het schilderij, omdat hij hiermee tot 

uitdrukking bracht dat een materieel schilderij slechts door mensenhanden was gemaakt en 

geen bovennatuurlijk medium was om aanbeden en vereerd te worden. Ter Brugghens 

beeldtaal is echter niet specifiek protestants te noemen. 

 De drie casussen tonen aan dat de oecumenische beeldtaal zichtbaar wordt na 

uitsluiting van de schilderijen met katholieke toevoegingen. De meeste schilderijen met Maria 

bij het kruis, waar het om de kruisigingsscène gaat, hebben een oecumenische beeldtaal. Voor 

zowel katholieken als protestanten was Maria een voorbeeld en troosteres. Men mag 

verwachten dat de casussen representatief zijn voor alle motieven over Maria. De bevindingen 

van dit onderzoek sluiten in ieder geval aan bij wat Perlove constateert bij de 

Mariavoorstellingen van Rembrandt.  

 Hoe de verdwenen schilderijen er mogelijk hebben uitgezien, is zichtbaar in bijlage 4, 

waarin de schilderijen met een oecumenische beeldtaal zijn opgenomen. Dit is echter maar 

een glimp van het grote aantal Mariavoorstellingen aan de wand van huizen in de 17e eeuw.  
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5. Eindconclusie  

De vaststelling dat er veel Mariavoorstellingen in protestantse huizen waren, leidde tot 

de hoofdvraag in hoeverre er een eigen protestantse beeldtaal van Maria bestaat. De 

analyse van de Montias-database was de eerste stap van het onderzoek. De tweede stap 

was onderzoek naar de theologische betekenis en visuele uitbeelding van Maria in deze eeuw 

in vergelijking met de katholieke traditie. Doel was de reconstructie van deze grotendeels 

verdwenen Mariavoorstellingen. 

 Een cijfermatige analyse van de eigen selectie van Mariavoorstellingen uit de Montias 

Database bevestigde het uitgangspunt van de grote hoeveelheid, met anderhalf keer zoveel 

protestantse als katholieke eigenaren. Deze analyse gaf ook de contouren aan van de fysieke 

context van de schilderijen. Tabel 8 toont het antwoord op de eerste onderzoeksvraag naar de 

populaire onderwerpen over Maria op 17e-eeuwse schilderijen. Uit de analyse van de ruimten 

en de onderwerpen blijkt dat in één ruimte schilderijen met verschillende onderwerpen 

hingen, zodat de ruimten geen inzicht kunnen geven in de functie van de voorstellingen. Wel 

kan men concluderen dat schilderijen in publieke ruimten bedoeld waren voor de gasten, 

terwijl schilderijen in privéruimten bestemd waren voor persoonlijk gebruik. Bij katholieken en 

protestanten zien we vrijwel dezelfde onderwerpen, wat eerder iets zegt over een 

oecumenische dan over een puur protestantse beeldtaal.  

 Voor inzicht in het belang en de functie van de schilderijen was naast een beeld van de 

fysieke context ook kennis nodig van de mentale context, die bestaat uit het gedachtegoed 

achter de schilderijen. Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag naar de katholieke en 

protestantse theologische duiding van Maria liet zien dat er naast verschillen in beeldgebruik 

en Mariageloof toch voldoende overeenkomsten waren als fundament voor een 

gemeenschappelijke beeldtaal. 

De Bijbel vormt de gemeenschappelijke basis van het gedachtegoed over Maria. In de 

katholieke traditie vond volgens Pelikan uitbreiding plaats van de Bijbelse Mariaverhalen met 

verhalen uit de volksdevotie en de apocriefen over haar afkomst, onbevlekte ontvangenis, 

hemelvaart en kroning, waardoor zij vereerd en aanbeden wordt als middelares tussen God en 

mensen. Beelden en schilderijen speelden hierbij een belangrijke rol.  

 De Reformatie stelde het Woord centraal, waardoor er een verandering plaatsvond 

van een visuele  in een auditieve geloofscultuur. Beelden verdwenen uit de kerken, maar er 

ontstond wel een beeldcultuur in particuliere huizen. Om de schilderijen voor protestanten 

aanvaardbaar te houden, was het devies sola scriptura, ook voor Mariavoorstellingen. Dit 



114 
 

principe was ook bruikbaar voor katholieken, zodat er een oecumenische beeldtaal kon 

ontstaan. 

Verder speelt het begrip heiligheid – dat ook in de Bijbel voorkomt – voor zowel 

katholieken als protestanten een belangrijke rol, met heiligen en ‘godvruchtigen’ als voorbeeld 

(exempla). Maria is niet alleen voor katholieken een voorbeeld, maar zij heeft ook een plaats in 

de protestantse exempeltraditie, zoals Exalto heeft aangetoond. Voorstellingen van Bijbelse 

verhalen werden door katholieken en protestanten gebruikt voor de (geloofs)opvoeding ter 

navolging. Vooral haar voorbeeld als goede moeder maakte Maria populair voor protestanten 

in de 17e eeuw. Dit praktische gebruik verwijst naar een oecumenische functie van Maria als 

voorbeeld.  

Essentieel voor de gemeenschappelijke beeldtaal blijkt de praktijk van het dagelijks 

leven, waarin theologische verschillen meestal geen rol speelden. Frijhoff en Spies 

introduceerden voor de tolerante manier van samenleven het begrip omgangsoecumene, dat 

voor deze scriptie een sleutelwoord werd. Van Eck en Priem legden de relatie tussen 

omgangsoecumene en kunst, wat de derde onderzoeksvraag – en tevens hoofdvraag van deze 

scriptie – naar een mogelijke protestantse beeldtaal in het perspectief plaatste van een 

oecumenische beeldtaal.  

 Omdat de meeste goedkope schilderijen vanwege de slechte kwaliteit verdwenen zijn, 

moest deze vraag beantwoord worden met nog bestaande schilderijen van gerenommeerde 

schilders die hetzelfde onderwerp hadden als de verdwenen Mariavoorstellingen. In het kader 

van deze scriptie konden slechts de drie onderwerpen annunciatie, Maria, Jozef en het kind en 

Kruis, kruisiging, kruisafneming worden onderzocht. Het uitsluiten van schilderijen met 

katholieke elementen en het sola scriptura bleken bruikbare selectiecriteria te zijn bij het 

zoeken naar schilderijen die in aanmerking kwamen voor nader onderzoek. Het vergelijken van 

verschillende schilderijen in drie casussen heeft geleid tot de conclusie dat er een 

oecumenische beeldtaal is ontstaan die voor zowel katholieken als protestanten acceptabel is, 

maar dat er geen sprake is van een puur protestantse beeldtaal. De volgende vier factoren 

hebben het ontstaan van een oecumenische beeldtaal bevorderd.  

Ten eerste een vroege basis in de 15e en 16e eeuw. De verschillende versies van het 

schilderij Maria met kind van Gerard David en het altaarstuk van Rogier van der Weyden tonen 

aan dat de oecumenische beeldtaal voor de 17e-eeuwse katholieken voortbouwt op een voor 

hen bekende beeldtraditie. De huiselijke omgeving, de menselijke weergave van de figuren – 

waaronder Maria – en het clair-obscur wijzen vooruit naar de barok.  

Ten tweede het Concilie van Trente. Omdat de Maria- en heiligenverering extreme 

vormen ging aannemen, heeft het Concilie van Trente dit onder meer willen beteugelen door 
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bepaalde regels voor de kunsten te formuleren, zoals een grotere eenvoud, directe 

aanspreekbaarheid en het verbod op overdreven pathos. Hierdoor kwam de katholieke en 

protestantse beeldtaal dichter bij elkaar, omdat vaak alleen de Bijbelse gegevens werden 

afgebeeld. Het thema Maria in katzwijm is juist door protestanten overgenomen door de 

herkenbaarheid van de menselijke emotie van verdriet.  

Ten derde de stijl van de barok. In de barokke stijl werden gedeeltelijk de voorschriften 

van het Concilie van Trente gerealiseerd. Zij heeft in ieder geval met het clair-obscur en de 

menselijke figuren bijgedragen aan een oecumenische beeldtaal. Zowel de katholieke als 

protestantse toeschouwer wordt hierdoor direct aangesproken en herkent in de menselijke 

figuren zichzelf en zijn emoties.  

Ten vierde de waarneming van de gewone burger. Het is gebleken dat diepzinnige 

interpretaties van onderzoekers niet altijd leiden tot een antwoord op de vraag of een 

schilderij voor beide denominaties acceptabel is. Zo zullen de diepzinnige analyses van Seaman 

over de materiality en van Tümpel over de Heilige familie voor de meeste mensen niet 

herkenbaar zijn geweest. De gewone burger zal alleen het Bijbelse tafereel hebben gezien, dat 

katholieken en protestanten op dezelfde manier aansprak. Voor de onderzoeker kunnen 

interpretaties van anderen heel zinvol zijn, zoals de analyse van Ainsworth van het schilderij 

van Gerard David.  

Reconstructie van een corpus verdwenen schilderijen is onmogelijk, maar na 

reconstructie van de fysieke en mentale context en vergelijkend onderzoek naar nog 

bestaande schilderijen laat bijlage 4 toch een glimp zien van de Mariavoorstellingen in huizen 

van protestanten in de 17e eeuw.  

Er is nader onderzoek nodig van primaire bronnen, zoals preken uit de 17e eeuw, naar 

het kerngezin van Maria als voorbeeld van een heilig huisgezin. Verder nodigt deze scriptie uit 

tot een vervolgonderzoek over Maria in de prent- en boekkunst en naar Maria in de 

protestantse kunst van de 18e eeuw tot heden in het kader van de theologische vraag waarom 

Maria uit het calvinistische protestantisme verdween.  
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Samenvatting 

Verwondering over het grote aantal Mariavoorstellingen in 17e-eeuwse protestantse huizen in 

de Montias Database leidde tot onderzoek van de theologische betekenis en visuele 

uitbeelding van Maria in deze eeuw in vergelijking met de katholieke traditie, vanuit de 

probleemstelling in hoeverre er een eigen protestantse beeldtaal van Maria bestaat. Doel was 

de reconstructie van verdwenen Mariavoorstellingen. Het onderzoek leidde echter niet tot een 

puur protestantse, maar tot een oecumenische beeldtaal die voor zowel katholieken als 

protestanten acceptabel was. 

 Voor dit onderzoeksresultaat werd de volgende methode gevolgd. De grote omvang 

van de eigen selectie uit de Montias Database (bijlage 1 en 2) bevestigde het grote aantal 

Mariavoorstellingen. Een cijfermatige analyse van de selectie maakte de fysieke context van de 

Mariavoorstellingen zichtbaar die bestaat uit de actoren op de kunstmarkt van de 17e eeuw. 

Tabel 8 laat zien welke afgebeelde onderwerpen over Maria bij katholieken en protestanten 

populair waren. Dat het om vrijwel dezelfde onderwerpen gaat, wijst al op een oecumenisch 

kader.  

 Daarna richtte het onderzoek zich op de mentale context van de Mariavoorstellingen, 

die het belang en de functie ervan duidelijk moest maken. Secundaire en primaire bronnen uit 

de katholieke en protestantse mariologie gaven inzicht in de theologische duiding van Maria, 

waarbij overeenkomsten en verschillen in beeldgebruik en Mariageloof aan de orde kwamen. 

De Bijbelse verhalen vormen de gezamenlijke bron van de Mariavoorstellingen, terwijl de 

katholieke uitbreiding met verhalen uit de apocriefe boeken en de volksdevotie het 

belangrijkste verschilpunt is. Verder vereren en aanbidden protestanten Maria niet als 

middelares en geloven niet in haar onbevlekte ontvangenis. Beide denominaties zien Maria 

wel als voorbeeld, waardoor Maria een plaats heeft in de protestantse exempeltraditie die 

gebaseerd is op de katholieke exempla.  

 In de praktijk van het dagelijks leven speelden theologische verschillen nauwelijks een 

rol, wat door Frijhoff en Spies wordt aangeduid met omgangsoecumene. Dit begrip opende het 

zicht op een oecumenische beeldtaal.  

 De mentale context leverde de selectiecriteria voor de reconstructie van verdwenen 

Mariavoorstellingen van protestantse eigenaren (bijlage 4), wat vorm kreeg in drie casussen 

met elk een Maria-onderwerp, via de methode van kijken en vergelijken. Schilderijen met 

typisch katholieke onderwerpen en kenmerken werden uitgesloten en bij de selectie was het 

sola scriptura het leidmotief. Er werd een oecumenische beeldtaal zichtbaar die uit vier 

factoren verklaard kan worden: de vroege 15e- en 16e-eeuwse basis van een oecumenische 
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beeldtaal avant la lettre, het Concilie van Trente met de beteugeling van overdreven 

heiligenverering, de stijl van de barok en de blik van de burger die slechts het Bijbelse tafereel 

waarnam. Bijlage 4 toont een glimp van de verdwenen Mariavoorstellingen met een 

oecumenische beeldtaal.   
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Bijlage 1 en 2 algemeen 

Deze bestanden zijn een eigen selectie uit de Montias Database als basis van het onderzoek. 

Evenals in Montias’ analyse van onderwerpen en toeschrijvingen in 1991 zijn in de selectie ook 

kunsthandelaars opgenomen, zoals de protestantse kunsthandelaar Johannes de Renialme, 

omdat hun bezit een goede indruk geeft van het aanbod van duurdere en goedkope 

schilderijen.358  

 Bij de selectie is onderscheid gemaakt tussen katholieke en protestantse eigenaren die 

zijn ondergebracht in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2. De selectie is gerangschikt op naam 

van de eigenaar vanwege de terugvindbaarheid. Naast de godsdienst van de eigenaar zijn ook 

het inventarisnummer met het jaar van het opmaken van de inventaris, het beroep van de 

eigenaar, de naam van de schilder, de titel, de ruimte in huis waar het schilderij hing en de 

prijs opgenomen, omdat deze gegevens relevant zijn voor de context van de 

Mariavoorstellingen. De beroepen zijn vertaald in hedendaags Nederlands, terwijl bij de titel 

en de ruimte de transcriptie van Montias is overgenomen. 

Behalve de inconsequenties die in hoofdstuk 1 worden besproken, wordt in de 

database de taxatiewaarde van de schilderijen op twee manieren genoteerd: volgens het oude 

systeem in guldens en stuivers [in een gulden gaan 20 stuivers] en volgens het nieuwe, 

decimale stelsel. Bij alle schilderijen wordt de prijs volgens het decimale stelsel vermeld, 

terwijl bij enkele schilderijen ook de oude notatie voorkomt. Vanwege de eenduidigheid zijn in 

bijlage 1 en 2 slechts de decimale notaties overgenomen.  

 In de bijlagen is gekozen voor de volgorde katholiek-protestants, omdat de katholieke 

Mariatraditie de oudste is.  

De term ‘beeltgen’ is volgens Laarmann arbitrair, maar is in navolging van Montias in deze 

selectie opgenomen als schilderij als hij in de inventaris tussen andere schilderijen vermeld 

staat.359 De ‘bortjes’ zijn meegeteld als schilderijen, zoals Montias ook deed in zijn onderzoek 

van 1996. Hij geeft een beschrijving van de verschillende betekenissen van dit begrip.360 

 

 

 

                                                           
358 Montias, J.M., ‘Works of art in seventeenth-century Amsterdam’, in: D. Freedberg and Jan de Vries, 
ed., Art in history. History in art (Santa Monica 1991) 333.  
359 E-mail Frauke Laarmann, 1 oktober 2018. 
360 Montias, John Michael, ‘Works of art in a random sample of Amsterdam inventories’ in: North, 
Michael ed., Economic history and the arts (Keulen enz. 1996) 77, 85-87.  



Bijlage 1 

Selectie uit de Montias database van Mariavoorstellingen in katholieke huizen  
 

Inv. 

nr.  

Jaar Eigenaar (62) Beroep van de 

eigenaar (36) 

Schilder (17 

naam, 144 

anoniem) 

Titel (161 ex.) Ruimte (93) Prijs 

(61 

ex.) 

1221 

 

1645 Alberts, Lysbetgen 

 

 anoniem Maria In de beste 

camer 

 

    anoniem De geboorte 

Christi 

 

In de beste 

camer 

 

 

453 

 

1664 Aras, Jochim van 

 

Voedselbereider

bakker 

Eeckhout, 

Gerbrand 

van den 

Joseph met 

Maria ende 

kindeken Jesu 

Int voorhuijs  

460 

 

1671 Arras, Odelia van  anoniem Maria en Joseph In de groote 

camer 

F 4 

    anoniem De moeder 

Goots (een 

cleijn boreetge  

  



135 
 

    anoniem De afneminge 

van Christus 

vant cruijs 

In de tweede 

grote camer 

F 10 

    anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

hangt 

Opt solder F 1.5 

    anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

hanght 

  

    anoniem Daer Christus 

tusschen twee 

mordenaers 

hangth 

  

    Anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

hangt 

In de groote 

camer 

F 2 

    anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

hangt 

Int voorhuijs F 2 

402 

 

1635 Bouwers, Maritge 

 

Groothandelaar, 

regent 

anoniem Maria met Jhesu Int saeltge  



136 
 

    anoniem De geboorte, 

een tafereenl 

van de geboorte 

met tween 

deuren voor de 

schoorsteenn, 

triptych 

In de beste 

camer 

 

    anoniem De geboorte, 

een tafereel 

met twee 

deuren van de 

geboorte 

Op de 

voorkamer 

 

    anoniem Afnemingh vant 

cruijs 

In de 

binnenhaerd 

 

    anoniem De Egiptsche 

vlucht 

In de 

binnenhaerd 

 

1282 

 

1657 Codde, Roeloff 

 

groothandelaar anoniem Maria In de sijdel 

caemer 

 

    anoniem Lantschap met 

een Marien 

beeldeken 

In de ondersael  



137 
 

    anoniem Cruijsinge 

Christi 

Op de boven 

voorcaemer 

 

1022 

 

1646 Codden, Jacob  anoniem De bootschap 

Maria 

Int voorhuys  

    anoniem Maria 

hemelvaart 

(schilderij naar 

standbeeld?) 

  

    anoniem De vlucht van 

Egipten 

In de 

zijdelcamer 

 

284 

 

1643 Coenen, Cornelis  anoniem Maria met’ t  

kindeken 

Op de 

achtercamer 

F 1,5 

    anoniem Maria met ’t 

kindeken, een 

schilderytge 

voor de 

schoorsteen 

synde Maria 

met ‘t kindeken 

Op de 

achtercamer 

F 3 

    anoniem Maria 

beeldeken, 

twee bordekens 

Opt voorcamer F 1 



138 
 

t’eene een 

crucifix ende 

t’ander een 

Maria 

beeldeken, 

waarschijnlijk 

een schilderij 

    anoniem De geboorte 

Christi 

Int saeltge F 5 

    Vos, Marten 

de  

Crucifix, de 

geboorte 

Christi, de 

verijsenis 

Christi, op deur 

als onderdeel 

van altaarstuk 

 F 72 

271 

 

1629 Corenbreeck, Pieter 

Corssen  

groothandelaar 

in wijn. 

brandewijn 

anoniem De geboorte   

    anoniem Lieve vrouw in 

de rosecrans 

  

    anoniem D’afnemingh 

vant cruijs 

  



139 
 

1075 1623 Cornelisdr., Maritge 

and Jannetge (sisters) 

 anoniem Maria  F 

4.25 

    anoniem (2 

ex.) 

Maria (2 uts. 

schilderijen) van 

een Maria 

beeltgen  

 F 

1,55 

(2x) 

    anoniem De cruijsinge  F 

5.15 

1220 

 

1638 Crul, Arent 

Hermanssen 

 anoniem Maria, 1 

schilderij van 

Maria met 2 

deuren 

In de 

sydelcamer 

 

    anoniem Christus aent 

cruijs 

In de 

sijdelcamer 

 

    anoniem De cruijsing 

Christy  

Achterboven  

1302 

 

1676 Delff, Geertruijdt 

 

groothandelaar anoniem De geboorte 

Christi 

In de 

binnecamer 

 

    anoniem De geboorte 

van Christus 

Op de groote 

sael 

 



140 
 

    anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

hanght 

Op de groote 

sael 

 

    Keyser, 

Thomas de 

Daer Christus 

aent cruijs 

hanght 

Op de groote 

sael 

 

    anoniem Moeder Goots 

met Kintge 

In de 

sijdelcamer 

 

157 

 

1639 Dircx, Maria 

 

weduwe 

ambachtsman 

anoniem Maria Boven op de 

voorcamer 

 

    anoniem Geboorte Cristi In ‘t voorhuys  

    anoniem Marrye, een 

taffereel van 

een 

Marryenbeelt, 

met twee 

deuren, triptiek 

In ’t voorhuys  

195 

 

1630 Dircxss, Jacob  Dienst 

watertransport 

 

anoniem De geboorte 

Cristy 

In de 

binnenhaert 

 



141 
 

145 

 

1632 Dirx, Dirckien  anoniem de groetenisse 

Mariae 

Op de 

voorkamer 

 

    anoniem De groetenisse 

Marya 

In de 

binnenhaert 

 

    anoniem De houten Op  de 

voorkamer 

 

    anoniem Moeder Godts Op de 

voorkamer 

 

384 

 

1640 Elbers, Jannetgen  anoniem Ons Lieve 

Vrouw 

Op de 

achtercamer 

 

105 

 

1667 Felten, Jannetge  anoniem Maria, 

annunciatie 

(twee achtkante 

schilderijtjens 

op kopere 

plaetjens ’t 

eene van Maria 

ende ’t ander 

van den engel 

  



142 
 

    anoniem De geboorte 

Christi 

  

    Aertsen, 

Pieter (Lange 

Pier) 

Geboorte Christi   

    anoniem Onse Lieve 

Vrouw 

  

    anoniem Christus an ’t 

cruijs mette 

mordenaers 

  

142 

 

1636 Gerrits, Aeltien  voedselbereider

, bakker 

anoniem De geboorte 

Christi 

  

    Anoniem Marie, een 

schilderij van 

een 

Marienbeeltien 

  

177 

 

1632 Gerrits, Trijn  anoniem De geboorte, 

een kleijn 

tabrieltien van 

de geboorte 

  

    anoniem De geboorte, 

noch een groot 

  



143 
 

tabriel van de 

geboorte 

    anoniem De drye 

Mariens, een 

bort van de drye 

Mariens 

  

147 

 

1638 Gerritssen, Davidt 

 

Diensten, 

barbier, 

heelmeester 

anoniem Marya Op de 

achtercamer 

 

469 

 

1637 Grootenhuijs, Jan 

Hendricksz. 

 

groothandelaar 

in wijn en 

brandewijn 

anoniem Maria, een 

Maria beeltjge 

schildery 

Op de 

achtercamer 

F 5 

    anoniem T afneming vant 

cruijs  

Op de 

achtercamer 

F 5 

291 

 

1623 

 

Hal, Goswijnus van der 

 

Doctor in de 

medicijnen 

anoniem Maria met Jesus 

van ’t cruijs 

genomen zynde 

 F 

6.25 

    anoniem De geboorte 

Jesu 

 F 20 

    anoniem De cruijsinge  F 

9.75 



144 
 

155 

 

1666 Hartogvelt, Pieter 

Barents 

 

Kleinhandelaar, 

in boeken 

anoniem Engels groetenis   

    anoniem Lieve Vrouwtge   

1245 

 

1634 Heijndricsen, Willem 

 

fabrikant, 

verver 

Gerrit 

Pietersz. 

(Sweelinck) 

Christus ant 

cruijs 

Int sydel 

camertgen 

F 10 

    anoniem Christus vant 

cruijs wert 

genomen 

Int sydel 

camertgen 

F 4 

302 

 

1650 Heldewier, Magdalena  anoniem De groetenisse 

Maria 

 F 54  

1271 

 

1655 Hollesloot, Jan  anoniem De geboorte 

Christi 

Int voorhuijs  

375 

 

1636 Houten, Pieter van 

 

kleinhandelaar anoniem Conterfeijtsel 

van Maria 

Op te camer  

    anoniem Maria mettet 

kindeken 

Op de boven-

voorcamer 

 



145 
 

    anoniem De geboorte 

Jesus Christi 

Op te camer  

    anoniem De geboorte 

Jesus Christi, 

een schildereije 

van de geboorte 

Jesus Christi 

met opslaende 

deuren 

Op de boven-

voorcamer 

 

    anoniem Een groote 

schildereij met 

opslaende 

deuren van die 

cruyssinge 

Christi 

Op de boven-

achtercamer 

 

388 

 

1655 Houwart (Howard), 

Willem (William) 

 Tintoretto, 

Jacopo 

(Jacopo 

Robusti) 

Mariabeeld   

    Veronese, 

Paolo 

Maria beelt   



146 
 

821 

 

1625 Jacobs, Barbara 

 

kleinhandelaar, 

uitdraagster 

anoniem Maria  F 1,1 

    anoniem Maria  F 1 

    anoniem Maria en Josep  F 

2,05 

    Barendsz., 

Dirck 

Maria, 1 tavreel 

van Marienbeelt 

van Dirck 

Barentsz. 

 F 

15,5 

278 

 

1630 Jacobs, Marry 

 

Groothandelaar, 

steen 

anoniem De geboorte 

Christi 

Op de 

voorcamer 

 

    anoniem Een tafereel van 

’t cruijs met 

deuren 

Op de beste 

kamer 

 

276 

 

1638 Jans, Grietje 

 

Medewerker 

Admiraliteit, 

VOC, WIC 

anoniem Marie, een 

kleijn 

geschildert ront 

Marien beeltge 

In de binnen 

hart 

 

    Jan van 

Scorel 

D’afneming vant 

cruijs 

In de binnen 

hart 

 



147 
 

181 

 

1644 Jansdr., Dierkje  anoniem Maria, 

een rond 

Mariabordeken 

Op ’t camertge 

boven de coken 

 

    anoniem De drie Maryen In de zijlcamer  

    Jan Symonsz. 

Pynas 

D’Egipsche 

vlucht 

In de zijlvamer  

467 

 

1671 Keilaert, Harmanus 

 

Vrij beroep, 

priester 

anoniem De geboorte 

Christi 

In de keucken  

    anoniem De moeder 

Goots 

  

    anoniem De hemelvaert 

Marie 

In de beste 

camer 

 

1299 

 

1678 Keilart, Lucas  anoniem Maria tronie   

    anoniem Onse Lieve 

Vrouw  

  

    anoniem Onse Lieve 

Vrouw 

  



148 
 

    anoniem Onse Lieve 

Vrouw 

  

    anoniem Groetenis van 

de moeder 

Goots 

  

652 

 

1623 Kieft, Ringkert 

Gerritsz. 

 

groothandelaar, 

regent 

anoniem Jozef en Maria  F 6,5 

    anoniem Jozef en Maria  F 

18,5 

376 

 

1637 Koenraets, Andries 

 

Ambachtsman, 

kleermaker, 

schoenmaker 

anoniem De geboorte 

Christij 

Op de 

bovenkamer 

 

371 

 

1649 Koerten, Maria 

 

Groothandelaar, 

laken, zijde. 

anoniem De geboorte  F 6  

    anoniem Lieve vrouw  F 1,5 

    anoniem Lieve vrouw  F 3 

    anoniem 

 

Lieve vrouw  F 2,5 



149 
 

    anoniem Lieve vrouw  F 2,5 

    anoniem Lieve Vrouw aen 

‘t kruijs 

 F 4 

1236 

 

1644 Koker (Koocker), 

Pieter (de Jonge) 

 

groothandelaar Flinck, 

Govaert 

Maria   

506 

 

1644 Koockel (Koocker), Jan 

de 

 

groothandelaar 

in kruiden 

Colyn, David Daer de Marias 

aen het graff 

Christi comen 

 F 18 

    Colyn, David Maria int hoffge  F 12 

622 

 

1626 Lambrinck, Gerrit 

Jansz. 

 anoniem De geboorte 

Jesu 

 F 

13,5 

    anoniem De geboorte 

Jesus 

 F 15 

523 

 

1645 Loen, Maria 

 

kleinhandelaar, 

apotheek, 

drogist 

Achen, Hans 

von 

Een cruijcifix 

met Maria ende 

St. Jan daerbij 

  

144 1633 Martsen, Sijmen  ambachtsman anoniem Sint Anna ende 

Sinte Maria 

In de kelder en 

de keucken 

F 5  



150 
 

 

    anoniem Geboorte Cristi In de kelder en 

de keucken 

F 6 

    anoniem Geboorte Cristy Op de 

voorkamer 

F 12 

    anoniem Een (schilderije 

van) een 

Marienbeelken 

Op de 

achtercamer 

F 3 

266 

 

1637 Naerden, Jan Arentsz. 

van 

groothandelaar 

in laken en zijde 

anoniem Christus ende 

Maria, een 

kleijn stuckge 

copye van 

Christus ende 

Maria 

Int voorhuijs F 18 

    anoniem Joseph ende 

Maria. Een stuck 

schildery van 

Joseph ende 

Maria 

Int voorhuijs F 24 



151 
 

                                                           
361 Aanname van schilderij: vermelding ‘painting’ en in inventaris tussen andere schilderijen. 

    anoniem Maria, een 

Maria 

beeltgen361 

Int 

sijdecamertgen 

F 30 

    anoniem afneming Christi 

in Marias schot 

Int 

sijdecamertgen 

F 18 

    anoniem tronie van 

Maria 

Int 

sijdecamertgen 

F 6 

    anoniem Maria ende 

Joseph 

Op de 

achtercamer 

30 

    Bloemaert, 

Abraham 

Maria, een 

Maria gedaen 

by Bloemaert 

Int voorhuijs F 100 

    Scorel, Jan 

van 

Josefph ende 

Maria 

Int 

sijdelcamertgen 

F 72 

344 

 

1655 Noorman, Jannetgen 

Gerrits 

 anoniem Maria In de 

binnenhaert 

 

    anoniem Maria In ‘t 

achtersaeltje 

 



152 
 

    anoniem De geboorte 

Christi 

In ‘t 

achtersaeltje 

 

    anoniem De vlucht 

Egipten 

In de 

binnenhaert 

 

526 

 

1650 Oom, Jan Claesz., (de 

Jonge)  

groothandelaar, 

fabrikant in 

zeep 

anoniem Onse lieve 

vrouw 

In de beste 

camer 

 

436 

 

1670 Oudewerp, Rebecca 

van  

groothandelaar anoniem Maria met haer 

kind, een 

schildery van 

Maria met haer 

kind op de 

schoot…, 

altaarstuk 

In de sycamer  

379 

 

1643 Pathuijs, Nicolaes  anoniem Conterfeijtsel 

van Maria 

Int comptoir 

(kantoor) voor 

 

    anoniem Maria In de 

sijdelcamer voor 

aen de gang 

 

    anoniem Christus ende 

Maria 

Int cleijn 

camertje in de 

gangh 

 



153 
 

267 

 

1630 Pieters, Grietie 

 

Groothandelaar, 

laken, zijde 

anoniem De geboorte  F 20 

    anoniem De geboorte, 

een out bort 

van de geboorte 

 F 6 

    Anoniem Marien 

hemelvaert 

 F 42 

370 

 

1650 Plemp, Pieter 

Barentsz. 

 anoniem Hemelvaert 

Maria 

Op de 

voorcamer 

 

    anoniem Affnemingh van 

‘t cruijs 

In de binne 

camer 

 

1159 

 

1636 Queckels, Catharina  groothandelaar anoniem Cristegen en 

Maria 

In de 

achtercamer 

 

    anoniem Egipts vluchtgen Op de 

voorcamer 

 

193 

 

1665 Ramsen, Rogier  

 

groothandelaar anoniem De vlugt van 

Egipten 

In de 

sydecamertge 

 



154 
 

605 

 

1612 Rauwart, Claes  anoniem Maria  F 

16,5 

282 

 

1627 Roelofs, Trijn  fabrikant, 

verver, bleker 

anoniem Maria, twee 

tronien 

schilderijen 

sijnde Jesus 

ende Maria 

  

    anoniem De geboorte 

Christi 

  

    Aertsen, 

Pieter (Lange 

Pier) 

De afnemingh 

van ‘t cruijs 

  

    anoniem Een Egiptse 

vlucht 

  

1295 

 

1620 Ruysngensdr., Griet 

Pieter 

 anoniem Maria, een 

Maria bortgen 

Int voorhuys F 1,5 

192 

 

1637 Schonemans, Marritge spinster anoniem De geboorte 

Christi 

Op de 

achtercamer 

 

    anoniem Lieve 

Vrouwtgen 

Op de 

achtercamer 

 



155 
 

    anoniem Lieve Vrouw Op de 

voorcamer 

 

1139 

 

1645 Sillikens (Silken), 

Michiel (I) 

 

groothandelaar 

in wijn en 

brandewijn 

anoniem Roosecrans van 

de bootschap  

Maria (stilleven) 

Op de camer  

289 

 

1621 Souburch, Govert 

Govertsen 

 

regent Anoniem (2 

ex.) 

Joseph, Maria 

en ’t kindeken, 

2 schilderijt-

gens van Joseph 

Maria en ‘t 

kindeken 

 F 10 

(2x) 

308 

 

1642 Stael, Jasper 

Bartholomeusz. van 

der 

 anoniem De kroning 

Maria, een 

kleijn bort van 

de kroning 

Maria met een 

ebbe lijsge 

Int voorhuijs F 5 

143 

 

1632 Stopmes, Harmen 

Lenertsen 

 anoniem Marienbootscha

p 

In de 

binnenhaert 

 

431 

 

1645 Tijmans, Grietje  kleinhandelaar, 

vis 

anoniem Joseph ende 

Maria 

 F 5 



156 
 

 

 
 
  

    anoniem Maria ende 

Joseph 

 F 1 

    anoniem Christij 

geboorte 

In de 

binnenhart 

F 2  

394 

 

1667 Touw, Cornelis  

 

Dienst, Notaris anoniem De geboorte 

Christi 

  



157 
 

Bijlage 2 
 
Selectie uit de Montias database van Mariavoorstellingen in protestantse huizen  
 

Inv. 

nr. 

Jaar Eigenaar (129) Beroep van de 

eigenaar 

Godsdienst Schilder (38 op 

naam, 226 

anoniem) 

Titel (264 ex.) ruimte (159)      Prijs 

(132  

ex.) 

 

950 

 

1624 Adamsz., Jan 

 

ambachtsman, 

kuiper 

(tonnenmaker) 

reformed?362 anoniem D’groet Marie  F 1,85 

393 

 

1673 Alberts, Vrouwtje  

 

Dienst, 

Watertransport 

reformed? anoniem Christus 

geboorte 

  

116 

 

1676 Amia, Mattheus  groothandelaar reformed? anoniem Geboorte 

Christy,  

schilderij op 

koper 

In de 

zijdellcamer 

F 10 

438 

 

1666 Andriesz., Reynier 

 

fabrikant van 

textiel en leer 

reformed? anoniem Maria, een 

stuck vant 

Maria beeltje 

In de beste 

camer 

 

                                                           
362 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 



158 
 

113 

 

1671 Anslo, Jan Claass 

 

groothandelaar in 

kruiden, Oost-

Indische 

producten 

mennonite anoniem Conterfeijtsel 

van Maria 

In de 

bestecamer 

F 25 

1134 

 

1636 Ansloo, Claes Claessen 

(I) 

 

kleinhandelaar in 

laken, zijde 

mennonite? anoniem Joseph ende 

Maria 

Op de solder  

1135 

 

1631 Appelman, Sijmen 

 

 remonstrant? anoniem De geboorte 

Christi 

  

1188 

 

1637 Arents, Aeltge  reformed? anoniem Maria ende 

Joseph 

  

118 

 

1671 Baerle, David van 

 

groothandelaar reformed anoniem Marien 

beeltge 

Op’t comtoir F 12 

4290 

 

1661 

 

Banchem, Frederick 

van  

 

Dienst, notaris reformed? anoniem De geboorte Op het 

camertje 

F 1 



159 
 

303 

 

1654 Bas, Lodewijck de (I) 

 

Fabrikant in bier 

brouwen 

reformed?363 Anoniem De geboorte 

Christi 

In de beste 

binnecamer 

van ’t 

nieuwe huys 

 

458 

 

1637 Baseroode, Emanuel 

van 

 

groothandelaar lutheran anoniem Daer Elisabeth  

Maria comt 

groeten  

In de beste 

kamer 

 

     anoniem De geboorte Op de 

achterkamer 

 

254 

 

1678 Becker, Herman 

 

groothandelaar lutheran anoniem Joseph en 

Maria’, een 

Joseph en 

Maria 

Italiaens 

In ’t portael 

uijt de gang 

 

     anoniem vluchting van 

Joseph en 

Maria 

Int achter 

portael 

 

     Dürer, Albrecht Vluchtje van 

Maria 

In de sael 

naest het 

voorhuijs 

 

                                                           
363 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     Weenix, Jan, de 

Jonge 

Vlugt van 

Joseph en 

Maria 

In de sael 

naest het 

voorhuijs 

 

     Rubens, Pieter 

Paul 

Maryen beelt  Int achter 

portaal  

 

1089 

Identie

k met 

1088? 

1640 

 

Beltens, Magdalena  reformed/calvinist anoniem Maria ende 

Joseph 

De Sael 

 

 

     anoniem Christus 

geboorte 

Achterkamer  

1184 

 

1653 Beuningen, Maria Jans 

van, weduwe van  

werknemer stad reformed anoniem Maria Int voorhuijs  

567 

 

1627 Bicker, Jacob Jacobsz. 

 

groothandelaar reformed anoniem Maria  F 2,4 

101 

 

1648 Blaeuw, Lambert 

Hermansz,  

 

kleinhandelaar in 

kleding, 

kunsthandelaar 

reformed Heck, Claes 

Jacobsz. van der  

Josep met 

Maria 

 F 6 

     anoniem Joseph ende 

Maria in een 

 F 5 
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swarte 

vergulde lyst 

     anoniem De vlucht van 

Egipten 

(subject notes: 

Holy  

Family…return

ing to Israel} 

 F 6 

239 

 

1666 Blaeuwenhaen, 

Maghtelda 

 calvinist anoniem De geboorte Op de 

achtercamer 

 

321 

 

1655 Boddens, Pieter (de 

Jonge) 

 reformed anoniem Geboorte 

Christi 

In ‘t 

voorhuys 

 

434 

 

1653 Boon-eeters, Maria  reformed anoniem De geboorte 

Christi 

Op de 

bovekamer 

 

226 

 

1635 Brugman, Arent 

Pietersz., 

 

groothandelaar in 

laken en zijde 

reformed?364 anoniem De geboorte 

Christij 

  

                                                           
364 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     anoniem De geboorte 

Christy 

  

160 

 

1653 Brul, Antony de 

 

Diensten, 

boekhandelaar 

reformed?365 Scorel, Jan van Een 

Marienbelt 

In ‘t 

voorhuys 

 

165 

 

1644 Ceulen. Matthijs van groothandelaar calvinist anoniem Geboorte 

Christi 

In de groote 

camer 

F 30 

199 

 

1625 Colijn, Philips 

Jochemss,  

groothandelaar reformed? anoniem Maryenbeelt  F 12 

     anoniem Maryenbeelt  F 4 

696 

 

1612 Colijns, Crispiaen 

 

schilder reformed?366 anoniem geboorte  F 9 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt-

gen 

 F 1 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelde-

ken 

 F 3,15 

                                                           
365 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
366 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 



163 
 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt-

gen 

 F 0,8 

     Nagel, Jan Marie, 1 

Marienbeelt 

 F 3 

     anoniem Marie in de 

nacht, 1 

Marienbeelt-

gen in de 

nacht 

 F 1,85 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 F 0,35 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 F 0,9 

     anoniem Marie, 

Marienbeelde-

ken op doeck 

 F 0,8 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 F 41,85 

     anoniem Marie, 

Marienbeelt 

 F 3,25 
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     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 4,25 

     anoniem Marie, 

Marienbeelt 

 6,75 

     anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 4,75 

1225 

 

1652 Cortenhoef, 

Boudewijn van 

 

werknemer stad reformed anoniem Christus met 

Maria 

Int voorhuijs  

472 

 

1645 Cousijn, Franchois  reformed?367 anoniem Maria, een 

schildery van 

Maria 

beeltgen 

In de binne 

camer 

F 1,5 

     anoniem ’t afneming 

vant cruijs 

 

Op de 

achterkamer 

F 8 

464 

 

1677 Craijer, Louis, 

 

Vrij beroep, jurist 

 

reformed? anoniem De geboorte 

Christi 

  

                                                           
367 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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325 

 

1646 Croes, Ellert, de Oude, 

 

groothandelaar in 

steen 

lutheran anoniem Maria met 

haer kintgen 

 F 1,5 

     anoniem De groet 

Maria 

 F 1,5 

532 1666 Doeck, Cornelis kunsthandelaar, 

schilder 

reformed?368 anoniem Maria met 

Christus ende 

Joannes 

Op de zolder  

     anoniem Maria, een 

grootachtigh 

Maria beelt 

ende kindeken 

op doeck en 

swarte lijswt 

Op de Zolder  

     anoniem Maria met 

Christus en 

Joannes 

In de binne 

kaemer 

 

     Anoniem  Geboorte 

Christij,  4 st 

paneel en lijst 

Op de zolder  

                                                           
368 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     Anoniem  De geboorte 

Christy, de 

geboorte ende 

opstandinge 

Christij 8 st. 

paneel en lijst 

Op de zolder  

     anoniem De geboorte 

Christij 

Op de zolder  

     anoniem ’t Cruijs 

Christij 

Op de zolder  

     Leonard de Laeff De geboorte 

Christij 

Op de 

hooghste 

vlieringh 

 

179 

 

1655 Dorvile, Samuel  calvinist? anoniem Joseph en 

Maria 

Op de 

achtercamer 

 

     anoniem Groetenisse 

van Maria 

  

654 

 

1624 Duijt, Joost ‘t   reformed?369 anoniem Maria mettet 

kindeken en 

een koningin 

 F 3,4 

                                                           
369 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     Anoniem Marie, 

Marienbeelt-

gen 

 F 4 

450 

 

1665 Dusart, Elias  fabrikant, verver, 

bleker 

reformed? anoniem Hemelvaert 

van Maria, een 

groot bort van 

de hemelvaert 

van Maria 

  

     anoniem Groetenisse 

van Maria 

  

151 

 

1636 Duurcoop, Abraham 

Janss 

 

groothandelaar in 

wijn en 

brandewijn 

reformed? anoniem Maria en Josef Boven op de 

voorcamer 

 

517 

 

1621 Eijnde, Hans van den, 

(de Jonge) 

 reformed?370 anoniem Maria In de 

zydelkamer 

beneden 

 

     anoniem Maria ende 

Joseph 

vluchtich 

In de 

zydelkamer 

beneden 

 

                                                           
370 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     Anoniem (2 ex.) Maria, twe 

conterfeytselt-

gens van 

Maria ende 

Joseph 

Op de kelder 

kamer boven 

 

     anoniem Joseph ende 

Maria 

Op de 

solders 

 

245 

 

1641 Elst, Jan van der  reformed anoniem de engelse 

groet aan 

Maria 

Op de 

voorcamer 

 

419 

 

1657 Emstra (Anspera), 

Adam, Albertsz. van 

 

kleinhandelaar in 

laken en zijde 

reformed anoniem De bootschap 

Maria 

Op de solder  

386 

 

1640 Fransen, Dirck 

 

diensten, bode 

 

reformed? anoniem Jesus, Maria 

en Joseph 

In ‘t 

voorhuys 

 

     anoniem Lieve-Vrouw-

tronie in een 

rosecrans 

In de voorsz. 

binnehaerd 

opstaende 
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662 

 

1625 Gaillaert, Anthony 

(d’Oude) 

 

kleinhandelaar in 

kleding 

reformed anoniem De Egipten 

vlucht371 

Op ’t kelder 

kamerken372 

F 4.15 

163 

 

1639 Gaillard, Anthoni (de 

Jonge) 

 reformed Bramer, 

Leonard 

Een nacht, de 

vlucht van 

Egipten 

  

1123 1633 Godijn, Samuel 

 

groothandelaar reformed anoniem Maria, een 

Maria 

beeltgen 

viercant 

In de 

zycamer 

F 30 

     anoniem Marie, een out 

Marien 

beeltgen 

boven 

halfrond 

Int stoofgen F 50 

1332 

 

1650 Goesbergen 

(Goedesbergen), 

Gysbert van 

 reformed?373 Bloemaert, 

Abraham 

Christus 

geboorte 

In de 

binneganck 

 

                                                           
371 Provenance: mogelijk identiek aan Een nacht, de vlucht van Egipten van Leonard Bramer uit inv. nr. 163. 
372 Ruimte uit inv. nr. 6620 op naam van Anthony Gaillard de Oude, waarmee zo goed als zeker dezelfde persoon wordt bedoeld.  
373 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     anoniem De vlucht van 

Egipten 

In de 

binneganck 

 

170 

 

1652 Goossens, Christina  calvinist anoniem (6 ex.) Geboorte 

Christi en 

besnydenis, 

ses stuckx 

schilderij van 

de geboorte 

Christi en 

besnijdenis, 

alle met lysten 

(6x) 

In de 

binnencamer 

 

540 1617 Grootenhuys, Arent 

ten 

groothandelaar Reformed?374 Goltzius, Hendrick Joseph ende 

Maria 

 F 100 

175 

 

1670 Haes, Aert de, 

 

Voedselbereiderb

akker 

reformed anoniem Josep ende 

Maria 

  

411 

 

1662 Hals, Matthijs 

 

kunsthandelaar reformed/ 

calvinist 

anoniem Een Maria 

beeltie met 

deurties 

  

                                                           
374 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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256 

 

1645 Haelewijn, Margarita 

van 

 reformed?375 anoniem Geboorte 

Christi 

Op de sael 

ende ’t 

caemertgen 

voor de sael 

F 24 

255 

 

1660 Heeden, Anthony van 

der (II) 

 

groothandelaar in 

spijzen 

reformed anoniem Affneming 

vant cruijs 

Opt camertje 

voor de sael 

F 24 

335 

 

1652 Hermans, Roeloffgen 

 

Ambachtsman, 

smid, kopersmid, 

tinsmid 

reformed?376 anoniem Christus 

geboorte 

Op de 

achtercamer 

F 2,5 

396 

 

1647 Heusden (or Heussen), 

Nelletge van 

 

regent, fabrikant 

van buskruit 

reformed? anoniem Lieve vrouw Op de beste 

camer 

 

373 

 

1650 Hooft, Pelgrum van 

 

Voedselbereiderb

akker 

reformed?377 anoniem Maria met het 

kindeken Jesus 

Op de achter 

camer 

 

110 

 

1642 Hoorn, Jacques van 

 

groothandelaar reformed, calvinist anoniem Een 

Mariabootsca

p 

Op de 

achterkamer 

F 4 

                                                           
375 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
376 Bij ‘Type of ceremony’: K (Reformed Church),[in de kerk getrouwd]. 
377 Bij ‘Type of ceremony’: in de Kerck [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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boven het 

saeltje 

     anoniem Geboorte 

Christy 

In de 

sijdelcamer 

aen de straet 

F 24 

395 

 

1647 Hoorn, Melchior van  

 

groothandelaar reformed?378 anoniem Maria, een 

bortie van 

Maria 

In de sael 

ende kelder  

[een van de 

twee elders 

vermelde 

bordjes?] 

F 8 

     anoniem Maria, een 

bortje van 

Maria 

In de sael (?) 

[een van de 

twee elders 

vermelde 

bordjes] 

 

F 4 

     anoniem de bootschap 

Maria, een 

ront stuckje 

van de 

Int voorhuijs F 15 

                                                           
378 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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bootschap 

Maria 

     anoniem Maria ende 

Joseph 

In de groote 

camer 

neffens de 

gangh 

F 1 

     anoniem Maria, een 

bortje van 

Maria 

In de sael 

ende kelder 

(?) 

F 1 

623 

 

1626 IJsacksen, Pieter 

 

schilder reformed?379 anoniem Maria mettet 

kindeken en 

Joseph 

 F 7,75 

     anoniem Maria mettet 

kindeken in 

een rosecrans 

 F 9,75 

     anoniem de hemelvaert 

Maria 

 F 2,2 

120 

 

1649 Jacobsz., Michiel 

 

Voedselbereider,

bakker 

calvinist anoniem 

 

Maria-

geboorte, een 

ront [crossed 

Op de 

voorkamer 

 

                                                           
379 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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 out: ovael] 

bortje met een 

vergulde lijst 

van Maria-

geboorte 

423 

 

1665 Jans, Sara 

 

fabrikant van 

laken en zijde 

reformed? anoniem een 

bloemkrans 

met Jesus, 

Maria ende 

Elisabeth 

(stilleven) 

  

124 

 

1666 Kerckhoven, Anna van 

der 

 reformed anoniem Joseph ende 

Maria met het 

Kindeken  Jesu 

(nacht) 

Op te 

bestekamer 

 

     anoniem Jezus mette 

doornekroon 

en Maria 

Op te 

bestekamer 

 

414 

 

1671 Kranenburgh, 

Hendrick Dircksz. 

 

dienst, transport reformed?380 anoniem De geboorte 

Christi 

Op de witte 

camer 

 

                                                           
380 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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159 

 

1649 Kroeger, Cornelis 

Pietersz. 

 

werknemer 

Admiraliteit VOC, 

WIC 

reformed? anoniem de bootschap 

Maria 

In ‘t 

voorhuys 

 

533 

 

1658 Leemput, Janneken 

van 

 

weduwe 

groothandelaar 

lutheran anoniem De 

ontmoetinge 

van Elisabeth 

ende Maria 

In ‘t 

zijkamertie 

 

     anoniem Maria met het 

kindeken Jesu 

In ‘t 

zijkamertie 

 

     anoniem de vlucht van 

Joseph ende 

Maria 

In de beste 

camer 

 

1186 

 

1654 Leeuwarden, Tamme 

Jacobsz. van  

 

makelaar reformed?381 anoniem De cruijsinge 

Christi 

In de 

binnecamer  

F 6 

115 

 

1677 Lemmich, Jacob  lutheran anoniem Boodschap 

Maria 

  

                                                           
381 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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214 

 

1641 Lennip, Wouter van 

 

Kleinhandelaar in 

wijn en bier 

reformed?382 anoniem Marien beelt  F 3 

1264 

 

1673 Lenaerts, Maria Anna 

 

groothandelaar reformed?383 Poelenburgh, 

Cornelis van 

Vlucht van 

Egipten van 

Joseph, Maria 

ende Jhesus 

  

1228 

 

1619 Lenaerts, Philip 

 

Ambachtsman, 

schoenmaker, 

kleinhandelaar, 

bierdistributie 

mennonite? anoniem De geboorte 

ende ’t leven 

Christj 

Int voorhuijs  

248 

 

1645 Limburgh, Elisabeth 

Hermans van  

 reformed anoniem De geboorte 

Christi 

Int 

sydelcamer 

 

1016 

 

1628 Lodewycx, Sara  weduwe 

kleinhandelaar, 

apotheek, drogist 

reformed anoniem Lantschap van 

Josef ende 

Maria 

In de 

binnenhaert 

 

     anoniem Maria, een 

Marien 

bortgen 

In de 

binnenhaert 

 

                                                           
382 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
383 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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824 

 

1625 Lucasdr., Trijntge 

 

medewerker stad reformed?384 anoniem Marie, 1 

Marienbeelt 

 F 12 

300 

 

1632 Marees, Abraham de 

(den Oude) 

 

groothandelaar 

 

calvinist? anoniem De geboorte 

Christi, een 

outaer stuck 

met twee 

opslaende 

deuren  

In de grote 

saal 

F 200 

     anoniem De geboorte 

Christi, een 

kleijn stuckien 

van de 

geboorte 

Christi 

In de grote 

saal 

F 10 

827 

 

1625 Marinisz., Anthony 

 

voedselbereiding, 

bakker 

 

reformed?385 anoniem Marie, 1 Marie 

beelt 

 F 17 

600 1619 Medemblick, Trijn Jans 

van 

 Reformed?386 anoniem Lantschapgen 

van Maria. 

 F 2,5 

                                                           
384 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
385 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
386 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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365 

 

1650 Mondt, Pieter 

Leenaertsz. 

 reformed? Anoniem De geboorte 

van Jesus 

Christi 

Op te 

voorkamer 

F 5 

242 

 

1648 Nason, Cornelis 

 

fabrikant, verver, 

was bleker 

reformed anoniem De geboorte 

Christi 

Int voorhuijs F 4 

     anoniem De geboorte 

Christi 

Int voorhuijs F 4 

1256 

 

1673 Neck, Jacob van 

 

dienst, 

verzekering 

reformed anoniem De geboorte 

Christi 

In de 

sijdelcamer 

 

     anoniem Lieve Vrouw In de camer 

achter de 

voorgaende 

(is 

sijdelcamer 

in 

inventaris)387 

 

212 

 

1665 Nemijsen, Henrick  reformed?388 anoniem Maria Op ’t 

comptoir 

(kantoor) 

 

                                                           
387 Montias Database, inv. nr. 1256.  
388 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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126 

 

1673 Oorthoorn, Wouter  

 

privé werkgever reformed anoniem Maria (kopie) In de 

besteka-mer  

 

596 

 

1619 Pieters, Giertje  reformed?389 anoniem Maria  F 6 

134 

 

1671 Pluym, Catharina van 

der  

weduwe van 

Willem 

Schilperoort, 

burgemeester 

van Leiden 

reformed?390 anoniem De geboorte 

(Nieuwe 

Testament) 

 F 3 

439 

 

1663 Polder, Jan 

Hendricksz. 

 

Dienst, begrafenis reformed anoniem De geboorte 

Christus 

Op de 

voorcamer 

 

     anoniem De geboorte 

Christus 

Op de 

voorcamer 

 

     anoniem De geboorte 

Christus 

Op de 

voorcamer 

 

1252 1644 Polster, Andries (II) groothandelaar lutheran anoniem De geboorte 

Christi 

In de beste 

kamer 

 

                                                           
389 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
390 Bij ‘Type of ceremony’: K (Reformed Church), [in de kerk getrouwd]. 
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1360 

 

1673 Potter, Abraham de 

 

groothandelaar reformed anoniem De geboorte 

van de heer 

Christus 

Op de beste 

camer 

 

1250 

 

1644 Raedt, Elis de 

 

groothandelaar reformed?391 Rubens, Pieter 

Paul 

Maria In de sael  

1269 

 

1638 Raephorst, Matthijs 

Willemsz. 

 reformed (calvinist) anoniem Josef ende 

Maria 

Op de solder  

     anoniem Daer Christus 

aen den cruijs 

hangt 

Op de solder  

493 

 

1649 Ramers  

(Ramaert), Paulus 

 

kunstenaar, 

diamantslijper, 

gouddraadwerker 

reformed?392 anoniem Joseph en 

Maria, een 

cleijn bortje 

van Joseph en 

Maria 

 F 18 

1262 

 

1656 Rembrandt van Rijn  schilder reformed anoniem Groetenis van 

Maria 

  

                                                           
391 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
392 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database 
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     Rembrandt van 

Rijn 

Maria met een 

kindeken 

In de Caemer 

agter de 

Sijdelcaemer 

 

     Rembrandt van 

Rijn 

Cruijstingh 

Cristi 

In de Caemer 

agter de 

Sijdelcaemer 

 

     Rembrandt van 

Rijn 

Afdoeningh 

van ’t kruijs  

In de 

Sijdelcaemer 

 

     Rembrandt van 

Rijn 

’t Afdoeningh 

van ‘t kruijs 

’t Voorvetrek 

voor de 

kunstcaemer 

 

     Rembrandt van 

Rijn 

Marias tronie ’t Voorvetrek 

voor de 

Kunstcaemer 

 

     Sanzio, Rafaello Maria, een 

Maria beeltie 

van Raefel 

Urbijn 

In de 

Agtercaemer 

offte Sael 

 

1040 1640 Renialme, Johannes de 

 

kunsthandelaar reformed393 anoniem Lantschap van 

Jozeph ende 

Maria 

 F 6 

                                                           
393 Godsdienst overgenomen van inventaris 20-06-1657 
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     anoniem Maria, een 

Maria 

beeltgen in 

een vergulde 

lyst 

 F 36 

     anoniem Maria, een 

Maria beelt 

met twee 

deuren, 

triptych 

 F 150 

     anoniem Maria ende 

Elisabeth, een 

Maria beelt 

ende Elisabeth 

 F 24 

     anoniem Josef en Maria 

ende Johannes 

 F 30 

     anoniem Maria, een 

Marienbeelt 

met een 

vergulde 

decksel 

 F 12 

     Poelenburgh, 

Cornelis van 

Maria, een 

Maria 

 F12 



183 
 

beeltgen nae 

Poulenb[urgh] 

     Scorel, Jan van Maria, een 

Maria 

beeltgen van 

Schorer 

 F 30 

180 

 

1657 Renialme, Johannes de 

 

kunstenaar, 

goudsmit, 

juwelier, 

kleinhandelaar, 

kunsthandelaar 

 

reformed anoniem De groetenisse 

Maria 

Op ’t steene 

camertje 

F 48 

     anoniem Jesus, Maria 

ende Joseph 

Op de 

tweede 

achterkamer 

F 6  

     anoniem Maria ende 

Sint Anna 

Op de 

tweede 

achterkamer 

F 6 

     anoniem Maria ende 

Joseph 

Op de 

tweede 

achterkamer 

F 12 
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     anoniem Christus ende 

Maria 

In t voorhuys F 12 

     anoniem Mariabeeltje
394 

In de groote 

sael 

F 20 

     anoniem Mariabeeltje
395 

In de groote 

sael 

F 24 

     anoniem Maria Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 48 

     anoniem Maria, 

Christus 

Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 12 

     anoniem Maria Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 3 

     anoniem Mariabeelt Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 12 

                                                           
394 Aanname van schilderij: vermelding ‘painting’ en in inventaris tussen andere schilderijen. 
395 Idem. 
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     anoniem Mariabeelt, 

een out 

Mariabeelt 

Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 24 

     anoniem Mariabeelt, 

een dito (out 

Mariabeelt) 

Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 12 

     anoniem Maria Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 30 

     anoniem Maria Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 36  

     Leyden, Lucas van 

(2 ex.) 

Maria, twe 

schilderijen 

van Christus 

ende Maria 

Op de 

voorcamer 

F 75 

(2x) 

     Rembrandt van 

Rijn 

Maria ende 

Joseph (lot nr. 

176) 

Op de 

tweede 

achtercamer 

F 120 

     Rembrandt van 

Rijn 

Maria ende 

Joseph (lot nr. 

211) 

Op de 

tweede 

achtercamer 

F 36 
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     Rubens, Pieter 

Paul 

Maria en een 

kindekin 

In de groote 

sael 

F 72 

     Seghers, Daniel Mariabeelt In de groote 

sael 

F 150 

     Tiziano Vecello 

 

Mariabeelt Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 12 

     anoniem De geboorte 

Christy 

Op de 

tweede 

achtercamer 

F 12 

     anoniem De geboorte 

Jesus Christus 

 F 36 

     anoniem Lieve Vrouw 

met een Kint 

Op de 

tweede 

achtercamer 

F 3 

     anoniem Lieve Vrouw Int ’t 

garderobbtje 

F 10 

     anoniem Mariebeelt Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 120 
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     anoniem Mariebeelt Op de camer 

boven de 

groote saal 

F 12 

     anoniem Christus aen ‘t 

cruijs 

Op de 

tweede 

achterkamer 

F 12 

     Brugghen, 

Hendrick ter 

Christus aen ‘t 
cruys 

In de groote 

sael 

F 150 

     Rembrandt van 

Rijn 

Affdoeninghe 

van t’ kruys  

In de groote 

sael  

F 400 

571 

 

1628 Reij, Reynier 

 

kleinhandelaar, 

distributeur van 

wijn en bier 

reformed?396 anoniem Maria mettet 

kindeken 

 F 10 

671 

 

1621 Rijckenroij, Hans 

van397  

 

ambachtsman, 

kleermaker, 

schoenmaker 

calvinist anoniem De cruijsinge 

Christj 

Op ’t boven 

achtercamer 

F 3.9 

324 

 

1657 Roo, Jacob de  reformed? anoniem De geboorte 

Christi 

In de 

binnenhaerd

t 

 

                                                           
396 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
397 Godsdienst uit inv. nr. 6710 op naam van Hans van Rickenoy waarmee zo goed als zeker dezelfde persoon wordt bedoeld.  
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     anoniem De geboorte 

Christi 

In de 

binnenhaerd

t   

 

368 

 

1651 Rosieren, Jan van der 

 

ambachtsman, 

schoenmaker, 

kleding 

reformed? anoniem Maria, een 

klein bortien 

van Maria in 

een 8-kante 

lijste 

Op ‘t 

voorkamer 

 

352 

 

1659 Ruwardus, Eva Weduwe, vrij 

beroep, predikant 

calvinist anoniem Maria Op het 

camertje 

boven de 

keucken 

 

392 

 

1662 Sappius, Cornelia 

Maertens  

groothandelaar, 

wijn, brandewijn 

reformed/calvinist anoniem Geboorte 

Christi, 

schilderij op 

een 

koperplaat 

  

123 

 

1665 Schaeff, Hendrick 

(Barentsz.) 

 

notaris en 

boekhouder van 

de WIC 

reformed anoniem Maria Op ’t 

achtercamer

-tje 

 

259 

 

1666 Schaep, Geraard, heer 

van Cortenhoeff  

regent calvinist Leyden, Lucas van Maria met 

haer kindt 

 F 30 
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     anoniem Een cruijsing 

Christy 

 F 105 

437 

 

1663 Schardinael, Edmond  reformed?398 anoniem Lieve Vrouw  F 30 

415 

 

1671 Schellinger, Maria  

 

advocaat reformed?399 Wouwerman, 

Philips 

Cruijsing 

Christi 

In de groote 

sijdecamer 

 

381 

 

1654 Schonevelts, Joanna  weduwe 

groothandelaar 

reformed?400 anoniem Maria ende ‘t 

kindeken 

In de binnen 

camer 

 

     anoniem Joseph Maria 

ende ‘t 

kindetje 

In de binnen 

camer 

 

     Key, Willem  Vrou Maria In de binnen 

camer 

 

     Aertsen, Pieter 

(lange Pier) 

De geboorte In de binnen 

camer 

 

                                                           
398 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
399 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
400 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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1306 1649 Seulin, Pieter (Pierre) groothandelaar reformed anoniem Maria ende 

Jesus 

In de 

sijdelcamer 

F 24 

     anoniem De geboorte 

Christi 

Op de 

voorcamer 

boven ‘t 

voorhuys 

F 8 

     anoniem Lantschap, een 

schilderij van 

de geboorte 

Christi met 

een vergulde 

lyst 

In de gangh 

naest de 

sijdelcamer 

F 10 

998 

 

1634 Sijbrants, Maritge 

 

kunstenaar, 

schilder 

reformed?401 anoniem Marie, een 

stuck van een 

Marienbeeld 

 F 15 

173 

 

1671 Silkens, Michiel (II)  calvinist 

(remonstrant?) 

anoniem Joseph ende 

Maria 

  

     anoniem De geboorte 

Christi, een 

autaerstuckje 

van de 

  

                                                           
401 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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geboorte 

Christi 

619 

 

1626 Smijters, Anthony 

 

diensten, 

schoolmeester 

reformed/ 

calvinist402 

anoniem Marie, 1 

schilderijtge 

Marienbeelt 

 F 7 

963 

 

1637 Snoeck, Hans Mathys 

(II) 

 reformed anoniem De geboorte Int voorhuijs  

1183 

 

1649 Someren, Leonora van  lutheran Jordaens, Jacob Marie, een 

dito van een 

Marienbeelt 

gedaen nae de 

principale van 

Jordaens 

  

315 

 

1657 Soop, Floris 

 

fabrikant, glas reformed anoniem De geboorte 

Christi 

  

1214 1652 Tenghnagel, Jan  regent, schilder calvinist anoniem Maria, twe 

schilderijen 

van Jesus ende 

Op de 

opcaemer 

 

                                                           
402 Type of ceremony: Pui, maar Religion: Reformed/Calvinist 
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 Maria in eecke 

lysten 

ten syden 

het voorhuijs 

995 

 

1629 Teunis, Maritje 

 

kunstenaar, 

schilder 

reformed anoniem Maria, een 

Maria beeltje 

  

408 

 

1639 Thijs, Catharina  weduwe 

werknemer 

Admiraliteit, VOC, 

WIC 

reformed? anoniem Maria, Joseph 

en Sint Anna 

In de 

bestecamer 

F 30 

     anoniem De vlucht van 

Egypten 

In ‘t 

voorhuijs 

F 72 

1088 

Identie

k met 

1089(

Beltge

ns)? 

1634 

 

Thysz., Anthony groothandelaar reformed/ 
calvinist 

anoniem Maria met 

Joseph 

De Sael  

328 

 

1651 Tongeren, Jan 

Matthijsz. van 

groothandelaar in 

leer, huiden 

calvinist anoniem Maria Op de 

achtercamer 
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1340 

 

1663 Tonnebinder, Joachim 

Niclaes,  

 

groothandelaar in 

kruiden 

reformed?403 anoniem Joseph ende 

Maria, een 

cleen bortie 

van Joseph 

ende Maria 

Int portaal  

1238 

 

1643 Valckenburgh, Marcus 

van 

 

groothandelaar in 

laken, zijde 

reformed anoniem Landtschapien 

met Joseph 

ende Maria 

In de kaemer 

achter de 

gaelderije 

F 8 

203 

 

1653 Venators, Cornelia  remonstrant? anoniem Maria 

bootschap 

In de 

binnecamer 

F 4 

544 

1612 

 Verbeeck, Jacques 

 

groothandelaar reformed anoniem Joseph ende 

Maria 

Op de 

voorcamer 

 

928 1613 Verbeeck, Jacques   anoniem Joseph en 

Maria 

 F 17 

497 

 

1656 Verspreet, Johannes 

 

fabrikant, suiker, 

zout 

reformed anoniem D’affdoeningh 

van ‘t cruijs 

 F 8 

241 1648 Vertangen, Gillis  makelaar, 

handelsagent 

reformed anoniem De geboorte 

Christi 

In de beste 

camer 

 

                                                           
403 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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632 

 

1629 Ville, Jacques de  fabrikant, verver, 

bleker 

reformed?404 anoniem Groetenis 

Maria 

 F 3,6 

     anoniem Geboorte 

Christj 

 F 3,8 

     anoniem Vlucht van 

Eghipten 

  

296 

 

1636 Vinck, Eva 

 

 calvinist405 Pynas, Jan 

Symonsz. 

De geboorte 

Christi 

Int 

sydelcamer 

F 42 

     anoniem De geboorte 

Christi mette 

herders opt 

velt 

Int 

sydelcamer 

F 25 

     anoniem De geboorte 

Christi 

Op de boven 

achtercamer 

F 10 

     anoniem Marien beelt In de beste 

camer 

 

                                                           
404 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
405 Type of ceremony: Pui, maar Religion: Calvinist!  
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168 

 

1648 Voets, Eva  

 

groothandelaar calvinist anoniem Marien beelt   

825 

 

1625 Voort, Cornelis van 

der  

 

schilder reformed406 anoniem Daer Christus 

aent cruijs 

genagelt wert 

  

     Cornelisz. van 

Haarlem, Cornelis 

Daer Christus 

aent cruijs 

genagelt wert 

 F 150 

     Cornelisz. van 

Haarlem, Cornelis 

(kopie naar) 

Daer Christus 

aent cruijs 

genagelt wert 

 F 31 

     anoniem Maria mettet 

kindeken ende 

Josep 

 F 3,25 

     anoniem Maria mettet 

kindeken en 

St. Jan 

 F 6,25 

                                                           
406 ‘Cornelis van der Voort’, rkd.nl, 2 juni 2020. https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=voort%2C+cornelis+van+der+&start=1, laatst geraadpleegd op 8 februari 
2021: gehuwd met Geertruy Willems op 13 september 1599; Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregisters 1565-1811, Huwelijksinteekening van de Kerk, archiefnr. 5001, 
inv. nr. 408; https://archief.amsterdam/uitleg/indexen/45-ondertrouwregisters-1565-1811: Kerk: onder ‘uitleg’: Nederduits-Gereformeerde Kerk. Pas later geselecteerd bij 
het zoeken naar het onderwerp ‘cruijs’. Toen bleken er in de inventaris nog 6 andere Mariavoorstellingen te zijn vermeld.  

https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=voort%2C+cornelis+van+der+&start=1
https://archief.amsterdam/uitleg/indexen/45-ondertrouwregisters-1565-1811
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     anoniem Maria, Josep 

ende ‘t 

kindeken 

 F 6 

     anoniem Joseph, Maria 

en ‘t kindeken 

 F 1,75 

     anoniem Maria, mettet 

kindeken ende 

Josep met St. 

Anna 

 F 6,5 

     anoniem Marie, een 

Marien 

beeltge 

 F 1,65 

451 

 

1668 Vriendt, Catharina 

Hendricks 

 reformed? anoniem De groetenisse 

van Maria en 

Elisabeth 

Opt 

achtercamer 

 

     anoniem De geboorte In de beste  

kamer 

 

1164 

 

1661 Walens, Cristiaen  reformed anoniem Christus 

geboorte 

Op de 

agtercamer 

 

1178 1666 Waijer, Jacob  reformed anoniem Maria Op de 

zijdelkamer 

F 6 
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260 

 

1630 Wassenaer, Nicolaes 

(Jansz.), 

 

Vrij beroep, 

doctor in de 

Medicijnen, 

dichter, schrijver 

 

reformed anoniem Lieve Vrouw Boven op de 

solder 

 

627 

 

1628 Wateringh, Lazarus 

 

kleinhandelaar in 

kleding 

reformed?407 anoniem Maria  F 5 

309 

 

1640 Webber, Wolphert 

 

groothandelaar in 

wijn, brandewijn 

reformed anoniem De geboorte In de binne 

camer 

 

4090 

 

1631 Well, Elisabeth van der  reformed anoniem Maria mettet 

kindeke ende 

Catharina 

In de 

binnenhaerd 

 

     anoniem Joseph ende 

Maria mettet 

kindeken 

In de beste 

camer 

 

136 

 

1672 Wijmer, Elisabeth  reformed? anoniem Christus 

geboorte 

  

                                                           
407 Bij ‘Type of ceremony’: K [in de kerk getrouwd], waarschijnlijk een ‘reformed’ church, volgens verklaring database. 
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     anoniem Christus 

geboorte 

  

487 

 

1631 Winijus (Winius), 

Andries Dionijs 

 

groothandelaar reformed anoniem Gekroonde 

Maria 

  

     Leyden, Lucas van De geboorte 

Christi 

  

     anoniem Daert Christus 

aent cruijs 

hanckt 

  



Bijlage 3 Tabellen 1-8 

 

Tabel 1 Beroepen van eigenaren. 
 

Beroep Katholieken (36 vermeldingen) Protestanten (93 vermeldingen) 

Patriciaat   

regent 1 2 

Grote burgerij   

doctor in de medicijnen  1 

notaris 1 2 

advocaat  1 

jurist  1 

burgemeester  1 

Brede burgerij   

groothandelaar 17 34 

fabrikant 2 8 

makelaar  2 

kunsthandelaar  4 

kunstenaar, diamantslijper  1 

predikant  1 

priester 1  

privé werkgever  1 

Schilder  3 

Smalle burgerij   

schilder  3 

kleinhandelaar 5 7 

boekhandelaar  1 

ambachtsman 4 5 

voedselbereider, bakker 2 4 

schoolmeester  1 

barbier, heelmeester 1  

werknemer stad  3 

werknemer VOC 1 2 

diensten, (water)transport 1 2 

diensten, verzekering  1 

diensten, begrafenis  1 

diensten, bode  1 

 

  



200 
 

Tabel 2 Eigenaren met het beroep van schilder. 

 

 Inv.nr. 
 

Jaar Aantal 
schilderijen 

Aantal Maria’s Aantal eigen 
schilderijen 

Crispiaen Colijns 
(1547-1618) 

696 
 

1612 572 14 (13x anoniem) - 

Pieter IJsacksen = 
Pieter Isaacksz. 
(1568-1625) 

623 
 

1626 122 3 (anoniem) 7 

Rembrandt 
(1606-1669) 
 

1262 
 

1656 129  7(1x anoniem, 5x Rembrandt, 1x 
Rafael) 

101 

Jan Tenghnagel 
(1584-1635) 
 

1214 
 

1652 45 2 (anoniem) - 

Barent Teunisz. 
[Drent] 
(1578-1629) 

995 
 

1629 37 1 (anoniem) 6 

Cornelis van der 
Voort 1576-1624) 

825 1625 258 9 (7x anoniem, 1x Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem, 1x kopie 
idem) 

- 
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Tabel 3 In de selectie vermelde schilders bij katholieken. 
 
 

Vermelde schilders bij katholieken aantal denominatie 

Oude meesters Republiek   

Aertsen, Pieter (Lange Pier) (Amsterdam ca. 1508 

– Amsterdam 1575) 

2 rooms-katholiek 408 

Barendsz., Dirck (Amsterdam 1534 – Amsterdam 

1592) 

1 gereformeerd 409 

Scorel, Jan van (Schoorl 1495 – Utrecht 1562) 2  rooms-katholiek 410 

Oude meesters buitenland   

Aachen, Hans von  (Keulen 1552 – Praag 1616) 1  rooms-katholiek? 

Tintoretto, Jacopo (Venetië 1518 – Venetië 1594) 1 rooms-katholiek? 

Veronese, Paolo (Verona 1528 – Venetië 1588) 1 rooms-katholiek? 

Vos, Marten de (Antwerpen 1532 – Antwerpen 

1603) 

1 luthers411 

Contemporaine schilders Republiek   

Bloemaert, Abraham (Gorinchem 1566 – Utrecht 

1651) 

1 rooms-katholiek 412 

Colyn(s), David (Rotterdam ca. 1582 – Amsterdam 

1666) 

2 (1 

eigenaar) 

 

Eeckhout, Gerbrand van den (Amsterdam 1621 – 

Amsterdam 1674) 

1  

Flinck, Govaert (Kleef 1615 – Amsterdam 1660)  1 mennoniet/remonstrant 

413 

Keyser, Thomas de (Amsterdam 1596 – 

Amsterdam 1667) 

1 rooms-katholiek/ 

                                                           
408 ‘Pieter Aertsen’, Ecartico, 17 december 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/505, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
409 ‘Dirck Barendsz.’, Ecartico, 4 oktober 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/749=, laatst ‘geraadpleegd op 5 februari 2020.  
410 ‘Jan van Scorel’, Ecartico, 3 juli 2019. http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6761, 
laatst geraadpleegd op 5 februari 2020.  
411 ‘Maerten de Vos’, Ecartico, 27 januari 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8011, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
412 ‘Abraham Bloemaert’, Ecartico, 17 januari 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/1029, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
413 ‘Govert Flinck’, Ecartico, 18 juli 2019. http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/2973, 
laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/505
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/749
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6761
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8011
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/1029
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/2973
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remonstrant (1631-

1667)414 

Pietersz., Gerrit (Sweelinck) (Amsterdam 1566 – 

Amsterdam 1608/1612) 

1 rooms-katholiek415 

Pynas, Jan Symonsz. (Alkmaar ca. 1581 – 

Amsterdam 1631) 

1 Mennoniet 416 

 

  

                                                           
414 ‘Thomas de Keyser’, Ecartico, 30 augustus 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/4299, laatst geraadpleegd op 15 februari 2021. 
415 ‘Gerrit Pietersz.’, Ecartico, 3 december 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/7265, laatst geraadpleegd op 15 februari 2021.  
416 ‘Jan Symonsz Pynas’, Ecartico, 20 mei 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6159, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/4299
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/7265
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6159
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Tabel 4 In de selectie vermelde schilders bij protestanten.417  

 

Vermelde schilders bij protestanten aantal denominatie 

Oude meesters Republiek   

Aertsen, Pieter (Lange Pier) ) (Amsterdam 

ca. 1508 – Amsterdam 1575) 

1 rooms-katholiek 

Key, Willem Adriaensz (Breda 1515/16 – 

Antwerpen 1568) 

1  

Leyden, Lucas van (Leiden 1494 – Leiden 

1533) 

3 (2 

eigenaren) 

rooms-katholiek 

Nagel, Jan (ca. 1560 – Den Haag 1602) 1  

Scorel, Jan van (Schoorl 1495 – Utrecht 

1562) 

2 rooms-katholiek 

Oude meesters buitenland   

Dürer, Albrecht (Neurenberg 1471 – 

Neurenberg 1528) 

1 rooms-katholiek 

Raphael (Urbino 1483 – Rome 1520) 1 rooms-katholiek 

Tiziano, Vecello (Titiaan), (Pieve di Cadore 

ca. 1488 – Venetië 1576) 

1 rooms-katholiek 

Contemporaine schilders Republiek   

Bloemaert, Abraham (Gorinchem 1566 – 

Utrecht 1651) 

1 rooms-katholiek 

Bramer, Leonard (Delft 1596 – Delft 1674) 1  

Brugghen, Hendrick ter (1588-1629) 1 protestant 

Goltzius, Hendrick (Bracht (bij Venlo) 1558 – 

Haarlem 1617) 

1 rooms-katholiek 418 

Haarlem, Cornelis Cornelisz. van (Haarlem 

1562- Haarlem 1638) 

2 rooms-katholiek419 

                                                           
417 De bron van de godsdienst van de meeste schilders is Ecartico. Bij het RKD wordt de godsdienst vaak 
niet vermeld.  
418 ‘Hendrick Goltzius’, Ecartico, 20 mei 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/3273, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
419 Bleyerveld, Yvonne, ‘Cornelis Cornelisz. van Haarlem’, boymans.nl. 
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstenaars/4427/cornelis-cornelisz-van-haarlem, laatst 
geraadpleegd op 15 februari 2021.  

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/3273
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstenaars/4427/cornelis-cornelisz-van-haarlem
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Heck, Claes Jacobsz. van der (Alkmaar 

1575/80 – Alkmaar 1652) 

1  

Laeff, Leonard de (ca. 1630 – na 1665) 1 Protestant? 420 

Poelenburgh, Cornelis van (Utrecht 1594/95 

– Utrecht 1667) 

2  

Pynas, Jan Symonsz. Alkmaar ca. 1581 – 

Amsterdam 1631) 

1 Mennoniet  

Rembrandt van Rijn (Leiden 1606 – 

Amsterdam 1669) 

8 (2 

eigenaren) 

Protestant 421 

Seghers, Daniel (Antwerpen 1590 – 

Antwerpen 1661) 

1 rooms-katholiek 422 

Vinckenbrinck, Abraham Alberts 

(Amsterdam 1639 – Amsterdam 1686) 

1  

Weenix, Jan, de Jonge (Amsterdam 1642 – 

Amsterdam 1719) 

1 rooms-katholiek 423 

Wouwerman, Philips (Haarlem 1619 – 

Haarlem 1668) 

1 Rooms-katholiek424 

Contemporaine schilders buitenland   

Jordaens, Jacob (I) (Antwerpen 1593 – 

Antwerpen 1678) 

1 rooms-katholiek (1615-

1650), protestant (1650-

1678) 425 

Rubens, Pieter Paul (Siegen 1577 – 

Antwerpen 1640) 

3 rooms-katholiek 

 

  

                                                           
420 Jager, ‘Galey-schilders’, 319, Tekst bevat ook gegevens over de doop van een familielid in de Grote 
Kerk van Den Haag, wat erop kan wijzen dat Leonard de Laeff mogelijk protestants was. 
421 Montias Database, inv. nr. 1262: reformed.  
422 ‘Daniël Seghers’, Ecartico, 17 december 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6772, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
423 ‘Jan Weenix;’, Ecartico, 3 december 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8188, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 
424 ‘Philips Pouwelsen Wouwerman’, 30 augustus 2020. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8425, laatst geraadpleegd op 15 februari 2021.  
425 ‘Jacob Jordaens I’, Ecartico, 3 december 2019. 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/4178, laatst geraadpleegd op 5 februari 2020. 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6772
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8188
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/8425
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/4178
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Tabel 5 Aantal schilderijen per getaxeerde waarde bij katholieken en protestanten. 

 

 katholieken protestanten 

getaxeerde waarde Aantal (61) Aantal (93) 

< F 1  4 

F 1 10  11 

F 2 6 4 

F 3 3 10 

F 4 4 10 

F 5 – 9 15 21 

F 10 – 19 14 13 

F 20 - 29 3 6 

F 30 - 39 2 6 

F 40 – 49 1 2 

F 50 - 59 1 1 

F 60 - 99 2 1 

F 100 - 150  3 

F 200  1 

 

 

  



206 
 

Tabel 6 Eigenaren met het beroep van kunsthandelaar. 

 

 Inv. 
nr. 
 

Jaar Aantal 
schilderijen 

Aantal Maria’s 

Hermansz. Blaeuw 
( ? – 1648) 

101 
 

1648 157 2 (1x anoniem, 1x Claes Jacobsz. van der Heck) 

Cornelis Doeck 
 (1613 – 1664) 

532 
 

1666 603 (1x Cornelis 
Doeck) 

7 (6x anoniem, 1x Leonard de Laeff) 

Matthijs Hals  
1609 – 1661) 

411 
 

1662 113 1 (anoniem) 

Johannes de 
Renialme (? – 
1657) 

1040 
 

1640 125 8 (6x anoniem, 1x Cornelis van Poelenburgh, 1x Jan 
van Scorel) 

 180 
 

1657 581 31 (22 anoniem, 2x Lucas van Leyden, 3x Rembrandt, 
1x Rubens, 1x Daniel Seghers, 1x Titiaan, 1x Hendrick 
ter Brugghen) 
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Tabel 7 Ruimten met aantal Mariavoorstellingen en hun waarde bij katholieken en 

protestanten. 

 

 Katholieken   Protestanten   

Publieke ruimten Aantal (93) Prijs Aantal (163) Prijs 

beste kamer, grote kamer, zaal, grote zaal, ‘de beste 
binnecamer van ’t nieuwe huys’ 426 

12 F   4 
   10 
     2 

34 F  25 
    30 
    24 
      8 
      1 
  200 
    10 
    30 
     
 

Ondersael 1    

Saeltge 2 F   5   

voorhuis 11 F 18 
   24 
 100 
      1,5 
      5 
      2 

13 F   15 
       4 
       4 
     72 

voorkamer, ‘voorvertrek voor  de  kunstcaemer’, opt 
camertje voor de sael’ 

9 F   1 
   12 

12 F     5 
     24 

zijkamer, ‘int cleijn camertje in de gangh’ 17 F 30 
   18 
     6 
   72 
  10 
   4 

17 F   10 
     30 
     24 
     24 
     42 
     25 
       6 

Portaal, ‘garderobbetje’   3  

Totaal 52  79  

Privé ruimten Katholieken  Protestanten  

binnenhaard (binnenkamer) 12 F   2 16 F    1,5 
      4 
      6 

‘voorz. binnehaerd opstaende’   1  

achterkamer, ‘in de caemer agter de sijdelcaemer’,  
‘achterzaaltje’ 

13 F  1,5 
    3 
    5 
    3 
  30 
    5 

23 F    2,5 
      8 
      8 
    12 

comptoir (kantoor) 1  2 F  12 

bovenkamer, ‘boven op de voorcamer’, ‘op de  
bovenvoorkamer’, ‘op ’t camertge boven de coken’, ‘op 
de boven achtercamer’, ‘op de achterkamer boven het 

8  17 F    4 
      8 
    10 

                                                           
426 Montias Database, inv. nr 303: met ‘de beste binnecamer van ’t  nieuwe huys’ wordt waarschijnlijk 
een binnenkamer bedoeld die als beste kamer gebruikt werd, dus als publieksruimte. Er hingen in deze 
ruimte behalve De geboorte nog 4 anonieme en 6 toegeschreven schilderijen van Jan Symonsz. Pynas (2) 
en Jan Miense Molenaer (4). Omdat toegeschreven schilderijen meestal meer waard waren, hing men 
deze graag in publieke ruimten; Montias Database, inv. nr. 256: vermeldt bij één schilderij van de 
Geboorte Christi twee ruimten: ‘Op de sael ende ’t caemertgen voor de sael’. Deze aanduiding staat 
echter ook bij 24 andere items van de inventaris, wat kan betekenen dat de grote zaal en een klein 
kamertje zijn opengebroken tot één grote ruimte. Daarom is in dit overzicht gekozen voor ‘sael’. Beide 
ruimten hebben een publieksfunctie.  
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saeltje’, ‘op de opcaemer ten syden het voorhuijs’, ‘op 
de camer boven de groote saal’, ‘op de  voorcamer 
boven ’t voorhuys’, ‘achterboven’ 

     3,9 
 

keuken 2 F  6   

‘stoofgen’   1 F  50 

kelder, ‘op de kelder kamer boven’, ‘op ’t kelder 
kamerken’ 

1 F  5 3 F    4 
      1 
      4,15 

zolder, ‘op de hooghste vlieringh’ 1 F 1,5 13  

‘int achterportael’, ‘binneganck’, ‘in de gangh naest de 
sijdelcamer’  

  5 F  10 

Totaal 38  81  

Ruimten onbeslist     

‘op te camer’, ‘op ’t steene camertje’, ‘op het camertje’, 
‘op de witte camer’ 

3  3 F   1 

Totaal 3  3  
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Tabel 8 Onderwerpen van de Mariavoorstellingen. 

 

Mariavoorstellingen van katholieken Aantal Ruimte altaarstuk 

Maria [incl. 2 altaarstukken en 2x tronie] 54 zijkamer 
voorhuis 

Maria in ‘t hofje 1  

Mariaboodschap, annunciatie, engels 
groetenis  

5  

Maria en Elisabeth (groetenis)  4  

Maria en het kind (Christus, Jezus) [incl. 1 
altaarstuk] 

6 zijkamer 

Geboorte [incl. 4 altaarstukken] 34 geen vermelding 
beste kamer 
voorkamer 
boven-voorkamer 

Maria (Jozef) en St. Anna 1  

Maria en Jozef  8  

Vlucht van Jozef en Maria 7  

Maria, Jozef en het kind (Heilige familie) 2  

Kruis, kruisiging, kruisafneming [incl. 3x 
vermelding Maria en 1x Maria en St.Jan en 2 
altaarstukken] 

24 boven-achterkamer 
beste kamer 

De Maria’s aan het graf van Christus 1  

Maria hemelvaart 4  

Kroning van Maria 1  

 

Mariavoorstellingen van 

protestanten 

Aantal Ruimte altaarstuk 

Maria [incl. 2 altaarstukken en 1 
tronie] 

79 geen vermelding 
geen vermelding 

Mariaboodschap (Maria en de engel, 
engelse groet)) 

6  

Maria en Elisabeth (groetenis) ? 11  

Maria Geboorte 1  

Maria en het kind (Jezus, Christus) 20  

Geboorte [incl. 1 altaarstuk] 61 grote zaal 

Maria, Christus en Johannes 2  

Bloemkrans met Jezus, Maria en 
Elisabeth  

1  

Maria met het Kind en Catharina 1  

Maria (Jozef) en St. Anna 2  

Maria en Jozef [incl. 3 landschap 
met M. en J.] 

26  

Vlucht van Jozef en Maria 13  

Maria, Jozef en het kind (Heilige 
familie) 

5  

Maria, Jozef en Johannes 1  

Jezus met doornenkroon en Maria 1  

Kruis, kruisiging, kruisafneming 19  

Maria Hemelvaart 2  

Gekroonde Maria 1  
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Bijlage 4. Zichtbaar resultaat: een glimp van de vele verdwenen 

schilderijen 

Als resultaat van het onderzoek een reeks van schilderijen met een oecumenische beeldtaal. 

 

Annunciatie 

 

Afb. I Brugghen, Hendrick ter, De annunciatie, ca. 1624, olieverf, 103,8 x 84,3 cm, Art dealer Whitfield Fine Art, 
Londen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/121865, laatste geraadpleegd op 25 februari 2021).  
 

Dit schilderij is mogelijk bewaard gebleven. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. II Anoniem Antwerpen, De annunciatie in een bloemenkrans, na ca. 1620, olieverf, 22,5 x 17,5 cm, Dorotheum, 
Wenen (foto: https://rkd.nl/explore/images/264146, laatst geraadpleegd op 25 februari 2021).  
 

 
 

 

 

 

https://rkd.nl/nl/explore/images/121865
https://rkd.nl/explore/images/264146,%20laatst%20geraadpleegd%20op%2025%20februari%202021).
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Maria, Jozef en het kind 

 
 

 
 
Afb. III Rembrandt of atelier van Rembrandt, Heilige Familie (met een gordijn), 1646, olieverf, 46,8 x 68,4 cm, 
Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel (foto: 
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+fam
ilie&query=&start=14, laatst geraadpleegd op 28 maart 2021). 
 

 
 

 
 
Afb. IV Rembrandt, De Heilige Familie met engelen, 1645, olieverf, 117 x 91 cm, Hermitage, Sint-Petersburg (foto:  
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+fam
ilie+met+engelen&query=&start=1, laatst geraadpleegd op 28 maart 2021).  
 

 
 
 
 

https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie&query=&start=14
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie&query=&start=14
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie+met+engelen&query=&start=1
https://rkd.nl/en/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=rembrandt&sa%5Btitel_search%5D=heilige+familie+met+engelen&query=&start=1
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Afb. V Braij, Jan de, De Heilige Familie, ca. 1665, olieverf, 40,9 x 34,4 cm, Kunsthandelaar Robert Noortman, 
Maastricht/Londen/Hulsberg (foto: https://rkd.nl/explore/images/120639, laatst geraadpleegd op 28 februari 
2021).  
 

 
 

 
 
Afb. VI David, Gerard, Maria met kind, ca. 1515, olieverf, 41 x 32 cm, Galleria di Palazzo Bianco, Genua (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%
5D=madonna+met+kind&query=&start=6, laatst geraadpleegd op 15 april 2021).  
 

 
 

 

Afb. VII Verwilt, François, Madonna met kind, 1674-1690, olieverf, 8,1 x 6,6 cm, Centraal Museum, Utrecht (foto: 
https://www.centraalmuseum.nl/nl/ontdek/verhalen/poppenhuis).  
 

Dit schilderij is bewaard gebleven in het poppenhuis van Petronella de la Court. 

 

 

https://rkd.nl/explore/images/120639
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=madonna+met+kind&query=&start=6
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22David%2C+Gerard%22&sa%5Btitel_search%5D=madonna+met+kind&query=&start=6
https://www.centraalmuseum.nl/nl/ontdek/verhalen/poppenhuis
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Afb. VIII Weenix, Jan Baptist, Rust op de vlucht naar Egypte, (1655-1660), 58 x 84 cm, olieverf, Museum Boymans 
van Beuningen, Rotterdam (foto: https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3486/rust-op-de-vlucht-naar-
egypte, laatst geraadpleegd op 2 maart 2021). 
 

 
 

 
Afb. IX Bijlert, Jan van, De heilige familie, 1625-1630, olieverf, 77,4 x 67,2 cm, Lempertz, 2012-05-12, nr. 1259, 
Keulen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=Heilige+familie&query=&start=37, 
laatst geraadpleegd op 19 april 2021). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3486/rust-op-de-vlucht-naar-egypte
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstwerken/3486/rust-op-de-vlucht-naar-egypte
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Btitel_search%5D=Heilige+familie&query=&start=37
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Kruis, kruisiging, kruisafneming 

 

 
 
Afb. X Brugghen, Hendrick ter, De kruisiging met Maria en Johannes, ca. 1624-1625, olieverf, 154,9 x 102,2 cm, The 
Metropolitan Museum of Art, New York City (foto: 
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel
_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1, laatst geraadpleegd op 29 maart 2021). 
 

 
 
 

 

 

Afb. XI Isaacsz., Isaac, Christus aan het kruis met zijn moeder, Johannes de Doper en Maria Magdalena, 1624-1625, 
olieverf, 155 x 146 cm, Privé-collectie, Kopenhagen (foto: https://rkd.nl/nl/explore/images/297931, laatst 
geraadpleegd op 25 mei 2021).427 
 

                                                           
427 Op de website van het RKD staan achter de titel de Bijbelteksten waar dit schilderij naar verwijst. 
Omdat de teksten veel te ruim zijn en de herkomst van deze notering onbekend is, zijn ze hier niet 
opgenomen.  

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?sa%5Bnaam_search%5D=%22Brugghen%2C+Hendrick+ter%22&sa%5Btitel_search%5D=kruisiging%27&query=&start=1
https://rkd.nl/nl/explore/images/297931
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Afb. XII Rembrandt, De kruisafneming, 1632/33, olieverf, 89,4 x 65,2 cm, Alte Pinakothek, München (foto: 
https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/276.html, laatst geraadpleegd op 29 maart 2021).  

 

 

 

 

Afb. XIII Flinck, Govert, Golgotha, 1649, olieverf, 119 x 90 cm, Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bazel 
(foto: https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/176.html, laatst geraadpleegd op 18 mei 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/276.html
https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/176.html

