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AANLEIDING 
Tijdens mijn stageperiode bij het Frans Hals Museum te Haarlem, viel het mij op dat binnen de 
collectie beeldende kunst in de Gouden Eeuw er enorm veel diversiteit aanwezig is in zowel 
vormgeving als voorstelling. Aangezien ik wist dat er veel onenigheid in de Gouden Eeuw plaatsvond 
betreft religie, intrigeerde mij in de voorstellingen van de beeldende kunst het meest de aanwezigheid 
van veel mythologische thema’s, naast de Bijbelse thema’s. In het Frans Hals Museum is zowel 
mythologische als Bijbelse kunst aanwezig, waaronder enorme schilderijen van de kunstenaar Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem, die indruk op mij maakten in formaat en voorstelling. Mijn eerste kunstenaar 
waar ik op wilde focussen was deze Haarlemse kunstschilder, maar nu wilde ik nog een ander vinden 
die minstens net zo geliefd was in zijn tijd en ook beide thema’s, mythologisch en Bijbels, schilderde. 
Mijn oog viel al snel op Peter Paul Rubens. Van Haarlem en Rubens maakte overeenkomstige scènes 
uit het verhaal van ‘Adam en Eva’ en ‘Venus en Adonis’. Ideaal om deze kunstwerken en dus 
kunstenaars met elkaar te vergelijken en antwoorden te krijgen op de diversiteit in de zeventiende 
eeuw.  

PROBLEEMOMSCHRIJVING 
In de Gouden Eeuw bestonden de Nederlanden uit zowel Nederland als Vlaanderen. Volgens Beheydt 
(2002) is er in de zestiende eeuw geen verschil op te merken tussen Nederlandse en Vlaamse kunst, 
het verschil is pas te zien vanaf de zeventiende eeuw, aangezien Vlaanderen in deze eeuw meer zijn 
eigen weg ging op onder andere economisch en politiek vlak. Daarnaast vermeldt Beheydt dat in de 
zeventiende eeuw een realistische weergave belangrijk was voor de kunstenaars uit deze periode, 
maar dat de Nederlandse kunstschilders geschoold waren in het schijnrealisme. Schijnrealisme wil 
zeggen dat alle realistische werken vol zitten met symboliek.  

‘’Waarom had men in vroeger eeuwen zoveel aardigheid in om mentaal achter het beeld te 
kruipen? Ongetwijfeld lag een deel van de aantrekkingskracht van de beschreven en 
geschilderde mythen in het feit dat ze verondersteld werden diepere waarheden te 
verhullen.’’, (p. 240).  

Aldus E. de Jongh (1995) over het verhullen van symbolische betekenissen in de beeldende kunst .  Hij 
voegt daaraan toe dat dergelijke onderwerpen niet altijd even zwaar werden genomen, en dat er ook 
niet altijd naar tweede betekenissen werd gespeurd. Toch kan men spreken van een enorme 
diversiteit in vormgeving en betekenis, niet alleen in de beeldende kunst, maar in alle kunstvormen. 
Hoe kwam dit? Begin zestiende eeuw vond een verandering plaatst. De bouwkunst, schilderkunst en 
beeldhouwkunst vielen niet meer tot een soort ambacht, maar tot de ‘vrije kunsten’. Waardoor 
kunstenaars meer ruimte kregen om zich te scholen en een eigen stijl te ontwikkelen (Honour & 
Fleming, 2013).  

De hoeveelheid (verborgen) symboliek en de verschillende kunststijlen in dezelfde tijdsperiode kunnen 
verwarrend zijn voor mensen, dit kan dan ook problematisch zijn voor musea en middelbare scholen. 
Een museumbezoeker die kunst uit deze periode aanschouwt, zou het overzicht kunnen verliezen en 
daarmee gedesinteresseerd kunnen geraken. Voor musea zoals bijvoorbeeld het Frans Hals Museum, 
waarvan de collectie uit alleen maar kunst uit de Gouden Eeuw bestaat, kan het lastig zijn om een 
overzichtelijk en aantrekkelijk geheel te maken voor de bezoeker. Tevens mag de middelbare school 
leerling niet vergeten worden. Leerlingen die tekenen als examenvak hebben gekozen en eindexamen 
in kunstgeschiedenis of Kunst Algemeen moeten doen, zouden het als een lastige tijdsperiode kunnen 
ervaren, juist doordat er zoveel verschillende kunstperiodes in een specifieke tijdsperiode voorkomen. 
De zestiende en zeventiende eeuw wordt benoemt tot ‘de Gouden Eeuw’ binnen het vak 
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geschiedenis, maar dit kan verwarrend worden in combinatie met het vak kunstgeschiedenis of Kunst 
Algemeen aangezien er op kunstvlak zoveel ontwikkelingen binnen de zestiende en zeventiende eeuw 
plaatsvinden. Het is dus belangrijk om de leerlingen duidelijk te maken dat er meerdere kunstperiodes 
zijn binnen de tijdsperiode ‘de Gouden Eeuw’. Daarnaast is het belangrijk dat onder andere 
kunstdocenten zich blijven scholen. Elk jaar worden er weer nieuwe ontdekkingen gedaan, dus om het 
onderwijs optimaal te houden is het voor docenten, belangrijk om een onderzoekende houding aan te 
nemen en op zoek te gaan naar innovatie. De docenten zijn verantwoordelijk om actief bij te dragen 
aan het creëren van nieuwe kennis binnen het kunstvak en hun persoonlijke professionele 
ontwikkeling (HBO-raad vereniging van hogescholen, 2012). Bij het creëren van nieuwe kennis binnen 
het kunstvak hoort niet alleen kennis binnen de theorie, maar ook nieuwe kennis in 
onderzoekmethoden. De kunstdocent kan binnen dit onderzoek meer kennis opdoen betreffende een 
iconografisch onderzoek. Door meer kennis te hebben van een iconografisch onderzoek kan een 
kunstdocent de leerlingen beter begeleiden in het kunstbeschouwen en in werkstukken zoals het 
profielwerkstuk. 
 
DOEL – RELEVANTIE 
Het doel van dit onderzoek is dan ook inzicht te geven in de diversiteit van de beeldende kunst in de 
Gouden Eeuw en een voorbeeld te geven van een overzichtelijke analyse, waardoor men tot een beter 
inzicht kan komen. Zo hoop ik dat musea die een collectie hebben van kunstwerken uit deze 
tijdsperiode, de bezoeker kunnen interesseren met meer informatie over niet alleen de 
ontwikkelingen in beeldende kunst binnen deze tijdsperiode, maar ook met de (verborgen) symboliek 
die zo sterk aanwezig is in deze beeldende kunst. Voor de kunstdocent hoop ik een bijdrage te kunnen 
leveren binnen hun ontwikkeling als docent, om zo hun leerlingen beter te kunnen scholen. Zo zouden 
ze hun leerlingen meer informatie kunnen aanbieden over deze tijdsperiode en wat voor invloeden er 
allemaal waren. Daarnaast geeft dit iconografische onderzoek een handvat om naar kunst te kijken en 
kan de docent door dit zelf toe te passen mogelijk leerlingen beter helpen met kunstbeschouwen en 
profielwerkstukken begeleiden die vragen om iconografische kennis. Tenslotte hoop ik de middelbare 
school leerling meer inzicht te kunnen bieden binnen deze tijdsperiode en een voorbeeld van een 
onderzoeksmethode te geven die naar mijn mening prettig is om kunst mee te analyseren. Zo zou een 
leerling hopelijk gerichter naar kunst leren kijken en kan dit helpen met het maken van hun 
eindexamen kunstgeschiedenis en Kunst Algemeen.  
 
HOOFD- EN DEELVRAGEN 
Mijn hoofdvraag luidt als volgt: ‘Hoe komt de diversiteit in de beeldende kunst van de Gouden Eeuw 
tot uitdrukking in de werken van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens? 
 
De deelvragen zijn gebaseerd op de fases van een iconografisch onderzoek, waarin vier fases aan bod 
komen. Deze vier fases vormen de vier deelvragen.  
 

- ‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Cornelis Cornelisz. van Haarlem & Peter 
Paul Rubens in pre-iconografische beschrijving? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & 
Adonis’)’ 

- ‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconografische beschrijving tussen Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & 
Adonis’)’ 

- ‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconografische interpretatie tussen Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & 
Adonis’)’ 

- ‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconologische interpretatie tussen Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & 
Adonis’)’ 
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ONDERZOEKSMETHODE 
Mijn interesse meer bij de kunsthistorie dan bij de praktijk binnen de kunsteducatie. 
Kunstgeschiedenis heeft mij al van jongs af aan enorm geboeid en er komen veel vragen bij mij op als 
ik mij verdiep binnen kunsttheorieën, waar ik graag antwoorden op wil vinden. Aangezien mijn 
interesses zich dus richtten op een kunsthistorisch onderzoek, leende een literatuuronderzoek hier 
zich het beste voor. Mijn bronnen bestonden dan ook uit een ruime collectie boeken van het Frans 
Hals Museum, de bibliotheken van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; de Breitner Academie 
en de Reinwardt Academie, overige (iconografische) onderzoeken en tot slot uit boeken uit de privé 
collectie van mijn grootvader (gids in Antwerpen van beroep) en van mijzelf. Mijn belangrijkste 
boekenbronnen waren ‘Inleiding in de iconografie’ van Roelof van Straten uit 2007 en ‘Hall’s 
Iconografisch handboek; Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst’ van James Hall 
uit 1993. Voor Cornelis Cornelisz. van Haarlem was het boek ‘Cornelis van Haarlem 1562 – 1638’ van 
Judith Niessen uit 2012 een enorme hulp en voor Peter Paul Rubens was het boek ‘De wereld van 
Rubens’ door Cicely Veronica Wedgwood uit 1997 een belangrijke bron.  
 
Mijn keuze om voor een iconografisch onderzoek te gaan was vrij snel gemaakt, omdat de beeldende 
kunst van de Gouden Eeuw vol zit met symboliek en er zoveel diversiteit is in voorstelling en stijlen. 
Een iconografisch onderzoek leende zich het beste bij mijn onderzoek aangezien men via 
overzichtelijke fases steeds meer te weten kan komen over een kunstwerk. Elke laag van een 
kunstwerk wordt binnen een iconografisch onderzoek één voor één geanalyseerd. 
 
De lezer zal via de deelvragen door de fases van een iconografisch onderzoek worden begeleid. Ik 
maak gebruik van de iconografische discipline, aan de hand van Erwin Panofsky (1984) en Roelof van 
Straten (2007). De verschillende fasen zijn de ‘pre-iconografische beschrijving’: een opsomming van 
wat men ziet, de ‘iconografische beschrijving’: het onderwerp van de voorstelling, de ‘iconografische 
interpretatie’: de diepere betekenis van een voorstelling en tot slot de ‘iconologische interpretatie: de 
maatschappelijke invloeden op het kunstwerk (van Straten, 2007). Erwin Panofsky ontwikkelde de 
eerste drie fases in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Van Straten was in het begin van de jaren 
negentig van mening dat deze derde fase overzichtelijker was als het maatschappelijke deel nog een 
aparte fase werd binnen een iconografisch onderzoek. Hij voegde de vierde fase toe, de iconologische 
interpretatie. Binnen het gehele onderzoek wordt er geconcentreerd op de werken ‘De zondeval’ en 
‘Venus en Adonis’ van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en de ‘Adam en Eva’ en ‘Venus en Adonis’ van 
Peter Paul Rubens. Per deelvraag wordt eerst het Bijbelse thema behandeld en vervolgens zal het 
mythologische thema aan bod komen. Per thema zal er een vergelijking van Van Haarlem en Rubens 
zijn werken plaatsvinden om zo de diversiteit in de werken te kunnen analyseren. De vergelijken van 
Van Haarlem en Rubens zullen de kern van mijn onderzoek vormen, maar door bijlagen toe te voegen 
met informatie die dieper ingaat per kunstwerk, op de levensloop van de kunstenaars en uitleg te 
geven over de kunstperiodes waar de kunstwerken tot behoren, hoop ik de lezer genoeg informatie in 
het geheel aan te bieden om tot een conclusie te kunnen komen. 
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Figuur 1. 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
‘De Zondeval’, 1592, olieverf op doek , H. 273 x B. 220 cm 
Rijksmuseum in Amsterdam, Nederland 
 
Figuur 1. ‘De Zondeval’. Herdrukt van Wikipedia website, door V. Steenberg, 2014, geraadpleegd op https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-

_De_zondeval.jpg  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_De_zondeval.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_De_zondeval.jpg
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Figuur 2. 
Peter Paul Rubens 
‘Adam en Eva’, ca. 1598 – 1600, olieverf op paneel, H. 182 x B. 140 cm 
Rubenshuis in Antwerpen, België 
 
Figuur 2. ‘Adam en Eva’. Herdrukt van Barok in de Zuidelijke Nederlanden website, door de Vlaamse Kunstcollectie, 2017, geraadpleegd op 
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0 Copyright 2017 door Vlaamse kunstcollectie. 
 
 

http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
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Figuur 3. 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
‘Venus en  Adonis’ , 1614, olieverf op doek, H. 95 x B. 74 cm 
Musée des Beaux-Arts de Caen in Caen, Frankrijk 
 
Figuur 3. ‘Venus en Adonis’. Herdrukt van Wikipedia website, door Dedden, 2005, geraadpleegd op 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_Venus_en_Adonis.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_Venus_en_Adonis.jpg
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Figuur 4. 

Peter Paul Rubens 

‘Venus en Adonis’, ca. 1635, olieverf op doek,  H. 197,5 x B. 242,9 cm 

The Metropolitan Museum of Art in New York, Amerika 

 

Figuur 4. ‘Venus en Adonis’. Herdrukt van The Met website, door The Metropolitan Museum of Art, 2000–2017, geraadpleegd op 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/37.162/ Copyright 2000–2017 door The Metropolitan Museum of Art. 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/37.162/
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PRE-ICONOGRAFISCHE BESCHRIJVING 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Cornelis Cornelisz. van Haarlem & Peter Paul Rubens 
in pre-iconografische beschrijving? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & Adonis’) 

 

Binnen dit hoofdstuk worden de voorstellingen van vier kunstwerken van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en 
Peter Paul Rubens vergeleken met behulp van de eerste fase in de iconografische kunstbeschouwing. Deze pre-
iconografische beschrijving is volgens Panofsky (1984) feitelijke informatie in de vorm van een opsomming van 
artistieke motieven, Panofsky noemt dit ook wel een ‘pseudo-vormanalyse’. De uitgebreide uitvoering van deze 
vormanalyse is beschreven in bijlage 1.1 tot en met 1.4. Allereerst wordt het Bijbelse thema: ‘Adam & Eva, de 
zondeval’, vergeleken vervolgens het mythologische thema ‘Venus & Adonis’. Deze volgorde en wijze van 
vergelijken zal zich in de opvolgende hoofdstukken herhalen. 

 

 

1.1 ADAM & EVA – De zondeval 

Het eerste dat opvalt is dat in beide werken de man en de vrouw een centrale positie in een bos 

aannemen. De man staat aan de linkerkant van het schilderij, terwijl de vrouw zich rechts van het 

schilderij bevindt. De blik van de man is gericht op de vrouw, maar de blik van de vrouw is 

afgewend van de man. De man heeft donkerblond, licht krullend haar en een baard en de vrouw 

heeft lang blond haar. Daarnaast is het geslacht van zowel de man, als de vrouw, verborgen achter 

vijgenbladeren. In beide schilderijen is er een appelboom aanwezig met daarin een slangachtig 

figuur. De slang, of het slangachtig figuur in het geval van Van Haarlems werk, is niet het enige dier 

dat aanwezig is in de kunstwerken. Beide werken bevatten meerdere dieren, waarvan buiten de 

slang nog één dier gemeenschappelijk is; de aap. Naast de voorstelling liggen de werken betreft 

kleur en techniek ook dicht bij elkaar.  

 

Echter zijn er ook wel degelijk verschillen tussen de kunstwerken. De houding van de mensfiguren 

verschilt, maar de dieren spelen vooral een grote rol in de verschillen. Allereerst is de slang van 

Van Haarlem half kind en half slang, terwijl de slang in het werk van Rubens naar de werkelijkheid 

is weergegeven. Daarnaast bevinden zich in het werk van Van Haarlem meerdere dieren zoals een 

hond, poes, vos en nog vele andere dieren. In het werk van Rubens zijn minder dieren aanwezig, 

buiten de slang en de aap zijn er enkele vogelsoorten op de achtergrond en een konijn op de 

voorgrond aanwezig. Op de achtergrond van het werk van Rubens bevindt zich een rustige rivier, 

terwijl links van het schilderij op de achtergrond van Van Haarlems werk de mensfiguren weer te 

zien zijn, die zich richten tot een wolk-figuur. 

Figuur 1. 
Cornelis Cornelisz. van 
Haarlem 
‘De Zondeval’, 1592, olieverf 
op doek , H. 273 x B. 220 cm 
Rijksmuseum in Amsterdam, 
Nederland 
 
Figuur 1. ‘De Zondeval’. 
Herdrukt van Wikipedia 
website, door V. Steenberg, 
2014, geraadpleegd op 
https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Cornelis_van_Haarlem_-
_De_zondeval.jpg  

 

 

Figuur 2. 
Peter Paul Rubens 
‘Adam en Eva’, ca. 1598 – 1600, 
olieverf op paneel, H. 182 x B. 140 cm 
Rubenshuis in Antwerpen, België 
 
Figuur 2. ‘Adam en Eva’. Herdrukt van 
Barok in de Zuidelijke Nederlanden 
website, door de Vlaamse 
Kunstcollectie, 2017, geraadpleegd op 
http://barokinvlaanderen.vlaamsekuns
tcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-
0 Copyright 2017 door Vlaamse 
kunstcollectie. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_De_zondeval.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_De_zondeval.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_De_zondeval.jpg
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
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1.2 VENUS & ADONIS 

Ook in deze werken bevinden zich enkele overeenkomsten. Allereest nemen een man en een 

vrouw een centrale positie in de werken aan. De man is links geplaatst, terwijl de vrouw rechts is 

geplaatst. De man is in beide kunstwerken gekleed, terwijl de vrouw, op een pareloorbel na, 

volledig naakt is. Haar geslacht wordt tevens wel in beide werken verborgen achter stof. De man 

wordt vergezeld door een hond (of meerdere honden) aan de meest linkerzijde van de schilderijen 

en hij heeft een speer in zijn hand.  

 

De omgeving waarin de twee mensfiguren zich bevinden is compleet anders. In het werk van Van 

Haarlem bevinden ze zich in een donkere ruimte, terwijl de figuren van Rubens in een bosachtige 

omgeving zijn geplaatst. Op de omhelzing van de vrouw na, verschillen de houdingen van de 

figuren ook enorm en is er in het werk van Rubens zelfs een figuurtje bijgeplaatst: een gevleugeld 

jongetje, heeft het been van de man te pakken. De hoeveelheid honden, de hoeveelheid sierraden 

die de vrouw draagt en haar haardracht verschillen tussen de kunstwerken. Naast de voorstelling 

zijn vormgevingsaspecten zoals de uitsnede en het gebruik van licht in de werken verschillend.  

 

De pre-iconografische beschrijvingen van de vier kunstwerken zijn nu vergeleken. De volgende 

fase van de iconografische analyse is een iconografische beschrijving.  

 

 

 

 

 

Figuur 3. 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
‘Venus en  Adonis’ , 1614, olieverf op doek, H. 95 x 
B. 74 cm 
Musée des Beaux-Arts de Caen in Caen, Frankrijk 
 
Figuur 3. ‘Venus en Adonis’. Herdrukt van Wikipedia 
website, door Dedden, 2005, geraadpleegd op 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_v
an_Haarlem_-_Venus_en_Adonis.jpg 

 

Figuur 4. 

Peter Paul Rubens 

‘Venus en Adonis’, ca. 1635, olieverf op doek,  H. 197,5 x B. 242,9 cm 

The Metropolitan Museum of Art in New York, Amerika 

 

Figuur 4. ‘Venus en Adonis’. Herdrukt van The Met website, door The 

Metropolitan Museum of Art, 2000–2017, geraadpleegd op 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/37.162/ Copyright 2000–

2017 door The Metropolitan Museum of Art. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_Venus_en_Adonis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_van_Haarlem_-_Venus_en_Adonis.jpg
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/37.162/
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ICONOGRAFISCHE BESCHRIJVING 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconografische beschrijving tussen Cornelis Cornelisz. van 

Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & Adonis’) 

 

In dit hoofdstuk worden de overeenkomsten en verschillen in onderwerp beschreven. Dit is de 

iconografische beschrijving, de tweede fase van een iconografische analyse. Volgens Panofsky (1984) 

maakt de kunstenaar bepaalde keuzes betreft weergave in zijn kunstwerk en in deze fase worden deze 

keuzes in verband gebracht met een onderwerp oftewel thema.  

2.1 ADAM & EVA - De zondeval 

In de Bijbel wordt ‘de zondeval’ beschreven: het moment dat de slang in de tuin van Eden, Eva er 

van overtuigt om van de vruchten van ‘de boom der kennis van goed en kwaad’ te eten. De boom 

waarvan God ze had verboden ervan te eten wordt toch beproeft door Eva en daarna ook door 

Adam. Nadat zij van de vruchten eten, worden zij zich ervan bewust dat ze naakt zijn en maken 

een lendenschort van vijgenbladeren om hun geslacht te verbergen. Ze proberen zich uit 

schaamte te verstoppen voor God, maar tevergeefs komt hij erachter dat zij van de verboden 

vruchten hebben gegeten. God straft de sluwe slang door hem te vervloeken onder alle dieren, hij 

straft Eva door het baren van kinderen pijnlijk te maken en straft Adam door hem hard te moeten 

laten werken door eten te verbouwen totdat hij zelf weer terugkeert tot de aarde als stof. Om te 

voorkomen dat de mens zou eten van ‘de boom van het leven’ en onsterfelijk zou worden, 

verdrijft God de mens van de tuin van Eden (Gerhardt & van der Zeyde, 1978).  

 

Een naakte man en vrouw met vijgenbladen voor het geslacht staan voor Adam en Eva, de eerste 

mensen op aarde. De ontrouw van de mens aan God wordt als de zondeval omschreven. Adam en 

Eva in combinatie met een slang(-figuur) en een appel, vijg of appel- vijgenboom geeft de scene 

weer van het moment dat Eva, en door Eva ook Adam, voor de list van de duivel valt (Hall, 1993). 

In de schilderijen van Van Haarlem en Rubens staan Adam en Eva bij ‘de boom der kennis van 

goed en kwaad’, waar de slang nog zichtbaar in kronkelt. Adam richt zich tot Eva, maar Eva is al 

overtuigt om van de vrucht te eten door de woorden van de slang: ‘’…God weet dat uw ogen open 

zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van 

goed en kwaad.’’ (Gerhardt & van der Zeyde, 1978). 

 

In het werk van Van Haarlem richt Eva haar blik tot het slang-figuur, maar heeft al wel een appel 

aan Adam gegeven zodat hij ook van de vrucht kan eten. In het werk van Rubens richt Eva haar 

blik tot de appel in haar rechterhand. Deze appel houdt zij klaar tegen haar lippen om erin te 

bijten, terwijl Adam haar nog lijkt te willen tegenhouden. Het is dus dezelfde scène uit het verhaal, 

echter is er een opvallend verschil tussen de twee kunstwerken. In het werk van Van Haarlem 

wordt namelijk een eerdere scène weergegeven uit het verhaal: het moment dat God Adam en 

Eva waarschuwt dat ze niet van ‘de boom der kennis van goed en kwaad’ mogen eten 

(Rijksmuseum, z.d.). De scène bevindt zich links op de achtergrond van het schilderij. Het kan niet 

het moment zijn dat God hen vertelt dat ze gestraft zullen worden voor hun daden, omdat Adam 

en Eva schorten van vijgenbladeren maakten om hun schaamstreek te bedekken zodra ze zich 

bewust werden van hun naaktheid (Gerhardt & van der Zeyde, 1978). In de scène op de 

achtergrond van Van Haarlems schilderij zijn ze nog volledig naakt en lijken ze zich daar nog niet 

bewust van te zijn. In het werk van Rubens wordt er geen eerdere of latere scène van het verhaal 

van Adam en Eva weergegeven. Een ander groot verschil is de hoeveelheid en de soorten dieren 

die aanwezig zijn in de schilderijen. Het werk van Van Haarlem bevat veel dieren die elk hun eigen 

symbolische betekenis hebben. In het werk van Rubens bevinden zich veel minder dieren, maar 
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ook de dieren in dit werk bevatten een symbolische betekenis. Het was dan ook belangrijk om 

dieren weer te geven bij het onderwerp ‘de zondeval’, aangezien alle soorten dieren in de tuin van 

Eden in vrede met elkaar samen leefden (Gerhardt & van der Zeyde, 1978). Zonder de 

aanwezigheid van verschillende dieren zou het voor de toeschouwer niet duidelijk zijn dat het om 

de tuin van Eden zou gaan. 

 
2.2 VENUS & ADONIS 

De man staat voor Adonis en de vrouw staat voor de godin Venus (oftewel Aphrodite; Griekse 

benaming voor Venus). Het verhaal van Venus en Adonis gaat als volgt; 

 

Adonis is de zoon van Theias en zijn dochter Myrrha. Theias was van mening dat zijn dochter 

mooier was dan de godin van de schoonheid; Venus. Venus nam wraak op Theias door Myrrha een 

seksueel verlangen naar haar vader te geven. Myrrha sliep enkele keren met haar vader, zonder 

dat hij door had dat zij het was. Toen Theias achter de waarheid kwam wilde hij zijn dochter 

vermoorden. De zwangere Myrrha vluchtte en veranderde met behulp van de goden in een 

myrrhe-boom. Na negen maanden barstte de boom open en werd Adonis geboren. Venus was 

gelijk in de ban van de schoonheid van Adonis en wilde hem opvoeden. Ze gaf hem tijdelijk aan de 

godin van de onderwereld genaamd Persephone. Echter weigerde Persephone hem terug te 

geven aan Venus. Zeus, de oppergod, moest tussen beide godinnen komen en zei dat Adonis een 

derde van het jaar bij Persephone, een derde bij Venus en een derde op zichzelf moest verblijven. 

Venus werd hopeloos verliefd op Adonis, doordat ze zich per ongeluk schaafde aan een van de 

liefdespijlen van haar zoontje Cupido. Op een dag waarschuwde zij hem dat hij voorzichtig moest 

zijn tijdens het jagen, zij wist dat hij gedood zou worden tijdens de jacht en wilde dit voorkomen. 

Ondanks Venus haar waarschuwingen ging Adonis toch jagen en werd hij gedood door een wild 

zwijn (Moormann & Uitterhoeve, 1988).  

 

Er zijn verschillende speculaties over wie de verantwoordelijke was voor de dood van Adonis. Het 

had een list van Persephone kunnen zijn, want door Adonis te doden, zou hij tot in de 

oneindigheid in de onderwereld verblijven. Een andere mogelijke dader zou de oorlogsgod Ares 

kunnen zijn. Ares is de minnaar van Venus en verschrikkelijk jaloers dat een ander haar liefde wist 

te veroveren. Uiteindelijk zorgt Zeus ervoor dat Adonis de helft van het jaar in de onderwereld 

verblijft en de andere helft van het jaar met Venus doorbrengt, dit verhaal is gelinkt aan de 

seizoenswisselingen. De herfst en de winter zouden Adonis zijn maanden bij Persephone in de 

onderwereld voorstellen en de lente en zomer zijn de maanden dat hij weer bij Venus kan zijn 

(Moormann & Uitterhoeve, 1988) 

 

In zowel het werk van Van Haarlem, als in het werk van Rubens is het moment afgebeeld dat 

Venus Adonis wil waarschuwen voor de jacht. In beide werken wil Venus hem omarmen om hem 

ervan te weerhouden van haar te vertrekken. Adonis richt zijn blik tot haar en lijkt haar gerust te 

willen stellen, met zijn speer al te hand en zijn honden aan zijn zijde. Er zijn in hun werken 

meerdere overeenkomsten, maar vooral veel verschillen, niet alleen in voorstelling, maar ook 

zeker in vormgeving.  

 

De symboliek van de voorstellingen zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 
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ICONOGRAFISCHE INTERPRETATIE 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconografische interpretatie tussen Cornelis Cornelisz. van 

Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & Adonis’) 

De derde fase van de iconografische analyse van Panofsky geeft inzicht in de diepere, symbolische, 

betekenis  van een kunstwerk. Binnen dit hoofdstuk worden de symbolische betekenissen in de 

kunstwerken van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens met elkaar vergeleken. Voor 

een uitgebreide iconografische interpretatie per kunstwerk zie bijlage 2.1 t/m 2.4. 

3.1 ADAM & EVA - De zondeval 

Er zit enorm veel symboliek in beide kunstwerken, met name omdat de dieren allerlei symbolische 

betekenissen hebben. De volgende symbolische elementen komen overeen tussen de twee 

werken: 

 

- Naaktheid 

- Vijgenbladeren 

- De slang (of het slang-figuur) 

- De (appel)boom 

- De aap 

- De ooievaar 

 

Naaktheid  

In de renaissance werden regels opgesteld aan religieuze beeldende kunst en naaktheid. Het 

mocht wel, maar alleen als het noodzakelijk was voor de voorstelling (Wedgwood, 1977). Bij het 

verhaal van Adam en Eva was het zeer noodzakelijk om ze naakt weer te geven aangezien ze zich 

ook niet bewust waren van hun naaktheid tot het moment dat ze van de verboden vrucht aten.  

 

Vijgenbladeren 

De vijgenbladeren zijn gelinkt aan het bewust worden van naaktheid. Als Adam en Eva zich bewust 

worden van hun naaktheid maken ze een schort van vijgenbladeren voor zichzelf (Hall, 1993). 

Aangezien naaktheid was toegestaan binnen bepaalde regels werd het geslacht van Adam en Eva 

altijd bedekt door een of meerdere vijgenbladeren. 

 

De (appel)boom 

De boom der kennis van goed en kwaad is de boom waarvan Adam en Eva de vruchten niet 

mogen eten, doen ze dit wel, dan zouden ze sterven. Nadat het koppel toch van de vruchten at, 

besluit God ze niet te doden, maar beslist om ze onder andere uit het paradijs te verdrijven 

(Gerhardt & van der Zeyde, 1978). De boom is in de werken van onze twee kunstenaars 

weergegeven als een appelboom, maar wordt ook wel eens vervangen met een vijgenboom (Hall, 

1993). 

 

De slang (of het slang-figuur) 

Volgens Hall (2013) heeft de slang meerdere symbolen, maar wat betreft de Bijbel staat de slang 

duidelijk voor het kwaad, oftewel de Duivel. De slang in het schilderij van Rubens kronkelt in het 

duister om de boom der kennis van goed en kwaad, maar doordat hij zich direct naast het hoofd 

van Eva bevindt, valt zijn aanwezigheid toch op. De slang op het schilderij van Van Haarlem is half 

kind, half slang en richt zich tot Eva, waarin Eva hetzelfde doet. Zijn aanwezigheid valt door zijn 

positie in het schilderij en de belichting meer op. 
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De Aap 

Van Thiel (1981) vermeldt dat de aap sanguinisch is. Sanguinisch staat voor ‘zinnelijkheid’ 

Zinnelijkheid houdt in dat iemand erg van lichamelijk genot houdt (de Boer, 2006). Van Thiel 

(1981) beschrijft de aap als een sanguinicus die bezwijkt voor de vrouwelijke verleiding. In het 

geval van Van Haarlems werk valt de aap voor het vrouwelijke verleiden van de kat die hij omhelst 

en zijn zij een representatie van Adam en Eva. Ook in het werk van Rubens staat de aap voor een 

seksueel verlangen, het lijkt echter wel een verborgen verlangen aangezien de aap in het duister 

bij het riet is geplaatst. Hall (1993) vermeldt tevens dat vanaf de zeventiende eeuw de aap 

vervangen kon worden door een kat of uil. Alle drie deze dieren staan in Van Haarlems Zondeval 

afgebeeld, terwijl Rubens alleen voor de aap heeft gekozen. 

 

Ooievaar 

In het werk van Rubens is een van de dieren bij de rivier een ooievaar. Op de achtergrond van Van 

Haarlems werk staat ook een ooievaar. De ooievaar staat in de renaissance voor de trouw van 

kinderen aan hun ouders (Hall, 1993). De ooievaar zou mogelijk een symbool kunnen zijn voor de 

trouw, of eigenlijk ontrouw, van de kinderen van God; Adam en Eva, tegenover God zelf. 

 

Naast overeenkomsten in symbolische elementen komen de volgende verschillen aanbod: 

 

- Kat 

- Hond 

- Vos 

- Egel 

- Uil 

- Vlinder 

- Pauw 

- Kikker/Naaktslak 

- Leeuw 

- Overige dieren 

Aangezien de overeenkomsten meer een beeld scheppen van de symboliek die waardevol is bij 

het thema de zondeval, zal er minder aandacht worden besteed aan de verschillen. De dieren op 

het schilderij van Van Haarlem zijn allemaal verbonden met een van de hoofdpersonages in het 

schilderij. De hoofdpersonages zijn Adam, Eva, de duivel (oftewel de slang) en God. Zo is de kat 

bijvoorbeeld verbonden met Eva en de vos met de duivel. Voor een uitgebreide uitleg van de 

specifieke symbolen verwijs ik naar bijlage 2.1. 

De kat staat volgens Niessen (2012) voor ‘wreedheid’, de hond staat volgens Hall (1993) voor 

‘trouw’, de vos staat volgens Frenken (2012) voor ‘sluwheid’, de egel staat volgens Niessen (2012) 

voor ‘de duivel’ en specifiek de verleidingskunsten van de duivel. De uil staat volgens Frenken 

(2012) voor ‘onheil’, de vlinder wordt door Van Thiel (1981) beschreven als een naïef diertje dat 

gevolgen van bepaalde acties niet goed kan inschatten. De pauw staat volgens Hall (1993) voor 

‘onsterfelijkheid’, de kikkers en naaktslakken staan volgens Van Thiel (1981) voor ‘onrein’ en 

tenslotte staat de leeuw volgens Frenken (2012) voor ‘hoogmoed’. Er staan nog meer dieren op het 

schilderij van Van Haarlem, maar aangezien vele van deze dieren zich op de achtergrond van het 

schilderij bevinden, behandel ik deze dieren niet verder in dit onderzoek.  
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3.2 VENUS & ADONIS 

Binnen het thema ‘Venus en Adonis’ wordt er ook gebruik gemaakt van meerdere symboliek. De 

symbolische elementen die allebei de kunstenaars toepassen zijn de volgende: 

 

- Het vrouwelijk naakt 

- De pareloorbel 

- De hond(en) 

- De speer 

Door in ieder geval deze symbolische elementen met elkaar te combineren, wordt het voor de 

toeschouwer duidelijk dat de voorstelling om een specifieke scène tussen Venus en Adonis gaat: 

de scène waarin Venus Adonis waarschuwt voor het onheil dat zal plaatsvinden tijdens zijn 

jachtpartij. 

Het vrouwelijk naakt 

Venus wordt in het schilderij van Van Haarlem half naakt weergegeven en in het schilderij van 

Rubens volledig naakt, echter is wel haar geslacht bedekt met een doek. Gezien Venus de godin is 

van de schoonheid en de liefde en dan vooral de erotische liefde, was het geen vreemde keuze 

om haar vanaf het begin der tijden naakt af te beelden (Houtzager, 2003).  

 

De pareloorbel 

Venus draagt in beide kunstwerken een parel als oorbel. De parel is een van de attributen waar ze 

regelmatig mee wordt weergegeven. De parel is gelinkt aan haar geboorte; als Venus wordt 

geboren uit het water valt er een traan in het water en vormt een parel. De parel werd regelmatig 

door jonge bruidjes gedragen, zodat zij tijdens hun huwelijk nooit zouden moeten huilen, 

aangezien ze de traan van Venus bij zich droegen (Barratt, 2015).  

 

De hond(en) 

Adonis was een jager en het jagen deed hij met verschillende jachthonden. Ondanks de 

waarschuwingen van Venus vertrekt de roekeloze Adonis toch weer met zijn jachthonden op zoek 

naar wild. Bij een weergave van Venus en Adonis staat er vrijwel altijd minimaal één hond op het 

schilderij (Hall, 1993). 

 

De speer 

De speer is Adonis zijn wapen tijdens de jacht. De speer is daarom een belangrijk 

herkenningselement; Adonis staat zelf al klaar met zijn speer om te vertrekken terwijl zijn honden 

niet kunnen wachten (Hall, 1993). In het schilderij van Van Haarlem valt de speer niet heel erg op 

aangezien er maar een klein stukje van de speer wordt weergegeven. In het werk van Rubens 

wordt de speer in zijn geheel weergegeven.  

 

Er zijn nog enkele symbolische elementen in het werk van Peter Paul Rubens die uitleg vragen. 

Cornelis Cornelisz. van Haarlem heeft ervoor gekozen om deze elementen niet in zijn werk toe te 

passen.  

 

De hoorn 

Wanneer Adonis gaat jagen draagt hij een jachthoorn bij zich (Hall, 1993). De hoorn hangt in het 

schilderij van Rubens over zijn rechter schouder en is zichtbaar aan zijn linkerzijde.  
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Het gevleugelde jongetje 

Het gevleugelde jongetje staat voor ‘Cupido’, ook wel ‘Eros’ of ‘Amor’ genaamd. Cupido is het 

zoontje van Venus en de oorlogsgod Ares, haar minnaar, en is net als zijn moeder de god van de 

erotische en lichamelijke liefde (Houtzager, 2003). Cupido grijpt zich in het schilderij van Rubens 

vast aan het rechterbeen van Adonis om hem ook proberen tegen te houden van de jachtpartij.  

 

De houder met pijlen & boog 

De houder met de pijlen en de boog die erbovenop ligt, verwijzen in het schilderij naar het 

gevleugelde jongetje ‘Cupido’. In de Romeinse tijd ontstond Cupido zijn weergave zoals in het 

schilderij van Rubens; een jongetje met vleugels, gewapend met pijl en boog. Zijn pijlen hadden 

verschillende functies, de pijlen met een gouden punt zouden ervoor zorgen dat mensen hopeloos 

verliefd worden op elkaar, terwijl de pijlen met een loden punt ervoor zorgden dat men zich 

afkeert van de liefde (Houtzager, 2003).  

 

Nu de diepere betekenissen van de schilderijen beschreven zijn, blijft de invloed van de omgeving, 

levensloop en tijdsperiode van de kunstenaar over om te ontdekken; van Straten zijn vierde fase 

de iconologische interpretatie. Het volgende hoofdstuk zal meer inzicht op dit vlak bieden.  
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ICONOLOGISCHE INTERPRETATIE 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in iconologische interpretatie tussen Cornelis Cornelisz. van 

Haarlem en Peter Paul Rubens? (betreft de thema’s ‘de zondeval’ en ‘Venus & Adonis’) 

De vierde en laatste fase van een iconografisch onderzoek is de iconologische interpretatie (van 

Straten, 2007). Binnen deze fase wordt de levensloop en omgeving van de kunstenaar meegenomen 

in het analyseren van een kunstwerk, vervolgens zal er een korte vergelijking in iconologische 

interpretatie tussen de kunstenaars worden beschreven. Voor een uitgebreidere levensloop van de 

kunstenaars verwijs ik u graag naar bijlage 3.1 t/m 3.2 en voor een korte toelichting van de 

kunstperiodes die de kunstenaars toepassen verwijs ik u graag naar bijlage 4.1 t/m 4.3. 

4.1.1 Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem is een Nederlandse kunstenaar geboren 1562 in de stad Haarlem 
binnen een welgesteld katholiek gezin. In de periode dat Van Haarlem geboren werd, komen er veel 
Zuid-Nederlandse immigranten naar Haarlem. Door hun kennis en arbeiderskracht bloeit Haarlem 
helemaal op: de textielnijverheid, bierbrouwerijen en scheepvaart groeien enorm. Ondanks de grote 
bloei zijn er ook diepe dalen voor niet alleen Haarlem, maar in heel de Nederlanden: er zijn veel 
oorlogen, armoede, strenge straffen en besmettelijke ziektes, zoals de pest waaraan veel mensen 
sterven (Erftemeijer, 2014). 
 
Als zeventienjarige jongen vertrekt Van Haarlem uit Nederland. Na jaren in opleiding te zijn bij de 
schilder Pieter Pietersz, gaat hij in 1579 richting Frankrijk om het tweede gedeelte van zijn opleiding 
afteronden. Het duurt echter niet lang voordat hij moet terugkeren in verband met een uitbraak van 
de pest. Hij besluit daardoor naar Antwerpen te reizen. In Antwerpen gaat hij in de leer bij de 
renaissance kunstenaar Gillis Coignet. Van Haalem neemt al snel zijn stijl over (Niessen, 2012). In 1580 
verhuist Van Haarlem weer terug naar Haarlem om een zelfstandig kunstenaar te worden. 
 

In 1590 wordt Van Haarlem ontslagen van zijn dienstplicht voor de burgerwacht, 

om meer opdrachten van de stad Haarlem te volbrengen. In deze periode 

schildert hij onder andere vier maniëristische schilderijen in opdracht van de stad 

Haarlem, ‘De zondeval’ is hier één van. De schilderijen dienen als versiering van 

het Prinsenhof. In het Prinsenhof woonde de toenmalige stadhouder, als deze in 

Haarlem verbleef. De overige drie kunstwerken voor het Prinsenhof zijn ‘De 

Kindermoord’ uit 1591, ‘Een monnik met een bagijn’ ook uit 1591 en de ‘Bruiloft 

van Peleus en Thetis’ uit 1593. Het maniërisme ontstond uit de hoge renaissance 

en staat in de zestiende eeuw bekend als een ‘elitaire kunst’, een ‘stijlvolle stijl’ 

(Honour & Fleming, 2013) Voor De zondeval laat Van Haarlem zich inspireren op 

de gravure ‘De zondeval’ van Albrecht Dürer uit 1504 (zie figuur 5). De houding 

van Van Haarlems Adam is bijna identiek aan de houding van Dürer zijn Adam, in 

tegenstelling tot de houding van Eva. Volgens Niessen (2012) heeft Van Haarlem 

de houding voor zijn Eva geïnspireerd op de ‘Venus ontwapent Cupido’ van 

Anthonie van Blocklandt uit ca. 1580 (zie figuur 

6) (Van Thiel, 1981). 

Na dit succes nemen vanaf 1600 de aantal opdrachten voor Van 

Haarlem af doordat de kerk wegvalt als opdrachtgever. De rijke 

burgers worden grote opdrachtgevers, maar deze zijn vooral 

geïnteresseerd in kunstwerken die meer voor decoratie dienen, 

zoals taferelen uit het dagelijks leven en zeestukken. Daarbij 

verandert in de zeventiende eeuw de context van het woord 

Figuur 5. 
Albrecht Dürer 
‘De Zondeval’, 1504, gravure,  
H. 25,2 x B. 19,4 cm 
Rijksmuseum in Amsterdam, 
Nederland 
 
Figuur 5. ‘De Zondeval’. 
Herdrukt van Bijbelse kunst 
website, door Statenvertaling 
online - bijbel en kunst, z.j., 
geraadpleegd op 
http://www.statenvertaling.ne

t/kunst/grootbeeld/295.html 

 

Figuur 6. 
Anthonie van Blocklandt 
‘Venus ontwapent Cupido’, ca. 1580, 
olieverf op doek, H. 167,5 x B. 89,5 
cm, Národní galerie in Praag, Tjechië 
 
Figuur 6. ‘Venus Ontwapent Cupido’. 
Herdrukt van Flickriver website, door 
DameBoudicca, 2007-2017, 
geraadpleegd op 
http://www.flickriver.com/photos/ta
gs/blocklandt/interesting/ Copyright 
2007-2017 door Flickriver.com 

 

http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/295.html
http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/295.html
http://www.flickriver.com/photos/tags/blocklandt/interesting/
http://www.flickriver.com/photos/tags/blocklandt/interesting/
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Figuur 7. 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
‘Minerva’, 1621, olieverf op doek, H. 90 x B. 
71 cm, particuliere verzameling. 
Kleuren figuur komen niet overeen met 
origineel. 
 
Figuur 7. ‘Minerva’. Herdrukt van Rijksbureau 
van Kunsthistorische Documentatie website, 
door RKD, 2013, geraadpleegd op 
https://rkd.nl/nl/explore/images/1196 

 

Figuur 8. 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
‘Neptunus en Amphitrite’, 1616/17, olieverf op 
paneel, H. 72 x B. 94,5 cm, Stichting Collectie P. en N. 
de Boer 
 
Figuur 8. ‘Neptunus en Amphitrite’. Herdrukt van 
Pinterest website, door jeanjacqueswolf, z.j. 
geraadpleegd op 
https://nl.pinterest.com/jeanjacqueswolf/gods-of-
water-neptune-poseidon-amphitrite-agalatea/ 

 

Figuur 2. 
Peter Paul Rubens 
‘Adam en Eva’, ca. 1598 – 1600, 
olieverf op paneel, H. 182 x B. 140 
cm 
Rubenshuis in Antwerpen, België 
 
Figuur 2. ‘Adam en Eva’. Herdrukt 
van Barok in de Zuidelijke 
Nederlanden website, door de 
Vlaamse Kunstcollectie, 2017, 
geraadpleegd op 
http://barokinvlaanderen.vlaamseku
nstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-
eva-0 Copyright 2017 door Vlaamse 
kunstcollectie. 
 
 

 

‘maniëristisch’. Het woord wordt gebruikt om kunstenaars aan te duiden die met heftige kleuren 

werken en figuren met een vreemd perspectief weergeven, zoals Van Haarlems Venus en Adonis deed 

(Honour & Fleming, 2013). Vanaf de late zestiende eeuw tot ongeveer 1620 schildert Van Haarlem 

regelmatig in zijn ‘’nieuw stijl’’: een beeldvullende compositie waarin alleen het bovenlichaam wordt 

getoond, tegenover een donkere achtergrond. Zodra er meerdere personen op het schilderij worden 

weergegeven heeft Van Haarlem ook een vast stramien. De persoon op de voorgrond wordt schuin 

weergegeven en overlapt de overige persoon of personen (Niessen, 2012). Van Haarlems Venus en 

Adonis is een perfecte weergave van wat er door Niessen beschreven wordt. Echter is Van Haarlems 

Venus en Adonis dus niet het enige werk waarin hij deze stijl toepast. Op figuur 7: ‘Minerva’, ziet men 

dat hij dezelfde stijl toepast met één persoon als onderwerp en op figuur 8: ‘Neptunus en Amphitrite’, 

ziet men dat hij het bij een ander koppel toepast. Ondanks Van Haarlems afname in succes blijft hij 

schilderen naar zijn eigen voorkeur tot hij in 1638 sterft als welgestelde maniëristische kunstenaar 

(Niessen, 2012).  

 

 

 

 

 

 
4.2.2 Peter Paul Rubens 
Peter Paul Rubens is in 1577 in Siegen te Duitsland geboren. Rubens leert Antwerpen pas kennen 
vanaf zijn tiende levensjaar, maar voelt en benoemt zichzelf later tot een echte Antwerpenaar 
(Wedgwood, 1977). Als Rubens naar Antwerpen verhuist met zijn familie, is de stad door de 
gedeeltelijke bezetting van de Spanjaarden en de opstanden die hiertegen plaatsvinden, er slecht aan 
toe. Rubens groeit daardoor op in een Antwerpen dat langzaam weer heropgebouwd moet worden 
tot wat het ooit was geweest. Na jaren in opleiding te gaan bij verschillende kunstenaars komt Rubens 
terecht bij de kunstenaar Otto van Veen, hij had in Italië de kunsten bestudeerd en een grote naam in 
Antwerpen opgebouwd. Van Veen staat vooral bekend om zijn symbolen kennis, wat in deze 
tijdsperiode enorm belangrijk is in zowel religieuze werken, maar ook in bijvoorbeeld portretten 
(Wedgwood, 1977). Tijdens Rubens’ leerperiode bij Van Veen maakt hij zich bekend met allerlei 
soorten symbolen en neemt hij zichtbaar de hoge renaissancestijl van zijn leermeester over, wat 
duidelijk terug te zien is in Rubens’ Adam en Eva (zie figuur 7 en 2) (Rubenshuis, 2015). In de 
renaissance en hoge renaissance streeft men binnen de beeldende kunst naar evenwicht en harmonie 
in vorm, kleur en compositie (Boermans, 2008). Zowel Van Veen als Rubens proberen dit in deze 
periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9. 
Otto van Veen 
‘Vrouw gebeten door papegaai’, 
olieverf op paneel, H. 104.7 x B. 74.3 
cm 
Collectie van Sotheby’s, locatie 
onbekend 
 
Figuur 9. ‘Vrouw gebeten door 
papegaai’. Herdrukt van Wikipedia 
website, door FA2010, 2013, 
geraadpleegd op 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Attributed_to_Otto_van_Veen_A_La
dy_Bitten_by_a_Parrot.jpg 

 
 

 

https://rkd.nl/nl/explore/images/1196
https://nl.pinterest.com/jeanjacqueswolf/gods-of-water-neptune-poseidon-amphitrite-agalatea/
https://nl.pinterest.com/jeanjacqueswolf/gods-of-water-neptune-poseidon-amphitrite-agalatea/
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/adam-en-eva-0
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attributed_to_Otto_van_Veen_A_Lady_Bitten_by_a_Parrot.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attributed_to_Otto_van_Veen_A_Lady_Bitten_by_a_Parrot.jpg
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In 1600 vertrekt Rubens richting Italië, om onder andere de 
kunstenaars Titaan, Tintoretto, Raphaël en Michelangelo te 
bestuderen. Rubens vindt veel inspiratie tijdens zijn reizen 
door Italië en ontvangt ook meerdere opdrachten, maar in 
1608 keert hij terug naar Antwerpen in verband met de 
gezondheid van zijn moeder. Na zijn ervaringen in Italië 
schildert Rubens steeds meer in barokstijl. De barok staat 
bekend om zijn overdadige vormgeving, overdadigheid in 
pracht, praal, licht-donker effect en de weergave van emoties 
(Boermans, 2008). In ca. 1614 schildert Rubens een Venus en 
Adonis (zie figuur 10) waar zijn nieuwe barokstijl naar voren 
komt door de diagonale compositie en heftige emotie van de 
twee personages. Tussen deze Venus en Adonis en zijn werk 
uit 1635 zijn er verschillende overeenkomstige elementen te 
benoemen: cupido aan het been van Adonis, de rode doeken 
die Adonis kleden, de naakte Venus met een transparante 
witte doek tussen haar benen en de aanwezigheid van 
meerdere jachthonden. Een opvallende toevoeging op het 
schilderij uit 1614, dat hij weglaat in zijn latere werk, is de 

gouden wagen en de zwanen van Venus. In het mythologische verhaal van Venus vervoert zij zichzelf 
in een gouden wagen die wordt voortgetrokken door verschillende zwanen (Hall, 1993). Voor Rubens’ 
Venus en Adonis uit 1635 schildert doet hij ervaringen op in andere landen dan Italië. In 1626 sterft 
zijn vrouw Isabella en vertrekt Rubens een jaar later richting Holland. In Holland bewondert hij de 
Utrechtse kunstenaar Hendrick Terbrugghen, maar ook de Haarlemse kunstenaar Frans Hals. Hij keert 
na zijn verblijf in Holland terug naar Antwerpen, maar het duurt niet lang voor hij weer vertrekt, dit 
keer richting Engeland. In 1630 keert hij weer terug naar Antwerpen en krijgt Rubens een nieuwe 
leerling genaamd Adriaan Brouwer, een Haarlemse schilder die werd geassocieerd met de kunstenaar 
Frans Hals (Wedgwood, 1977). In 1635 schildert hij zijn Venus en Adonis, waarin zijn barokstijl in 
compositie, emotie en penseelstreek sterk aanwezig is. Rubens ontwikkelt in de daaropvolgende jaren 
reuma in onder andere zijn handen, maar bleef schrijven en schilderen. Hij is uiteindelijk in 1640 
gestorven aan de gevolgen van zijn reuma, zijn hart begaf het. (Wedgwood, 1977).  
 
4.1.3 Vergelijking tussen Cornelis Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens 

Er zijn in de levensloop van Van Haarlem en Rubens niet veel overeenkomsten, ondanks dat ze in 

vrijwel dezelfde tijdsperiode leven in hetzelfde land. De Nederlanden bestond toen ook nog uit wat 

het huidige Vlaanderen is. In de zestiende eeuw is er dan ook vrijwel geen verschil tussen de 

Nederlandse en Vlaamse kunst op te merken, het verschil komt pas nadat Vlaanderen zich in de 

zeventiende eeuw op onder andere economisch en politiek vlak zich meer ging scheiden van 

Nederland (Beheydt, 2002). In de zeventiende eeuw groeien onze twee katholieke kunstenaars op, 

maar buiten hun religie, maatschappelijke bloei en onrust en hun succes als kunstenaars hebben ze 

binnen hun levenspad niet veel gemeen. Van Haarlem doet, op een korte ervaring in Frankrijk en 

Antwerpen na, geen ervaring op in het buitenland. Zijn kunststijl ontwikkelt zich hierdoor niet veel, hij 

blijft van het begin van zijn leven tot het eind een maniëristische kunstenaar. De term ‘maniërisme’ 

verandert dan wel van context tussen de zestiende en zeventiende eeuw, maar Van Haarlem sluit zich 

in stijl aan bij de context. Rubens daarentegen ontwikkelt zijn kunststijl enorm. Hij doet veel 

ervaringen op in Italië, waardoor hij zijn renaissancestijl ontwikkelt tot zijn barokstijl. Daarnaast reist 

hij naar andere landen, niet alleen op kunstvlak maar ook op politiek vlak. Rubens is een geschoold 

man en heeft zich in zijn jonge jaren kunnen scholen op politiek vlak. Van Haarlem is ook een 

geschoold man, maar naast de stad Haarlem als opdrachtgever en zijn toewijding aan de burgerwacht, 

houden zijn politieke connecties op. Opdrachtgevers zijn tevens ook verschillend: Van Haarlem 

Figuur 10. 
Peter Paul Rubens  
‘Venus en Adonis’, ca. 1614, olieverf op paneel, H. 83 x B. 
90,5 cm 
Hermitage in Sint-Petersburg, Rusland 
 
Figuur 10. ‘Venus en Adonis’. Herdrukt van Wikipedia 
website, door Jan Arkesteijn, 2011, geraadpleegd op 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rub
ens_-_Venus_and_Adonis_-_WGA20288.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-_Venus_and_Adonis_-_WGA20288.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-_Venus_and_Adonis_-_WGA20288.jpg
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schildert vooral in opdracht van de stad Haarlem, waarin Rubens zowel in het binnen- als buitenland 

verschillende opdrachtgevers heeft.  

Nu de werken in hun tijdsperiode zijn behandeld, zal er in het volgende hoofdstuk een conclusie 
worden gemaakt. 
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De aanzet voor dit onderzoek komt voort uit de constatering dat er in de Gouden Eeuw veel diversiteit 
was binnen de beeldende kunst. Om dit gegeven te onderzoeken, heb ik mij gefocust op de 
zeventiende eeuw en specifiek gericht op een Bijbels thema en een mythologisch thema van Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem en Peter Paul Rubens. Dit leidde tot de hoofdvraag: ‘Hoe komt de diversiteit in 
de beeldende kunst van de Gouden Eeuw tot uitdrukking in de werken van Cornelis Cornelisz. van 
Haarlem en Peter Paul Rubens?’. Door de kunstwerken van deze kunstenaars op een iconografische 
wijze te analyseren, hoopte ik meer inzicht te krijgen op de diversiteit die plaats vindt in de Gouden 
Eeuw.  
 
Door de eerste fase van een iconografisch onderzoek, het eerste hoofdstuk, werd mij duidelijk dat de 
overeenkomsten in voorstelling essentieel zijn om een verhaal te vertellen. De verschillen zitten in 
kleine elementen, maar de hoofdzaken zijn altijd aanwezig, zodat de toeschouwer direct conclusies 
kan trekken over het onderwerp van de voorstelling. In de tweede fase, het tweede hoofdstuk, wordt 
al snel duidelijk dat symboliek een belangrijke factor is in de kunstwerken. Door elementen zoals 
naaktheid en vijgenbladeren toe te voegen, wist men direct over wie of wat de voorstelling ging. Het 
analyseren van deze symboliek in fase drie, het derde hoofdstuk, geeft inzicht in de diepere betekenis. 
Symboliek die juist niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar waar duidelijke regels over waren. Het 
is niet mogelijk om een aap weer te geven in een schilderij en te zeggen dat deze voor ‘vriendschap’ 
staat. Er waren regels en tradities over het uitbeelden van voorwerpen en personages, deze konden 
echter wel verschillen per tijdsperiode. Uiteindelijk brengt de tijdsperiode ons tot de laatste fase, 
hoofdstuk vier, een fase die Panofsky (1984) niet aanhoudt, maar van Straten (2007) voor overzicht 
wel apart behandelt. De tijdsperiode zegt enorm veel over de diversiteit in de Gouden Eeuw. De 
invloed van de maatschappij, de economie, de leermeesters van de kunstenaars, de ervaringen die de 
kunstenaars in het buitenland opdoen (of juist niet opdoen), de opdrachtgevers en uiteraard de 
persoonlijke stijl, hebben enorm veel invloed op de uitwerking van een kunstwerk. Zo is binnen dit 
onderzoek de ontwikkeling in stijl van Rubens goed zichtbaar; zijn Adam en Eva is in een compleet 
andere stijl geschilderd dan zijn Venus en Adonis. Dit komt doordat hij tijdens het schilderen van zijn 
Adam en Eva nog in de leer is bij een meester die schildert in de stijl van de hoge renaissance, terwijl 
hij zijn Venus en Adonis heeft geschilderd na zijn ervaringen in Italië, waarna hij zijn barokstijl 
ontwikkelt. Van Haarlem vertrekt nooit richting Italië en zijn stijl maakt hierdoor geen grote 
ontwikkeling. Naast hun leermeesters en ervaringen in het buitenland is de diversiteit in voorstelling 
te wijden aan de maatschappelijke en economische toestanden in deze periode. Er zijn hoge pieken en 
diepe dalen in de periode van de Gouden Eeuw. Er is roem, maar ook veel armoede en ziektes zoals de 
pest. Er komt nieuw kennis bij in de arbeid en in geschiedenis, door opgravingen van de Klassieke 
Oudheid. Tenslotte zijn er veel en lange oorlogen om religie. Door alle onheil wilde men zich kunnen 
terugtrekken in de kunst van religie of mooie landschappen, door roem wilde men decoreren en door 
meer kennis over de Oudheid wilde men meer weten over mythologieën. De opdrachtgever speelde 
dus ook een rol. Van Haarlem was de schilder van de stad Haarlem, terwijl Rubens vele verschillende 
opdrachtgevers had, met andere wensen en andere doelen.  
 
VERVOLGONDERZOEK 
Over de Gouden Eeuw valt voor mij nog zo veel te ontdekken, elementen waar ik nog dieper 
onderzoek over kan doen. Door onderzoek te doen naar de diversiteit kwamen steeds meer vragen op 
waar ik persoonlijk graag antwoord op wilde vinden, want alles staat in verband met elkaar. Dit 
onderzoek snakt naar vervolgonderzoeken die dieper ingaan op de iconologische fase, zodat er meer 
ruimte is om de tijdsgeest van de kunstenaars te onderzoeken, de omstandigheden waarin de werken 
zijn gemaakt, meer informatie over de ontwikkeling van de kunstperiodes en uitgebreider onderzoek 
naar de wensen van opdrachtgevers en de maatschappij betreft beeldende kunst. Daarnaast is het ook 
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interessant dat kunstenaars zoals Van Haarlem en Rubens bepaalde thema’s meerdere malen in hun 
leven schilderen. Het zou interessant zijn om deze werken met elkaar te vergelijken om de 
ontwikkeling van de werken binnen hetzelfde thema en van dezelfde kunstenaar te bestuderen. 
Tevens zou een vervolgonderzoek over de symboliek ook handig zijn. De symboliek die de kunstenaars 
toepassen komt namelijk ergens vandaan. Deze symboliek kwam in de Gouden Eeuw uit 
embleemboeken. Een onderzoek naar deze embleemboeken zou ook veel verborgen informatie 
kunnen verhullen.  
 
KUNST EDUCATIEVE BEROEPSPRAKTIJK 
Via dit onderzoek hebben docenten van een middelbare school een prettig voorbeeld van een 
iconografisch onderzoek. Ze kunnen hun kennis verbreden als kunstdocent en via dit onderzoek 
leerlingen helpen met grote kunstonderzoeken, zoals bijvoorbeeld het profielwerkstuk. Daarnaast kan 
de docent dit onderzoek gebruiken om de kunststromingen die voorkomen in de Gouden Eeuw beter 
in hun tijdsgeest te plaatsen, zodat de leerlingen ervan op de hoogte zijn hoe kunstperiodes zich 
ontwikkelen en welke elementen invloed hebben op deze ontwikkeling. Overigens worden de 
leerlingen bewuster gemaakt van de symboliek die in beeldende kunst plaatst vind en leren ze deze 
symboliek hopelijk beter te herkennen met dit onderzoek als basis.  
 
Musea zouden dit onderzoek als basis kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten in het museum die 
betrekking hebben op de symbolentaal van beeldende kunst of de tijdsgeest van een specifieke 
periode. Een rondleiding voor verschillende doelgroepen met mogelijk kijk- en doe opdrachten kan 
voor de bezoeker van een museum, zoals het Frans Hals Museum erg interessant kunnen zijn. Zo krijgt 
de bezoeker meer inzicht in de diversiteit binnen de Gouden Eeuw, waar deze diversiteit vandaan 
komt en komt de bezoeker meer te weten over wat er in de schilderijen afspeelt via de verborgen 
symboliek.  
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PRE-ICONOGRAFISCHE BESCHRIJVING  
 
1.1 De zondeval, Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
Eerste blik:  
Centraal van het schilderij staan een man (links) en een vrouw (rechts) in een bos, ze zijn met hun 
voorkant gericht naar de toeschouwer. Deze figuren zijn tevens naakt, maar hun geslacht wordt wel 
verborgen door middel van een vijgenblad. De man heeft in zijn linkerhand een appel vast. Achter de 
twee figuren, in het midden, is een boom weergegeven. Deze boom bevat appels en op de eerste tak 
van de boom, boven Eva, hangt een figuur dat half kind, half slang is. Dit slangen-figuur wijst met zijn 
rechterhand naar een appel van de boom. 
 
Tweede blik: 
Er zijn veel dieren aanwezig op het schilderij. Geheel links op het schilderij, naast de man, ligt een 
hond. Tussen de hond en de man ziet men een vos. Tussen de man en de boom zit een beer achter de 
boom verscholen. Op de boom zelf bevindt zich een witte vlinder. Onderaan de boom bevinden zich 
een aap (aan de kant van de man) en een kat (aan de kant van de vrouw) in een omhelzing. Bij de 
rechtervoet van de vrouw zit een egel verscholen en in de schaduwen helemaal rechts van het 
schilderij (aan de linker kant van de vrouw) zit een leeuw verstopt. Daarbij kan men ook een oranje en 
zwart kleurige vlinder voor de leeuw vinden. Boven het vrouwfiguur, zit in de boom een uil en op de 
voorgrond van het schilderij bevinden zich op de aarde verschillende naaktslakken en kikkers.  
 
Derde blik: 
Links van het schilderij speelt nog een tafereel af op de achtergrond. Men ziet hier ook een man (links) 
en een vrouw (rechts) met hun ruggen richting de toeschouwer van het schilderij. De man heeft zijn 
arm om de middel van de vrouw geslagen. De personen kijken naar een mannelijk wolken-figuur. Ook 
in de achtergrond zijn de man en de vrouw omringd door verschillende dieren. Aan de zijde van de 
vrouw bevinden zich een ooievaar en twee ganzen. Aan de kant van de man bevinden zich twee witte 
schapen, een pauw, een stekelvarken en een kalkoen en een hertje.  
 
1.2 Adam en Eva, Peter Paul Rubens 
Eerste blik:  
Links van het schilderij bevindt zich een man en rechts een vrouw. Beide figuren zijn naakt, maar hun 
geslacht wordt verborgen achter vijgenbladeren. Deze bladeren zweven niet voor hun geslacht, maar 
komen voort uit de natuur om hen heen. Ze zijn ook beide van de voorkant weergegeven, maar de 
man zijn linkerkant is meer zichtbaar doordat hij zich richt tot de vrouw. Rechts van het schilderij, 
boven het hoofd van de vrouw kronkelt een slang om de boom. Aan de voeten van de twee personen 
zit een bruin konijn.  
 
Tweede blik: 
De man leunt tegen een steen en richt zijn blik tot de vrouw. Hierdoor is alleen de rechterkant van zijn 
gezicht zichtbaar voor de toeschouwer. Hij houdt zijn linkerarm gebogen omhoog, zijn hand licht open 
met de palm omhoog en wijst met zijn wijsvinger richting de slang boven het hoofd van de vrouw. Zijn 
linkerbeen is om zijn rechter geslagen. Ook bij de vrouw is maar een zijde van haar gezicht zichtbaar 
voor de toeschouwer, echter is het haar linker zijde. Ze richt haar blik op de appel in haar rechterhand, 
die ze bij haar lippen houdt. Haar linkerarm is om de boom naast haar geslagen en haar linkerhand 
rust op een tak van de boom. Ze staat in een contraposthouding en haar linkerbeen is voor haar 
rechter geplaatst. Tussen het koppel kan de toeschouwer de omgeving waarin ze zich bevinden 
bekijken. Ze staan in een bos en er is een rivier zichtbaar tussen de personen.  
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Derde blik: 
Bij de rivier staat een ooievaar. Voor de rivier, maar achter de personen, zit bij het riet een gebogen 
aap. Aan de rots waar de man tegenaan leunt, lijkt richting de achtergrond een kleinere rots of een 
beest te zijn geplaats. Boven het hoofd van de man vliegen in de verte twee vogels en boven het 
hoofd van de vrouw hangen meerdere appels van de boom die ze omarmt. De haarkleur van de man is 
donkerblond en hij heeft een dikke baard in dezelfde kleur. De haarkleur van de vrouw is blond en op 
haar hoofd is haar haar licht ingevlochten, maar verder draagt ze haar lange haar los. 
 
1.3 Venus en Adonis, Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
Eerste blik:  
Links van het schilderij is een man weergegeven en rechts van het schilderij is een vrouw 
weergegeven. De man zit, terwijl de vrouw ligt en met haar linkerarm op een bed schijnt te leunen, 
maar ze blijven op gelijke hoogte. Het bovenlichaam van de man is van voren geheel zichtbaar voor de 
toeschouwer. Ook het bovenlichaam van de vrouw is zichtbaar voor de toeschouwer, maar zij is wel 
met haar rug richting de toeschouwer gekeerd, haar linkerborst is wel zichtbaar door haar schuine 
houding. De twee personen kijken elkaar aan terwijl de vrouw haar rechterarm om de man heeft 
geslagen. Haar hand rust op zijn rechter schouder. Een kop van een hond is tussen de handen van de 
man afgebeeld. 
 
Tweede blik: 
De man draagt een paars hemd met gouden patronen en een witte top. De man heeft ook een gouden 
oorbel met een bruinige edelsteen erin in zijn rechteroor. Hij heeft goud, bruinig, licht krullend haar 
en bruine ogen.  
De vrouw heeft geen kleren aan, maar is wel vanaf de navel bedekt met witte lakens. Ze draagt een 
witte parelketting die bijna transparant lijkt en een overeenkomstige grote parel in haar linker oor, 
met een goud klipje. De vrouw heeft verschillende versieringen in haar haar, waaronder een gouden 
stuk op haar voorhoofd. Dit stuk heeft meerdere parels erop en veren die omhoog pieken. Ze heeft 
ook een gouden klem in haar knot en een roze lint die haar knot bij elkaar houdt. De vrouw heeft 
gouden krullen en draagt haar haar in een knot die bestaat uit verschillende vlechten. Ze draagt ook 
een gouden armband. Tenslotte lijkt ze net als de man ook bruine ogen te hebben.  
De hond heeft een beige kleur, een mix van grijs en blond en donkerbruine ogen. Hij heeft een vlekje 
boven zijn rechter oog en op zijn rechterwang. Het is een kortharige hond met puntige oren en een 
spitse snuit.  
 
Derde blik: 
De vrouw lijkt gouden nagelranden te hebben. De rechterarm van de vrouw die is omgeslagen om de 
schouder van de man is bedekt met roze en donker blauwe doeken. 
De linkerhand van de man heeft de hond vast en in de rechterhand van de man heeft hij een stok vast.  
 
1.4 Venus en Adonis, Peter Paul Rubens 
Eerste blik:  
Op de voorstelling staan links een man en rechts een vrouw. De man staat met zijn rug richting de 
toeschouwer gekeerd, maar de rechterkant van zijn gezicht is wel zichtbaar voor de toeschouwer, hij 
staat dus licht gedraaid. De vrouw zit in een lichtelijk gedraaide positie terwijl ze de arm van de man 
wil vasthouden. Zij is met haar voorkant gericht naar de toeschouwer. Een klein blond jongetje met 
vleugeltjes heeft het rechter been van de man in een greep. Zijn rechterbeentje tilt hij omhoog terwijl 
hij met zijn hoofdje omhoog kijkt richting het gezicht van de man. Aan de linker kant van de man staan 
twee honden. De achterste is wit met bruine vlekken en kijkt richting de toeschouwer, terwijl de 
voorste, wit met zwarte vlekken, richting de verte kijkt, afgekeerd van de toeschouwer. De gehele 
voorstelling vindt plaatst in een bos met uitzicht op een open vlakte.  
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Tweede blik: 
De man draagt een rood gewaad, gevormd door doeken en draagt schoenen van dierenhuid met open 
tenen. Hij heeft een zwarte hoorn om zijn rechterschouder (met een lichtkleurige gesp) en een speer 
vast in zijn linker hand. Hij heeft donkerblonde pijpenkrullen en is erg atletisch gebouwd. De man kijkt 
de vrouw aan. De vrouw is naakt op een transparant, witte doek die speels over haar rechter schouder 
valt, over haar rechterbeen en tussen haar benen steekt. Ze heeft lang blond, licht krullend haar dat 
bij haar hoofd is opgestoken, maar verder los hangt. Ze draagt een grote parel in haar oor. De vrouw 
kijkt ook de man aan.  
 
Derde blik: 
Tussen het blonde, gevleugelde jongetje en de vrouw ligt op de aarde een houder met pijlen, waar 
een boog op ligt. Het linkerbeen van de vrouw zit iets hoger dan het rechterbeen van de vrouw. De 
vrouw zit tevens op een groot donker doek dat ligt over mogelijk een boom of rots. De achtergrond 
bestaat aan de kant van de vrouw uit bos en aan de kant van de man uit open vlakte. 
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ICONOGRAFISCHE INTERPRETATIE 
 
2.1 De zondeval, Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
 
Naaktheid  
Adam en Eva staan voor de eerste mensen op aarde. Ze zijn door God op de wereld gezet en wonen in 
het paradijs. In het paradijs is kleding niet nodig en is er tevens ook geen besef van naaktheid. Vandaar 
dat een naakt koppel regelmatig voor Adam en Eva staat, zeker in combinatie met een vijgenblad die 
het geslacht ‘’toevallig’’ bedekt. In de renaissance zijn er regels verbonden betreft religieuze 
beeldende kunst en naaktheid. Het mocht wel, maar alleen als het noodzakelijk was (Wedgwood, 
1977). Bij het verhaal van Adam en Eva was het zeer noodzakelijk om ze naakt weer te geven. Als ze 
gekleed zouden zijn, zou het niet duidelijk zijn dat de voorstelling om hen draait.  
 
Vijgen bladeren 
De vijgenbladeren zijn vrijwel altijd aanwezig in een werk waarbij Adam en Eva de hoofdrol spelen. Dit 
komt doordat Adam en Eva in het paradijs zich niet bewust zijn van hun naaktheid, totdat ze van de 
verboden vrucht eten. Nadat ze zich bewust worden van hun naaktheid maken ze een ledenshort van 
vijgenbladeren voor zichzelf (Hall, 1993). Aangezien naaktheid mocht binnen bepaalde regels, werd 
het geslacht van Adam en Eva altijd bedekt door een of meerdere vijgenbladeren als zij met hun 
voorkant richting de toeschouwer zijn geplaatst. Tevens wordt de boom der kennis van goed en 
kwaad, die meestal wordt weergegeven als een appelboom, ook wel eens vervangen door een 
vijgenboom (Hall, 1993). 
 
De (appel)boom 
De boom der kennis van goed en kwaad is de boom waarvan Adam en Eva de vruchten niet mogen 
eten. Doen ze dit wel, dan zouden ze sterven. Nadat het koppel toch van de vruchten eet, belsuit God 
ze niet te doden, maar om ze onder andere uit het paradijs te verdrijven (Gerhardt & van der Zeyde, 
1978). De boom is in de werken van onze twee kunstenaars weergegeven als een appelboom, maar 
wordt ook wel eens vervangen met een vijgenboom (Hall, 1993). 
 
De dieren op het werk van Cornelis Cornelisz. van Haarlems werk zitten ook vol met symboliek. Hier 
kunt u een korte uitleg vinden van de symboliek per dier.  
 
De slang (of het slang-figuur) 

Volgens Hall (2013) heeft de slang meerdere symbolen, maar wat betreft de Bijbel staat de slang 

duidelijk voor het kwaad, oftewel de Duivel. 

De Aap 
Van Thiel (1981) vermeldt dat de aap aan Adam zijn zijde sanguinisch is. Sanguinisch staat voor 
‘zinnelijkheid’. Zinnelijkheid houdt in dat iemand erg lichamelijk georiënteerd is, het seksuele 
verlangen staat boven het denken en voelen (de Boer, 2006). Van Thiel (1981) beschrijft de aap dus als 
een sanguinicus die bezwijkt voor de vrouwelijke verleiding. Niessen (2012) sluit zich helemaal aan bij 
van Thiel. Zij schrijft dat de aap symbool staat voor Adam. Hij zou bezwijken voor de vrouwelijke 
verleiding van Eva, haar karakter zou dan via de kat naar voren komen. James Hall (1993), schrijver van 
Hall’s Iconografisch Handboek, beschrijft de aap als volgt:  
 
‘Voor christenen in de vroege middeleeuwen was de aap een symbool van de duivel…werd gedacht 
dan aan de zondigheid van de mens. In de gotische tijd stelde een aap met een appel inde bek de 
Zondeval voor... Dit beeld werd in de renaissance in een andere betekenis gebruikt, namelijk als een 
attribuut van Smaak, een van de vijf zintuigen… De aap is een attribuut van de sanguinische mens (zie 
GELOOF; vier temperamenten)…Soms namen andere dieren, met name katten en uilen , de plaats in 
van de aap. De kunstenaar hekelde zo de menselijke aanmatiging, dwaasheid en ijdelheid’ (Hall, 1993).  
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Ook Hall (1993) is het eens met Van Thiel en Niessen, dat de aap een verbeelding is van de 
sanguinische mens, maar wat vooral interessant is dat hij schrijft dat de aap vanaf de zeventiende 
eeuw vervangen kon worden door een kat of uil. Alle drie deze dieren staan in Van Haarlems Zondeval 
afgebeeld.  
 
De Kat 
Als de aap het karakter van Adam representeert in is het niet vreemd om er van uit te gaan dat de kat 
het karakter van Eva representeert. Zowel van Thiel, als Niessen sluiten zich bij deze beredenering aan. 
Van Thiel beschrijft dat de kat staat voor ‘de cholerische mens’. Cholerisch staat voor wreedheid en 
zou dus voor Eva’s listige wreedheid staan (van Thiel, 1981). Ook Niessen (2012) gebruikt de 
beschrijving ‘listige wreedheid’ en vermeldt dat het om Eva gaat. In Halls’ boek wordt er geen 
verklaring gegeven voor een kat of poes.  
 
Nu de twee belangrijkste dieren in het schilderij geanalyseerd zijn, blijven er nog vele andere dieren 
over om bij stil te staan: de hond, vos, egel, uil, vlinder en de pauw. De kikker, naaktslak en de leeuw 
krijgen ook een korte toelichting.  
 
De Hond 
Van Thiel (1981) beschrijft de hond als de ‘goede leraar die waakt over de menselijke ziel en de 
zonden der mensen bestraft’. Niessen (2012) beschrijft de hond precies hetzelfde. Hall  (1993) 
vermeldt dat de hond sinds de middeleeuwen het toonbeeld is voor ‘trouw’. Mede vermeldt hij dat als 
de hond wordt weergegeven aan de voeten of op de schoot van een vrouw, dan zou de hond symbool 
staan voor de vrouw die trouw is aan haar huwelijk. Aangezien de hond aan de zijde van Adam is 
afgebeeld, kan men ervanuit gaan dat de hond een symbool is van trouw.  
 
De Vos 
De vos wordt niet vermeld door van Thiel of Niessen en staat zelfs ook niet beschreven in het 
handboek van Hall. Echter valt de aanwezigheid van het dier wel op. De vos staat sinds de 
middeleeuwen bekent als het symbool voor sluwheid, bedrog en zelfs het symbool voor de duivel 
(Frenken, 2012). Als de vos onder andere het symbool is voor de duivel, is het vooral opvallend dat de 
vos in Van Haarlems Zondeval zijn blik richt naar het slangen-figuur dat in dit schilderij de hoofdrol als 
duivel speelt.  
 
De Egel 
Het slangen-figuur staat centraal als symbool voor de duivel, maar naast de vos is er nog een ander 
wezen dat symbool staat voor de duivel, de egel. Van Thiel (1981) haalt informatie van de dichter 
Jacob Cats, die vermeldt dat de egel het symbool is van de duivel en listige verleidingskunsten. Niessen 
(2012)  sluit zich nogmaals aan bij van Thiel en vermeldt ook dat de egel die zich verschuild achter Eva 
haar rechter voet, symbool staat voor de duivel en zijn verleidingskunsten.  
 
De Uil 
Eerder is al vermeld dat de aap, de kat en de uil met elkaar zijn verbonden in symboliek van 
dwaasheid. Hall (1993) vermeld dat de uil symbool staat voor dwaasheid, bedrog of blindheid, 
aangezien het dier alleen in de nacht voorkomt. In de Nederlandse kunsten tussen de vijftiende- en 
zeventiende eeuw wordt het dier alleen als negatief karakter weergegeven. Daniëlle Frenken (2012) 
vermeldt dat de uil twee kanten heeft, de duistere kant waarin hij zelfs een personificatie van de dood 
en onheil is, maar ook een symbool van wijsheid. Waar de uil in het werk van Van Haarlem voor staat 
is niet geheel duidelijk, maar het voorspelt niet veel goeds aangezien de uil aan de zijde van het 
slangen-figuur staat, boven Eva en zich in een donkere hoek (in de schaduwen van de boom) bevindt. 
Hij zou dus voor onheil, dwaasheid of de ‘‘afwezigheid van wijsheid’’ kunnen staan. 
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De Vlinder 
Op de boom der kennis van goed en kwaad bevindt zich een witte vlinder aan de zijde van Adam. Ook 
dit diertje is geen toeval. Van Thiel (1981) gebruikt Cesare Ripa zijn ‘Iconologia’ als bron om te 
beschrijven dat Adam en de vlinder met elkaar verbonden zijn. Adam wordt aangetrokken door Eva en 
brengt hierdoor onheil over niet alleen zichzelf, maar over de gehele mensheid. Adam zijn verleiding 
tot Eva staat in verband met de verleiding die een vlinder heeft om tot kaarslicht te vliegen en zo 
zichzelf zal verbranden. 
 
De Pauw 
De pauw is volgens Hall (1993) het christelijke symbool van onsterfelijkheid. Er is een oud geloof dat 
het vlees van de vogel nooit zou vergaan, hieruit ontstond het symbool voor onsterfelijkheid. Frenken 
(2012) sluit zich aan bij Hall en vermeldt ook dat de pauw onder andere het symbool van 
onsterfelijkheid is. Daarbij zou de pauw ook symbool kunnen zijn voor de alwetendheid van God, dit 
komt voort uit alle ogen in de veren van de pauw. Zij vermeldt tevens dat het gezang van een pauw 
slangen zou kunnen verjagen. Dit is een interessant gegeven, want de pauw wordt weergegeven bij de 
scéne waar Adam en Eva in gesprek zijn met God. In deze scene is alles nog in orde, maar de pauw 
richt zijn blik wel naar de scéne die op de voorgrond van het schilderij plaats vindt. Helaas kon deze 
pauw de slang niet op tijd met zijn gezang verjagen.  
 
Ooievaar 
Een van de dieren die bij de vijver aanwezig zijn, is de ooievaar. De ooievaar staat in de renaissance 
voor de trouw van kinderen aan hun ouders (Hall, 1993). De ooievaar kan een symbool zijn voor de 
trouw, of eigenlijk ontrouw, van de kinderen van God; Adam en Eva, aan God zelf. 
 
De kikkers en naaktslakken 
De kikkers en slakken staan volgens van Thiel (1981) symbool voor ‘’aardse gezindheid’’ en hij 
benoemt de slak als ‘onrein’. Met andere woorden, staan ze voor het aardse bestaan waarin de mens 
niet meer puur is.  
 
De leeuw 
Aan Eva’s zijde, in de schaduw, ligt een leeuw verstopt. Deze leeuw wordt niet vermeld door van Thiel 
of Niessen, maar is wel een interessante aanwezigheid. Volgens Hall (1993) is de leeuw onder andere 
een symbool van ‘kracht’ en ‘hoogmoed’, dat hangt van de setting waarin het dier is weergegeven af. 
Frenken (2012) sluit zich bij de theorie van Hall aan en vermeldt de leeuw als de koning der dieren, 
een symbool voor kracht en een symbool voor hoogmoed. Waarom zou dit dier zich op het schilderij 
aan de zijde van Eva in de schaduwen verstoppen? Zou hij staan voor de kracht van de duivel of de 
moed die Eva en Adam moeten hebben om het aardse bestaan te overleven door de gebeurtenis? De 
leeuw blijft een intrigerende aanwezigheid in het schilderij.  
 
2.2 Adam en Eva, Peter Paul Rubens 
 
Naaktheid (herhaling) 
Voor een iconografische uitleg over naaktheid zie ‘2.1 Naaktheid, Iconografische analyse ‘De 
Zondeval’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
 
Vijgenbladeren (herhaling) 
Voor een iconografische uitleg over de vijgenbladeren zie ‘2.1 Vijgenbladeren, Iconografische analyse 
‘De Zondeval’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
 
De (appel)boom (herhaling) 
Voor een iconografische uitleg over de (appel)boom zie ‘2.1 (Appel)boom, Iconografische analyse ‘De 
Zondeval’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
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Konijn 
Volgens Hall (2013) staat een konijn voor voortplanting oftewel ‘wellust’. Tevens komt een konijn voor 
als het attribuut van de mythologische godin Venus, in liefdes scenes en betekent een konijn aan de 
voeten van de maagd Maria ‘het overwinnen van kuisheid’. Het konijn in dit schilderij bevindt zich aan 
de voeten van Adam en Eva, er zou de lust tussen de twee personen spelen. 
 
Aap (herhaling) 
Voor een iconografische uitleg over de aap zie ‘2.1 Aap, Iconografische analyse ‘De Zondeval’; Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem’.  
 
Slang (herhaling) 
Voor een iconografische uitleg over de slang zie ‘2.1 Slang, Iconografische analyse ‘De Zondeval’; 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
 
Ooievaar 
Voor een iconografische uitleg over de ooievaar zie ‘2.1 Ooievaar, Iconografische analyse ‘De 
Zondeval’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
 
2.3 Venus en Adonis, Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
 
De hond 
Adonis was een jager en het jagen deed hij met verschillende jachthonden. Ondanks de 
waarschuwingen van Venus vertrekt de roekeloze Adonis toch weer met zijn jachthonden op zoek 
naar wild. Hij wordt aangevallen door een wild zwijn en sterft. Bij een weergave van Venus en Adonis 
staat er vrijwel altijd minimaal één hond op het schilderij. De meest populaire weergave van Adonis 
met zijn honden is het moment dat Venus hem waarschuwt en wil tegenhouden om te gaan jagen 
terwijl de honden al enthousiast klaar staan om te vertrekken (Hall, 1993).  
 
De speer 
De speer is Adonis zijn wapen tijdens de jacht. Ook de speer is een onderdeel van het beroemde 
‘’waarschuw-moment’’ van Venus. Terwijl de honden willen vertrekken, Venus Adonis niet wil laten 
gaan, staat Adonis zelf al klaar met zijn speer om te vertrekken (Hall, 1993).  
 
De parel sierraden 
Venus draagt een parelketting en een parel als oorbel in het werk van Van Haarlem. De parel is een 
van de attributen van Venus, deze wordt niet zo snel vermeld in haar lijst van vele attributen, maar ze 
wordt er wel regelmatig mee weergegeven. De parel is gelinkt aan haar geboorte. Als Venus wordt 
geboren uit het water valt er een traan in het water en vormt een parel. De parel werd regelmatig 
door jonge bruidjes gedragen, zodat zij tijdens hun huwelijk nooit zouden moeten huilen, want ze 
zouden de traan van Venus dragen (Barratt, 2015).  
 
Het vrouwelijk naakt 
Gezien Venus de godin is van de schoonheid en de liefde en dan vooral de erotische liefde, was dus 
niet vreemd om haar lichaam weer te geven om te laten zien dat zij het ultieme schoonheidsideaal is 
van een vrouw . Venus gaf niet zo veel om trouw zijn in het huwelijk. Zo kwam zij regelmatig in conflict 
met de godin van de huwelijksband ‘Hera’ (Houtzager, 2003).  
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2.4 Venus en Adonis, Peter Paul Rubens 
 
De honden 
Voor een iconografische uitleg over de honden zie ‘2.3 De hond, Iconografische analyse ‘Venus en 
Adonis’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’.  
 
De speer 
Voor een iconografische uitleg over de speer zie ‘2.3 De speer, Iconografische analyse ‘Venus en 
Adonis’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’. 
 
De hoorn 
Wanneer Adonis gaat jagen draagt hij een jachthoorn bij zich (Hall, 1993). De hoorn hangt in het 
schilderij van Rubens over zijn rechter schouder en is zichtbaar aan zijn linkerzijde.  
 
De parel oorbel 
Voor een iconografische uitleg over de parel oorbel zie ‘2.3 De parel sierraden, Iconografische analyse 
‘Venus en Adonis’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’. 
 
Het gevleugelde jongetje 
Het gevleugelde jongetje staat voor ‘Cupido’, ook wel ‘Eros’ of ‘Amor’ genaamd. Cupido is net als zijn 
moeder de god van de erotische en lichamelijke liefde. Cupido is het zoontje van Venus en de 
oorlogsgod Ares, haar minnaar. In de Romeinse tijd ontstaat Cupido zijn weergave zoals in het 
schilderij van Rubens; een jongetje met vleugels, gewapend met pijl en boog. Zijn pijlen hadden 
verschillende functies. De pijlen met een gouden punt zouden ervoor zorgen dat mensen hopeloos 
verliefd worden op elkaar, terwijl de pijlen met een loden punt ervoor zorgen dat men zich afkeert van 
de liefde (Houtzager, 2003).  
 
De houder met pijlen & boog 
De houder met de pijlen en de boog in het schilderij verwijzen naar het gevleugelde jongetje ‘Cupido’. 
De pijl en boog is het wapen van Cupido om te zorgen dat men liefheeft of een afkeer voor elkaar 
creëert (Houtzager, 2003).  
 
Het vrouwelijk naakt 
Voor een iconografische uitleg over het vrouwelijk naakt zie ‘2.3 Het vrouwelijk naakt, Iconografische 
analyse ‘Venus en Adonis’; Cornelis Cornelisz. van Haarlem’. 
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LEVENSLOOP 

 
3.1 Cornelis Cornelisz. van Haarlem 
Cornelis Cornelisz. van Haarlem is een Nederlandse kunstenaar geboren 1562 in de stad Haarlem 

binnen een welgesteld katholiek gezin. Eind zestiende eeuw komen er veel Zuid-Nederlandse 

immigranten naar Haarlem, door hun kennis en arbeiderskracht bloeit Haarlem helemaal op. De 

textielnijverheid, bierbrouwerijen en scheepvaart groeit enorm (Erftemeijer, 2014). In ca. 1572 – 1573 

verlaat Van Haarlems vader, de stad Haarlem en blijft Van Haarlem zelf achter bij de huurder van het 

ouderlijk huis genaamd Pieter Pietersz, een kunstenaar. Na een aantal jaren de basis tot zich te 

nemen, besluit Van Haarlem officieel in opleiding te gaan bij Pietersz. In 1579 reist Van Haarlem naar 

Frankrijk om het tweede gedeelte van zijn opleiding afteronden, echter duurt het niet lang voordat hij 

moest terugkeren in verband met een uitbraak van de pest en besloot daarom naar Antwerpen te 

gaan. Van Haarlem gaat daar in opleiding bij Gillis Coignet een kunstenaar die bekent staat om de 

kleurovergangen door middel van het mengen van kleuren. Van Haarlem neemt deze stijl over in het 

jaar dat hij onder de hoede van Coignet verblijft (Niessen, 2012). In het jaar 1580 verhuist Van 

Haarlem weer terug naar Haarlem om een zelfstandig kunstenaar te worden. Zijn ontmoeting met de 

theoreticus en schilder Karel van Mander is een belangrijk moment binnen zijn carrière. Mander was 

onder de indruk van Van Haarlems werk en vormt jaren later samen met de graveur Hendrick Goltzius 

en Van Haarlem een academie. Deze academie zou de basis legt voor het Hollandse maniërisme 

(Niessen, 2012). Van Haarlem ontwikkelt hierna een goede naam als Haarlemse schilder. Hij is dan ook 

in 1590 ontslagen van zijn dienstplicht voor de burgerwacht, om meer opdrachten van de stad 

Haarlem te volbrengen. Met de stad Haarlem als opdrachtgever, kan hij zich een werkplaats inclusief 

leerlingen en assistenten veroorloven. Vanaf 1600 worden de aantal opdrachten voor Van Haarlem 

minder. De kerk als opdrachtgever valt weg in die tijd en de rijke burgers, de grote opdrachtgevers, 

zijn geïnteresseerd in kunstwerken die meer voor decoratie dienen zoals taferelen uit het dagelijks 

leven en zeestukken. Van Haarlems voorstellingen en vormgeving past hij niet aan naar gelijk de 

interesse van de markt, echter neemt hij wel vanwege de vrije markt de kans om meer naakt en 

tronies te schilderen (Niessen, 2012). Tronies zijn werken om gelaatsuitdrukkingen te oefenen (Alba, 

2008). In 1638 sterft Van Haarlem als een welgestelde kunstenaar en wordt tegen het hoogste bedrag 

begraven in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem (Niessen, 2012). 

 
3.2 Peter Paul Rubens 

Peter Paul Rubens is in 1577 in Siegen te Duitsland geboren. Ondanks zijn geboorteplaats wordt 
Rubens wel beschouwd als een Vlaamse kunstenaar. De ouders van Rubens, Jan en Maria Rubens 
vluchten negen jaar voor de geboorte van Rubens uit Antwerpen, omdat Jan medeleven toont 
tegenover protestanten. Toen Rubens tien jaar was, overlijdt zijn vader en keert hij met zijn moeder, 
oudere zus en broer in 1587 terug richting Antwerpen. Dit was mogelijk doordat zijn moeder 
verzoening had gezocht bij de katholieke Kerk en deze had gekregen. Rubens leert Antwerpen pas 
kennen vanaf zijn tiende levensjaar, maar voelt en benoemt zichzelf tot een echte Antwerpenaar 
(Wedgwood, 1977). Antwerpen is in de tijd dat Rubens zijn ouders moesten vluchtten één van de 
grootste steden ter wereld, niet alleen door de grote geldmarkt die in Antwerpen plaatsvond, maar 
ook doordat het een enorme handelsstad was. Antwerpen ligt aan de rivier de Schelde, waar een 
ruime haven is, zo ruim dat het bijvoorbeeld de handelswaar van heel Duitsland ontving. Als Maria 
Rubens terugkeert met haar kinderen is de stad helemaal verandert door de gedeeltelijke bezetting 
van de Spanjaarden en de opstand die hiertegen plaatsvindt. Rubens groeit op in en Antwerpen dat 
langzaam weer heropgebouwd moest worden en opbloeien tot wat het ooit geweest was. Rubens 
start zijn studie aan de school van Rombout Verdonck, hier ontmoet hij Baltasar Moretus, de kleinzoon 
van het hoofd van de beroemde drukkerij Plantijn. Zijn schoolcarrière duurt echter niet lang, want 
Rubens wordt door geldzaken binnen het gezin verplicht om zichzelf te onderhouden op dertien jarige 
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leeftijd. Zijn moeder plaatst hem wel als page in de huishouding van een gravin, zo is er voor hem een 
mogelijkheid om in de toekomst een rol te spelen binnen staatszaken. Door deze ervaring start zijn 
politieke carrière (Wedgwood, 1977). Rubens wil echter graag in de leer bij een kunstenaar, na een 
opleiding van korte duur bij Tobias Verhaecht, gaat hij in de leer bij Adam van Noort, een kunstenaar 
waar hij vier jaar in de leer is tot hij wisselt van meester en in de leer gaat bij Otto van Veen. Otto van 
Veen, ook wel ‘Vaenius’ genaamd, heeft gestudeerd in Italië en is een groot Antwerps kunstenaar. Hij 
staat vooral bekend om zijn symbolen kennis, wat in deze tijdsperiode enorm belangrijk is in zowel 
religieuze werken, maar ook in bijvoorbeeld portretten. Tijdens Rubens zijn leerperiode bij Vaenius 
maakt hij zich bekend met allerlei soorten symbolen. In 1598 wordt Rubens aangenomen als meester 
bij het St. Lukas Gilde, de Antwerpse vereniging van kunstenaars en handwerklieden. Hij heeft zeker 
aanzien, want krijgt zelfs een leerling toegewezen. In 1600 vertrekt Rubens richting Italië. Rubens 
bestudeert onder andere de kunstenaars Titaan, Tintoretto, Raphaël en Michelangelo. Rubens vindt 
veel inspiratie tijdens zijn reizen door Italië en ontvangt meerdere opdrachten, maar in 1608 keert hij 
terug naar Antwerpen in verband met de gezondheid van zijn moeder. Zijn moeder sterft voor hij weer 
thuis is. In 1609 trouwt hij met zijn eerste vrouw Isabella Brant en start zijn eigen atelier in Antwerpen. 
Tijdens zijn leven trouwt Rubens twee maal en is hij vader van acht kinderen (Wedgwood, 1977) In zijn 
atelier schildert hij veel beroemde kunstwerken en leidt hij meerdere leerlingen op. Een van zijn meest 
succesvolle leerlingen heet Anthonie van Dyck. Er is soms verwarring of een schilderij tot van Dyck of 
tot Rubens behoort doordat Rubens wel eens de gewoonte had om de werken van zijn leerlingen 
nogmaals te bekijken en er overheen te schilderen. In 1620 vertrekt van Dyck richting Engeland en zou 
Rubens minder gebruik hebben gemaakt van assistenten om zijn werk te voltooien. In 1626 sterft zijn 
vrouw Isabella, Rubens is er kapot van en vertrekt een jaar later richting Holland. In Holland 
bewondert hij de Utrechtse kunstenaar Hendrick Terbrugghen, maar ook de Haarlemse kunstenaar 
Frans Hals. Hij keert na zijn verblijf in Holland terug naar Antwerpen en komt weer in contact met Van 
Dyck, maar het duurt niet lang voor hij weer vertrekt, dit keer richting Engeland. In 1630 keert hij weer 
terug naar Antwerpen en hervat onderbroken kunstwerken. In 1630 krijgt Rubens een nieuwe leerling 
genaamd Adriaan Brouwer, een Haarlemse schilder die wordt geassocieerd met de kunstenaar Frans 
Hals. Rubens ontwikkelt in de daaropvolgende jaren reuma in onder andere zijn handen, maar blijft 
schrijven en schilderen. Hij sterft uiteindelijk in 1640 aan de gevolgen van zijn reuma, zijn hart begaf 
het. Hij is begraven in zijn parochiekerk van St. Jacob te Antwerpen. Er zouden meer dan vijfhonderd 
missen in kerken en kloosters in de Nederlanden gehouden zijn, waar schilderijen van Rubens hingen. 
Zijn tweede vrouw Hélène Fourment liet een herdenkingskapel bouwen in de St. Jacob kerk met een 
schilderij dat Rubens had aangewezen en voltooid vlak voor hij stierf (Wedgwood, 1977).   
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KUNSTPERIODE 

 
4.1 Hoge Renaissance 
In de renaissance (ca. 1450 – 1550) komt niet God centraal te staan, maar de mens. Personen die 
worden weergegeven in beeldhouwwerk, bouwkunst en beeldende kunst worden persoonlijkheden. 
Portretten van opdrachtgevers worden voor het eerst geschilderd en de kunstenaar is vrij om zich te 
scholen in verschillende kunstvormen. Binnen de beeldende kunst is het streven naar evenwicht en 
harmonie in vorm, kleur en compositie het doel en dat zie je terug in de kunstwerken (Boermans, 
2008) Vanuit de renaissance ontstaat de hoge renaissance, een stijl die Honour en Fleming (2013) 
beschrijven als: 
 
‘een kunst van serene en verheven opvattingen, van grote maar beheerste energie en, bovenal, van 
een klassiek evenwicht. Zij werd geschapen door een klein aantal kustenaars van buitengewoon 
formaat – buitengewoon zowel voor hun tijd als voor de onze - … problemen waarmee vroegere 
kunstenaars geen raad hadden geweten, werden door hen moeiteloos opgelost. In hun werk wordt de 
artistieke vorm altijd op schitterende wijze aan de intellectuele inhoud aangepast.’ (Honour & 
Fleming, 2013). 
 
In de hoge renaissance wordt er heel wiskundig naar beeldende kunst gekeken. De werken worden 
gemaakt met een wetenschappelijke blik. Het beste voorbeeld van een kunstenaar die deze kijk 
toepast is Leonardo da Vinci (ca. 1452 – 1519). Als het doel binnen de renaissance ‘evenwicht en 
harmonie in vorm, kleur en compositie’ is, dan heeft da Vinci dat bereikt.  
 
4.2 Maniërisme 
Uit de hoge renaissance ontstaat het ‘maniërisme’ (ca. 1520 – 1580). Deze stijl komt van het Italiaanse 
woord ‘maniera’, oftewel het Nederlandse woord ‘manier’. Het woord ‘maniera’ wordt in de zestiende 
eeuw in geschriften regelmatig gebruikt om de sociale omgang met kunst te beschrijven op twee  
punten; Een stijlgevoel, stijl oftewel manier van werken aanduiden binnen de kunst dat Honour en 
Fleming omschrijven als: ‘’de hooggeprezen eigenschap stijlgevoel, waaruit ongedwongen 
omgangsvormen, virtuositeit, welbespraaktheid en verfijning voortvloeiden.’’, (Honour & Fleming, p. 
497, 2013). 
 
Het woord ‘maniëristisch’ wordt in de zeventiende eeuw echter gebruikt om kunstenaars aan te 
duiden die met heftige kleuren werken en figuren met een vreemd perspectief weergeven. In de 
zeventiende eeuw was het geen compliment om tot het maniërisme te behoren, het zou ‘geknutseld’ 
en ‘oververfijnd’ zijn .  Er is dus een verschil in context tussen de zestiende eeuw en de zeventiende 
eeuw betreft het woord ‘maniërisme’, maar het maniërisme is wel ontstaan uit de hoge renaissance 
en staat bekent als een ‘elitaire kunst’, een ‘stijlvolle stijl’ die volgens Honour en Fleming: ‘’de 
esthetische theorieën van de zestiende eeuw illustreert.’’, (Honour & Fleming, p. 497, 2013) 
 
4.3 Barok 
De barok (ca. 1600 – 1750) is een kunststijl die ontstaat in Rome, in Italië en vooral door de kerk en de 
adel wordt gebruikt om hun macht aan te tonen. De overdadige vormgeving, pracht en praal en 
overdadigheid in emoties is kenmerkend voor deze stijl. Een ander herkenbaar aspect is het sterke 
licht-donker contrast dat vaak voorkomt in de barok (Boermans, 2008). Volgens Honour en Fleming 
(2013) is het onderscheiden van de barok met andere zeventiende-eeuwse stijlen, zoals bijvoorbeeld 
het ‘classicisme’, niet eenvoudig en zijn er zoveel overeenkomsten dat het makkelijker is om de kunst 
van de zeventiende eeuw als geheel te beschouwen. In de Nederlanden zijn Peter Paul Rubens en 
Rembrandt van Rijn de grote barok meesters. In de huidige maatschappij is Rubens de meester van 
België en Rembrandt van Nederland. 
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Mijn onderzoek schrijven heeft veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Aan de start van mijn 
afstudeerjaar wist ik al snel wat het onderwerp van mijn onderzoek moest worden. Mijn plan van 
aanpak stond hierdoor, op de probleemstelling na, snel op papier. Na hard werken, veel lezen en 
overleggen met zowel mijn begeleidster en andere buitenstaanders, heb ik uiteindelijk de 
probleemstelling kunnen schrijven. Na een goedkeuring van mijn plan van aanpak moest mijn 
onderzoek toch een beetje veranderen. Gelukkig kon ik een rode draad voor mijzelf leggen waardoor 
ik aan de slag kon. De keuze om voor een iconografische analyse te gaan was zeker de juiste. Hierdoor 
heb ik mijn kritische en onderzoekende houding gericht op vakinhoudelijke vernieuwing en doorgroei 
enorm ontwikkeld. Via het iconografische onderzoek ben ik namelijk op een overzichtelijke wijze tot 
meer informatie gekomen die mijn beroepsvisie vanuit een cultureel-maatschappelijke dimensie heeft 
veranderd. Deze visie, waarmee ik wil zeggen dat ik meer inzicht heb in de complicaties die komen 
kijken bij het behandelen van kunstperiodes versus tijdsperiodes, heb ik kort kunnen toepassen tijdens 
mijn stage in het Frans Hals Museum. Ik hoop dan ook via mijn onderzoek de lezer inzicht te tonen in 
de ontwikkelingen van kunst en de relatie van kunst met de samenleving. Kunst ontwikkelt zich door 
de jaren heen, maar wat zorgt voor die ontwikkeling en hoe kunnen wij in het heden overzicht krijgen 
op het verleden van de kunsten? 
 
Ik had heel graag meer onderzoek willen doen naar de verschillende kunstperiodes in de Gouden 
Eeuw, meerdere werken willen analyseren van mijn gekozen kunstenaars (en andere kunstenaars), 
dieper willen ingaan op hun levensloop en de kunstwerken uitgebreider in hun tijdsperiode 
behandelen. Met andere woorden, de iconologische fase heeft naar mijn idee niet genoeg ruimte 
gekregen binnen dit onderzoek. Er valt voor mij persoonlijk nog zo veel te ontdekken en aangezien 
alles in verband is met elkaar, is het jammer dat er niet de ruimte was om dit uitgebreider te 
behandelen binnen dit onderzoek. Er is dus nog genoeg ruimte voor vervolgonderzoeken. Voor mijn 
huidige onderzoek heb ik betreft bronnen, oftewel theorieën, ervoor gekozen om het bij vrij globale 
boekenbronnen te houden. Ik heb uiteindelijk geen gebruik gemaakt van de Universiteitsbibliotheken 
of bibliotheken van musea buiten het Frans Hals Museum. Naar mijn mening had ik binnen dit 
onderzoek genoeg bronnen en informatie om mijn kern vorm te geven en de lezer te informeren en te 
interesseren binnen dit onderwerp. Het gebruik van culturele, kunsthistorische en actuele vakkennis 
binnen mijn discipline zat, binnen de grootte van dit onderzoek, wel goed. Echter zou ik voor een 
groter onderzoek of vervolgonderzoeken wel graag gebruik willen maken van Universiteitsbibliotheken 
of andere musea bibliotheken. Tevens had ik ook graag echte kenners binnen dit onderwerp willen 
interviewen. Het onderzoek zou dan misschien niet meer onder een literatuuronderzoek vallen, maar 
de bijdrage die een kenner kan leveren, is het naar mijn mening waard om voor vervolgonderzoeken 
verder te gaan dan een literatuuronderzoek.  
 
Persoonlijk heb ik enorm veel geleerd van dit onderzoek, niet alleen over het onderwerp, maar ook 
over mijn eigen presteren. Op interpersoonlijk vlak heb ik mijzelf dan ook ontwikkeld als 
kunsthistoricus, start bekwaam kunstdocent en afstuderende student. Ik heb zo veel geleerd over de 
beeldende kunst in de zeventiende eeuw, iconografisch onderzoek, de symboliek en de buitenstaande 
ontwikkelingen die invloed hebben op een kunstwerk. Mijn interesse binnen dit onderwerp is alleen 
maar groter geworden door dit onderzoek. 

 


