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KU NST EN RECHTSPR A A K
IN DE N EDERL A N DEN
(14 5 0 -1 6 5 0)
Recht en onrecht behoren tot de meest prominente thema’s in de bloeiperiode van de Nederlandse kunst: de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw.
De hertogen van Bourgondië willen een politieke eenheid maken van hun bezittingen in de Nederlanden. Dat zorgt voor ingrijpende veranderingen in het rechtssysteem. Er komen centrale
instellingen, zoals de Grote Raad van Mechelen. Die beperken het gezag van de lokale rechtbanken. De rechtspraak wordt professioneler, maar ook omslachtiger en minder toegankelijk.
De ontdekking van de Nieuwe Wereld, de Nederlandse Opstand en de Spaanse Inquisitie gaan
gepaard met een ongeziene gruwel. Anderen en andersdenkenden worden zwaar bestraft.
Zowat alle belangrijke schilders uit deze periode, van Rogier van der Weyden tot Antoon van
Dyck en Rembrandt, behandelen recht, onrecht en rechtspraak in hun werk. Ze halen inspirerende voorbeelden van rechtvaardig gedrag uit Bijbelverhalen, allegorieën, mythologie en
geschiedenis. Hun kunstwerken tonen hoe misdaad wordt bestraft en brengen troost voor
onrecht. Eigentijdse misbruiken worden bespot en aangeklaagd. De kunst van recht en onrecht
tooit stadhuizen en kerken en dringt ook door in de privésfeer, vooral via boeken en prenten.

1. Maarten de Vos

De vierschaar van de Brabantse Munt in Antwerpen
1594 – KBC Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen
© KBC Antwerpen Snijders&Rockoxhuis

V ROU W E JUSTITI A

Dit is als het ware een inleiding in de rechtsiconografie van de zestiende eeuw. Centraal
staat vrouw Justitia; links zien we Mozes en de Byzantijnse keizer Justinianus, rechts
de Romeinse koning Numa Pompilius en naast hem wellicht Plinius de Oudere.

Geen enkel beeld is zo nauw verbonden met het idee van het recht als Vrouwe Justitia. Niet

Mozes, Justinianus en Numa speelden een belangrijke rol in het op schrift stellen van het

toevallig staat ze prominent in het midden op het schilderij van Maarten de Vos.

recht. De auteur Plinius schreef over het ontstaan van het geld. Het waren exemplarische

Al sinds de oudheid is ze een belangrijke deugd en inspiratie voor het menselijk handelen.

voorbeelden voor de heren op de achtergrond. Dat waren leden van de rechtbank van de

Vanaf de zestiende eeuw verpersoonlijkt ze ook de rechtspraak zelf. Tot vandaag pronkt

Brabantse Munt, die toezag op financiële aangelegenheden in Brabant. Dit schilderij hing

Justitia op gerechtsgebouwen in heel de westerse wereld.

in hun rechtszaal.

Justitia is een allegorische figuur. Haar uiterlijk en attributen zeggen iets over hoe recht
en rechtspraak worden bekeken. De weegschaal verwijst naar het zorgvuldig tegen elkaar
afwegen van voor- en tegenargumenten. Het zwaard symboliseert doortastendheid. De
blinddoek geeft aan dat Justitia oordeelt zonder onderscheid.
Deze attributen zijn niet uniek voor Justitia. We vinden ze ook terug bij christelijke figuren als
Judith, Synagoga of de aartsengel Michaël. De betekenis van Justitia ligt ook niet helemaal
vast. Zo stond de blinddoek oorspronkelijk voor het verhinderen van de rechtspraak.

Detail:
Mozes houdt de stenen tafelen vast met de Tien Geboden. De tekst daarop is gesteld in
het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament. Het gaat hier bovendien
om echt, foutloos Hebreeuws. De Vos kreeg hiervoor wellicht de hulp van Ludovicus
Nonnius, een tot het katholicisme bekeerde sefardische Jood in Antwerpen.

2. Robert Péril

Stamboom van het Huis van Habsburg:
de vier kardinale deugden
1540 – Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Tussen de takken van een boom zitten de vier kardinale deugden. Justitia (Rechtvaardigheid) zit linksboven en is herkenbaar aan haar zwaard en weegschaal. Prudentia
(Wijsheid) houdt rechtsboven haar boek en spiegel vast. Linksonder zie je Fortitudo of
Kracht met de leeuw, en rechtsonder herken je Temperantia (Gematigdheid) aan de
verstrengelde slangen. Dit is het bovenste blad van de 21 bladen tellende stamboom van
het Huis van Habsburg. Hun wapenschild prijkt dan ook centraal in de boomtop.
Vorstenhuizen legitimeerden zich door hun afkomst zo ver mogelijk terug te voeren,
vaak tot een legendarische heerser. In dit geval is dat de Frankische koning Pharamond.

3.

Justitia
In: Gregorius Reisch, Margerita philosophica, fol. 312v
1505 – Universiteitsbibliotheek Gent
© Universiteitsbibliotheek Gent, BHSL.HS.0007

Op een troon zit een vrouw met een zwaard en een boek in haar handen. Volgens het
bovenschrift gaat het om Justitia, hier nog zonder haar typische blinddoek. Ze wordt geflankeerd door twee exempla justitiae of voorbeelden van gerechtigheid: links het oordeel
van Salomon, rechts dat van Trajanus. Beide verhalen ontmoet je verderop in de tentoonstelling. Dit is een afbeelding uit de Margerita Philosophica, een handboek filosofie. Deze
versie van het boek is bijzonder vanwege de paginagrote verluchtingen. Ze stellen onder
andere de kardinale deugden voor en dan mag Justitia natuurlijk niet ontbreken.

Detail:
Op een subtiele manier schept de kunstenaar eenheid tussen de verschillende taferelen
op dit blad. Zo draagt Salomon, net als Vrouwe Justitia, een goudkleurig gewaad
afgeboord met hermelijn. Ook het rode baldakijn van Justitia’s troon keert terug op het
tafereel over Salomon. Traditioneel wordt de rechter of degene die rechtspreekt onder
een baldakijn voorgesteld. Zo wordt Salomon op deze prent rechtstreeks met de deugd
Justitia geassocieerd.

4. Manselmeester en Simon Marmion

6.

De vier kardinale deugden

Justitia en Prudentia

In: Jean Mansel, La fleur des histoires, 1454 en 1467, fol. 448v
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel

In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Leuven: Jan Maes, 1605, titelpagina
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Leuven

Jean Mansel was functionaris aan het Bourgondische hof. Hij compileerde verschillen-

In de zestiende en zeventiende eeuw stelden steeds meer intellectuelen zich vragen bij de

de historische teksten tot een wereldgeschiedenis: La fleur des histoires. Het boek was

eeuwenoude deugdenleer van de middeleeuwse scholastiek. Die was gebaseerd op strikte

razend populair. Dit rijkelijk verluchte exemplaar behoorde toe aan de Bourgondische

trouw aan gezaghebbende teksten. In De justitia et jure (over rechtvaardigheid en recht)

hertog Filips de Goede. Op deze miniatuur zitten de vier kardinale deugden elk onder een

vraagt de jezuïet Leonardus Lessius zich af hoe de traditionele, kerkelijke leer te rijmen

baldakijn. Van links naar rechts zie je: Justitia met weegschaal en zwaard, Temperantia

valt met een bloeiende handel. Hij legt de nadruk op redelijkheid en evenwicht bij

met zeef op een zak geld, Prudentia die een kistje bewaakt en Fortitudo met toren, die

handelstransacties. Daarom kijkt Justitia op dit voorblad naar haar weegschaal. Lessius

een draak in bedwang houdt. De miniaturen in dit luxehandschrift zijn van de beroemde

maant ook aan tot voorzichtigheid en wijsheid, wat verklaart dat Prudentia met haar

Simon Marmion en van een miniaturist die de Manselmeester wordt genoemd.

spiegel een even prominente plaats krijgt als Justitia. De andere kardinale deugden
(Kracht en Gematigdheid) zijn kleiner afgebeeld.

5. Jacob Matham (toegeschreven aan), Hendrick Goltzius (naar)

De zeven deugden
1588 – Rijksmuseum, Amsterdam
Deze elegante vrouwen stellen de zeven deugden voor, met hun symbolische attributen.
We zien van links naar rechts: Hoop (Spes) met boeien, Wijsheid (Prudentia) met spiegel
en slang, Geloof (Fides) met kruis en kelk, Naastenliefde (Caritas) met twee kindjes,
Rechtvaardigheid (Justitia) met weegschaal en zwaard, Kracht (Fortitudo) met zuil, en
Gematigdheid (Temperantia) die water in de wijn doet. Hoop, Geloof en Naastenliefde
zijn de theologische deugden. Wijsheid, Kracht, Gematigdheid en Rechtvaardigheid zijn
de kardinale deugden. Justitia, die al sinds Aristoteles vaak als de belangrijkste deugd
wordt beschouwd, torent net boven de anderen uit.

7. Peter Paul Rubens

8.

Astraea, Prudentia en Cornucopia

Judith onthoofdt Holofernes

In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Antwerpen: Officina Plantiniana,
1621, titelpagina
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Leuven

17e eeuw – Grootseminarie, Mechelen

© KU Leuven Bibliotheken – Maurits Sabbebibliotheek, 2-002654/D

Een jonge vrouw, getooid met juwelen en verleidelijke gewaden, houdt in haar rechterhand een zwaard en in haar linker een afgehakt hoofd. Dit is een scène uit het Oude
Testament: de Israëlische Judith heeft de Assyrische opperbevelhebber Holofernes verleid

In 1617 ontwerpt Rubens een nieuw voorblad voor De justitia et jure. Hij beeldt Justitia

en in zijn legertent onthoofd. Hij moet boeten voor de hardvochtige belegering van haar

af als Astraea. Zij is de Griekse godin van de rechtvaardigheid en wordt geassocieerd met

thuisstad, Betulia. Judith vertoont hier heel wat gelijkenis met Justitia. Beiden worden

het sterrenbeeld Maagd. Hier staat ze tussen de sterrenbeelden Leeuw en Weegschaal,

ook steevast afgebeeld met een zwaard als attribuut. Of het bloedige oordeel van Judith

ook symbolen van het recht. De leeuw wordt geassocieerd met krachtdadige justitie. Links

rechtvaardig is of niet, kan voer zijn voor discussie.

zien we Voorzichtigheid (Prudentia) met een slang. De veelborstige Overvloed of Cornucopia draagt een hoorn des overvloeds.

Detail:

9. Maarten van Heemskerck

Justitia

Volgens Lessius moet de mens trachten zijn driften in bedwang te houden. Daarom zien
we onder de deugden twee geketende personificaties. Links zit Blind Geweld, rechts zit
Lust, voorgesteld als een sater. Bij de voorstelling van Blind Geweld valt op dat de blinddoek, net zoals bij sommige vroege voorstellingen van Justitia, een negatieve connotatie
krijgt. Deze personificatie staat ook op het schilderij van Maarten de Vos voor de

1556 – Städel Museum, Frankfurt am Main

Brabantse Munt.

blinddoek van Justitia is door de jaren heen geëvolueerd van een negatief naar een positief

Deze vrouwelijke personificatie met zwaard, weegschaal en blinddoek is vlot herkenbaar als Justitia. Met de blinddoek is echter iets merkwaardigs aan de hand. Die is half
doorzichtig, zodat we de contouren van Justitia’s ogen doorheen de stof kunnen zien. De
symbool, maar lijkt hier nog een dubbele lading te dragen. Leverden dubbelzinnigheden
als deze interessante gespreksstof?

10. Meester van de (Brugse) Legende van de heilige Ursula

13 – 14.

De Synagoge

Allegorie van gerechtigheid

1482 – Groeningemuseum, Brugge

17e eeuw – Musée départemental de Flandre, Kassel

Deze geblinddoekte dame doet denken aan Vrouwe Justitia, maar ze is het niet. Dit is de

Gerechtigheidstafereeltjes maakten vaak deel uit van een groter, decoratief geheel.

personificatie van de Synagoge, het gebedshuis van de joden, en het Oude Testament. In

Meestal is dat geheel door de jaren heen verloren gegaan. Deze twee paneeltjes zaten in

de ene hand heeft ze een gebroken speer met vaandel, in de andere de stenen tafelen, die

het houtwerk van het Kasselrijhuis in Kassel, Frankrijk. Het ene paneel toont een

haar bijna ontglippen. De tegenpool van deze Synagoge is Ecclesia, de christelijke kerk, en

dynamische Justitia met smalle blinddoek, weegschaal en zwaard. Op het andere paneel

het Nieuwe Testament. Zij kijkt steevast met een heldere blik vooruit, terwijl de Synagoge

omhelst Justitia de Vrede (Pax) met palm. Haar zwaard heeft Justitia op de grond

in het verleden leeft, blind en met het hoofd naar beneden. In deze context heeft de blind-

geworpen. Waar gerechtigheid vrede heeft gebracht, zijn wapens overbodig.

doek dus een negatieve connotatie.

15. Albrecht Dürer (toegeschreven aan)
11.

Heilige Michaël als zielenweger
16e eeuw – Privéverzameling, Nederland
De attributen van Vrouwe Justitia zijn er niet zomaar gekomen. Voor de weegschaal en

Een nar bindt Justitia de blinddoek om
In: Sebastian Brandt, Navis stultorum, oft, der sotten schip.
Antwerpen: Jan van Gelen, 1584, p. 144
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen

het zwaard is de traditionele uitbeelding van de aartsengel Michaël zeker een inspiratie-

Justitia, herkenbaar aan haar weegschaal en zwaard, wordt verblind door de nar, de

bron geweest. Bij het Laatste Oordeel weegt hij met zijn weegschaal de goede en slechte

zotheid. Dit is een van de oudste voorstellingen van Justitia met de blinddoek, die hier

daden van het individu tegen elkaar af. Als het slechte te zwaar doorweegt, moet de ziel

duidelijk nog een negatieve connotatie heeft. In Das Narrenschiff neemt Sebastian Brandt

onvermijdelijk naar de hel. Met zijn zwaard scheidt Michaël de zielen of gaat hij Satan

de wantoestanden van zijn tijd op de korrel. Deze prent is een illustratie bij zijn kritiek

te lijf. In deze beeldengroep is de duivel voorgesteld als een monsterlijke draak die door

op eindeloze, onnuttige en dure processen. Op de vloer liggen hekels, een soort kammen

Michaël verpletterd wordt.

om wol of vlas te bewerken. Ze verwijzen naar het gezegde ‘iemand over de hekel halen’,
kwaadspreken over iemand.

12.

Allegorie van vrede en gerechtigheid
ca. 1580 – Privéverzameling, België
De voorstelling van Justitia en Pax die elkaar kussen, gaat terug op psalm 85 (vers 11):
‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’
We herkennen Justitia’s zwaard en de olijftak van de Vrede (Pax), maar beide attributen
bevinden zich bij de vrouw links. Welke personificatie is dan Gerechtigheid en welke Vrede? Een intrigerend vraagstuk en voer voor boeiende gedachtewisselingen. Schilderijen als
dit waren dan ook populair in geleerde, humanistische kringen.

16. Johann Theodor de Bry, Maarten van Heemskerck (naar)

Justitia valt van een steigerend paard
1611 – Rijksmuseum, Amsterdam
Vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal zit omgekeerd op een steigerend paard en
dreigt op de grond te belanden. Dit is een zogenaamd embleem: een prent vergezeld van
een motto en een subscriptio of kort gedicht. Zoals steeds bij een embleem, is de boodschap sterk moraliserend. Het onderschrift, dat hier verdwenen is, vergelijkt de wereld
met een steigerend paard dat niets moet weten van wat hem belemmert. In een wereld
waar iedereen louter zijn eigenbelang en onbelemmerde vrijheid nastreeft, komen wetten
en rechtvaardigheid in het gedrang.

17. Hermann tom Ring (toegeschreven aan)

Allegorie van de trouweloosheid
16e eeuw - Museum van de stad Brussel - Broodhuis, Brussel
© Museum van de stad Brussel - Broodhuis

Vanaf de zestiende eeuw zien we allerlei varianten op de traditionele voorstelling van Justitia. In dit geval is ze een verleidelijke vrouw met sensuele gewaden en kostbare juwelen.
In haar linkerhand houdt ze een weegschaal. Ze kijkt de toeschouwer frontaal aan, alsof
ze hem met een dringend vraagstuk confronteert. Dit schilderij werd in de negentiende eeuw aan het stadhuis van Brussel geschonken. Nadat het decennialang aan Hubert
Goltzius werd toegeschreven, staat het werk tegenwoordig op het conto van de Westfaalse
meester Hermann tom Ring.

Detail:
De voorwerpen op de weegschaal zijn de sleutel tot het ontcijferen van deze allegorie.
De handjes in de rechterschaal hebben de vorm van een handdruk, een van de oudste
manieren om een overeenkomst te bezegelen. Een vederlicht pluimpje in de andere schaal
weegt echter meer dan de handjes. De schilder stelt zo de lichtzinnigheid aan de kaak
waarmee mensen zich niet houden aan gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken. Deze symboliek gaat terug op een embleem van de Franse humanist Guillaume de la
Perrière.

18.

Koorkap met het Laatste Oordeel
1e helft 16e eeuw – Sint-Amanduskerk, Hooglede
Op de voorkant van dit liturgische gewaad is een reeks scènes geborduurd uit Genesis,

H E T V O O R B E E L D VA N D E
BIJBEL E N DE OUDHEID
Wat is rechtvaardigheid? Het is een vraag die filosofen al sinds de oudheid bezighoudt. Beeldende kunstenaars krijgen de taak om het concept rechtvaardigheid begrijpelijk weer te geven.
Daarvoor maken ze graag gebruik van de Bijbel, of van de oude Griekse en Romeinse cultuur.
Ze vinden er een schat aan sprekende voorbeelden, zoals de oordelen van de Joodse koning
Salomon of van de Romeinse keizer Trajanus.
Er is een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe wet. Vergelijk Mozes met de tafelen
der wet van Philippe de Champaigne met Christus en de overspelige vrouw van Pieter Bruegel
de Oude. Het eerste werk toont de in steen gehakte, onwrikbare voorschriften van de God van
het Oude Testament. De wet is de wet. Bij Bruegel zien we Christus die zijn wet in het zand op
de grond schrijft. Er is ruimte voor mededogen en interpretatie.
Machthebbers brengen zichzelf graag in verband met rechtvaardige figuren uit het verleden.
Op Christus aan het kruis tussen Maria en Johannes van Bernard van Orley herkennen we
Margareta van Oostenrijk als de deugd Caritas of naastenliefde. En op Salomon en de koningin
van Saba van Lucas de Heere heeft Salomon de trekken van Filips II.

het eerste boek van de Bijbel. Ze vertellen het verhaal van de eerste mensen: Adam en Eva
en hun zonen Kaïn en Abel. Het is een verhaal van ongehoorzaamheid tegenover God en
de straf die daar tegenover staat. We zien onder andere God die Adam en Eva verbiedt
om van de boom van goed en kwaad te eten, Eva die dat toch doet, de verdrijving uit het
Paradijs en de moord van Kaïn op Abel.
De achterkant van het gewaad toont in het groot het Laatste Oordeel, de laatste gebeurtenis in de Bijbel. Op die manier benadrukt het gewaad de rol van God als wetgever en
rechter doorheen de geschiedenis van de mensheid.

19. Peter Paul Rubens en atelier

Het oordeel van Salomon
ca. 1613-1614 – Museo Nacional del Prado, Madrid
© Museo Nacional del Prado

Het oudtestamentische verhaal (1 Kon. 3:16-28) dat Rubens hier afbeeldt, is een van
de populairste exempla justitiae, voorbeelden van gerechtigheid. Twee samenwonende vrouwen beweren elk de moeder te zijn van een kind. Een tweede kind is overleden.
De vrouwen brengen hun geschil voor koning-rechter Salomon, die beveelt het kind in
tweeën te snijden. De vrouw die hem smeekt dat niet te doen, wordt als de echte moeder
herkend. Rubens legt de nadruk op de gespierde beul, die Salomons gruwelijke bevel
dreigt te voltrekken.

Detail:
Rubens legt in dit schilderij de nadruk op het drama dat zich afspeelt, op de interactie
tussen de personages en de emoties op hun gezicht. Vooral bij de twee zelfverklaarde
moeders is dat frappant. Bittere tranen rollen over de wangen van de echte moeder.
De andere vrouw kijkt haar geërgerd aan.

20. Lucas de Heere

Salomon en de koningin van Saba
1559 – Sint-Baafskathedraal, Gent
Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost

Dit schilderij is een opmerkelijke actualisering van het Bijbelse verhaal over het bezoek
van de koningin van Saba aan koning Salomo. De koningin was toen zeer onder de indruk
van de wijsheid van Salomo. Deze laatste is hier duidelijk afgebeeld met de trekken van
koning Filips II. Het schilderij werd gemaakt door de schilder en dichter Lucas de Heere
ter gelegenheid van het 23e kapittel van het Gulden Vlies, in Gent in 1559. De koningin
van Saba verwijst hier wellicht naar de Nederlanden, die Filips hun rijkdommen aanbieden in de hoop dat Filips daar een rechtvaardig bestuur tegenover zal stellen.

Detail:
De figuur helemaal links op het schilderij is een portret van Viglius Aytta (1507-1577).
Hij was sinds 1543 lid van de Grote Raad van Mechelen. In 1549 werd hij benoemd tot
voorzitter van de Geheime Raad en vijf jaar later van de Raad van State.

21. Bernard van Orley (ontwerp)

Allegorische kruisiging met Misericordia en Justitia
ca. 1523 – Colecciones Reales, Patrimonio Nacional, Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial
Naast Johannes en Maria, rechts van het kruis, staan op dit kruisigingstafereel twee minder courante figuren. Misericordia (Barmhartigheid) knielt om het bloed van Christus in
een kelk op te vangen. Justitia is te herkennen aan haar zwaard, dat ze in de schede steekt.
Ook zij zal haar taak barmhartig uitvoeren. Dit tapijt maakte deel uit van het troonbaldakijn van Margareta van Oostenrijk. Met deze ongewone iconografie wilde ze de kernwaarden van haar beleid benadrukken.

22. Bernard van Orley

24. Philippe de Champaigne

Christus aan het kruis tussen Maria en Johannes

Mozes met de tafelen der wet

ca. 1525 – Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

ca. 1640-1648 – The Schorr Collection, Londen

Margareta van Oostenrijk gaf haar hofschilder, Bernard van Orley, de opdracht deze
kruisigingsscène te schilderen. Net zoals bij het troonbaldakijn benadrukt Margareta de
deugden die ze nastreeft in haar beleid. Aan de hemel zien we links hoe Naastenliefde
(Caritas) zich over enkele kindjes ontfermt. Rechts steekt Justitia het zwaard weer in de
schede. Bijzonder is dat Caritas de trekken heeft van Margareta. Justitia vertoont wellicht
dan weer heel wat gelijkenis met Isabella van Oostenrijk, Margareta’s nichtje: een staaltje
van niet mis te verstane propaganda.

23. Adriaen Collaert, Maarten de Vos (ontwerp)

Offers onder de wet van de natuur, de wet van Mozes en de
wet van het Evangelie
1588 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, EST P° XVI NL - Collaert Dynasty - NHD 1068 - S.IV 86279
(Magazijn - Prentenkabinet)

In het linkerovaal zie je drie oudtestamentische offers, die dateren van vóór Mozes’
wetten. Links staan Noah en zijn familie, rechts Abraham en Isaak, op de achtergrond
Kaïn en Abel. In het centrale tafereel ontvangt Mozes de wet van God op de achtergrond.
Op de voorgrond worden de offerdieren voor het offer van Mozes en Aaron versneden
volgens gedetailleerde regels. In het rechterovaal staat een wet van Christus, het katholieke sacrament van de eucharistie, volbracht tijdens een misviering. Deze prent heeft
een duidelijk contrareformatorische boodschap: de katholieke eucharistie is gestoeld
op oudtestamentische precedenten.

Een man met baard in een rijkelijke, blauwe mantel kijkt de toeschouwer indringend en
medelevend aan. Het is Mozes met de stenen tafelen. Daarop staan de Tien Geboden,
waarin God uiteenzet hoe de mensen moeten leven. Als een opengeslagen wetboek of codex houdt Mozes de tafelen naast zich. De tien geboden zijn weergegeven in de volkstaal,
het Frans. De hand van Mozes en het linkertablet reiken lichtjes over de stenen borstwering. Zo wordt de illusionistische kracht van dit schilderij versterkt. Het werk nodigt uit
tot lezen en bezinnen. De kunstenaar, Philippe de Champaigne, werd geboren en opgeleid
in Brussel, maar werkte vooral in Frankrijk.

25. Jan Brueghel de Oude, Pieter Bruegel de Oude (naar)

Christus en de overspelige vrouw
ca. 1593-1597 – Privéverzameling, België
©Museum Hof van Busleyden, Mechelen, foto Dries Van den Brande

Christus en de overspelige vrouw is een van de weinige schilderijen die Pieter Bruegel de
Oude naliet aan zijn kinderen, die hem nauwelijks hebben gekend. Waarschijnlijk lag dit
precieuze werk zijn zoon Jan na aan het hart. Hij maakte er verschillende kopieën van.
Het is gebaseerd op een passage uit het Evangelie van Johannes (7:53-8:11). Centraal zien
we een elegant geklede dame bang afwachtend naar beneden kijken. Zij wordt van overspel beschuldigd. De Schriftgeleerden en Farizeeën willen haar stenigen, maar Christus
gaat tegen hen in. Links vooraan zien we hem knielen.

Detail:
Verbaasde toeschouwers wijzen naar Jezus, die met zijn vinger in het zand schrijft: ‘Die
sonder sonde is die…’. We willen spontaan aanvullen met ‘werpe de eerste steen’. En
inderdaad, op de grond liggen al enkele keien klaar. Daar zullen ze blijven liggen, want
Christus zal niet toelaten dat de Schriftgeleerden Mozes’ wetten zo strikt toepassen. Het
schilderij van de Champaigne, eerder in deze tentoonstelling, toonde de oude, in steen
gehouwen wet. Daartegenover plaatst Christus hier een nieuwe wet. Die is redelijk, soepel
en veranderlijk. Schuldbewust druipen de omstanders af.

26.

Mozes ontvangt de tafelen der wet
ca. 1475-1525 – Museum Hof van Busleyden, Mechelen
Deze zandstenen console is afkomstig uit het refugium van de Mechelse Sint-Hubertusabdij. Een refugium was een vluchthuis waar de kloosterlingen zich bij gevaar konden
verschuilen. Het ornament dat je hier ziet is een korbeel, een stuk dat het plafond ondersteunde. Triomfantelijk houdt Mozes de stenen tafelen met Gods Wet omhoog. Ze zijn,
zoals de traditie het wil, bovenaan gebogen. Mozes is met hoorntjes afgebeeld, iets wat
teruggaat op een eeuwenoude, foute vertaling van het Hebreeuwse karan. Dat kon zowel
‘gehoornd’ als ‘stralend’ betekenen. Uit de hoekige plooien van Mozes’ gewaad blijkt de
expressiviteit van de gotiek.

27. Hubert en Jan van Eyck (kopie naar)

De ridders van Christus en De rechtvaardige rechters
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Dit is een kopie van twee panelen van het Lam Gods (1432) van Hubert en Jan van Eyck
uit de Sint-Baafskathedraal in Gent. Links zien we de zogenaamde rechtvaardige
rechters, rechts de ridders van Christus. De twee groepen vertegenwoordigen de wereldlijke machten die Christus gaan aanbidden. De ‘rechters’ zijn hier de bestuurders, die
ook rechtspraken. In de gezichten van de rechtvaardige rechters worden weleens eigentijdse machthebbers herkend, zoals de Bourgondische hertog Filips de Goede. Nadat het
paneel in 1934 gestolen was, maakte de schilder Jef Van der Veken in de jaren veertig een
kopie. Daarin gaf hij een van de rechters de trekken van de Belgische koning Leopold III.

28. Jan van der Straet (alias Joannes Stradanus)

De rechtvaardigheid van Trajanus
ca. 1563 – Privéverzameling, België
Bruggeling Jan van der Straet emigreerde naar Italië, latiniseerde zijn naam tot Stradanus en verwierf faam aan het hof van de Medici in Firenze. Deze tekening toont een
in de christelijke wereld zeer populair exemplum. Het verhaal stamt uit de Romeinse
geschiedenis. Haast achteloos wordt een kind door een ruiter van Trajanus’ leger vertrappeld. Beneden op de tekening zie je de moeder naast het lichaampje van haar zoontje. Ze
smeekt Trajanus om gerechtigheid. Daarop laat Trajanus de dader executeren, volgens
verscheidene bronnen Trajanus’ eigen zoon.

29. Maarten de Vos

De laster van Apelles
laatste kwart 16e eeuw – Privéverzameling, Luxemburg
De Romeinse dichter Lucianus beschreef een ingewikkeld, allegorisch schilderij van de
Griekse kunstenaar Apelles. Het werk is verloren gegaan en eeuwenlang hebben schilders
geprobeerd het na te bootsen. Maarten de Vos is de enige schilder uit de Nederlanden die
zich aan een grootschalige, geschilderde versie waagde. Onwetendheid en Achterdocht
adviseren een vorst met ezelsoren. Laster nadert hem met een brandende toorts en sleurt
de beschuldigde voort, nog maar een kind. Laster wordt vergezeld door Verraad, Bedrog
en Nijd, een oude man met een masker. Berouw draagt een zwart kleed en treurt.

Detail:
Een oude man met baard en vleugels houdt een naakte vrouw voor zich. De oude man is
de Tijd, een zandloper zweeft boven zijn hoofd. Hij toont ons zijn dochter, Waarheid. Denk
maar aan het gezegde ‘de naakte waarheid’. De Tijd is door Maarten de Vos toegevoegd, in
de tekst van Lucianus was er geen sprake van. Een geleerd, humanistisch publiek begreep
waarschijnlijk dat De Vos dit tafereel over onrecht een hoopvolle extra dimensie wilde
meegeven: mettertijd komt de waarheid toch aan het licht.

30. Pieter Bruegel de Oude

De laster van Apelles
1565 – The British Museum, Londen
Ook Pieter Bruegel waagde zich aan een versie van Apelles’ werk op basis van de beschrijving van Lucianus. Hij bleef dichter bij de Latijnse tekst dan Maarten De Vos. De figuur
van de Tijd is afwezig en de Waarheid zit hulpeloos in een hoekje, triest aangekeken door
Berouw. De setting is soberder en de figuren zijn minder rijkelijk uitgedost. Bruegel heeft
bovendien de namen van de personificaties toegevoegd. Hij levert, kortom, een leesbare
en getrouwe versie van het thema af. De versie van Bruegel is enkele decennia ouder dan
die van De Vos.

31. Quinten Massijs

Passietriptiek: Ecce Homo
1517 – Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra
© Museu Nacional Machade de Castro, Coimbra - Ecce Homo, Quentin Metsys - Photo:

ZIE DE MENS

José Pessoa - Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica
(DGPC/ADF)

We herkennen opperrechter Pontius Pilatus aan zijn hermelijnen mantel. Hij toont ChrisVoor de christelijke wereld is er lange tijd één gerechtelijke dwaling die alle andere doet

tus, getooid in een mantel en met doornenkroon, aan de joelende menigte. Dit is het rech-

verbleken. De veroordeling en terechtstelling van Christus door de Romeinen wordt

terpaneel van het ‘Passieretabel’ van Quinten Massijs. Hij maakte het voor het klooster

beschouwd als het meest flagrante onrecht uit de geschiedenis.

van Santa Clara in het Portugese Coimbra. Het tafereel speelt zich af in de zestiende eeuw.

Voorstellingen van het lijden en sterven van Christus hebben in de beeldende kunsten vaak
een eigentijdse betekenis. Christus staat voor elke mens die onrechtvaardig behandeld wordt.
Net zo staan de Romeinse soldaten voor alle onrechtvaardige heersers en de Joodse hogepriesters voor alle onbetrouwbare geestelijken. Het Bijbelverhaal is daarom vaak in een eigentijds decor gesitueerd. Let op de zestiende-eeuwse kerktoren in de Ecce homo van Quinten
Massijs. Of op de zeventiende-eeuwse gevel in Rembrandts Christus aan het volk getoond.
Vooral tijdens de eerste eeuwen na Christus zijn nogal wat van zijn volgelingen op een gelijkaardige manier ter dood veroordeeld vanwege hun geloof. We noemen hen martelaren. Eeuwen
later worden ze in de beeldende kunsten nog regelmatig afgebeeld. Wie zelf met onrecht wordt
geconfronteerd, haalt er steun en kracht uit. Maar tegelijk wordt het sterven voor je geloof
verheerlijkt, waardoor de kunstwerken voor ons onwennig actueel aanvoelen.

Dat zie je aan de klederdracht van de personages en de kerktoren op de achtergrond. Door
het lijdenstafereel in de tijd van de toeschouwer te situeren, benadrukt de kunstenaar de
hedendaagse relevantie van het onrecht dat Christus is aangedaan.

Detail:
Dit werk verraadt een duidelijke antisemitische boodschap. De puntige hoeden en vooral
de lange neuzen moeten ons duidelijk maken dat de omstanders en Pilatus joden zijn.
Dat de joden verantwoordelijk waren voor de veroordeling, het lijden en de dood van
Christus, was in de zestiende eeuw nog een wijdverbreid idee. Groteske, karikaturale voorstellingen zoals deze zetten die gedachte kracht bij. Dit geloof legitimeerde het wantrouwen en racisme tegenover de joden en dat zou nog eeuwenlang doorgaan.

32. Nicolas van der Veken (toegeschreven aan)

Christus op de koude steen
2e helft 17e eeuw – Katelijnekerk Mechelen
Deze Christus doet door de gedetailleerde uitwerking en de polychromie akelig realistisch
aan. Talrijke bloeddruppeltjes parelen op zijn lichaam. De voorstelling van Christus op
de koude steen gaat terug op een apocriefe episode, die later aan het passieverhaal werd
toegevoegd. Na zijn kruisdraging en ontkleding rust Christus uit en overpeinst hij zijn lot.
Een dergelijk beeld zet de toeschouwer ertoe aan hetzelfde te doen en te reflecteren over
het onrecht dat Christus is aangedaan. Dit beeld wordt toegeschreven aan de Mechelse
beeldhouwer Nicolas van der Veken.

33. Rembrandt Harmensz. van Rijn

Christus aan het volk getoond
1655 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 5793

Een menigte verdringt zich voor een podium. Daarop toont Pilatus, met tulband en
gerechtsroede, Christus aan het volk. De scène is nadrukkelijk in Rembrandts eigen
tijd gesitueerd. De gevel van het gebouw waarvoor het tafereel zich afspeelt, doet eerder
denken aan een typisch Hollands Raadshuis dan aan een paleis in het oude Jeruzalem.
De menigte is een doorsnede van de bevolking: van kinderen tot ouderen, van de jonge
edelman tot de kreupele arme.

Detail:
Het portaal van het gebouw wordt geflankeerd door twee kariatiden of hermen, vrouwenbeelden gebruikt als pilasters. De linkerkariatide stelt Justitia voor. Ze is geblinddoekt en
draagt een weegschaal en iets wat lijkt op een zwaard of gerechtsroede. Rechts zien we
Kracht, steunend op een zuil. De leeuwenkap en de knots herinneren ons aan Hercules,
die toen met de Nederlandse Republiek werd geassocieerd. Rembrandt zou met de twee
kariatiden een krachtdadige justitie hebben willen voorstellen, of beter: een al té krachtdadige justitie. Hier wordt tenslotte onbezonnen een onschuldige veroordeeld.

34. Peter Paul Rubens

36. Jan Provoost

De geseling van Christus (modello)

Marteldood van de heilige Catharina van Alexandrië

ca. 1614 – Museum voor Schone Kunsten, Gent

ca. 1500-1510 – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Bloed loopt over de rug van de voorovergebogen Christus, die bij iedere slag meer ineen

De welbespraakte Catharina van Alexandrië wordt ter dood veroordeeld omdat ze het

lijkt te krimpen. Venijnig trapt een beul tegen zijn been. De scène is virtuoos neergezet,

aandurfde de christenvervolging aan te klagen bij de Romeinse keizer Maxentius. Op de

in een dynamisch samenspel van verfstreken. Witte accenten geven diepte aan het

achtergrond is te zien hoe het rad waarop ze zou worden omgebracht, door goddelijke

tafereel. We voelen bijna het onrecht dat Christus wordt aangedaan. Rubens maakte deze

tussenkomst wordt vernield. Daarop besluit de keizer, herkenbaar aan zijn gerechtsstaf,

olieverfschets als voorbereiding van een monumentaal schilderij voor de Sint-Pauluskerk

om de heilige te laten onthoofden. Provoost baseert zich op een houtsnede van Albrecht

in Antwerpen. Daar hangt het vandaag trouwens nog steeds. Het schilderij maakt deel

Dürer, maar brengt de beul en zijn slachtoffer meer naar voren. Zo benadrukt hij de gru-

uit van een reeks over de vijftien rozenkransmysteriën, waaraan maar liefst elf Antwerpse

welijke uitkomst van het onrechtvaardige oordeel.

artiesten meewerkten.

37 – 44.
35. Simon de Vos

De marteldood van Sint-Filippus
1645 of 1648 – Palais des Beaux-Arts, Lille
© Photo RMN-GP - Jacques Quecq d’Henripret

De Legende van Sint-Victor
ca. 1510-1520 – Museum Hof van Busleyden, Mechelen
Deze acht paneeltjes komen uit een reeks van zestien over het martelaarschap van de
heilige Victor van Marseille (overleden ca. 290). Hij was officier in het Romeinse leger.

Nadat hij het plaatselijke, heidense geloof heeft bekritiseerd, wordt de apostel Filippus

Bij een bezoek van keizer Maximianus riep hij openlijk op om het christelijke geloof te

in Hierapolis, in het huidige Turkije, tot kruisiging veroordeeld. Filippus bidt tot God en

belijden. De keizer nam hem gevangen, maar Victor bekeerde zijn bewakers. Toen hij

veroorzaakt een aardbeving. De toeschouwers links kijken verschrikt en schuldbewust op.

een afgodsbeeld omver schopte, hakte men zijn voet af. Uiteindelijk werd hij ter dood

Beulen proberen Filippus met knuppels het zwijgen op te leggen. Na Rubens’ dood

veroordeeld. Hij zou tussen twee molenstenen worden vermorzeld, maar de stenen braken

specialiseerde Simon de Vos zich in kabinetstukjes in de stijl van de grootmeester.

in stukken. Daarom werd Victor onthoofd. Na zijn dood gebeurden er tal van wonderen

Kabinetstukjes waren kleine schilderijtjes die bijzonder in trek waren bij privé-

rond zijn graf. Deze schilderijtjes werden waarschijnlijk gemaakt voor de Mechelse orde

verzamelaars. Doordat dit werk op koper is geschilderd, krijgt het extra glans. Het verhaal

van de Victorinnen.

van Sint-Filippus benadrukt wat een vergissing de veroordeling van deze apostel was.

45. Frans Hogenberg

Terechtstelling van Egmond en Horne
2e helft 16e eeuw – Universiteitsbibliotheek Gent
Deze prent maakt deel uit van een reeks historieprenten over zestiende-eeuwse gebeurte-

ONRECHT IN
DE EIGEN TIJD
De zestiende eeuw geldt als het begin van de moderne tijd. Ons besef van onrecht heeft
belangrijke wortels in die periode. Twee situaties zijn daar in grote mate voor verantwoordelijk:
het geweld tussen hervormden en katholieken tijdens de reformatie en de wreedheden van de

nissen, voornamelijk in de Nederlanden. De prenten zijn ontworpen door de Mechelaar
Frans Hogenberg. Omringd door een menigte soldaten worden twee mannen op een
schavot gruwelijk terechtgesteld. Een van de twee is al overleden. Boven hem prijkt
de naam ‘Egmondt’. ‘Horn’ staat op het punt hetzelfde lot te ondergaan. Kort na zijn
aankomst in de Nederlanden liet de Spaanse hertog van Alva de graven van Egmond en
Horne onthoofden. De twee stadhouders werden het symbool van het onrecht dat de
Nederlanden onder het Spaanse Bewind was aangedaan.

Spaanse conquistadores in de Nieuwe Wereld. Het zijn typevoorbeelden van onrecht wegens
geloof of ras.

46.

Dat de wantoestanden algemeen bekend raken, is vooral te danken aan de ontwikkeling van

De soldaten van Willem van Oranje vallen het kartuizerklooster van Roermond binnen

de boekdrukkunst. Gedrukte boeken en prenten kunnen snel en goedkoop worden gemaakt
en breed worden verspreid, vaak in verschillende talen. De Nederlandse Opstand wordt zo een
nieuwsevent van Europees formaat. De Spaanse missionaris Bartolomé de las Casas bericht
van aan de andere kant van de wereld over het onrecht tegen de indianen.
Vooral de vaak gruwelijke prenten in het drukwerk blijven bij. Net als in de media vandaag
speelt de kracht van het beeld een belangrijke rol in de bewustwording over onrecht.

In: Richard Verstegan, Théâtre des cruautez des héréticques de nostre temps.
Anvers: Adrien Hubert, 1588, p. 61
Universiteitsbibliotheek Gent
Tijdens zijn studies in Oxford bekeert schrijver Richard Verstegan zich tot het katholicisme. Hij ontvlucht Engeland en vestigt zich in 1586 in Antwerpen. Hier ziet u een
Franse vertaling van zijn Theatrum Crudelitatum haereticorum. Verstegan toont er de
gruwelijkheden begaan door – meestal protestantse – ‘ketters’ overal in Europa. Op deze
afbeelding staat een moordpartij, aangericht door geuzen op zoek naar geld in de kerk van
het kartuizerklooster in Roermond. Verstegans eenzijdige kijk op de godsdiensttwisten
van zijn tijd is een echt propagandamiddel: het onrecht aangedaan door de protestanten
moet worden bestreden.

47. Jan Luyken

Anneken Hendriks te Amsterdam verbrand in 1571
In: Tielemans Jansz. van Braght, Het bloedig tooneel, of, Martelaers spiegel
der doops-gesinde of weereloose Christenen. Amsterdam: H. Sweerts, 1685,
p. 539
Universiteitsbibliotheek Gent
Je ziet hoe Anneken Hendriks, een doopsgezinde protestantse, in het vuur wordt geworpen. Ze is vastgebonden op een ladder. Katholieke paters en priesters hebben haar ter
dood laten veroordelen. Jan Luyken bracht haar en 103 andere martelaren in beeld voor
de tweede druk van Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spiegel van Tieleman Jansz. van
Braght. Dat is een ‘martelaersboek’, een verzameling van verhalen over de gruwelijke dood
van christelijke martelaren. Zulke boeken waren populair bij doopsgezinde protestanten.
Hun vervolging werd in het verlengde geplaatst van vroegere christelijke martelaarschappen, te beginnen bij dat van Christus zelf.

48. Dirck van Delen

Allegorie op de tirannie van Alva
ca. 1630 – Museum Catharijneconvent, Utrecht
©Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer

In een klassieke hal, onder een rood baldakijn, zit de hertog van Alva. De schijnheilige
kardinaal Granvelle adviseert hem, geruggensteund door de paus en de duivel. Smekend
knielen de Zeventien Provinciën, uitgebeeld door vrouwen met wapenschilden, aan zijn
troon. Documenten met de rechten en titels van de Nederlandse edelen zijn verscheurd.
Op het blad onder Alva’s voet staat: ‘Religie wert vervolgt’. Dat belooft niet veel goeds.
Deze compositie, een aanklacht tegen Alva, werd zeer populair. Er bestaan dan ook tal
van versies van.

Detail:
De aandachtige toeschouwer ziet op de achtergrond een klein, onheilspellend tafereeltje.
Een menigte heeft zich rond een schavot verzameld, waar twee mannen worden geëxecuteerd. Wie destijds naar dit schilderij keek, herkende hierin een actuele gebeurtenis: de
onthoofding van Egmond en Horne. Hun dood stond symbool voor de terreur van Alva en
de ‘Raad van beroerten’ die hij had aangesteld. Het ziet ernaar uit dat de smeekbeden van
de Zeventien Provinciën bij de wrede despoot in dovemansoren zullen vallen.

49. Theodor de Bry, Joos van Winghe (ontwerp)

Conquistadores begaan wreedheden tegen de indianen
In: Bartolomé de las Casas, Narratio regionum Indicarum per Hispanos
devastatarum. Frankfurt am Main: Theodor de Bry, 1598, p. 10
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, VB 11.396 A 1 RP

Spaanse soldaten voltrekken een gruwelijke massa-executie. Zelfs kinderen blijven niet
gespaard. In zijn boek Brevísima relación de la destrucción de las Indias klaagt de Dominicaan Bartolomé de las Casas de Spaanse wreedheden op de inheemse Amerikanen aan.
Hij wordt daarom gezien als de vader van het verbod op slavernij. Dat las Casas vond dat
Afrikaanse slaven de indianen moesten vervangen, wordt soms vergeten. Toch waren zijn
ideeën een grote vooruitgang tegenover de dan courante gedachte dat Spanjaarden
superieur waren aan de ‘barbaarse indianen’.

Detail:
Hier zie je de Latijnse vertaling van las Casas’ boek. Het werk werd geïllustreerd door twee
Nederlandse artiesten, Joos van Winghe en Theodor de Bry. Een zestiendeeeuwse Nederlander die dit las en het Spaanse plunje van de soldaten herkende, maakte
de analogie met de gruwelijkheden van de Spaanse bezetter tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat las Casas’ boek in de rebelse
Nederlanden zeer populair werd.

50. Theodor de Bry en zonen

Marteling van een conquistador door indianen
In: Girolamo Benzoni, Americae pars quarta. Frankfurt am Main: Johann
Feyerabend, 1594, p. 20
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 14.250 C 4

Girolamo Benzoni was een Italiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger. Hij beschreef zijn
reizen door Amerika in een Historia del Mondo Nuovo. Het werk wordt gekenmerkt door
een uitgesproken haat tegen de Spanjaarden. Het is deels gebaseerd op de geschriften van
Bartolomé de las Casas en werd geïllustreerd met platen van De Bry. De meeste klagen de
gruwelijkheden van de Spanjaarden aan, maar niet deze prent. Hier zien we hoe indianen
hun kolonisatoren aan wreedheden onderwerpen. Hoewel De Bry nooit buiten WestEuropa is geweest, oogstte hij succes met prenten die de Nieuwe Wereld in beeld
brachten. Daarbij nam hij soms - al dan niet bewust- een loopje met de werkelijkheid.

Detail:
Achteraan op dit tafereel zie je gruwelijke kannibalistische scènes. En toch is het een bizar
ritueel op de voorgrond dat de aandacht trekt. Indianen gieten gesmolten goud in de mond
van een Spanjaard. In Europa waren in die tijd de ‘spiegelstraffen’ populair: de aard van de
straf hing samen met het misdrijf. Zo werd de hand van een dief afgehakt. Iets soortgelijks
zien we op deze prent: de Spanjaarden boeten voor hun honger naar goud. Beeld je in hoe
het protestantse publiek waarvoor dit boek bestemd was, grijnslachte bij dit tafereel.

51. Philips Galle, Pieter Bruegel de Oude (ontwerp)

Justitia
ca. 1559 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 135128

DE RECHTSPR A A K
IN BEELD
In zijn bekende Justitia-prent beeldt Pieter Bruegel de Oude in minuscuul detail verschillende etappes af van de zestiende-eeuwse rechtsgang. We zien onder andere het proces, de
foltering, de lijfstraffen en de doodstraf.
Het is uitzonderlijk dat de beeldende kunsten ons een inkijk bieden in de rechtspraktijk
van die tijd. Daarvoor moeten we vooral naar geschreven traktaten kijken. Soms zijn die
geïllustreerd, zoals de geschriften van de Brugse jurist Joost de Damhoudere. Wel blijken
kunstenaars als Peter Paul Rubens vaak sterk geïnteresseerd in de anatomie van het
gestrafte menselijk lichaam.
Advocaten, procureurs en notarissen duiken regelmatig op in de beeldende kunsten, vaak
in een weinig fraai daglicht. Ze zijn op geld belust en gemakkelijk omkoopbaar. Ze maken
misbruik van de onwetendheid van hun klanten en de traagheid van het systeem. Vreemd
genoeg hangen veel van deze werken net bij juristen op kantoor. De boodschap is eenvoudig: hun confraters zijn misschien zo, maar zij zeker niet.

Deze Bruegelprent maakt deel uit van een reeks over de zeven deugden. In het gekrioel
rondom Justitia, met weegschaal, zwaard en blinddoek, ziet u de stappen van het strafproces. Rechts beneden verschijnen twee verdachten met een kruis in de handen voor de
vierschaar, de rechtbank. Links beneden wordt iemand gemarteld. De griffier en de schout
noteren zijn bekentenis. Op het achterplan wordt een straf uitgevoerd. Links heft de beul
zijn zwaard om iemand te onthoofden, daarachter vergaapt een mensenmassa zich aan
een geseling. In het gebouw rechts wordt iemands hand afgehakt.
Onderschrift: Scopus legis est, aut eum quem punit emendet, aut poena eius caeteros meliores reddet aut sublatis malis caeteri securiores vivant (‘Het doel van de wet is, ofwel degene te verbeteren die zij straft, ofwel door zijn bestraffing de anderen te verbeteren, ofwel
de anderen een veiliger leven te bezorgen na het kwaad uit de weg geruimd te hebben’).

Detail:
Aan de rand van of net buiten de stad bevond zich het galgenveld. Dat zie je op de prent
links op de achtergrond. Veroordeelden zijn aan de galg opgehangen of aan een rad
vastgebonden, overgeleverd aan de hongerige vogels. Een menigte woont een verbranding
bij. Heel klein in de linkerbovenhoek zien we de kruisiging, als een subtiele herinnering aan
Christus’ dood. Het is een waarschuwing voor rechtspractici: dit historische onrecht mag
niet worden herhaald.

52. Marinus van Reymerswale

Het kabinet van een advocaat
1545 – New Orleans Museum of Art Museum Purchase through the Ella West Freeman
Foundation Matching Fund

Deze genadeloze satire gunt ons een inkijk in een zestiende-eeuws advocatenkantoor.
Een stokoude cliënt stopt zijn vadsige advocaat een geldbuidel toe, terwijl een klerk
notities neemt. De drie mannen rechts op het schilderij staan voor drie verschillende
leeftijden van de mens, en zijn een knipoog naar processen die levenslang kunnen duren.
De afgebeelde processtukken zijn leesbaar en verwijzen naar een concrete rechtszaak uit
het dorpje Reimerswaal, waarvan de schilder afkomstig was. De zaak sleepte maar liefst
twaalf jaar aan en kwam uiteindelijk voor de Grote Raad in Mechelen. Eindeloos procederen, het is van alle tijden.

53. Pieter Brueghel de Jonge

De boerenadvocaat
1620 – Groeningemuseum, Brugge
© www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens

Dit schilderij wordt doorgaans ‘De boerenadvocaat’ genoemd, al is weleens geopperd
dat hier eigenlijk een procureur wordt voorgesteld. Die behartigde in Brueghels tijd de
belangen van een partij en bracht allerlei formele aktes in orde. In tegenstelling tot een
advocaat had hij geen universitair diploma. Vooral op het platteland was het onderscheid
tussen beide beroepen erg vaag. Brueghel schildert hier een genadeloos beeld van de
rechtspraktijk. Dorpelingen sjouwen met allerlei goederen om de rechtspracticus in natura te vergoeden. Waar orde zou moeten zijn, heerst chaos.

Detail:
Een opvallend element op dit schilderij zijn de zakken aan de muur: de zogenaamde
‘rechtszakken’. Hierin werden alle processtukken zorgvuldig bijgehouden. Op elke zak
geeft een briefje aan over welke zaak het gaat. De uitdrukking ‘de zaak is hangende’ gaat
terug op het gebruik van zulke rechtszakken. De raadsman op dit schilderij is allesbehalve
ordelijk. Verscheurde documenten op de grond doen vragen rijzen over de kwaliteit van
zijn werk.

54. Aegidius Dickmann, Pieter Brueghel de Jonge (naar)

57.

Boeren op bezoek bij de advocaat

Twee vormen van dagvaarding

1618 – Rijksmuseum, Amsterdam

In: Joost de Damhoudere, Practycke in civile saecken. Den Haag: weduwe
Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1626, p. 11
Universiteitsbibliotheek Gent

De aandachtige toeschouwer merkt op dat Dickmann ‘De dorpsadvocaat’ van Brueghel
in spiegelbeeld heeft omgezet, zoals dat courant is bij gravures. Deze prent werd gemaakt
zo’n drie jaar na Brueghels schilderij. Dickmann voegde een Latijns en een Duits onder-

Op de prenten bij Practycke in Civile Saecken van de Damhoudere zie je de stappen van

schrift toe. Ze steken allebei de draak met de juridische wereld. De prent en de onder-

een civiel geding in de zestiende eeuw. Dit plaatje toont de twee mogelijke vormen van

schriften tonen aan hoe snel Brueghels messcherpe satire internationaal werd verspreid.

dagvaarding. Op de voorgrond herken je de gerechtsdeurwaarder aan zijn korte gerechts-

Onzorgvuldige en malafide rechtspractici waren blijkbaar niet enkel in de Nederlanden

roede. Hij geeft een verzegeld document aan de gedaagde. Pittig detail: die laatste bevindt

een plaag.

zich in café ‘De Zwaan’, toen synoniem voor een huis van lichte zeden. Als de gedaagde
onvindbaar is, kan hij ‘bij publieke uitroeping’ of ‘bij edict’ gedagvaard worden. Dat zie je
op de achtergrond.

55. Cornelis Saftleven

Satire op de proceszucht van de boeren
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
© Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Photographer: Studio Tromp, Rotterdam

Saftleven was een Rotterdammer die niet alleen graag boerenscènes schilderde, maar
ook dierensatires. Met veel zin voor detail nam hij mensen op de korrel, waarbij hij ze
voorstelde als dieren. We herkennen de advocaat aan zijn baret en bontkraag. Hij wordt
uitgebeeld als een uil met bril; hij is ziende blind. Dat belooft niet veel goeds voor zijn cliënten, zoals het varken dat hem een goudstuk toesteekt. Boven de advocaat prijkt: ‘Die wil
regten om een koe, die blijft vrij tuys en brengt er nog een toe’ (Wie een proces aanspant
omwille van een koe, die wint niets en steekt er nog een andere koe aan toe.), een waarschuwing tegen eindeloos procederen.

56. Pieter Coecke van Aelst (omgeving)

Allegorie van de rechtvaardige rechtspraak
2e kwart 16e eeuw – STAM, Gent
Op dit glasraam herken je de rechter aan zijn gerechtsstaf. Een rijkelijk uitgedoste heer
en een in lompen geklede armoezaaier richten zich tot hem. De rechter keert zich tot de
arme en laat zich niet vermurwen door de geldzak die de rijkaard hem toestopt. Groteske
decoraties omkaderen de scène. Het centrale tafereel en de verzen onderaan manen aan
tot onpartijdigheid. Omdat de rechters vaak werden uitbetaald door de partijen in het
geding, was omkoperij een groot probleem.

58. Jacob Jordaens

Sint-Ivo
ca. 1630-1640 – The British Museum, Londen
Op deze ingekleurde tekening herken je de advocaat aan zijn baret. Hij draagt een rijkelijke, met hermelijn afgezette mantel. Een arme familie smeekt hem en zijn klerken om
hulp. Dit is geen momentopname uit het dagelijkse leven van een advocaat, maar een
voorstudie voor een devotioneel schilderij over Sint-Ivo. Hij was een dertiende-eeuwse
advocaat en de patroonheilige van alle rechtsgeleerden en -practici.
Op andere schilderijen van Jordaens over Sint-Ivo (KMSKB, Brussel; KMSKA,
Antwerpen; Louvre, Parijs) staat hij rechtop, de pleithouding van de advocaat.

Detail:
Meestal wordt Sint-Ivo afgebeeld in de typische klederdracht van een kerkelijke rechter: een rode toga met een hermelijnen kraag. De gele mantel op deze tekening is dus
ongewoon. Op de andere schilderijen die Jordaens over Sint-Ivo maakte, draagt de heilige
wel een rode toga. Vanaf 17 juni kan je in onze vaste collectie het beeld van de hand van
Nicolas van der Veken zien. Daar draagt Sint-Ivo wel de typische rode toga en een baret.

59. Peter Paul Rubens en Italiaanse meester (Francesco Salviati?)

Twee geketende gevangenen
1e helft 17e eeuw – Musées d’Angers
© Musées d’Angers

Deze tekening gaat terug op een fresco van Francesco Salviati in het Palazzo Farnese te
Rome. De twee gevangenen staan er naast heerser Ranuccio Farnese, als symbool van
zijn militaire macht. Waarschijnlijk heeft een Italiaans artiest, misschien Salviati zelf, de
kern van deze tekening gemaakt. Later heeft Peter Paul Rubens ze geretoucheerd en vier
stroken aan de zijkanten toegevoegd. Rubens benadrukt de heroïek en dramatiek van de
gevangenen. Gelijkaardige geketende figuren keren later in zijn oeuvre terug, zoals in het
titelblad dat hij ontwierp voor Lessius’ De justitia et jure. Dat kon u zien eerder in deze
tentoonstelling.

60. Peter Paul Rubens (toegeschreven aan)

Liggend mannelijk naakt
1e helft 17e eeuw - Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Deze geketende gevangene is neergezet met een paar vlotte pennenstreken. Hij is mogelijk geïnspireerd op een figuur van Pieter Bruegel de Oude. Het gaat om de gefolterde
man links beneden op de Justitia-prent die je eerder in deze tentoonstelling zag (nr.51).
Rubens’ leerling Antoon van Dyck tekende die figuur over in zijn zogenaamde ‘Antwerpse
schetsboek’. Rubens zelf schilderde een gelijkaardige, liggende man op De kroning van de
overwinnaar (Schloss Wilhelmshöhe, Kassel). Het hoeft dus niet te verbazen dat de rake
tekening die je hier ziet, vaak met Rubens of zijn omgeving wordt geassocieerd.

61.

Foltering
In: Joost de Damhoudere, Practycke in criminele saken. Rotterdam, Pieter van
Waesberge, 1650, p. 55
Universiteitsbibliotheek Gent
We zijn getuige van een gruwelijke foltering: de beul spant geleidelijk de touwen aan
waarmee de verdachte tussen een muur en een bankje is vastgebonden. De rechter met
gerechtsroede kijkt toe. Nergens uit het tafereel blijken emoties. De personages ondergaan, voltrekken of aanschouwen de straf schijnbaar onbewogen. Deze afbeelding staat in
Practycke in criminele saken van Joost de Damhoudere. Dat dit boek een bestseller werd,
is onder meer te danken aan de prenten, die op aandringen van de Damhoudere zelf zijn
toegevoegd. Een pientere marketingzet.

62. Peter Paul Rubens

Landschap met galg
ca. 1635 – Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Dit door storm geteisterde landschap, virtuoos neergezet door Rubens, is gothic horror
avant la lettre. Links in de duisternis flitst het witte boetekleed van de veroordeelde,
bungelend aan de galg, een speelbal van de wind. Daarnaast liggen enkele ledematen achteloos op een wankel rad. De broosheid van de mensenlevens contrasteert met de stoere
stevigheid van de burcht. Werd daar het vonnis geveld? Justitie is dreigend als een storm,
maar ook broodnodig. Zoals de regen die weldra op het dorre land zal neerkomen.

63. Korneel Berincx (kopie naar)

De Grote Raad onder Filips de Schone op 22 januari 1503
19e eeuw – Stadsarchief Mechelen
© Foto BD Digitalisering – KU Leuven

KU NST EN DE DECOR ATIE
VA N R E C H T S Z A L E N
Kan kunst betere mensen van ons maken? In de vroegmoderne Nederlanden lijkt men in ieder
geval te geloven van wel: in rechtszalen hangen zogenaamde gerechtigheidstaferelen. Die
moeten rechters ertoe aanzetten hun taak eerlijk en integer te vervullen. Het zijn vaak gruwelijke scènes uit de Bijbel, de legende en de geschiedenis. Ze tonen rechters die de wet streng
toepassen, zelfs als ze daardoor hun eigen familielid ter dood brengen.
Soms leidt de misdaad zelf tot kunst. Veroordeelden moeten dan als deel van hun straf een
kunstwerk laten maken dat de herinnering aan hun vergrijp levend houdt. Die zogenaamde
vonnisstukken worden publiek getoond en moeten anderen ervan weerhouden hetzelfde misdrijf te begaan.
Net als vandaag hangen in de rechtszaal vaak vorstenportretten. Rechters laten ook zichzelf
graag afbeelden. Dat ziet u in het schilderij van Maarten de Vos aan het begin van de tentoonstelling. Ze komen ook terug op de schetsen voor een intussen verloren schilderij van Antoon
van Dyck voor het Brusselse stadhuis.

Op 22 januari 1503 werd de Grote Raad, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden,
officieel in Mechelen gevestigd. Dit is een zeventiende-eeuwse evocatie van de plechtige
openingszitting, voorgezeten door hertog Filips de Schone. Op de banken zitten de raadsheren van de Grote Raad. Aan de wapenschilden boven hun hoofden kunnen we zien wie
ze zijn. Links en rechts van Filips hangen vorstenportretten, wellicht van Filips zelf en van
zijn vrouw Johanna van Castilië. Aan de rechterwand hangt een ongeïdentificeerd schilderij (suggesties wat dat betreft zijn welkom aan de balie van het museum).

Detail:
De persoon onder wapenschild nummer 12 is Hiëronymus van Busleyden. Hij was
tussen 1503 en zijn dood in 1517 lid van de Grote Raad. Hij wordt ook herinnerd als
een belangrijk humanist en vriend van Erasmus en Thomas More. Van Busleyden was
de eigenaar van het paleis waarin we ons nu bevinden.

64. Jan van Brussel (toegeschreven aan)

Tweevoudige gerechtigheid
1477 of 1499 – Gemeente Maastricht
Dit paneel werd gemaakt voor het Dinghuis van Maastricht. Het Dinghuis was de
rechtbank waarin de schepenen rechtspraken. Het bovenregister is dat van een traditioneel Laatste Oordeel: de uitverkorenen worden begeleid door Christus op een regenboog,
Maria (links) en Johannes de Doper (rechts). Het onderregister is minder courant. Een
engel maant de rechters aan om rechtvaardig te oordelen en wijst naar de hellevaart die
hen anders te wachten staat. Links moeten de zeven schepenrechters onpartijdig oordelen
over het lot van een arme en een rijke. Hopelijk laten de schepenen zich niet verleiden
door de gouden munten die de duivel hen aanbiedt.

65. Remoldus Eynhoudts, Peter Paul Rubens (naar)

Het oordeel van Cambyses
1636-1680 – Rijksmuseum, Amsterdam
© Rijksmuseum

Bij Franse beschietingen in 1689 ging het Brusselse stadhuis grotendeels in vlammen op.
Vele gerechtigheidstaferelen werden daarbij vernietigd. Zo ook een werk van Rubens over
het rechtvaardige oordeel van de Perzische koning Cambyses. Gelukkig bleven er ettelijke
kopieën van bewaard, zoals deze ets door Remoldus Eynhoudts. De hoofdrolspeler in het
verhaal, Cambyses, is herkenbaar aan zijn tulband, zwaard en korte gerechtsstaf. De jonge
zoon van de corrupte rechter Sisamnes zit op de troon, een lange gerechtsroede in zijn
hand.

Detail:
Een gruwelijk detail is het vel dat boven de troon is gespannen. De holle blik van het
ontbeende hoofd is huiveringwekkend. Dit zijn de restanten van Sisamnes, een rechter die
zich had laten omkopen. Als straf liet de Perzische koning Cambyses hem villen. Daarna
moest Sisamnes’ zoon Otanes plaatsnemen op een troon waarover zijn vaders vel was
gespannen. Om het visuele effect te vergroten, is Sisamnes’ vel bij Rubens eerder boven
dan over de troon gespannen. Dit wrede tafereel moest rechters waarschuwen voor
omkoping.

66.

De legende van Herkenbald. Herkenbald vermoordt zijn neef
16e eeuw – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel
Een complex verhaal is virtuoos op dit kleine glasschijfje geprangd. Vanop zijn sterfbed snijdt rechter Herkenbald van Bourbon de keel van zijn neef over, die zich aan een
hofdame had vergrepen. Dat ziet u in het doorkijkje rechts. De aanwezigen staan versteld
van zijn gruwelijke uithaal, onder wie de priester die Herkenbald de laatste sacramenten
wil toedienen. Op het tafereeltje achteraan zie je hoe de hostie plots op magische wijze in
Herkenbalds mond vliegt, een goddelijke goedkeuring van zijn vonnis.

67. Hubertus Quellinus, Artus Quellinus de Oude (naar)

De rechtspraak van Zaleucus
In: La premier [sic] partie de plusieurs figures et ornements, de la Maison de
Ville d’Amsterdam. Amsterdam: Dancker Danckerts, 1661
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 92530 C (M-5 Rec) (Magazijn - Prentenkabinet)

Rechter Zaleucus vaardigde een wet uit waarbij overspel werd bestraft met het uitsteken
van beide ogen. Toen zijn eigen zoon op overspel werd betrapt, besloot hij hem maar één
oog te ontnemen, het andere liet hij bij zichzelf weghalen. Beeldhouwer Artus Quellinus
ontwierp dit plechtstatige beeldhouwwerk tussen 1650 en 1658 voor het stadhuis op de
Dam in Amsterdam. Het Zaleucusverhaal werd in een reliëf in de vierschaarzaal vastgelegd. Het tafereel kreeg een antieke grandeur. De broer van de kunstenaar, Hubertus,
maakte onder andere deze prent naar de beeldhouwwerken van Artus. Zo vereeuwigde hij
het Zaleucusreliëf.

Detail:
Het verhaal van Zaleucus werd door de geschiedschrijver Valerius Maximus in het
Italiaanse stadje Locri gesitueerd. Quellinus koos ervoor het tafereel naar Rome te
verplaatsen. Naast de Romeins aandoende architectuur valt vooral het beeld op van de
Vestaalse Maagd, zoals er nu nog ettelijke op het Forum Romanum staan. In Quellinus’ tijd
werd het oude Rome gezien als de bakermat van het recht en waren de Romeinse rechtsleer en -regels de basis van het juridische denken. Wilde Quellinus dit benadrukken?

68. Guillaume Danolle

71. Antoon van Dyck

Jehan de Bove, baljuw van Marcoing, vraagt Justitia om
gratie (houten modello voor een standbeeld voor de gevel
van het voormalige Maison de Paix van Cambrai)

Hoofd van een gebaarde man met molensteenkraag
ca. 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855

1551-1552 – Musée des beaux-arts de Cambrai
Net als de gerechtigheidsbuste (nr. 69) en de gerechtigheidsvuist (nr. 70), werd dit
kunstwerk gemaakt als deel van een straf. De figuur rechts is baljuw Jehan de Bove, die
iemand geld heeft afgeperst. Hij wordt voorgesteld met afgehakte handen, de traditionele
bestraffing voor een dief. Hij vraagt vergiffenis aan Justitia. Dit beeld is een voorbereidende studie voor een bronzen beeld aan de gevel van het stadhuis van Cambrai. Het moest

72. Antoon van Dyck

Hoofd van een man met neervallende kraag
ca. 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855

ervoor zorgen dat de misdaad en straf van de baljuw voor iedereen zichtbaar bleven. Het

Rond 1634-1635 schilderde Antoon van Dyck een indrukwekkend groepsportret van

beeld zelf is intussen verdwenen.

zeven magistraten voor het Brusselse stadhuis, geschaard rond Vrouwe Justitia. Hij combineerde portret en allegorie, net als Maarten de Vos zo’n veertig jaar eerder. Bij Franse
beschietingen in 1689 ging Van Dycks meesterwerk verloren. Naast de ooggetuigen-

69. Jan van der Toolne

verslagen geven enkel de bewaarde voorstudies een beeld van het doek. Zo maakte Van

Gerechtigheidsbuste

Dyck kopstudies van de zeven magistraten, waarvan er verschillende zijn bewaard. Wij

1464 – Bruggemuseum, Brugge

zien er hier twee. Van Dyck schetst virtuoos een beeld van de karakters. De gelaagde, hoge
kraag van de magistraat links, een zogenaamde molensteenkraag, was in die tijd peper-

Dit is een zogenaamd vonnis-, boete- of strafstuk, een stuk dat de veroordeelde als straf

duur en wijst op zijn welstand. De andere magistraat kijkt ons melancholisch aan. Uit een

moest laten vervaardigen. Meestal was een dergelijk stuk een hand of een hoofd, dat dan

voorbereidende schets die in Parijs wordt bewaard, kan worden afgeleid dat hij helemaal

in de plaatselijke rechtbank werd tentoongesteld. Dit hoofd heeft ene Pieter van der Gote

rechts stond op het verdwenen doek.

uit Dudzele als straf laten maken. We weten niet welk misdrijf hij beging, maar wel dat de
Brugse edelsmid Jan van der Toolne het vonnisstuk heeft gefabriceerd. Het was bestemd
voor de rechtbank (vierschaar) van het Brugse Vrije. Dit is het enige bekende gerechtigheidshoofd dat in zilver is gemaakt.

70.

Gerechtigheidsvuist
ca. 1405-1417 – Bruggemuseum, Brugge
Ook deze gerechtigheidsvuist was in de vierschaar van het Brugse Vrije te zien. Misschien
behoorde het voorwerp tot dezelfde straf als het gerechtigheidshoofd. In 1417 of 1418
maakte de Brugse slotenmaker Claise van Steenackere een hengsel in vertind ijzer om de
vuist aan te bevestigen. De gaten in de vuist herinneren daar nog aan. Vaak stond de vorm
van het vonnisstuk in verband met het misdrijf. Vuisten werden dikwijls opgelegd voor
‘rebellie tegenover gezagsdragers’. Raakte de dader misschien slaags met de baljuw?

73. Nicolaas van Galen

De rechtspleging van graaf Willem de Goede
1657 – Oude Stadhuis, Hasselt (Overijssel)
© Gemeente Zwartewaterland

Dit spectaculaire schilderij is het enige werk dat met zekerheid aan Nicolaas van Galen
kan worden toegeschreven. Het getoonde exempel is geen verhaal uit de oudheid of uit de
Bijbel, maar uit de eigen Nederlandse geschiedenis. Een boer weigert zijn beste koe aan de
baljuw te verkopen, waarop die laatste de koe vervangt door een uitgemergeld exemplaar.
Graaf Willem oordeelt vanop zijn ziekbed dat de boer vergoed moet worden en de baljuw
onthoofd. Een machtige baljuw en een gewone boer zijn gelijk voor het gerecht. Het
schilderij werd gemaakt voor het stadhuis van het Nederlandse stadje Hasselt, waar het
vandaag nog altijd hangt.

Detail:
Van Galen geeft dit onderwerp weer op een originele manier. De personages staan
expressief in het beeldvlak, waarbij vooral de scherpe contrasten opvallen tussen licht en
donker. De top van het zwaard waarmee de baljuw wordt onthoofd, licht bijvoorbeeld wit
op. Zo wordt een gruwelijk detail van Willems oordeel subtiel benadrukt: de baljuw wordt
onthoofd met zijn eigen zwaard. De veroordeelde zelf zit in de duisternis. Enkel zijn
kwetsbare hals wordt belicht, een verwijzing naar het naderende onheil.
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