


Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Tot nu toe gold als veronder-stelling dat de vrouw met dekinderen (paneel 2) de Liefde(Caritas) voorstelt. De vrouwmet de vogel (4) werd in ver-band gebracht met onkuisheid,terwijl de vrouw met de spiegel(5) een verbeelding van de IJdel-heid zou zijn. De andere driewaren nog helemaal niet be-noemd. Een diepgaandere stu-die lag voorde hand. Personificaties In 1593 beschreef Cesare Ripauit Perugia in Iconologia de be-tekenissen van de personifica-ties die al bekend waren uit deGriekse, Romeinse en christelij-ke literatuur. Hij voegde er nogveel begrippen aan toe. In Am-sterdam verscheen in 1644 eenNederlandse uitgave van Ripa'seditie uit 1603 onder de titelIconologia of Uytbeeldinghe desVerstands. Dit boek kreeg grotebekendheid en heeft vrijwel ze-ker gediend als inspiratiebronvoor de afbeeldingen op de pa-nelen. De maker kon de afbeeldingenin de Iconologia niet zondermeer overnemen. In het boekzijn bijna alle figuren staand af-gebeeld. Vanwege het liggendeformaat van de panelen lag eenzittende houding meer voor dehand. Daarvan zijn echterslechts enkele voorbeelden inhet boek te vinden, zoals deAchterklap (Detrattione, afb.7)die model lijkt te hebben ge-staan voor de panelen 1, 2 en 4.Verder lijkt de maker gestreefdte

hebben naar een zekere uni-formiteit, zodat hij de Waar-heid (afb.i), die eigenlijk naaktbehoort te zijn, net als de ande-re figuren gekleed afgebeeldheeft. Een ander probleem verwerk, portretminiaturen enveel curiositeiten. Tot de objec-ten die een nader onderzoekwaard zijn behoort de kast diein dit artikel centraal staat. De beeldenkast De beeldenkast staat, samenmet nog enkele andere kasten,in de zogenaamde lage zaal vanhet museum. Beeldenkastenzijn rijk gebeeldhouwde vier-deurige kasten die in Nederlandgemaakt werden in de eerstehelft van de 17e eeuw. Hunnaam danken ze aan de drievrijstaande beelden in de vormvan kariatiden die de stijlen sie-ren van de bovenste helft. In ditgeval zijn het twee mannelijkeen een vrouwelijke figuur. Deladen en friezen zijn versierdmet vazen, bladeren en vruch-ten en ook staan er kopjes vancherubijnen en leeuwen op.Wat echter vooral de aandachttrekt zijn zes panelen, twee opde boven- en vier op de onder-deuren, alle in de vorm van lig-gende rechthoeken. Op elk er-van bevindt zich een vrouwen-figuurtje omgeven door acan-thusbladeren en granaatappels,leder figuurtje is voorzien vaneen of meer attributen. Van bo-ven naar beneden en van linksnaar rechts zijn dat: paneel 1:een palmtak en een boek(afb.i), paneel 2:

twee kinderen(afb.2), paneel 3: een zuil metbanderol (afb.3), paneel 4: eenvogel en een stok met ring(afb.4), paneel 5: een spiegel(afb.5), paneel 6: een kan eneen beker (afb.6).leder paneel lijkt een deugd ofondeugd voor te stellen, maarhet is op het eerste gezicht niethelemaal duidelijk om welke(on)deugden het precies gaat. afb.2 afb. 6, Foto's: Fotodienst Het Utrechts Archief vereniging Oud>Utrecht februari 2002







Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 de betekenis van kracht ensterkte, van wijsheid en van deoverwinning van de beproevin-gen die een gelovige in Christusvoor die waarheid moet onder-gaan. Het open boek verwijstnaar de bijbel waarin we dewaarheid der dingen kunnenvinden. Het boek is daarom eenoefening in kennis en weten-schappen. De palm drukt dekracht van de waarheid uit. Zo-als de palmboom niet wijkt voordruk, zo wijkt ook de waarheidniet voor tegenstrijdige zaken.Hoewel de palm van veel kan-ten tegenstand ondervindt, hefthij het hoofd op naar de hemelen groeit omhoog. Bovendien van Ripa is dit een door God ge-geven bekwaamheid om Hemboven alles en onze naasten alsonszelf te beminnen.De zuil van de Vriendschap ophet derde paneel staat bij Ripavoor sterkte^ en duurzaamheidin voorspoed en tegenslag. Ditwordt nog eens extra bena-drukt door de woorden in zijnvoorbeeld, op het paneel ge-suggereerd door de lijnen op dezuil. Bovenaan staan bij Ripa'winter en zomer', op de band'verte en nabijheid' en op dezoom van de rok 'dood en le-ven'. Volgens de tekst van Ripavergaat een echte vriendschapniet. Of een vriend ver weg is ofdichtbij, of tijd en geluk veran-deren, zijn niet van belang: dannog blijft de vriendschap be-staan tot in de dood.Ripa's uitleg van de Balling-schap (aangeduid door de valk)op paneel

nummer vier komterop neer dat iemand buitenzijn wil met een band is gebon-den. Zo'n man is door schuld ofdoor het vermoeden ervan ver-bannen en veroordeeld om voortijdelijk of voor eeuwig buitenhet vaderland te leven. Net zo-als de twee voorafgaande ver-sterken ook de afbeeldingendrie en vier eikaars betekenis.De spiegel van de Wijsheid/Voorzichtigheid op het vijfdepaneel geeft onder andere dezelfkennis weer, die bij de wijs-heid hoort. Deze betekenis vande spiegel, waarin de mens zietwat zich achter hem bevindt,was ook in de Middeleeuwen al-gemeen bekend, namelijk datwe rekening moeten houdenmet ervaringen uit het verledenom toekomstige gebeurtenis-sen het hoofd te kunnen bieden.Andere attributen die de wijs- afb.13 Vereeniging der Liefde (Ricondliatione d'Amore) Samenhang en betekenis De zes begrippen zijn als volgtop de kast geplaatst: liefde/sterkte^ .) &quot;'? vriendschc^A ballingschap wijsheid/voorzichtigheid ' matigheid 10 betekent de palm sterkte enoverwinning. Bij de Waarheid past het twee-de paneel met zijn betekenisvan de Liefde. Volgens de uitleg Al deze voorstellingen voorzietRipa in zijn Iconologia van eenuitgebreide toelichting. Bij deWaarheid met de grote palmtak(paneel 1) legt hij de nadruk op % vereniging Oud<Utrecht februari 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 bleek, dat op de meest bewerke-lijke van dit type kasten temid-den van een overdadige decora-tie soms gebeurtenissen uit deantieke oudheid of de bijbel zijnafgebeeld. Andere, in eenvoudi-ger uitvoering, zijn over het al-gemeen van personificatiesvoorzien. Bij de kast van Sypes-teyn was het mogelijk om dezete identificeren en te vergelij-ken met andere afbeeldingenop een kast, die ook vervaardigdwaren naar voorbeelden uit deIconologia van Cesare Ripa.Kasten in het algemeen en zekerrijk versierde beeldenkasten zul-len vaak als geschenk hebben ge-diend en, wat met name kan gel-den voor de twee kasten met degeschiedenis van Suzanna, tergelegenheid van een huwelijk.Dat wil echter niet zeggen, datalle beeldenkasten als bruidsge-schenk dienden zoals sommigeauteurs veronderstellen.^3De beeldenkast van Sypesteynheeft weinig weg van een spe-ciale 'bruidskast', maar lijkt eer-der een zeer persoonlijke ge-schiedenis uit te drukken. Metzijn bijzondere panelendecora-tie is het een uniek exemplaardat goed op zijn plaats is temid-den van de vele curiositeitenwaar het Kasteel-MuseumSypesteyn rijk aan is. Miep Kuijper is kunsthistoricus Dit artikel kwam mede tot stand dankzijde belangeloze en zeer gewaardeerde hulpvan drs. A.|. van Run, hoofddocent vak-groep Kunstgeschiedenis en

Archeologievan de Faculteit der Letteren aan de Uni-versiteit Utrecht. afb.U Vrolijkheid (Allegrezza) afb.16 Wijsheid/Voorzichtigheid (Prudentia) voor de waarheid en heeft in be-proevingen stand gehouden,daarbij steun en hulp ontvan-gend van vrienden, met als tast-baar bewijs daarvan wellicht hetgeschenk van de beeldenkast.De veronderstelling lijkt mis-schien gewaagd maar mogelijkhebben we hier te maken meteen kerkelijk leidsman. Een be-vestiging hiervoor, die tevens opeen traditie lijkt te duiden, is tezien op een familieportret dat in1772 werd gemaakt van Diederikvan der Kemp, hoogleraar theo-logie aan de Leidse Universiteit.Achter hem op de wand is eengrisaille te zien met daarop deafbeeldingen van de Waarheiden de Liefde, de deugden die opde Sypesteynkast de belangrijk-ste plaats innemen. N. Schadeezegt hierover in de begeleidendecatalogus: 'Een passender alle-gorie is nauwelijks denkbaarvoor een predikant die jarenlang het woord Gods had bestu-deerd en gedreven door Caritas,aan zijn naasten uitgelegd.'^^ Persoonlijke geschiedenis Het onderzoek naar de beelden-kast van Sypesteyn heeft veelverrassingen opgeleverd. Het Ie van hun geloof moesten lij-den en in een ongewisse situ-atie terecht waren gel<omen.&quot;De afbeelding van Jozefs ver-haal op beeldenkasten moetenwe tegen die achtergrond

op-vatten als een bewijs van hungodsvertrouwen.De kast van Sypesteyn en ook dekolommenkast tonen zowel desporen van lijden om het geloofals van godsvertrouwen. Op bei-de kasten komt immers de bal-lingschap voor die duidelijk eenbelangrijke rol heeft gespeeld.Bij de kolommenkast staat dezebovenaan naast de waarheid,die mogelijk (mede) de oorzaakis geweest van de ballingschapen eronder staan de vier belang-rijke kardinale of zedelijke deug-den. Het programma van debeeldenkast van Sypesteyndraagt echter een persoonlijkersignatuur, die parallellen toontmet het bijbelverhaal van Jozef.Het wekt de indruk dat deze kastis gemaakt voor dan wel ge-schonken aan iemand, die om-wille van zijn geloofswaarheidstad of land heeft moeten verla-ten en mogelijk nog in balling-schap verkeerde. Deze deugdza-me persoon is pal blijven staan 12 vereniging Oud*Utrecht februari 2002




