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Het decoreren - o.a. beschilderen - van plafonds in particuliere huizen heeft 
in de Noordelijke Nederlanden in de eerste helft van de 17e eeuw niet tot 
bijzonder spectaculaire resultaten geleid. Een vergelijking met voorbeelden 
van deze vorm van decoratieve kunst in andere landen en vooral met name in 
Italië is voldoende om ons hiervan te overtuigen. 
Voor zover plafonds niet ongedecoreerd bleven, werden ze vaak traditie
getrouw beschilderd in een groene of bruin-rode kleur, al dan niet aangevuld 
met ornamenten. Pas in de tweede helft en vooral in het laatste kwart van de 
17e eeuw komt hierin enige verandering *). Het aandeel van de kunstschilder, 
dat voorheen voor wat betreft de dekoratie van het binnenhuis in hoofdzaak 
beperkt bleef tot het vervaardigen van schoorsteenstukken, wordt nu uitge
breid tot dessus-de-porte, wand- en plafondbeschilderingen. 
Het uitermate beperkt aantal bewaard gebleven voorbeelden van plafondbe
schilderingen uit de eerste helft van de 17e eeuw roept de vraag op in welke 
mate plafondbeschilderingen met een meer dan uitsluitend decoratieve in
houd, in de Noordelijke Nederlanden aanwezig waren. Nauw hiermee in ver
band te brengen is de vraag naar de waardering van deze tak van decoratieve 
schilderkunst. 

Beschilderde plafonds zijn nauwelijks aan te wijzen op Noord-Nederlandse 
schilderijen, tekeningen en prenten uit de eerste helft van de 17e eeuw; ver
meldingen in archivalische en literaire bronnen uit dezelfde periode zijn 
eveneens beperkt. Volgens Carel van Mander beschilderde de uit Leeuwarden 
afkomstige Hans Vredeman de Vries te Hamburg voor Hans Lomel een 
plafond: in een Camer teghen eenen platten solder / zijn van hem op eenen 
doeck te sien in 't vercorten verscheyde(n) Pijlers oft Balusters I rustende 
rontom op de lijsten I en draghen een hoogher viercante solderinghe met 
viercantighe pereken Grotissen / in 't midden noch hebben de een ver-
diepinghe opwaerts te sien 2). Ook zijn zoon, Paul Vredeman de Vries ver
vaardigde voor de keizer te Praag een plafondbeschildering op doek, 200 
voet lang en 80 voet breed. Hij verhoogde de zoldering met in het verkort 
geziene pijlers en versierde haar met grotesken, terwijl hij in het midden een 

1) Zie in dit verband D. P. Snoep, Gerard Lairesse als plafond- en kamerschilder, in: 
Bulletin van het Rijksmuseum, XVIII, 4, december 1970, p. 159-220. 
2) Carel van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem, 1604, fol. 266 vo. 
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Afbeelding 1. G. van Honthorst, Plafondbeschildering, 1622, huidige toestand. 
Coll. J. Paul Getty Museum, Malibu (California). 



Afbeelding 2. G. van Honthorst, Plafondbeschildering, 1622, linker helft aan de 
achterzijde, vóór de restauratie. 

grote, ronde, open ruimte liet3). Gerard de Lairesse, zelf als plafondschilder 
actief in de tweede helft van de 17e eeuw, schrijft met een zekere minachting 
over de prestaties van zijn voorgangers. Hij vermeldt veele Plafonds gezien 
te hebben *). De geringe waardering voor plafondschilderingen - waarvan de 
Lairesse zelf ook het slachtoffer werd - is wellicht de belangrijkste reden voor 
het feit dat 17e eeuwse voorbeelden in beperkte mate bewaard gebleven zijn. 
De oudste bewaard gebleven 17e eeuwse Noord-Nederlandse plafondbeschil
dering die niet uitsluitend tot ornamentele decoratie beperkt bleef, werd in 
1622 door de Utrechtse schilder Gerard van Honthorst vervaardigd (afb. 1). 
Het is opvallend hoe weinig aandacht tot op heden aan dit plafond geschon
ken werd. De oudste bron is een notitie van Prof. Dr. W. Vogelsang achterop 
een foto die bewaard wordt op het Kunsthistorisch Instituut te Utrechts). 
Judson, Braun en Reznicek zijn in feite de enigen die het werk grondiger 
bestudeerd hebben 6). 

De vraag naar de plaats en de bestemming welke het plafond oorspronkelijk 
gehad kan hebben vereist op de eerste plaats een grondiger onderzoek van het 

3) Ibid. fol. 267 ro. Uit deze citaten kan geconcludeerd worden dat de Lairesse niet 
het gebruik introduceerde om zolderingen met beschilderd doek te bespannen, zoals ver
meld bij D. P. Snoep, o.e., p. 160. 
4) Gerard de Lairesse, 't Groot Schilder-Boek, II, Amsterdam, 1707, p. 137. 
5) De notitie achterop de foto luidt: Plafond uit een Utrechts huis. Geschenk van de 
Heer van Lammerts J. van Buren, Nieuwe Gracht 6, vroeger bewoond door Prof. Baron 
de Geer van Jutphaas. In 1830 de eikenhouten planken gebruikt als schot in een tussen-
kamer. 
6) J. R. ludson, Gerrit van Honthorst, Den Haag, 1959; H. Braun, Gerard und Willem 
Honthorst, Göttingen, 1966; E. K. J. Reznicek, Hont Horstiana, in: Nederlands Kunst
historisch Jaarboek, XXIII, 1972, p. 167 vv. Merkwaardig is zeker dat het ontsnapt 
schijnt te zijn aan de aandacht van S. Muller. In het Bulletin van den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond, Jrg. VII, serie II, 1914, p. 21-23 schrijft hij: Ik herinner mij 
geen ouder voorbeeld dan de beschilderde balklaag van 1630-1640 in twee vertrekken 
van een huis in de Doelenstraat te Amsterdam. Muller's artikel behandelt verder de 
teruggevonden restanten van een 15e eeuwse beschilderde balklaag in het huis Com-
postel op de Ganzenmarkt. 
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plafond zelf. Dit onderzoek werd vergemakkelijkt door de restauratie die 
begin 1971 in het Centraal Museum te Utrecht werd uitgevoerd door P. F. J. 
M. Hermesdorf, hierin bijgestaan door W. G. van Lunteren. 
Het plafond bestaat momenteel uit twee delen waarvan de rechter helft vijf, 
de linker helft vier eikenhouten planken telt (afb. 2). Men mag aannemen dat 
het plafond in de vorige eeuw, toen het als deur werd gebruikt, gescheiden is 
in twee delen 7). Mogelijk zijn dan ook andere delen, als het onderstuk bij 
de linker en het bovenstuk bij de rechter helft, verloren gegaan (afb. 3). Toen 
het plafond zich in de collectie van Francis E. Stonor bevond, liet deze 
Londense verzamelaar het restaureren en beide ontbrekende gedeelten recon
strueren. In het rechter bovengedeelte liet hij zijn portret bijschilderen 8)! 
Tijdens de laatste restauratie kwam vast te staan dat het plafond 9) door af
zagen aan de vier zijden kleiner gemaakt was. Reeds eerder was erop gewezen 
dat het plafond niet zijn oorspronkelijke formaat behouden had 10). De 
relatief beperkte oppervlakte van het bestaande plafond - ruim drie bij twee 
meter - zou betekenen dat de beschildering voor een betrekkelijk kleine 
ruimte bestemd zou geweest zijn. Om diverse redenen is dit niet aannemelijk. 
De vraag dringt zich dan ook op hoe groot het plafond oorspronkelijk dan 
wel geweest kan zijn. 
Bij gebrek aan vergelijkbare Noord-Nederlandse plafonds uit de eerste helft 
van de 17e eeuw zijn we verplicht elders naar comparatieve voorbeelden te 
zoeken. Gezien het feit dat Honthorst van ca. 1610-T2 tot het najaar van 
1620 in Italië was en de invloed van dit verblijf zich zeer sterk manifesteerde 
na zijn terugkeer in Utrecht, ligt het voor de hand te refereren aan Italiaanse 
voorbeelden, waarvan bovendien de mogelijkheid bestaat dat Honthorst ze 
ter plaatse kan gezien hebben. Over de plaatsen die Honthorst in Italië heeft 
bezocht is echter vrijwel niets met zekerheid bekend. Zijn verblijf zal zich 
zeker niet beperkt hebben tot Rome; waarschijnlijk heeft hij ook Florence, 
Venetië, Bologna, Mantua, Ferrara en andere kunstcentra bezocht11). 
Italië kan beschouwd worden als de bakermat voor de ontwikkeling van de 
plafondschilderkunst in Europa. Bij het begin van de 17e eeuw mag zelfs 
gesproken worden van een traditie. Andrea Mantegna's plafondschildering in 

7) Cf. de tekst van Prof. Vogelsang, voetnoot 5. Op afb. 3 is de plaats van het sleutel
gat duidelijk merkbaar. Afmetingen (huidige toestand) linker helft: 308 x 102,5; rechter 
helft: 308 x 114 cm. Signatuur en datering bevinden zich op de balustrade rechts onder 
de zingende vrouw: G. Honthorst fe. 1622. 
8) Cf. over de collectie Stonor: A Taste for Splendour: and Mr. Fraicis Stonor, in: 
The Connoisseur, dec. 1959, p. 212-217. Volgens mededeling van Peter Wengraf van 
The Arcade Gallery te Londen is het plafond mogelijk gerestaureerd door Hell of 
Isepp. Deze laatste is bekend om zijn toevoegingen bij restauraties. 
9) Tenzij anders vermeld, wordt het plafond verder als één geheel beschouwd (als op 
afb. 1). 
10) H. Braun, o.e., p. 159: Ursprünglich muss das Deckengemälde - da die Balustrade 
geschlossen war - ein Drittel grösser gewesen sein. 
11) G. J. Hoogewerff, De werken van Gerard van Honthorst te Rome, in: Onze 
Kunst, XXXI, 1917, p. 42: de auteur suggereert dat Honthorst mogelijk in Venetië was. 
Ongetwijfeld kende Honthorst in Rome de Accademia di San Luca, in 1593 door 
Zuccari gesticht. Wellicht heeft hij ook in Florence de eerste officiële en meest typische 
academie bezocht, de Accademia> del Disegno, in 1561 op aanraden van Vasari gesticht 
door groothertog Cosimo I. 
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Afbeelding 3. G. van Honthorst, Pafondbeschildering, 1622, toestand in 1952. 

de Camera degli Sposi in het Castello di Conte te Mantua, beëindigd in 1474 
is een hoogtepunt, waarop o.a. de vroeg 16e eeuwse beschildering door een 
onbekend maker - mogelijk Garofalo - in de Sala del Tesoro van het Palazzo 
Costabili in Ferrara teruggaat12). Paolo Caliari, genaamd Veronese, heeft 
onbetwistbaar een grote invloed gehad, niet alleen op Italiaanse, maar ook op 
buitenlandse kunstenaars. Van zijn plafond, ca. 1556-1560 vervaardigd voor 
het Palazzo Pisani a Santo Stefano te Venetië 13) maakte Anton van Dijck 

12) R. Horstmann, Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei, München 
1965, p. 43-50 en 59-63. 
13) Dit plafond, met als voorstelling Jupiter, Juno, Neptunus en Cybele, behoorde tot 
de collectie van het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn; het is echter in 1945 verwoest. 
Vier zijstukken met putti zijn bewaard gebleven in de Staatliche Museen te Berlijn (nrs. 
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tijdens zijn verblijf in Italië tussen 1621 en 1627 een schets van de Cybele 14). 
Eveneens van belang is Veronese's „Harmonie" van omstreeks 1560 in de 
Villa Barbara te Maser en zijn „Apotheose van Venetië" in de Sala del 
Maggior Consiglio in het Palazzo Ducale te Venetië 13). 
Zeker kende Honthorst het fresco „Musicerend Gezelschap" dat door Orazio 
Gentileschi en Agostino Tassi in 1611-'12 werd uitgevoerd voor het Casino 
van de negen Muzen in het Palazzo Pallavicini-Rospigliosi te Rome 16). 
Gentileschi en Tassi voerden deze beschildering uit voor kardinaal Scipione 
Borghese. Deze was naast Marchese Vincenzo Giustiniani, in wiens paleis 
Honthorst langere tijd woonde, een niet onbelangrijk beschermheer en op
drachtgever van de Utrechtse kunstenaar17). De architekt Jan van Santen, 
genaamd Giovanni Vasanzio, eveneens uit Utrecht afkomstig en bescherme
ling van kardinaal Borghese, was ontwerper van de villa Borghese 18). 
Om te komen tot een aanvaardbare oplossing voor het probleem van het oor
spronkelijke formaat van Honthorst's plafond, is het eveneens van belang na 
te gaan welke theorieën over perspectief als compositiemiddel aan de basis 
l a g c l i v a l i u c m c i u u v C i i v c i I n C i u C v w u i u ^ w u w i . itxCxl AAIû£, a a i i i i t - i i i d i u « . t 

Honthorst kennis genomen heeft van een aantal van de talrijke publicaties 
over perspectief die in Italië verschenen waren 1^). 
In Italië werd het eerste geschrift over perspectief20), speciaal bestemd voor 
kunstenaars, n.l. „De prospectiva pingendi" in 1469 geschreven door de schil
der Piero della Francesca en opgedragen aan hertog Federigo da Montefeltro. 
Uit dit werk blijkt dat de meest elementaire wetten bekend waren, met dien 
verstande dat het hierbij ging om het centrale of lineaire perspectief. Deze 
regels gaan terug op Brunelleschi en Alberti21). Gedurende de 16e eeuw zal 
dit het enige „wetenschappelijke" procédé blijven. Het tractaat van Sirigatti, 

327-330). Cf. J. Schulz, Venetian Painted Ceilings of the Renaissance, Berkeley-Los 
Angelos, 1968, p. 72 afb. 60-64 en p. 122 nr. 54. Een sterk verwante plafondbeschilde-
ring bevindt zich in de Bankas Collection, Kingston Lacy. Cf. The Burlington Magazine, 
Jan. 1974, p. 29 afb. 39. 
14) G. Adriani, Anton van Dyck: Italienisches Skizzenbuch, Wenen, 1940, p . 12. 
15) Een voorstudie uit ca. 1579 wordt bewaard in de collectie Earl of Harewood, 
Harewood Park, Yorks. 
16) Het schilderij „Zingende jonge vrouw met luit" van Hendrick Terbrugghen, Kunst
historisches Museum te Wenen (inv. nr. 9116; doek, 71 x 85 cm; niet gesign. en gedat.) 
en een repliek in de collectie B. Nicolson te Londen (doek, 69,8 x 92,1 cm) zouden 
volgens B. Nicolson, Hendrick Terbrugghen, Londen, 1958, p. 107 nr. A 74 op dit 
WCTK V3.Î1 vjCîîiliCSCiil Cn A 3SS1 Lenig g 3.3X1. 
17) Cf. Judson, o.e., p. 107-108. 
18) G. J. Hoogewerff, Een Nederlandsch „Monument" te Rome (Villa Borghese) en 
zijn bouwmeester, Jan van Santen, in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundi
gen Bond, Jrg. VII, serie II, 1914, p . 205-229. 
19) Een aantal auteurs zijn, met vermelding van het jaar van verschijnen van de publi
caties, te vinden bij G. Boehm, Studien zur Perspektivität, Heidelberg, 1969, p. 54 noot 
46. 
20) Reeds eerder is aandacht besteed aan het probleem van de voorstelling van drie
dimensionale objecten, o.a. in twee passages van Vitruvius' „De architectura", ca. 25 v. 
C. geschreven. Het eerste gedrukte tractaat over perspectief, „De artificiali perspectiva", 
is van de hand van Jean Pèlerin, genaamd Viator, en verscheen te Toul in 1505. 
21) Van de architect Filippo Brunelleschi, overleden in 1446, vinden we getuigenissen 
bij zijn biograaf Menetti. Leone Battista Alberti formuleerde zijn theorie, in het in 
1443 geschreven, maar eerst in 1511 te Nürnberg verschenen „Trattato della pittura". 
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in 1595 te Venetië verschenen, is nog volledig op deze methode gebaseerd 22). 
Pas in 1600 verscheen te Pesaro „Perspectivae libri sex" van Guido Ubaldi 
del Monte. In dit werk worden de perspectivische constructies van gebogen 
lijnen en vlakken, cirkels en niet met het grondvlak evenwijdig lopende lijnen, 
etc. verklaard. Ubaldo's „Perspectivae" is te beschouwen als een résumé van 
alles wat op het gebied van het perspectief op dat ogenblik bekend was 23). 
Italiaanse publicaties over perspectief waren in de Nederlanden zeker niet 
onbekend. Pieter Coecke van Aelst laat in 1539 een vertaling verschijnen van 
Sebastian Serlio's vierde boek van zijn „Architectura", echter zonder ver
melding van de naam van de eigenlijke auteur en zonder aanduiding dat het 
om een vertaling uit het Italiaans gaat24). Merkwaardig is zeker dat het 
twaalfde hoofdstuk, handelend over gebeeldhouwde plafonds, zo goed als 
niet ter sprake komt25). Niettegenstaande het feit dat de theorieën van Pieter 
Coecke ondenkbaar zijn zonder deze van zijn Italiaanse voorgangers en tijd
genoten, evenals van Dürer, kan hij toch beschouwd worden als de eerste die 
in de Nederlanden zelfstandig over perspectief schreef. 

Hans Vredeman de Vries „Perspective dat is de hoogh-gheroemde Conste 
eens schijnende in oft door-siende ooghe-ghesichtespunt, op effen staende 
muer, penneel oft doeck, eenige Edificien, t'sy van Kercken . . ." verscheen 
in 1604 bij Hendrik Hondius te Leiden, behalve in het Nederlands ook in 
het Latijn, Frans en Duits. Een tweede, uitgebreider druk verscheen in 1605. 
Reeds eerder, n.l. in 1560 was te Antwerpen zijn „Artis perspectivae plurium 
generum . . . formulae" verschenen 26). 
De tractaten van Vredeman de Vries (1604) en Samuel Marolais (1614)27) 
vormen een belangrijke basis voor Albert Girard's tractaat „Perspective, 
fortification, geometrie, optique" dat tussen 1632 en 1662 verschijnt en met 
zijn 265 full-page illustraties een veel gebruikte bron voor kunstenaars zal 
worden. 
De theorieën die in de geschriften over perspectief terug te vinden zijn, bleven 
niet zonder resultaten in de beeldende kunst: talrijk zijn de voorbeelden 
waarin de „regels" op een vaak zeer exacte wijze worden toegepast28). Hier-
22) Cf. A. Flocon en R. Taton, La perspective, Parijs, 1970, p. 43-45. 
23) W. M. Ivins Jr., Art and Geometry, A study in space intuitions, New York, 1964, 
P- 74. 
24) Serlio's werk kende navolging o.a. in Vignola's „Regola delli cinque ordini 
d'architectura" (1562) en Palladio's „Quattro Libre" (1570). In Zürich publiceerde 
Hans Blum in 1550 zijn „Quinque Columnarum exacta descriptio atque delineatio", dat 
eveneens op Serlio gebaseerd was. Cf. M. Levey, High Renaissance, Harmondsworth, 
1975, p. 245-246. Zie voor andere publicaties van Serlio: H. Schilling, Theorien der 
malerischen Linear-Perspektive vor 1601, Giessen, 1973, p. 42-47. 
25) P. Coecke, Generale regelen der architecturen op de vijve manieren van edificien, 
te weten, Thuscana, Dorica, Ionica, Corinthia ende composita, met den exemplen der 
antiquiteiten, die int meestedeel concorderen met de leeringhe van Vitruvio, Antwerpen, 
1539. Dit boek verscheen twee jaar na de eerste uitgave van Serlio's boek in Venetië en 
twee jaar voor Serlio's komst in Frankrijk. Cf. H. de la Fontaine Verwey, Uit de wereld 
van het boek I. - Humanisten, dwepers en rebellen in de Zestiende eeuw, Amsterdam, 
1975, p. 59-60. 
26) Cf. voor andere werken van Vredeman de Vries: H. Schuiling, o.e., p. 50-51. 
27) S. Marolais, Perspective contenant la théorie et pratique d'icelle, Den Haag, 1614. 
28) In 1602 beschilderden Salomon Vredeman de Vries en Adam Wiilaerts naar een 
ontwerp van de schilder Jan van Malsen de grote deuren van het orgel van de Utrecht
se Dom. Aan de binnenzijde moesten de deuren een kerk in perspectief weergeven. Cf. 
M. A. Vente, Orgels en organisten van de Dom te Utrecht, Utrecht, 1975, p. 33. 
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bij dient te worden opgemerkt dat illusionistische effecten als bijzondere 
toepassing van het perspectief een zeer belangrijke rol spelen. Een spectacu
lair voorbeeld is te vinden in de fresco's ca. 1517-'18 uitgevoerd door Bal-
dassare Peruzzi in de Sala delle Prospettive in de Villa Farnesina te Rome 29). 
Andrea Pozzo's oeuvre vormt een hoogtepunt in de ontwikkeling van de 
illusionistische schilderkunst. Zijn methode, zoals die werd toegepast in de 
San Ignazio te Rome, is beschreven in zijn verhandeling „Perspectivae picto-
rum et architectorum" die in 1693 te Rome verscheen. Ook bij plafondbe-
schilderingen zijn voldoende voorbeelden aan te wijzen. Een aantal werken 
van Veronese, zoals zijn plafondbeschildering uit ca. 1567 in de Villa Cia-
comelli te Maser zijn in dit verband zeer illustratief. 

De regels van het perspectief zoals die in zijn tijd bekend waren heeft Hont-
horst in zijn plafond op een bijna schoolse wijze toegepast. Dat betekent dat 
het mogelijk moet zijn het oorspronkelijke formaat en de structuur van de 
compositie in essentie te reconstrueren. Uitgangspunt om tot deze reconstruc
tie te komen is een constructieschets voor een plafondbeschildering (afb. 4) 
van de minderbroeder Jean-François Niceron, mathematicus en vriend van 
Descartes. Deze gravure is een van de talrijke illustraties uit Niceron's trac-
taat „Perspective" dat in 1663 te Parijs werd uitgegeven 30). Van primair 
belang in de schets van Niceron zijn de formele elementen in functie van de 
ruimtelijke problematiek. De geometrische constructie d.m.v. horizontale, 
verticale en diagonale lijnen is van essentieel belang S1). Met de lijn FI als 
basis zien we dat de horizontale AC, de verticale DE en de diagonalen, uit
gaande van de balusters M en N samenkomen in het centrale punt B 32). Op 
dezelfde wijze kan deze methode worden toegepast in het bewaard gebleven 
gedeelte van het plafond van Honthorst, waarbij echter wel rekening dient 
gehouden te worden met het feit dat Honthorst zich wel enige vrijheden heeft 
voorbehouden ; dit in tegenstelling tot de gravure van Niceron die als mathe
matisch exact omschreven kan worden. 

Als uitgangspunt (zie tekening) nemen we de aslijnen van de balusters die 
fragmentarisch op het Honthorst-plafond te zien zijn. Deze aslijnen laten we 
evolueren naar het raakpunt B. Op de gravure uit Niceron's „Perspective" 

29) Cf. C. L. Frommel, Baldassare Peruzzi als Maler und Zeichner, Wenen-München, 
1967-1968, p. 87-91. 
30) Deze voorstelling is vergelijkbaar met Jan Vredeman de Vries, Perspective, Leiden, 
1599, plaat 37. De gravure van Niceron is bewust gekozen om de duidelijkheid. Welis
waar is deze plaat afkomstig uit een publicatie die 41 jaar na het vervaardigen van 
Honthorst's plafond verscheen. Zonder afbreuk te willen doen aan de persoonlijke in
breng en visie, is het tractaat over perspectief van Niceron vooral van belang als 
compendium. Niceron was uitstekend bekend met de perspectiefstudies van Alberti 
(1435), Viator (1505), Dürer (1525), Serlio (1545), Barbaro (1559), Du Cerceau (1576), 
Vignole (1583), Sirigatti (1596), Salomon de Caus 1612), Marolais (1614), Polienus 
(Fernando di Diano) (1628), Veaulezard (1630) en Desargues (1636). Cf. J. Baltrusaitis, 
Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux, Parijs, 1969, p. 39. 
31) Figuratieve elementen worden hier t.o.v. formele aspekten als secundair be
schouwd. Cf. verder K. Rathe, Die Ausdrucksfunktion extrem verkürzter Figuren, 
Londen, 1938. 
32) Door de instructieve opzet die Niceron met deze prent op het oog had, worden 
de balusters telkens op een andere wijze - lengte, plaatsing van het voetstuk, belichting, 
etc. - geconstrueerd. Daar ze in de opzet van dit onderzoek minder belangrijk zijn, 
worden ze buiten beschouwing gelaten. 
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Afbeelding 3. J. F. Niceron, Konstruktieschets voor een plafond, in „Perspective", 
Parijs, 1663. 

(afb. 4) is B het middelpunt van het geprojecteerde plafond. Hieraan relate
rend kan B in de reconstructietekening 33) beschouwd worden als het middel
punt van het originele Honthorst-plafond. Het snijpunt G, gevormd door de 
verlengde balustrade-balk D en het verlengde van de diagonaal NB en het 
snijpunt F, gevormd door de verlengde balustrade-balk E en het verleng
de van de diagonaal OB formeren de punten waarbinnen de balustrade 
GDONEF kan gereconstrueerd worden. 
Reeds eerder werd opgemerkt dat het schilderij aan de vier zijden door af
zagen kleiner werd gemaakt. Bovendien is de afstand tussen de buitenrand 
van de balustrade en de rand van het schilderij aan de ene zijde breder dan 
deze aan de andere zijde. Hoe breed deze stroken oorspronkelijk geweest zijn 
is niet met zekerheid te bepalen. Evenmin is dit het geval voor de strook 
waar de hond, het onderlichaam van de luitspeler, zingende vrouw en knaap 
te zien zijn. Bij de reconstructietekening kon hier slechts hypothetisch tewerk 
gegaan worden. 
Illustratief als vergelijking van deze reconstructie is een plafondbeschildering 
in het kasteel Rosenborg, in het eerste kwart van de 17e eeuw geschilderd 

33) De uitvoering van de reconstructie-tekening werd verricht door Ir. J. R. van 
Ommen van het Gemeentelijk Archief te Utrecht. 
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Afbeelding 5. F. Cleyn, Plafondschildering, ca. 1620, Schlosz Rosenburg (Dene
marken). 

door Franz Cleyn en voorstellende de muzikanten aan het hof van Chris-
tiaanIV(afb. 5)3*). 
De reconstructie laat toe - uitgaande van de huidige afmetingen van het be
waard gebleven gedeelte van het plafond van Honthorst - te concluderen dat 
het geheel oorspronkelijk een oppervlakte van ongeveer 2,50 x 7,40 m gehad 
moet hebben. Deze enigszins ongewone langgerekte vorm roept de vraag op 

34) Franz Cleyn (Rostock 1582 - Londen 1658) trad na zijn studietijd in Italië in dienst 
van Christiaan IV van Denemarken. In 1624 komt hij via Karel I in Engeland in dienst 
van Jacob I. Cleyn blijft tot zijn dood in Engeland, waar hij o.m. wand- en plafond-
beschilderingen gemaakt heeft (o.a. voor Carew House, Holland House, Somerset 
House). Cf. U. Thieme, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, VII, Leipzig, 
1912, p. 104. 
Het is zeker merkwaardig dat Honthorst na de brand in het kasteel Kronborg in Elsi-
nore in 1629 van Christiaan IV een belangrijke opdracht ontving. Cf. Judson, o.e., p. 
117-118. 
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waarvoor het plafond oorspronkelijk bestemd kan geweest zijn. Deze vraag 
impliceert ook de vraag naar de mogelijke opdrachtgever. 
De pedigree van het plafond is vrij beperkt. Uit de notitie van Vogelsang 33) 
zou geconcludeerd kunnen worden dat het plafond zich bevond in het huis 
van Lammerts J. van Buren, Nieuwe Gracht 6, vroeger bewoond door Prof. 
Baron de Geer van Jutphaas. Braun 36) voegt hier aan toe dat het plafond tot 
1903 in het bezit was van Baron de Geer van Jutphaas te Utrecht. 
Volgens onderzoekingen op het Gemeentelijk Archief te Utrecht37) bewoon
de de familie De Geer vanaf 1830 het pand Nieuwegracht 14 - en niet 6 -
te Utrecht. Prof. Mr. Dr. Barthold Lintelo de Geer van Jutphaas, geboren te 
Utrecht op 12 december 1816 en overleden te Jutphaas op 4 augustus 1903 
bewoonde het huis tot 1903 en zeker vanaf 1860. Het pand Nieuwegracht 6 
werd sinds ongeveer 1830 bewoond door de hoogleraar in de theologie 
Herman Johan Royaards, geboren te Utrecht op 3 oktober 1793 en er over
leden op 2 januari 1854. Zijn weduwe Sara Maria Swellengrebel bleef het huis 
bewonen tot haar dood op 16 november 1891. Zeker sinds 1793 woonde de 
familie Royaards op de Nieuwegracht. Merkwaardig is zeker dat zich in de 
Topografische Atlas van het Gemeentelijk Archief te Utrecht onder Nieuwe
gracht 12 een uit 1915 daterende foto bevindt van het Honthorst-plafond 
(afb. 6)3 8). Verder onderzoek heeft voorlopig geen nieuwe gegevens opge
leverd wat betreft het plafond op de Nieuwegracht te Utrecht. 
Het blijft zeer de vraag of de plafondbeschildering oorspronkelijk voor één 
der drie bovenvermelde huizen op de Nieuwegracht bestemd was. Honthorst 
keerde in het najaar van 1620 uit Italië naar Utrecht terug en huwde er in 
hetzelfde jaar Sophia Coopmans. Uit Honthorst zijn beginperiode te Utrecht, 
n.l. 1620-'21, zijn geen gedocumenteerde werken met absolute zekerheid aan 
te wijzen. Pas in 1622, het jaar dat het plafond geschilderd werd, verwerft 
Honthorst het meesterschap van het Utrechtse St. Lucasgilde 39). Wel schrijft 
Sir Dudley Carleton, Brits ambassadeur in Den Haag, in juni 1621 aan de 
Earl of Arundel te Londen een brief waarin Carleton melding maakt van het 

35) Cf. voetnoot 5. 
36) H. Braun, o.e., p. 158 nr. 32. 
Het plafond werd geveild bij L. J. der Baere te Amsterdam (25-11-1924, nr. 909) en 
vervolgens bij Mak van Waay te Amsterdam (4-7/10/1949, nr. 43). Daar werd het aan
gekocht door kunsthandel P. de Boer, Amsterdam. Tijdens de tentoonstelling „Cara-
vaggio en de Nederlanden" die in het Centraal Museum te Utrecht en het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen in 1952 werd gehouden was het plafond 
bruikleen van kunsthandel P. de Boer, die het plafond in juni 1953 verkocht aan de 
Arcade Gallery te Londen. Volgens mededelingen van kunsthandel P. de Boer zou het 
terecht gekomen zijn in de Engelse collectie van Alexander Korda. Op 10-4-1970 werd 
het plafond geveild bij Christie's te Londen als afkomstig uit de collectie F. Stonor; 
het werd eigendom van J. Paul Getty. Van 1970 tot 1973 was het als tijdelijk bruikleen 
in het Centraal Museum te Utrecht. Momenteel bevindt het zich in het J. Paul Getty 
Museum in Maübu (California). Voor informatie ben ik dank verschuldigd aan Peter 
Wengraf van The Arcade Gallery te Londen en kunsthandel P. de Boer te Amsterdam. 
37) Voor verstrekte gegevens is zeer veel dank verschuldigd aan de heer A. B. R. de 
Vries van het Gemeentelijk Archief te Utrecht. 
38) Ir. J. R. van Ommen van het Gemeentelijk Archief te Utrecht vond deze foto.' 
39) Uit 1622 bezit het Centraal Museum te Utrecht nog een gesigneerd en gedateerd 
werk van Honthorst, n.l. „Harpspelende koning David"; het Wallraf-Richartz Museum 
te Keulen een „Aanbidding van de Herders" en de Gemäldegalerie te Dresden een 
„Tandarts". 
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Afbeelding 6. G. van Honthorst, Plafondbeschildering, 1622, toestand in 1915. 

feit dat Honthorst is growing into reputacion in the parts . . . 40). Het blijft 
echter onzeker of de toen tweeëndertigjarige Honthorst, al was hij een veel
belovende kunstenaar, in die mate kon rekenen op de steun van opdracht
gevers zoals dat later het geval zou zijn. Wellicht moeten we zijn opdracht
gevers eerder in beperktere kring zoeken41). In eerste instantie zou hier 
kunnen worden gedacht aan zijn familie. Carel van Mander vermeldt in het 

40) Judson, o.e., p. 58 en 181 cat. nr. 71; Sir Dudley Carleton zou vóór juli 1621 een 
schilderij bij Honthorst besteld hebben voor Arundel. D. Mijtens vervaardigde ca. 1618 
een schilderij van Arundel in zijn beeldengalerij (Royal Academy, Londen). 
41) E. K. J. Reznicek, Een vroeg portret van Gerard van Honthorst, in: Oud Holland, 
LXX, 1955, p. 134-136 maakt melding van een vroege opdrachtgever. Het verdient aan
beveling na te gaan in welke relatie Honthorst stond met de Delftse burgemeester wiens 
vrouw Margaretha van Dussen was. Een kleinzoon van de schilder, n.l. Gerard Theodor 
huwt in Delft met Anna van der Dussen en werd Drost van de stad en het land Raven-
stein. 

18 



huis van „Jofvrouw van Honthorst dicht achter den Dom" een schilderij van 
Anthonie Blockland te hebben gezien 42). 
Henrick en Robert van Honthorst, ooms van de schilder, bewoonden aan de 
Noordzijde van de Dom een claustraal huis. Henrick, kanunnik van St. Pieter, 
en Robert, kanunnik van St. Salvator, moeten zeer vermogend geweest zijn: 
zij bezaten in Utrecht gronden en huizen, o.a. een zomerverblijf in de Teer-
lingstraat43). Oorspronkelijk werd het huis aan het Domplein alleen bewoond 
door Robert, die het in 1596 verworven had. In 1615 wordt zijn broer 
Henrick, toen hij als kanunnik van St. Pieter naar St. Salvator overging, 
mede-eigenaar van het pand. Ook twee zusters van de kanunniken, n.l. 
Agnitgen en Burchgen, woonden in het huis 44). Nadat zij weduwe geworden 
waren, regelden zij het huishouden van de twee kanunniken 45). Door toe
doen van een van beide zusters heeft Van Mander de triptiek van Blockland 
in huis gezien 46). 

Over de geschiedenis van het huis dat door Robert en Henrick van Honthorst 
werd bewoond zijn we dank zij een publicatie van de vroegere archivaris van 
Utrecht, S. Muller, redelijk goed ingelicht47). 
Van 1509 tot 1527 werd het huis bewoond door de kanunnik Herman van 
Lochorst. Na hem woont Jan van Goch, eveneens kanunnik, in het huis. 
Bisschop Georg van Egmond wordt in 1538 feestelijk door Jan van Goch in 
het huis onthaald. Dank zij een inventaris die bij het overlijden van Jan van 
Goch in 1559 werd opgemaakt van de „nagelvaste meubelen" en van wat er 
aan reparatie nodig was, kunnen we ons enigszins een beeld vormen van het 
interieur. In 1560 wordt het huis verkocht aan Willem Taets van Amerongen, 
deken van St. Salvator. Na het slopen van St. Salvator in 1587 neemt het 
kapittel in 1588 zijn intrek in het huis van Van Amerongen. Na zijn dood in 
1592 blijft het kapittel nog in het huis tot de Staten in 1595 aan het kapittel 
huisvesting verlenen in de St. Paulusabdij. Het jaar daarop wordt het clau
strale huis gekocht door Robert van Honthorst. 
Bij de aankoop van het huis door Robert van Honthorst werden de beide bij 
het pand behorende achterhuizen op het Oudkerkhof verkocht: één wordt 
dan bewoond door de jonge kanunnik Balthazar Vosch, zoon van schepen 

42) C. van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem, 1604, fol. 254 vo: Tot Wtrecht zijn 
van hem te sien eenighe Tafereelen I en Altaer-deuren: onder ander I ten huyse van 
Jofvrouw van Honthorst I dicht achter den Dom I is van hem een groote schoon Tafel 
met twee deuren I uyt en inwendich gheschildert . . . 
De door Van Mander beschreven „Tafereelen" betreffen het Maria-altaar van Block
land. Deze triptiek bevindt zich momenteel in de Barbara-Kapelle van de Katholische 
Pharrkirche te Bingen a/Rhein. Cf. I. Jost, Studien zu Anthonis Blocklandt, Keulen, 
1960, p. 136-144. 
43) 'Gemeentelijk Archief Utrecht, Transport Register, o.a. 21-1-1607 en 27-12-1620. 
44) Ibid. 8-1-1590. 
45) Robert is in 1621 overleden; Henrick in 1624; Burchgen in 1641; de sterfdatum 
van Agnitgen is niet bekend. 
46) Uit de tekst van Van Mander valt niet direct op te maken dat de triptiek van 
Anthonie van Blockland eigendom zou geweest zijn van één van de zusters van de 
kanunniken. Blockland's schilderij kan evengoed - en zelfs waarschijnlijker - eigendom 
geweest zijn van (een van) de kanunniken. 
47) S. Muller, Twee Utrechtse claustrale huizen. 2. Het huis der Honthorsten, in: Oud 
Holland, 1917, p. 203-212. 
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Afbeelding 7. Domplein 6, toestand 1924. 

Peter Vosch; het andere door de medicus Christiaen Bor, vader van de his
torieschrijver Pieter Bor. Een lid van het Hof van Utrecht, Mr. Pieter van 
Zyl, huurde een vertrek op de bovenétage voor de huisvesting van notabele 
gasten, die dikwijls bij hem kwamen logeren. 
Afgezien van de zeer schaarse gegevens over kunstwerken - de triptiek van 
Blockland en twee gevelbeelden, n.l. een „stenen Salvator" en een kop in 
tondo 48), uitgezonderd - mag de aanwezigheid van andere kunstwerken in het 
huis zeker niet uitgesloten worden. De geschiedenis van het huis en zijn be
woners is zelfs van dien aard dat hierover weinig twijfel kan bestaan. 
Robert en Henrick van Honthorst zijn tot hun dood, respectievelijk in 1621 

48) De „stenen Salvatoer" is aangebracht bij de bouw van het huis in de eerste jaren 
van de 16e eeuw. Enkele jaren later zal bij de bouw van „Paushuize" een enigszins 
verwant beeld in een zijgevel worden aangebracht. Cf. Muller, o.e., p. 207-208. Muller 
vermeldt niets over het tweede beeld in de gevel van het huis der Honthorsten dat ook 
in het begin van de 16e eeuw aangebracht moet zijn. 
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en 1624 in het huis blijven wonen. Door de executeurs van Henrick van 
Honthorst is het perceel begin 1627 verkocht aan de kunstenaar Gerard van 
Honthorst, die het huis tot zijn dood in 1656 bewoond heeft. In latere 
eeuwen was het pand in hoofdzaak in gebruik als „koffyhuis", om ten slotte 
in de 20e eeuw gesloopt te worden (afb. 7). 
Alhoewel zuiver speculatief is het zeker niet onzinnig voor wat betreft de 
oorspronkelijke bestemming van de plafondbeschildering van Honthorst, het 
huis aan het Domplein 6 als mogelijkheid in overweging te nemen. Door 
gebrek aan voldoende gegevens en door de mogelijkheid een aantal anti
argumenten aan te voeren blijft de hypothese speculatief. 
Zijn de gegevens over het aanwezige kunstbezit in het huis Domplein 6 zeer 
beperkt voor wat betreft de voorgangers van Gerard van Honthorst, dan is 
dit evenzeer het geval voor de periode dat het huis door de kunstenaar werd 
bewoond 49). Ook bij Honthorst's leerling, Joachim Sandrart, die o.m. een 
uitvoerig verslag geeft van Rubens' verblijf in Utrecht en zijn bezoek aan 
Honthorst, is hierover niets te vinden 50). 
Een andere moeilijkheid is de discrepantie tussen het jaar waarin het plafond 
geschilderd werd - 1622 - en het jaar waarin de kunstenaar het huis aan het 
Domplein kocht, n.l. 1627 51). Dit sluit echter geenszins uit dat Honthorst het 
plafond niet geschilderd zou kunnen hebben in het huis van zijn ooms. De 
suggestie dat Honthorst juist daarom het huis kocht, is zeer gewaagd, maar 
niet onmogelijk. 
Gesteld dat de beschildering bestemd was voor het huis Domplein 6, dan 
dient nagegaan te worden waar het plafond in het huis aanwezig geweest kan 
zijn. 
Muller's verdienstelijke bijdrage over het huis blijft in essentie beperkt tot 
een historische studie. Détails die voor zijn opzet en doel als niet relevant 
werden beschouwd, zijn onvermeld gebleven. Zo geeft hij b.v. wel een platte
grond van het huis, maar niet de afmetingen. Daar het huis gesloopt is en 
exacte opmetingen niet meer te achterhalen zijn, zijn we aangewezen op ver
gelijking tussen deze plattegrond 52) (afb. 8) en een tekening van de gevel53) 

49) Verder onderzoek over het al dan niet in het bezit zijn van kunstwerken bij de 
ooms van Gerard van Honthorst, evenals bij de kunstenaar zelf, heeft voorlopig geen 
resultaten opgeleverd. 
50) J. van Sandrart, Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlery-Künste, Nürn
berg, 1675; uitgave van A. R. Peltzer, München, 1925. Sandrart schrijft ook zeer lovend 
over Honthorst 's plafonddecoraties, o.a. deze van het paleis te „Resswick" (Rijswijk). 
Cf. ook: P. T. A. Swillens, Rubens' bezoek aan Utrecht, in: Jaarboekje van „Oud-
Utrecht", 1945-1946, p. 105-125. 
51) Vóór 1627 bewoonde Honthorst een huis, direct naast de Bezembrug gelegen aan 
de zuidzijde van de Oude Gracht. Een Transportregister van 20-5-1623 op het Gemeen
telijk Archief te Utrecht vermeldt: Het Huis van outs genaempt die Meerbrassem ende 
daer tegenwoordich die Snippevlucht uuthangt, staende ende gelegen in de Snippevlucht. 
52) S. Muller, o.e., p. 206. 
53) S. Muller, o.e., p. 204. Een op enkele punten verschillende reconstructietekening 
van de gevel komt voor in A. F . E. Kipp, Herman Saftleven en de storm van 1674, 
Utrecht, 1974 (doctoraalscriptie): rechts van de deur is een raam, terwijl de keuken drie 
ramen telt. Onder het raam rechts van de deur en onder het middelste keukenraam is 
een keldergat. Zie verder ook de tekeningen uit 1675 van Saftleven op het Gemeentelijk 
Archief (Hd 22 XIII en Hd 22 XV). 
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Afbeelding 8. 
Plattegrond van het huis Domplein 6. 

Afbeelding 9. 
Voorgevel van het huis Domplein 6. 
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(afb. 9). Volgens deze laatste tekening, vervaardigd door G. de Hoog, zou de 
gevel ruim 10 meter breed geweest zijn, de vestibule ca. 3,50 m en de keuken 
ca. 6,60 m. De gang achter de keuken zou dan een lengte hebben van ca. 
6,50 m en een breedte van ca. 2,50 m 54). Wanneer we de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat het plafond van de gang doorliep tot de spil van de trap, dan 
komen de afmetingen van het plafond, zoals deze oorspronkelijk geweest 
kunnen zijn, n.l. 2,50 x 7,40 m, aardig overeen met de afmetingen van deze 
ruimte. 
Een belangrijk aspect bij het bestuderen van plafondbeschilderingen is het 
causaal verband tussen compositie en lichtinval. Bij het bewaard gebleven 
plafond-fragment van Honthorst is de hoofdgroep geplaatst aan de korte zijde 
van de balustrade. Ongetwijfeld zal ook aan de korte zijde van het verloren 

54) P. T. A. Swillens, Rubens' bezoek aan Utrecht, in: Jaarboekje van „Oud-Utrecht", 
1945-1946, vermeldt op p. 112 i.v.m. de „werkplaatsruimte": Deze was op de eerste 
verdieping gelegen, verkreeg licht uit het Noorden, had vier groote en hooge vensters en 
besloeg een oppervlakte van ongeveer 12 x 8 Meter, een kleine zaal zou men haar kun
nen noemen, en daarnaast waren nog eenige ruime vertrekken. In de „zaal" werkten de 
leerlingen. Swillens geeft niet aan hoe hij aan deze afmetingen komt. 
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gegane gedeelte van het plafond een enigszins verwante groep als pendant 
geschilderd geweest zijn. De compositie is niet accidenteel, maar het resultaat 
van ordeningsfactoren, waarbij vooral de bilaterale symmetrie als een metho
disch concept fungeert. Onder symmetrie, vanaf de 17e eeuw ook „euritmie" 
geheten, wordt de harmonische proportie verstaan van ongelijke kwantiteiten, 
zowel in relatie met de verschillende delen als met het geheel. Deze opvat
ting, die terug te voeren is op Vitruvius, gold reeds bij de Griekse beeldhou
wer Polykleitos. Lomazzo 55) schrijft dat de proportie het eerste en belang
rijkste deel van het schilderij is. In zijn „Proportionslehre" schrijft Dürer 56): 
proportion, die awch mitt vnrecht simettria, zw teutsch glidmessige auf-
tailunge mocht gênent werden. Het verschil tussen de begrippen „proportie" 
en „symmetrie" is tot in de 19e eeuw onderwerp van discussie geble
ven 57). 

Uitgaande van de premisse dat het oorspronkelijke plafond aan beide korte 
zijden een „hoofdgroep" had, dan waren deze normatief op een natuurlijke 
wijze belicht via kanalen die door de architectuur bepaald waren. 
De geveldeur van het huis aan het Domplein bezat een bovenlicht (afb. 9) en 
naar het gebruik van die tijd zal de deur tussen de vestibule en de zaal (afb. 
8) eveneens een bovenlicht gehad hebben. Op deze wijze werd de hal belicht. 
Op indirecte wijze viel het licht in de gang en bescheen het daar aanwezige 
plafondgedeelte. De andere helft van de gang werd verlicht door raampjes die 
in de traptoren aanwezig waren (afb. 7). Het criterium van de belichting is 
dus realiter aanwezig als acceptabele mogelijkheid voor de plaatsbepaling 
van het beschilderde plafond in de gang van het huis aan het Domplein. 
Alhoewel de plafondbeschildering van Honthorst een schijnbaar realistische 
voorstelling van een musicerend gezelschap weergeeft, is het zeker niet on
zinnig om na te gaan of er niet een diepere, „dubbel-zinnige" betekenis aan 
het werk kan toegekend worden. Naast expliciet zinnebeeldige voorstellingen 
kunnen immers ook andere taferelen een allegorische inhoud hebben, die 
meestal door de emblematische literatuur bepaald is. In het oeuvre van 
Honthorst zijn hiervan voorbeelden aan te wijzen 58). 

55) G. P. Lomazzo, Idea del Tempio della Pittura, Milaan, 1590, p. 66: La proportione 
prima e principal parte della pittura . . . 
56) A. Dürer, Proportionslehre, fol. 40vo in handschrift, British Museum, Londen; 
ontwerp voor de editie „Die Proportionslehre: Hierin sind begriffen vier Bücher von 
menschlicher Proportion . . .", Nürnberg, 1528. Ontwerpen voor dit tractaat bevinden 
zich ook in de Stadtbibliothek te Nürnberg; deze in de Oesterreichische Nationalbibliothek 
te Wenen zijn laat 16e-begin 17e eeuwse copieën. Zie verder Dürer.-Schriftlicher 
Nachlass, bewerkt door H. Rupprich, 3 dln., Berlijn, 1956-1969. 
57) Onder de vele auteurs die het verschil tussen „proportie" en „symmetrie" als 
onderwerp hebben, dienen Cl. Perrault voor de 17e eeuw, Ch. E. Batteux en Chr. Wolff 
voor de 18e eeuw en A. Zeising voor de 19e eeuw vermeld te worden. Zie verder: 
H. Weyl, Symmetrie, Basel-Stuttgart, 1955 en W. Kambartel, Symmetrie und Schönheit. 
München, 1972. 
58) Het meest illustratieve voorbeeld is wellicht zijn schilderij „Allegorie", 1623, in 
het kasteel te Bayreuth (als bruikleen van de Bayerische Staatsgemäldesammlungen te 
München). Naast voorwerpen als zandloper, speelkaarten, globe, etc. is vooral het 
opengeslagen boek van belang. De tekst, mogelijk van C. Barlaus, handelt over de 
kortheid van de aardse genoegens. Zie ook G. de Tervarent in Kunstmuseet Ârsskrift, 
Kopenhagen, 1948-1949, p. 224-225 i.v.m. een schilderij „Inconstanza", toegeschreven 
aan Honthorst en bewaard in het kasteel van Fredensborg. 
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Reconstructie van de originele plafondbeschildering van 
G. v. Honthorst. 

Voorstellingen met musicerende gezelschappen komen vanaf de twintiger 
jaren van de 17e eeuw bij de z.g. Utrechtse Caravaggisten veelvuldig voor. 
Tot op zekere hoogte hebben Italiaanse kunstenaars als Manfredi, Gentile-
schi en Veronese de Nederlandse kunstenaars in dit nieuwe genre geïnspi
reerd. Ongetwijfeld hebben de Nederlandse kunstenaars tijdens hun verblijf 
in Italië de typen van de Commedia dell'Arte ter plaatse gezien. De belang
rijke rol die de muziek in Italië speelde wordt o.m. bewezen door het feit dat 
in Italië de eerste muziekacademies werden opgericht: te Verona de Accade-
mia Filarmonica en de Accademia dei Concordi te Ferrari, gesticht door 
Alfonso II d'Esté 59). Het is begrijpelijk dat muziek in niet geringe mate in 
de Italiaanse beeldende kunst als onderwerp voorkomt 60). De keuze van het 
thema werd evenwel niet altijd aan de vrijheid van de kunstenaar overge
laten: Borghini b.v. bepaalde het thema voor de wandbeschilderingen van 
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Farnese in Caprarola en Girolamo Bardi voor de zaal van de Grote Raad in 
Venetië 61). 
Zeer zeker hebben de Utrechtse kunstenaars de muzikanten en comedianten 
in eigen stad gezien. De Franse comedianten die in 1619 in Utrecht toestem-

59) M. Levey, High Renaissance, Harmondsworth, 1975, p. 221-222. 
60) Voorbeelden o.a. in de Villa Barbaro te Maser; het Palazzo Calsagnini te Ferrara; 
Palazzo Schifanoia te Ferrara; Galleria Borgia in het Vaticaan; Palazzo Palavicini-
Rospigliosi te Rome; de fresco's van Nicolo delPAbbate, momenteel in de Galleria 
Estense te Modena en het Palazzo Pogge te Bologna. 
61) J. Bousquet, Malerei des Manierismus, München, 1964, p. 170. 
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ming kregen om er te spelen, staan onder de hoge bescherming van Maurits 
van Nassau. Ook Engelse spelers treden vaak te Utrecht op: reeds in juli 
1594 worden ze in documenten vermeld 62). 
Behalve de speellieden en comedianten schijnt Utrecht in de eerste helft van 
de 17e eeuw een bloeiend muziekleven gekend te hebben. Uit de correspon
dentie van C. Huygens leren we meerdere uit Utrecht afkomstige muzieklief
hebbers kennen. Door een aantal vooraanstaande Utrechtse burgers werd in 
1631 het „Collegium musicum Ultrajectinum" opgericht. Drie jaar eerder 
reeds werd door het stadsbestuur bij resolutie van 8 september 1628 aan de 
liefhebbers van de „musyck" de z.g. „Musyckcamer" toegewezen, n.l. de 
„Camer boven de nyeuwe secretarye". De zonen van Gerard van Honthorst, 
de rechters Anton en Richard, waren respectievelijk in 1656 en 1657 deken 
van het Collegium Musicum 63). 
De plaats die muziek en toneel in het dagelijks leven van de 17e eeuw in
namen, is groter dan men meestal denkt. De relatie ervan met de beeldende 
kunst in de Nederlanden is tot nog toe onvoldoende bestudeerd 64). 

62) F. Fransen, Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, 
Parijs, 1925, p. 13, 38-40 en 54. 
63) J. C. M. van Riemsdijk, Het Stads-Muziekcollege te Utrecht 1631-1881, Utrecht, 
1881 en E. Rebling, Den Lustelycken Mey, Amsterdam-Antwerpen, 1950, p. 85 en 88. 
64) Zie o.a. F. von Hellewald, Geschichte des holländischen Theaters, Rotterdam, 
1874; S. Gudlaugson, Ikonographische Studien über die holländische Malerei und das 
Theater des 17. Jahrhundert, Würzburg, 1938; F. W. S. van Thienen, het doek gaat op, 
Bussum, 1955; H. H. Borcherdt, Das europäische Theater im Mittelalter und in der 
Renaissance, Reinbek/Hamburg, 1969. 
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Naast de „muziek-taferelen" in de beeldende kunst, waar de voorstelling niet 
meer pretendeert dan wat de inhoud laat zien, zijn er vooral in de 16e en 17e 
eeuw ook muzikale onderwerpen met een diepere betekenis. Muziekinstru
menten zijn dan attributen om een allegorische betekenis weer te geven 65). 
In de Noordelijke Nederlanden komen tijdens de 17e eeuw muziekinstrumen
ten als belangrijke elementen van „vanitas" veel voor. Meestal zijn ze dan in 
combinatie met andere voorwerpen weergegeven 66). 
Daar het plafond van Honthorst niet in zijn totaliteit bewaard gebleven is, 
moet rekening gehouden worden met de mogelijke omissie van relevante ge
gevens waardoor de betekenis zeer waarschijnlijk slechts partieel achterhaal
baar is. Een poging tot reconstructie van de voorstelling van het verloren 
gedeelte van de plafondbeschildering zou te hypothetisch zijn om verant
woord te zijn 67). 
Voorstellingen van een luitspelende jonge man en een zingende jonge vrouw 
met een liedboek in de hand zijn niet zeldzaam 68). De luit is het instrument 
dat op de schilderijen van de z.g. Utrechtse Caravaggisten het meest is afge
beeld. Zij werd in de 17e eeuw als het voornaamste en deftigste muziekin
strument beschouwd. Evenals andere instrumenten echter duidt de luit69) 
ook op de menselijke genoegens, die vergankelijk zijn. Zij kan ook het 
symbool zijn van de harmonie 70) of als erotisch attribuut fungeren 71). Even
als de luit kan het liedboek het symbool zijn van wereldse geneugten. 
Het „aardse" karakter wordt vooral bij de „toon-aangevende" vrouw nog 
versterkt door andere elementen zoals de veren in het haar en de zichtbare 

65) Zo o.a. voor harmonie, temperantia, voluptas, de vijf zintuigen, de deugden, de 
vier seizoenen, de vier leeftijden, de vier elementen. Zuiver religieuze voorstellingen 
worden hier buiten beschouwing gelaten, alhoewel een strikte scheiding niet steeds 
mogelijk is: bij voorstellingen van de „Verloren Zoon" b.v. is de muziek vaak te asso
ciëren met de „zintuigen". 
66) Een goed voorbeeld is de gravure van D. Matham uit 1622, Haarlem, Gemeentelijk 
Archief; gedicht en muziek op deze gravure zijn van Johan Albert Ban. 
67) Opvallend is zeker dat juist bij voorstellingen waarbij muziek - in brede zin - een 
rol speelt, veel pendants voorkomen. In de National Gallery te Washington bevindt zich 
een schilderij van Bacchiacca, voorstellend een „Jonge Luitspeler"; het pendant van dit 
schilderij bevindt zich in het Museum te Kassei en stelt een „Oude man met doodskop" 
voor. Voor een dergelijk gefundeerde iconografische beschrijving zijn beide schilderijen 
onmisbaar voor elkaar. Dergelijk voorbeeld bewijst voldoende de relativiteit van de ico
nografische interpretatie van het Honthorst-plafond. 
68) Vroege voorbeelden zijn o.a.: J. Bosch, Hooiwagen en P. Bruegel, Triomf van de 
Dood, beide in het Prado te Madrid. De combinatie van levens- en liefdesvreugde en 
dood zijn vaker terug te vinden, b.v. in het schilderij „Het toilet" van J. Steen in het 
Buckingham Palace te Londen, waar o.m. op een drempel naast een luit en liedboek 
ook een schedel met wingerdranken is afgebeeld. 
69) Theorbe, chitarronne en colascione zijn nevenvormen van de luit. 
70) A. Alciati, Emblematum Libellus, Augsburg, 1531, nr. 2. 
Luit en globe zijn samen terug te vinden bij S. de Caus, La Perspective avec la raison 
des ombres et miroirs, Londen, 1612 en Parijs, 1624, waar ze een duidelijk symbolische 
functie hebben. Cf. J. Baltrusaitis, Anamorphoses, Parijs, 1969, p. 108-110. 
71) Cf. A. P. de Mirimonde, La Musique dans les allégories de l 'Amour, in: Gazette 
des Beaux-Arts, 68, 1968, p. 265 w . en 69, 1969, p. 319 w . Bij W. Shakespeare lezen 
we in „Richard I I I" (Uitg. Klassieke Galerij, Antwerpen, 1956, p. 2): . . . op 't strelend 
wulps getokkel van een luit. 
72) „Kous" is in de 17e eeuw een gebruikelijke term voor het vrouwelijk schaamdeel. 
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kous. Bij deze duidelijk op erotiek zinspelende détails72) dienen nog het 
knaapje achter de vrouw 73) en de papegaai74) op de balustrade gevoegd te 
worden. 
Terzijde van de man valt nog de hond op 75). Onder de vele symbolen die 
met de hond in verband gebracht worden, is deze van de „trouw" wel de 
meest bekende. Hij kan echter ook symbool zijn van wellust76). 
Van Cats 77) leren we: 

Sy en is niet geheel suyver, die twijfel doet staen 
aen haer eerbaerheydt. 
Wat uwe kleederen belanght / uyt-wendigheydt en 
kostelickheydt is geraden te mijden, 't Is hier (mijns 
oordeels) een rechte Maeghden sin-spreucke / 
Reyn gekleet, En niet te breet 
En weest geen paeu in gewaet, 
Geen papegaey in uwen praet. . . 

73) Op het schilderij „Vrolijke maaltijd" uit de school van A. Benson, in het Louvre 
te Parijs - een betere repliek bevindt zich in het Museum te Basel - brengt een neger
knaapje een dwarsfluit. De fluit is een algemeen bekend symbool voor het mannelijk 
schaamdeel. Het knaapje is in deze contekst een element van de „vita voluptaria". In 
een vermoedelijk eigenhandig schilderij van Benson, met hetzelfde thema, eveneens in 
het Louvre te Parijs, brengt een negerknaapje een taart. Merkwaardig is zeker dat het 
knaapje op het Honthorst-plafond op zijn muts een munt draagt. Munten en pennin
gen wijzen op rijkdom en macht, die vergankelijk zijn. 
74) De gewaagde teksten in oude liederen i.v.m. de papegaai zijn voldoende om ons 
de symbolische betekenis te verduidelijken. Zie in dit verband H. Poulaille, La Fleur 
des chansons d'amour du XVIe siècle, Parijs, 1943. 
75) In vele gevallen komen hond en papegaai samen voor. Zo b.v. op de titelpagina 
van M. Neusiedler, Tabulatura continens praestantissimas et selectissimas quasque 
conationes . . ., Frankfurt, 1573; het enige bekende exemplaar van deze uitgave van 
Neusiedlers merkwaardige verzameling luitmuziek bevindt zich in de Koninklijke Biblio
theek te Brussel. Op Rubens' schilderij „Adam en Eva" (Prado, Madrid), een copie naar 
Titiaan, is een papegaai voorgesteld bij Adam; in Titiaan's schilderij komt de papegaai 
niet voor. Hond en papegaai zijn ook te zien op lordaens' portret van Govaert van 
Swyele en zijn echtgenote (National Gallery, Londen), evenals op een wandtapijt met 
als voorstelling „Eudocia geeft een appel aan Paulinus", door D. Eggermans uitgevoerd, 
mogelijk naar een ontwerp van lordaens (Victoria and Albert Museum, Londen). Op een 
wandtapijt, „De Edelman en zijn vrouw", van C. van der Bruggen naar een ontwerp 
van lordaens (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel) eet de papegaai 
van kersen, een erotisch symbool. Hond en papegaai komen verder samen voor op het 
schilderij van J. Steen, „Soo de Oude songe. Soo pypen de jonge" (Mauritshuis, Den 
Haag). 
Op H. G. Pot's schilderij „Allegorische voorstelling" (Frans Halsmuseum, Haarlem als 
bruikleen van de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, Den Haag), een bij
zonder illustratief voorbeeld van „Vanitas", houdt de vrouw een brief in haar rechter
hand. Op S. van Hoogstraten's „Interieur" (Dyckham Park, Gloucestershire) ligt een 
briefje op de onderste trede van de trap. Op het plafond van Honthorst, waar een hond 
en een papegaai te zien zijn als in de bovenvermelde voorbeelden, houdt de tweede 
vrouw die is voorgesteld en wier borsten door een man worden betast, een opgerold 
briefje vast. Deze voorstelling memoreert aan de genoemde schilderijen van Pot en 
Hoogstraten. 
76) Zie voor diverse betekenissen: G. de Tervarent, Attributs et symboles dans l'Art 
profane, Genève, 1958, kol. 93-96. 
77) J. Cats, Amoris Laconismi - Liefdes Kort-Sprake, in: Spiegel van den Ouden en 
Nieuwen Tijdt, in: Alle de Wercken, Dordrecht, 1659, p. 75 kol. 2 en p. 76 kol. 2. 
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Bij Westerbaan 78) heet het: 
Leert op de Luyt, leert op de Clavecijmber speelen 
De snaeren hebben macht om yemands hert te steelen. 

Bij Roemer Visscher 79) lezen we: 
Eene Vrouwe singende Musijcke, ofte 
spelende op een Luyte, wordt wel ghepresen 
om 't geselschap te vermake^i, van de 
lichtvoetighe Vryers; dan de verstandige 
Minnaers, die nae vrienden raet hooren en 
doen, sullen alsulcke wel hooghelijck (jae 
in de lucht) verheffen met woorden, dan 
zy latense een ander trouwen, want 
Alte Walght. 

Alhoewel de nadruk, voor wat betreft de iconografische betekenis, ongetwij
feld gelegd dient te worden op de aardse genoegen, toch mag zeker niet 
worden voorbijgegaan aan de mogelijke associatie met het begrip „harmo
nie". 
Tot het eind van de Renaissance werd de muziek niet onder de noemer kunst 
gebracht, maar onder wetenschap 80). Op de titelpagina van de eerste Engelse 
editie van Euclides, „The elements of geometrie", die in 1570 te Londen 
verscheen, is de voorstelling te vinden van de Pythagorische vereniging van 
de wetenschappen. Musica wordt er voorgesteld als een vrouw met luit en 
muziekboek 81). In 1602 schrijft de musicus en dichter Thomas Campion in 
zijn „Observations in the A n of English Poesie": The world is made by 
symmetry and proportion, and is in that respect compared to music . . . 8 2 ) . 
Het lijkt direct van toepassing op de plafondbeschildering van Honthorst. 
De conspiratorische band tussen de voorstelling van Honthorst's plafond-
decoratie en de bewoner van het huis ligt dus niet in een affiniteit met de 
muziek tout court, maar is terug te voeren tot een diepere, dubbel-zinnige 
betekenis 83). 

* * * 
Het belang van Gerard van Honthorst voor de 17e eeuwse Noord-Nederland
se schilderkunst is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op zijn artistieke op-

78) J. Westerbaan, Gedichten, II, Den Haag, 1672, p. 721. 
Ovidius-bewerking die van J. van Heemskerk, Minne-Kunst, Minne-Baet, Minne-
Dichten, Mengeldichten, Amsterdam, 1622. 
79) Roemer Visscher, Sinnepoppen, II, Amsterdam, 1614, p. 1; de tekst hooghelijck 
(jae in de lucht) is i.v.m. het plafond interessant, alhoewel hieruit geen verkeerd te be
grijpen conclusies getrokken mogen worden. 
80) Merkwaardig is dat in de 17e en 18e eeuw de harmonie in de kunst veel verge
leken wordt met muziek. Cf. o.a. F. Blondel, Cours d'Architecture enseigné dans 
l'Académie Royale d'Architecture, Parijs, 1675-1683. 
81) E. Winternitz, Musical Instruments and their symbolism in Western Art, Londen, 
1967, p. 127. 
82) M. Levey, o.e., p. 225. 
83) Zie in dit verband: W. Mrazek, Ikonologie der barocken Deckenmalerei, Wenen, 
1953. 
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leiding in Italië. Zijn plafondbeschildering uit 1622 is ondenkbaar zonder de 
kennis van Italiaanse voorbeelden. Voor de Noordelijke Nederlanden is dit 
plafond getuige van een revolutionaire praxis; in vergelijking met Italiaanse 
plafonds is het eerder normatief en programmatisch. De methodiek die door 
Honthorst gebruikt werd om te komen tot zijn compositie, maakt het moge
lijk grosso modo het oorspronkelijke formaat van het plafond te reconstrue
ren. Tijdens de restauratie was immers komen vast te staan dat het plafond 
door afzagen kleiner geworden was 84). 
De oorspronkelijke bestemming van het plafond is slechts hypothetisch vast 
te stellen. Mogelijk zat het plafond in het pand Domplein 6, dat vanaf 1627 
door Gerard van Honthorst bewoond werd en in 1622 eigendom was van 
twee ooms van de schilder. Een andere bestemming is echter geenszins uitge
sloten 85). 
De voorstelling houdt meer in dan de realistische voorstelling van een musi
cerend gezelschap: zonder twijfel heeft Honthorst een allegorische voorstel
ling weergegeven. 
De plafondbeschildering van Honthorst neemt in zijn oeuvre een belangrijke 
plaats in: het staat aan het begin van een ontwikkeling die zich in de dertiger 
jaren van de 17e eeuw sterker zal manifesteren in zijn decoratiewerkzaam-
heden voor diverse paleizen en kastelen zowel in binnen- als buitenland 86). 
In de Noord-Nederlandse kunst is het Honthorst-plafond een uiterst belang
rijk document: het markeert het begin van de ilusionistische plafondbeschil
dering in de Noordelijke Nederlanden 87). 

84) Dit is mogelijk in de vorige eeuw gebeurd, toen het werk van de Caravaggisten -
evenals dat van de 17e eeuwse Italiaanse schilders - met een zeker misprijzen werd 
bekeken. In 1841 schreef Gault de Saint-Germain in het tweede deel van zijn „Guide de 
l'amateur de tableaux" op p. 65-65: J'ai vu des tableaux admirables de Honthorst 
qu'on dédaigne trop dans les collections françaises. 
85) Mogelijk komen nieuwe gegevens te voorschijn bij ons verder onderzoek i.v.m. de 
interieurdecoratie van het huis Nieuwe Gracht 6. Dit huis bezat o.m. wandbeschilderin-
gen van Ferdinand Bol en Jan van Bylert. 
86) Cf. Judson, o.e., p. 110-126. 
87) Ook op gebied van de techniek van de schilderkunst is de plafonddecoratie van 
Honthorst van belang. De snaren van de muziekinstrumenten b.v. werden met de ach
terkant van het penseel in de natte verf gekerfd. 
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