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De Utrechtse zeeschilder Adam Willaerts l werd niet alleen bij leven om 

zijn werk gerespecteerd, maar wordt ook nu nog door deskundigen als 

een van de belangrijkste zeventiende-eeuwse marineschilders 

beschouwd. Ondanks deze status en zijn betrokkenheid bij de oprich

ting en het bestuur van het St. Lucasgilde in 1611, het regentschap van 

het St. Jobsgasthuis en kerkelijke aangelegenheden, geniet hij thans ten 

onrechte slechts in kleine kring enige 

lelemans (,946) studeerde kunstgeschiedenis b e k e n d h e l d . T o c h ; s e r m d e s t a d 

aan de Universiteit van Utrecht. De doctoraalscriptie 

over Adam Willaerts, waaruit werd geput voor het U t r e c h t , voor eenieder toegankelijk, 

artikel in dit Jaarboek, is het gevolg van een specifieke w e r k v a n h e m t e z ; e n , n d e g f o t e 

belangstelling voor de Utrechtse schilderschool tij

dens het begin van de zeventiende eeuw. jj k aP i t telzaal van de Pieterskerk hangt 

Op dit moment werkt hij op free-lance basis naast zijn s e d e r t 1 6 5 0 e e n s c h o o r s t e e n s t u k . I n 

werk als tandarts aan een oeuvrecatalogus van de 

schildersfamilie Willaerts. I d i e d i d werkten in zijn atelier ook 

I zijn schilderende zoons, zodat het 

hier waarschijnlijk om een familiestuk gaat. Werk dat als representatief 

voor het beste deel van zijn oeuvre kan worden beschouwd is in vele 

musea in het land en daarbuiten te zien, maar helaas niet in Utrecht. 

Tijd dus voor een hommage aan een schilder, die geleidelijk, mede 

onder invloed van lokale vakbroeders, een eigen type zeegezicht heeft 

ontwikkeld. 
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Adam van Londen 

Een grote stroom van emigranten trok in het laatste kwart van de zestiende eeuw van

uit de Zuidelijke Nederlanden naar Engeland, vaak om religieuze redenen, maar meest

al speelden economische motieven een grotere rol2. Zo ook de familie Willaerts, die in 

Londen terecht kwam en waar Adam op 21 juli 1577 is gedoopt •'. Zijn Engelse herkomst 

wordt nog eens bevestigd in de huwelijksakte, waarin staat vermeld dat 'Adam, ionge

sel van Londen' en 'Maeyken, iongedochter van Utrecht' met elkaar getrouwd zijn '. Tot 

voor kort werd algemeen aangenomen dat Antwerpen Willaerts' geboorteplaats zou 

zijn geweest: een prent van Franciscus van der Steen naar een zelfportret van Adam 

Willaerts werd daarbij als bron voor de geboorteplaats van de schilder gehouden (afb. 1). 

Onder dit enige betrouwbare portret van Willaerts, dat stond afgebeeld in een publica

tie van Jean Meyssens uit 1649 \ staat Antwerpen als geboorteplaats van de schilder 

vermeld. 

Omdat in het genoemde doopregister ook nog de doop vermeld staat van een dochter 

Maria op 20 juni 1585 '', mag worden aangenomen dat de familie zeker tot die tijd in 

Londen is gebleven. Hoe het daarna precies verder is gegaan is niet geheel duidelijk. 

Onder de vermelding 'vóór 1589' staat op 17 december Adam senior genoemd in het 

register van de Waalse Gemeente te Utrecht". Op 25 november 1589 blijkt vader Adam 

Pietersz. Willaert in de Nes te Amsterdam te wonen, waar hij bovendien opnieuw is 

getrouwd s. Aangenomen dat de jonge Adam met zijn ouders mee is gereisd, moet hij 

op ongeveer tienjarige leeftijd de zeereis over de Noordzee gemaakt hebben. Destijds 

nog een enerverende onderneming die mogelijk van invloed geweest is op zijn latere 

fascinatie voor het marineschilderen. Op 25 de

cember 1597 staat vader Adam geregistreerd als lid 

van de hervormde gemeente in Utrecht ", waar hij 

op 1 februari 1605 burgerrechten kreeg"'. Toen de 

X&À J531 i familie zich in 1589 te Amsterdam bevond, was 

Adam ruim twaalf jaar oud. Het ligt voor de hand 

te veronderstellen dat hier zijn leerjaren als schil

der zijn begonnen. Wie zijn leermeester geweest 

zou kunnen zijn, valt op dit moment niet te zeggen. 

Zijn artistieke wortels zijn tot op heden, vanwege 

de vermeende geboorteplaats altijd in Vlaanderen 

gezocht. De aanwezigheid van vele Vlaamse schil

ders in de Noordelijke Nederlanden of de versprei

ding van hun werk aldaar, kan echter hetzelfde 

effect gehad hebben op de jonge Willaerts. 

Het vroegste bewijs voor de aanwezigheid van 

7. Franciscus van der Steen, portret Adam Willaerts (ca. 1649J. 

Ets. Letteren bibliotheek RU Utrecht. 
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Adam Willaerts in Utrecht vormt een contract voor een opdracht voor de beschildering 

van de deuren van het orgel van de Dom, opgemaakt op 14 augustus 1602 samen met 

de eenentwintig jaar oudere Salomon Vredeman de Vries ". Met de eerder opgevoerde 

documenten moet aangenomen worden dat de schilder zich vóór 25 december 1597 

reeds in Utrecht kan hebben bevonden, zolang er geen aanwijzingen zijn waaruit valt 

op te maken dat hij de stad voor langere tijd heeft verlaten. 

Adam Willaerts is op 16 mei 1605 als Adam Adamsz. Willaerts in de Geertekerk te 

Utrecht met Maeyken Adriaens van Herwijck in het huwelijk getreden. Maeyken was de 

dochter van Adriaen Jacobsz. van Herwijck en Aeltgen van Aelst, die evenals de ouders 

van Adam gereformeerd waren. Het huwelijk met de dochter van een Utrechts burger 

betekende voor de schilder ongetwijfeld een steun in de rug bij de start van zijn carriè

re. Drie jaar later op 16 mei 1608, werden hem burgerrechten verleend. Adam was toen 

bijna 31 jaar oud. Hoe de schilderscarrière van Adam tussen de opdracht voor de deuren 

van het orgel van de Dom en het vroegst bekende schilderij uit 1608 is verlopen, is 

onbekend. Gezien zijn leeftijd in 1602 (25 jaar) mag verondersteld worden dat zijn leer

tijd achter de rug was '2, dat Adams stijl nog volop in ontwikkeling was en dat hij moge

lijk in dienst of in opdracht van collega-schilders actief is geweest. Uit de signering van 

zijn vroegst bekende werk blijkt een vorm van zelfstandigheid. In mei 1612 wordt in elk 

geval een nieuw atelier betrokken bij de woning aan de Vuylsteeg NZ. (tegenwoordig 

Annastraat) waar het echtpaar dan naar toe is verhuisd '3. Het paar woonde zeker niet 

opstand. In 1629 betaalden 33 inwoners van de straat ƒ3,-hu isgeld. Drie anderen waar

onder Willaerts betaalden ƒ 6,-. Ter vergelijking: de schilder Van Honthorst betaalde 

drie maal zo veel ' \ Toch moet het huis niet al te klein geweest zijn. Naast ruimte voor 

het grote gezin (8 personen) bleek er ook nog een commensaal in de persoon van 

Christoffel Adriaensz. van Rijn te wonen. Ook het atelier moet een aardige omvang 

gehad hebben, niet alleen had Willaerts een aantal 'conterfeytjongens' in de leer, maar 

bovendien waren zijn drie zoons gedurende een periode tegelijkertijd in het atelier 

werkzaam '5. 

Adam Willaerts was actief bij de oprichting van het schildersgilde St. Lucas in Utrecht, 

dat zich van het Zadelmakersgilde afscheidde "•. In een ordonnantie van 13 september 

1611 werd de oprichting van het St. Lucasgilde bevestigd ", waaruit duidelijk wordt dat 

Adam Willaerts bij de afscheiding actief betrokken is geweest. Op de eerste ledenlijst 

staan de vierenveertig namen vermeld van negentien schilders, twaalf kleerschrijvers 

(decorateurs van behangselpapier) en dertien beeldhouwers. De eerste dekens zijn 

Martijn de Goyer en Paulus Moreelse, ongetwijfeld de initiatiefnemers. De lijst van 

schilders wordt aangevoerd door Peter van Sijpenesse, de oudste zoon van Jan van 

Scorel en een levend symbool voor de continuïteit van Utrechts artistieke traditie. 

Andere bekende namen op de lijst zijn die van Abraham Bloemaert, Joachim Wtenwael, 

Marcus Ormea en Adam Willaerts. Het nieuwe gilde bleek succesvol, want in het eerste 

decennium van zijn bestaan verdubbelde zich het ledentalI8. 
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Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw moet Utrecht beschouwd worden 

als een centrum bij uitstek voor de training van jonge schilders. Zo is van Abraham 

Bloemaert bekend dat hij gedurende zijn lange carrière meer dan honderd leerlingen 

heeft gehad. Ook Paulus Moreelse en Gerard van Honthorst hadden vele leerlingen. 

Anderen zoals Adam Willaerts en Joost Cornelisz. Drooghsloot waren voornamelijk 

actief als tekenleraar ". Bij Adam Willaerts waren zoals wij op kunnen maken uit de 

rekeningen van het St. tucasgilde in 1611/12 zes conterfeytjongens in de leer, vier in 1613 

en in 1614 weer vier. In tegenstelling tot de schildersleerlingen, de schilderjongens, wer

den de conterfeytjongens voornamelijk in het tekenen onderwezen. Deze jongens 

behoorden meestal tot een selecte categorie van welgestelde families en werden in het 

kader van hun humanistische vorming, meestal op basis van een éénjarig contract in de 

leer gedaan 2". Zij waren niet verplicht werkzaamheden te verrichten die niets met het 

leerproces te maken hadden en waren derhalve niet betrokken bij de schilderijenpro-

duktie in het atelier21. Willaerts zou ook later nog een belangrijke rol in het gilde blijven 

spelen. Zijn naam komt op de lijst der dekens van het schildersgilde een aantal keren 

voor: van 1620 tot 1622, van 1624 tot 1631 en in 1636 en 1637". Willaerts bekleedde deze 

functie veruit het grootst aantal keren, hetgeen duidt op een betrouwbaar imago. 

Waardering en respect als schilder blijken ook uit zijn contacten met vakgenoten. 

In 1622 bijvoorbeeld verklaren Adam Willaerts en de schilders Paulus Moreelse, 

Aernt van der Eem, Balthasar van der Ast en Herman van Vollenhoven dat zij Roelant 

Savery dagelijks bezochten 2j. Uit een ander archiefstuk blijkt dat er relaties moeten 

hebben bestaan met Cornells van Poelenburch 2\ Herman Saftleven en Bernard Zwaer-

decroon. 

Het voorkomen van zijn naam op de eerste lijst van gereformeerde leden, nadat 

Utrecht de reglementen van het kerkleven, zoals neergelegd in de Synode van Dor

drecht in 1618-19, had overgenomen 2\ wijst op zijn contraremonstrantse sympathieën. 

Dit kan, evenals zijn meer dan collegiale contacten met Paulus Moreelse die gemeente

raadslid was, tot zakelijk voordeel gestrekt hebben. Zij kenden elkaar van de oprichting 

van het gilde, maartevens blijkt dat zij ook op het persoonlijke vlak met elkaar verkeerd 

moeten hebben 2(\ Ongetwijfeld van commerciële aard is de schenking in 1628 van het 

schilderij Storm op zee aan het St. Jobsgasthuis27, waarvan hij vanaf november 1639 tot 

zijn dood toe regent zal zijn. Willaerts leverde ook grof schilderwerk, hetgeen blijkt uit 

opdrachten voor het beschilderen van zeven vaandels en het stadswapen op trommels 

en later nog eens twee vaandels2". Enerzijds kan de acceptatie van de opdracht wijzen 

op de behoefte aan inkomen, anderzijds op het bestendigen van de goede relaties met 

overheidsinstanties, hetgeen commercieel gezien nuttig kon zijn. 

Adam had voor zo ver bekend zes kinderen. Omstreeks 1611 moet de oudste zoon 

Cornells geboren zijn. Hij werd evenals zijn broers schilder en in 1621 als leerling in het 

St. Lucasgilde ingeschreven29. Cornells is voornamelijk bekend van een aantal land-

schapjes en historiestukken30 en werkte samen met andere schilders zoals zijn leer-
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meester Jan van Bijlert " en H. Donck. De tweede zoon is Abraham, over wiens geboor

tedatum met enige regelmaat is gediscussieerd. Uit de aantekening in het dagboek van 

Arnoutvan Buchell valt op te maken dat Abraham Adams tweede zoon moet zijn •". Het 

vaak vermelde geboortejaar 1603 lijkt daardoor in strijd met het geboortejaar van 

Cornells, de oudste zoon. Bovendien vond het huwelijk van Adam en Maeyken pas in 

1605 plaats en noemt ook De Bie 1613 het geboortejaar van Abraham33. Een belangrijke 

constatering in verband met de invloed van de datering op de toeschrijving van schilde

rijen die met A.W. of A. Willaerts zijn gesigneerd. Abraham maakte naast zeestukken in 

de trant van zijn vader ook een aantal portretten. In 1624 werd hij ingeschreven in het 

St. Lucasgilde, hoogstwaarschijnlijk als leerling (dissipe!), omdat het inschrijfgeld van 

een gulden en tien stuivers gebruikelijk was voor leerlingen in die tijd. De derde zoon 

van Adam, Isaac, werd rond 1620 geboren. Deze schilderde eveneens kustlandschap-

pen, gelijk zijn vader, maar wordt daar minder om geroemd ". Zijn inschrijving als leer

ling in het gilde vond plaats in 1637 voor nog steeds hetzelfde bedrag ". Isaac zette de 

samenwerking voort, die zijn vader met de visstillevenschilder Willem Ormea was aange

gaan *. Voorts kreeg Adam nog drie dochters: Abigael, die met de schilder Cornelis van

der Nijpoort trouwde, Maria en Hester die met de visstillevenschilder Jacob Gillig in het 

huwelijk is getreden. Voor een uitgebreid familieoverzicht is een genealogische tabel 

als bijlage toegevoegd. 

Nadat Adam een eigen stijl had ontwikkeld, bleef hij deze tot in lengte vanjaren trouw. 

Dit laatste aspect is mogelijk de oorzaak geweest van de dalende belangstelling voor 

zijn werk. Gebrek aan inkomen en de hoge leeftijd die hij heeft bereikt, brachten hem 

uiteindelijk in een afhankelijke positie. De Raad van Utrecht wees hem in oktober 1654 

een jaarlijkse toelage van 60 guldens toe \ afkomstig uit de inkomsten van het St. 

Agnietenconvent. Bovendien werd het hem toegestaan om gratis in de voormalige keu

ken van het convent te wonen. Redenen om aan te nemen dat Willaerts een moeilijke 

oude dag gekend moet hebben. Het is niet onmogelijk dat hij te werk gesteld was als 

toezichthouder in de toonkamer van het convent"1. De hoge leeftijd die Adam inmid

dels had bereikt, heeft ongetwijfeld zijn tol geëist, hetgeen blijkt uit een verklaring van 

zijn zoon Isaak, waarin deze stelt dat Adam Willaerts niet langer het voogdijschap over 

de kinderen van diens gescheiden dochter Abigael zou kunnen uitoefenen wegens 

ouderdom en zwakte. Op 4 april 1664 is hij begraven in de kapel van St. Agnes. 

Uit de beschikbare gegevens valt te destilleren dat Adam Willaerts beschouwd kan 

worden als een eerzaam burger, zoals Carel van Mander het bedoeld moet hebben in 

zijn Schilderboek. Het geloof nam in het leven van de meester een belangrijke plaats in. 

Uit de bestuursfuncties van het St. Lucasgilde en het St. Jobsgasthuis blijkt betrokken

heid en verantwoordelijkheidsgevoel bij maatschappelijke aangelegenheden. Meerde

re archiefstukken geven aan dat hij zich sterk verbonden gevoeld moet hebben met zijn 

familie. De samenwerking met zijn schilderende zoons is in dit verband vermeldens

waard. De hulp in zijn armlastige nadagen, juist van overheidswege en de hommage 

L. O. NELEMANS ADAM WILLAERTS (1577-1664) ZEE- EN K U S T S C H I L D E R TE U T R E C H T 



van een schoorsteenstuk in de toonzaal van het Agnietenconvent w duiden op het 

respect, dat voor de meester moet hebben bestaan. 

Zeeschilder te Utrecht 

De meeste zeeschilders waren werkzaam in het gebied waar water, getijden, visserij, 

handel en de maritieme politiek een grote rol speelden. Een wereld waar de belangstel

ling voor de zeeschilderkunst en de daaruit voortvloeiende opdrachten voor de hand 

lagen. Kennelijk was er landinwaarts ook een markt voor het genre, gezien de aanzien

lijke produktie die aan Adam Willaerts en in diens atelierwerkende zoons kan worden 

toegeschreven. Een zekere consolidatie van de verworven economische positie loopt 

parallel aan de opkomst van het tonalistisch schilderen, waarbij de nadruk meer komt 

te liggen op de weergave van de atmosfeer open aan zee. Het vastleggen van bijzonde

re maritieme gebeurtenissen of portretten van schepen heeft geleidelijk plaats 

gemaakt voor meer belangstelling voor de weergave van het water, het weer en de 

daarbij horende stemming. Dit is in de zeventiende eeuw lang zo gebleven, waardoor 

het documentaire karakter van het genre zich ontwikkelde van de oorspronkelijk anek

dotische wijze van schilderen, die met name door het rijke coloriet maniëristische trek

ken vertoonde, tot een meertonalistische en realistische schildertrant. Opvallend is dat 

wanneer later een grote oorlogsvloot wordt opgebouwd rond de jaren veertig en de 

zeeoorlogen met Engeland onze nationale eer op het spel dreigen te zetten, historische 

en maritieme details weer belangrijker gaan worden. Het oeuvre van Adam Willaerts 

ontstaat in een periode, waarin de naturalistische wijze van schilderen zijn intrede 

doet. Hoewel er signalen zijn die er op wijzen dat Willaerts dit niet is ontgaan, zou hij 

de oudere, anekdotische stijl min of meer trouw blijven, hetgeen er uiteindelijk toe 

heeft geleid dat zijn werk wat uit de gratie is geraakt. Werkend in de schaduw van de 

groten van zijn tijd heeft hij door zijn onderwerpkeuze, het leggen van nuttige contac

ten en een zeker talent dat hij betrekkelijk laat volledig wist te ontplooien, gedurende 

een lange periode een min of meer succesvol bestaan als schilder kunnen leiden. 

In de periode 1615-1630 komen de 

beste schilderijen tot stand. Het 

werk erna varieert van kwaliteit en 

„,§•„ is waarschijnlijk vaker een atelier-

produkt dan een exemplaar van 

louter eigen hand. Gezien het gro-

te aantal schilderijen uit de latere 

!§f- periode mag aangenomen worden 

2. Adam Willaerts, Havengezicht (1634). 

Tekening, 77,5 x 77 cm. HUA, Liber Amicorum 

Carel Martens. 
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3. Adam Willaerts, Cezicht op Dordrecht (162g). Doek, olieverf, 185 x 6jo cm. Dordrechts Museum. 

dat er veel werk voor de markt is vervaardigd. Van een aantal schilderijen zijn opdracht

gevers bekend. Dat kan op heel bescheiden niveau zijn geweest, zoals de eervolle bij

drage aan het liber amicorum van erudiete stadgenoten als Arnout Buchell '", archeo

loog en rechter, en de advocaat Carel Martens4' (afb. 2). Voor een schilder in een vreem

de stad moeten dergelijke contacten van groot belang zijn geweest. Voorts blijkt uit 

diverse inventarislijsten dat Willaerts' werk in een aantal belangrijke Utrechtse verza

melingen vertegenwoordigd was4*. 

Meer prestigieus zijn omvangrijkere opdrachten zoals het door velen geroemde bijna 

zeven meter brede Cezicht op Dordrecht uit 16294i (afb. 3). Hoe deze opdracht bij Wil

laerts terecht is gekomen, is niet duidelijk. Wel blijkt dat Adam Willaerts ook buiten 

Utrecht bekend geweest moet zijn. In dit verband moet de reeks schilderijen uit 1623 

die Willaerts heeft vervaardigd ter herinnering aan de overtocht van de keurvorst van 

de Palts, Frederik V, en zijn vrouw Elizabeth in het jaar 1613 genoemd worden. Enkele 

daarvan kunnen tot het hoogtepunt van zijn artistieke loopbaan worden gerekend. De 

4. Adam Willaerts, Het vertrek van Christiaan II uit Kopenhagen in 1523 (na 1637). Tekening, 27,6 x 39,1 cm. 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Kopenhagen, Afdeling Prenten en Tekeningen. 
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5. Adam Willaerts, Slag bij Gibraltar, 25 april 16OJ, Doek, olieverf, j8,3 x 721,5 cm- Verblijfplaats onbekend. © Christie's Images Ltd 

2000. 

opdrachtgever, bijvoorbeeld een stadsbestuur, zou dan een schilderij aan het kunst

minnende vorstelijk paar gegeven hebben. Misschien bestelden zij het werk zelf44. Ook 

voor de koning van Denemarken zou Willaerts, hoewel niet rechtstreeks, werk hebben 

mogen leveren. In de late dertiger jaren werd Willaerts door Simon van der Passe, die in 

Denemarken werkte, gevraagd een bijdrage te leveren voor een serie schilderijen die in 

het Paleis Kronborg de geschiedenis van de Deense vorsten moest weergeven. Slechts 

de tekening resteert nog van het project " (afb. 4). 

In 1649 ontving de schilder 800 guldens van de Staten van Utrecht voor een stuk dat de 

gewonnen zeeslag bij Duijns onder Engeland op 16 oktober 1639 voorstelt46. In de acht

tiende eeuw zouden in de kamer van de inspecteurs van financiën van de Staten twee 

ongemeen grote zeestukken gehangen hebben. Een hiervan kan De Slag bij Duijns ge

weest zijn en de ander de Slag bij Gibraltar waarvan meerdere uitvoeringen bekend zijn 

(afb. 5). 

Ondanks het feit dat hun werk grote verwantschap toont met dat van hun vader, wor

den in de kunstliteratuur de kwaliteiten van de zonen Abraham, Isaac en Cornells min

der hoog aangeslagen. Waarom dit zo is wordt nergens expliciet aangegeven. Deson

danks bestaan er veel schilderijen, die zowel aan Adam als aan Abraham worden toege

schreven. Omdat het gebruikelijk was dat in een atelier, waar meerdere schilders werk

zaam waren verschillende delen van een werkstuk door meerdere uitvoerenden wer

den aangebracht, zal toeschrijving in een aantal gevallen problematisch zijn en blijven. 

Voor een grote hoeveelheid schilderijen is de omschrijving 'atelier Willaerts' het meest 
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realistisch. Het feit dat Adam Willaerts zelfs in 1659 nog contracten voor zijn zoon Isaac 

heeft gesigneerd, bevestigt dat er nog lang sprake was van een samenwerkingsver

band met de vader aan de leiding4". Het gaat hier om samenwerking met de visstille-

venschilder Willem Ormea (1611-1665). Ook van Adam zijn een aantal schilderijen be

kend, die in samenwerking met deze collega-schilder tot stand zijn gekomen. 

Fantasielandschappen 

De eerste karakterisering van Adam Willaerts en diens werk staat op naam van Jean 

Meyssens. Onder de prent van Van der Steen schrijft hij: 'Gentil paintre de mers, 

bateaus, et de petites figures, sur le rivage, ports, et dans les petites barcques' '8. Met 

een poëtische beschrijving breidt Cornells de Bie in 1661 in Het gulden cabinet van de 

edele vry Schilder-Const deze korte karakteristiek verder uit: 

Ontwaeckt mijn slap vernuft, wilt uwe Consten drijven 

Om uyt een goede jonst een geestjch rijm te schrijven 

Tot lof en meerder eer van W i Harts cloeck versta nt 

Die door sijn eel pinceel dejeught heeft ingheplant 

Veel leersaem onderwijs, van 't leven 't achterhaelen 

Om't leven met pinceel in verven af te maelen 

Want Wil iarts Schilder was daer by oock goet Poeët 

Die wist Picturas cracht, die eenich Schilder weet 

Daerom wanneer den gheest wordt tot des' Const ghedreven 

En tracht door sijn verstant te comen by het leven. 

Soo dient hem een ghemoet vol rijpe raetsaemheyt 

Waer in het jnnich mergh van alle reden leyt, 

In dese Const daer is een wetenschap verborghen 

Die menichmael 't ghedacht perst met veel diepe sorghen, 

'T ghepeys dwaelt hier en daer en staet gheheel beroert 

Om dat somwijl den lust een strenghen oorlogh voert 

Teghen den swacken gheest' wanneer men vroegh wil t weten 

Picturas diepe cracht' en soeckt haerdeught te weten 

Want haer verholen deught wist Wil iarts wel te vatten 

Als blijckt aen d'eel Schildry vol rijcklijcke schatten 

Die hy ons achter laet soo fray en wel ghedaen 

Datsyop't plat panneel ghelijck het leven staen. 

In water, brandt, figuer, Zee-haven en Rivieren 

Daer med' wist hy seer net sijn handelingh te eieren 

Besonder in het cleyn, t'gen' Vytrecht tuyghen can. 

Die sijne selsaem Const maeckt kenbaer alle Man49. 

Helaas lezen wij niet op welke wijze de schilder is begonnen en welke inspanningen hij 

zich heeft moeten getroosten om zijn uiteindelijke werkwijze en stijl tot stand te bren

gen. Bovendien ontbreekt een opmerking over het meest bijzondere aspect van het 

schildersleven, namelijk de beoefening van een schildergenre in het ver van zee gele

gen Utrecht. Niet alleen de zee ontbrak, ook leermeesters in dit specialisme waren er 

niet. Hoe Willaerts zijn persoonlijke stijl heeft ontwikkeld is dan ook een van de meest 

interessante kwesties bij de analyse van zijn werk. De weergave van schepen, de zi e, de 

kustvegetatie, het strandleven en allerlei maritieme details moesten aangeleerd wor

den. Het is dan ook aannemelijk dat de schilder inspiratie en vaardigheden, als zo vaak 

in die tijd, bij vakgenoten heeft opgedaan. 

In het werk zijn bij voortduring drie belangrijke invloeden waarneembaar. Wanneer het 

gaat om de weergave van het water en de schepen dan moet gedacht worden aan 

Hendrick Cornells Vroom, die als enige voortborduurde op de eerste aanzet voor zee-

schilderkunst vanuit de Zuid-Nederlandse schildertraditie. Met Willaerts ontwikkelden 

zich schilders als Claes van Wieringen, Aert Anthonisz., Cornells Verbeeck en Pieter 

Stalpaert als specialisten in het genre in Vrooms kielzog. Het coloriet van deze kunste-
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s. 

6. Adam Willaerts, Een vloot van de VOC op weg naarde Oost, zeilend langs een eiland op de westkust van Afrika (1609). Doek, 94 
x 189,3 cm. Amsterdams Historisch Museum. 

naars doet maniëristisch aan. De hand van Vroom is het duidelijkst waarneembaar in 

het vroegst bekende schilderij van Willaerts Een vloot van de VOC op weg naar de Oost, 

zeilend langs een eiland op de westkust van Afrika uit 1608 (afb. 6). 

Zijn palet, maar ook de wijze waarop Willaerts zijn talrijke kustgezichten componeerde 

lijkt hij vooral gezocht te hebben bij de Vlamingen Paul Bril, Pieter Bruegel de Oudere, 

Henri met de Bles en Jan Brueghel. Niet alleen zijn bij hen kustscènes en beeldelemen

ten te vinden die Willaerts mogelijk hebben geïnspireerd, maar vooral het gebruik van 

het groen en bruin voor de kust, het transparante blauwgroene zeewater en de sferi-

sche atmosfeer op de achtergrond lijken aan hun werk te zijn ontleend. Belangrijk zijn 

ook de soms ingewikkelde scènes vol bedrijvigheid op Jan Brueghels stranden, die bij 

Willaerts in eenvoudiger vorm regelmatig terugkeren. 

Wat later vindt een derde beïnvloeding plaats wanneer schilders als Paulus van Vianen, 

Cornells van Poelenburgh en vooral Roelandt Savery zich na een verblijf in midden 

Europa of Italië in Utrecht hebben gevestigd. Dat Willaerts met het werk van Savery 

bekend was blijkt wellicht uit de aantekening 'Teyckeningen van Messer Adam Willaerts' 

op de achterzijde van een tekening van Savery Ruine van een Nederlands kasteel™. De 

kennismaking met zijn uitheemse figuurstudies en afbeeldingen van bouwwerken en 

berglandschappen zijn voor Willaerts van grote betekenis. Hij en later ook zijn schilde

rende familieleden bedienen zich er rijkelijk van. Pas dan kan de stijlontwikkeling van 

de schilder als voltooid worden beschouwd. Niet alleen blijft Willaerts zijn hele leven 

het genre trouw, ook de stijl wijzigt zich in de loop der tijd niet, hetgeen hem zelfs ver

weten wordt. Zo is in de loop van de tijd een oeuvre ontstaan waarbij het water vrijwel 

altijd een grote rol heeft gespeeld. Zee- en riviergezichten, scheepsportretten, kust-

landschappen en stormen op zee zijn in grote aantallen ontstaan. Meestal gaat het om 

zomaar willekeurige scènes, soms geplaatst in een historisch-topografische of bijbelse 

context. 
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lOud-Utrecht 

y. Adam Willaerts, De Prince Royal en andere schepen in een estuarium f7625/ Paneel, 63,5 X102 cm. National Maritime Museum, 

Greenwich. 

Exemplarisch voor het merendeel van zijn oeuvre is het schilderij Vertrek van drie 

Engelse Oost-lndiëvaarders of ook wel De Prince Royal en andere schepen in een estuari

um uit 1625 (afb. 7). Hoewel het schilderij door de aanwezigheid van het Engelse vlag

genschip de Prince Royal een historische gebeurtenis suggereert, lijkt de bedrijvigheid 

hier verband te houden met het vertrek van drie grote schepen. Het scheepsportret is in 

dit geval waarschijnlijk gebruikt om de drie schepen enige importantie te geven. Van 

de figuren op het strand is een enkeling wat voornamer uitgedost dan de andere aan

wezigen onder wie zich muzikanten en kinderen bevinden. Mogelijk gaat het hier om 

familie van vertrekkende zeelieden, die zojuist feestelijk uitgeleide zijn gedaan. Naast 

hen gaan de anderen onverstoorbaar verder met hun werkzaamheden. Het geheel ken

merkt zich door de aanwezigheid van vele zich herhalende motieven, details, kleuren-

schemata en composities, waardoor het oeuvre van Willaerts zich laat typeren. Alle 

belangrijke kenmerken van Willaerts stijl zijn hier terug te vinden, zoals bijvoorbeeld 

het iets verhoogd gekozen standpunt, waardoor de kustlijn, die meestal wordt ge

vormd door een strand, waarachter een rotsachtig landschap zichtbaar is, dat is voor

zien van morsige en uitheemse bebouwing, zoals ruïnes, bouwvallige boerderijen, hou

ten bruggen, vervallen torens en oude muren. Het landschap is voorts voorzien van een 

weelderige vegetatie met daarin enkele dieren. Vaak wordt er een klein op zichzelf 

staand verhaaltje verteld. 

De figuurtjes op het eerste plan zijn misschien wel het meest karakteristieke element 

in het werk van Adam Willaerts. Door hier en daar een rok, muts of kiel met een felle 
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blauwe of rode toets te accentueren zorgt de schilder ervoor dat de voorgrond, die 

gedomineerd wordt door de kleur van het zand en allerlei grijze en bruine tonen leven

dig blijft. Willaerts is hier een verteller pur sang, die op een aanstekelijke wijze de 

beschouwer meevoert in de scène, die vaak naar eigen inzicht kan worden geïnterpre

teerd. Van andere schilderijen weten wij dat Willaerts goede figuren kan schilderen. In 

het routinewerk echter zijn ze nogal stereotiep en keren ze, vooral de getekende uit

heemse figuurstudies naar Paulus van Vianen en Roelandt Savery, in exact dezelfde 

poses regelmatig terug. Het gevolg hiervan is dat ze zo zijn neergezet dat ervan enige 

interactie onderling of met de directe omgeving geen sprake is. Op de latere schilderij

en, zeker die met een historisch of religieus karakter, zijn de figuren op de kust veelal 

minder karakteristiek en dringt het idee zich op dat anderen zich daar mee hebben 

bezig gehouden. In dit verband moet zeker aan zijn zoon Abraham gedacht worden. 

De toepassing van allerlei landschappelijke details van Savery in Willaerts' werk plaatst 

hem nadrukkelijk in de contemporaine Utrechtse schildertraditie. Vanwege de beïn

vloeding door buitenlandse stromingen als het maniërisme uit Praag, het Caravaggis-

me vanuit Rome en de Italiaanse landschapsschilderkunsts' onderscheiden de Utrech

ters zich van de typische Hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Niet alleen 

de figuratie, maar ook de landschapselementen geven een uitheems karakter aan 

Willaerts' schilderijen. Het zou te ver gaan hem tot de italianisanten te rekenen, maar 

de door Willaerts opgeroepen beelden maken hem wel aan hen verwant. Met de kleine 

verhaaltjes die hij heeft geplaatst in het decor van zijn verzonnen havens, stranden en 

horizonten, weet hij een onbestemd romantisch en avontuurlijk gevoel opte roepen. 

Met de op deze wijze ontstane type zeestukken kan hij zich bovendien, zeker met zijn 

beste werk, meten met zeeschilders als Jan Porcellis, Simon de Vlieger, Jan van de 

Capelle, Reinier Nooms, Hendrick Dubbels en vooral die van vader en zoon Van de 

Velde. Met hen geldt hij als een belangrijke vertegenwoordiger van de Hollandse schil-

derschool in de zeventiende eeuw. 

En de werkelijkheid 

Een ander terugkerend fenomeen is de plaatsing van historisch of topografisch herken

bare details in een andere omgeving. Dit heeft nogal eens geleid tot vergaande specu

laties bij een aantal werken. Zo valt op minstens acht schilderijen van Adam en één van 

Abraham ,2 het keizerlijk paleis te Praag, het Hradschin, waar te nemen. Ondanks het 

feit dat de zeventiende-eeuwse Nederlander de burcht waarschijnlijk niet gekend za 

hebben, zal deze hem zeker hebben geïmponeerd. De herkomst van de afbeelding van 

dit gebouw valt wederom aan Roelandt Savery toe te schrijven. Een enkele auteur heeft 

zich laten verleiden uitspraken te doen over de aanwezigheid van het gebouw op het 

schilderij in relatie met het vertrek van Frederick en Elizabeth. Bijvoorbeeld als een ver

wijzing naar het koningschap van Bohemen 53. De relatie Winterkoning en Praag is der-
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lOud-Utrecht 

8. Adam Willaerts, De aankomst van de keurvorst van de Palts en prinses Elizabeth met de Prince Royal te 

Heidelberg (ca. 162$). Doek, 126 x 191 cm. Verblijfplaats onbekend. Christies Londen Veiling 24-4-1988, nr. 75. 

mate sterk dat het nauwelijks voor te stellen is dat Willaerts het paleis toevallig op het 

schilderij heeft opgevoerd. De aanwezigheid van krijtrotsen is niet alleen te zien op scè

nes aan de Engelse Zuidoostkust54, ook op ons willekeurige voorbeeld (afb. 7) zijn ze te 

zien. Willaerts creëert zo zijn eigen visie op de geschiedenis, die eerder verwijst naar 

een scène uit een spannend jongensboek, dan het verslag van een ware gebeurtenis. 

Een prachtig voorbeeld daarvoor is De aankomst van de keurvorst van de Palts en prinses 

Elisabeth te Heidelberg (afb. 8). De schilder geeft hier de fantasie de vrije teugels en laat 

een gigantisch schip als de Prince Royal, met een diepgang van 18 voet, tot op enkele 

9. Adam Willaerts, Rivier- en havengezicht met de Utrechtse Buurkerk, Paneel, 70 x 90 cm. Centraal Museum 

te Utrecht. 
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10. Adam Willaerts. De aankomst van Frederik V, keurvorst van de Palts te Vlissingen op 29 april 1613. {162(1)). Doek, 1235 x 236,5 
cm. Peter Tillou, Art Dealer, New York. 

meters voor het strand bij Heidelberg naderen, dat hier ook nog eens aan zee ligt. Er is 

slechts één geval bekend waarop een Utrechts gebouw figureert op een ogenschijnlijk 

willekeurig riviergezicht. Ongesigneerd en ongedateerd bevindt zich in de collectie van 

het Centraal Museum het paneel Rivier- en havengezicht met de Buurkerk (afb. 9) waar

op de vierkante toren en het dak van het schip goed herkenbaar zijn. 

Meer realistisch zijn enkele schilderijen met de verslaggeving van historische gebeurte

nissen. Zoals de verbeelding van de aankomst van de keurvorst van de Palts en zijn 

echtgenote te Vlissingen in 1613, die tien jaar later door Vroom één keer en door 

Willaerts twee keer" is vastgelegd (afb. 10). Ook Claes van Wieringen schilderde deze 

gebeurtenis, mogelijk in 1628. Als uitgangspunt voor de voorstelling is naar alle waar

schijnlijkheid de uit vier kopergravures bestaande weergave van de gebeurtenis door 

Jan van de Venne uit 1618 gebruikt, waarvoor mogelijk diens broer Adriaen, die even

eens in Middelburg woonachtig was, de tekening heeft gemaakt. De vier schilderijen 

ontlopen elkaar qua voorstelling weinig, maar verschillen wel in uitvoering. De aanpak 

wijst in zekere zin op een traditie die bij het afbeelden van dergelijke voorname gebeur

tenissen gebruikelijk was. Op imponerende wijze is een grote hoeveelheid verschillen

de scheepstypen dicht bij elkaar en veelal gedetailleerd afgebeeld. De op deze wijze 

ontstane pracht en praal leveren een kleurrijk geheel, waarbij in dit geval het imposan

te vlaggenschip de Prince Royal% pontificaal domineert. Dat Willaerts zich niet hele

maal heeft willen conformeren aan een standaardcompositie bewijst de afwijkende 

vaarrichting van de Prince Royal op een van zijn twee schilderijen en een meer realisti

sche afstand tot de Vlissingse haven. Beide schilderijen zijn als hoogtepunten in het 

oeuvre van Willaerts te beschouwen. Een ander schilderij van Willaerts dat niet onver

meld mag blijven is meer topografisch van aard, het Gezicht op Dordrecht, dat met zijn 

uitgebreide gedetailleerdheid veel voorstudie gevraagd zal hebben. 
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Willaerts en de Reformatie 

Na de Reformatie is de produktie van schilderijen voor de kerk vrijwel tot stilstand 

gekomen. Voor de particuliere sector echter werd ongeacht het geloof nog wel degelijk 

religieus werk gemaakt. Dat dit ook in Utrecht het geval was, blijkt uit inventarislijsten 

van verzamelaars van verschillende religieuze achtergrond. Werk van zowel katholieke 

als niet-katholieke schilders kwam in hun collecties voor". Daarnaast is bekend dat 

voor de Utrechtse schuilkerken nog wel degelijk schilderijen in opdracht zijn vervaar

digd. Al met al kan gesteld worden dat in de Gouden Eeuw het godsdienstig pluralisme 

in Utrecht meer het geestelijk en artistiek klimaat bepaalde dan één bepaalde gods

dienst ,s. Bovendien blijkt dat het privébezit van religieuze taferelen in calvinistische 

kringen geen onbekend fenomeen was. 

In de zeventiende eeuw is echter toch een groot aantal religieuze schilderijen vervaar

digd. In Utrecht opereerden veel kunstenaars die niet alleen bij leven werden geprezen, 

maar ook tegenwoordig grote waardering oogsten als schilders van bijbelse en andere 

religieuze taferelen. Vaak in een stijl ontleend aan de Italiaanse schilder Caravaggio. 

Van Dirck van Baburen, Hendrick ter Bruggen, Jan van Bijlert, Gerard van Honthorst en 

Abraham Bloemaert zijn in dit verband vele schilderijen bekend, die tot de top van de 

Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw behoren. Opvallend is dat, terwijl de reli

gieuze kunst na de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden zich aanvankelijk als het 

ware stort op oudtestamentische onderwerpen, hetgeen tot de mooiste prestaties in 

hun soort heeft geleid, de Utrechtse school zich hier nauwelijks mee heeft bezig gehou

den. In het teken van de Contra-reformatie ontstond een groot aantal schilderijen, dat 

in hoge mate ook tegemoet kwam aan de suggestie van tuther, dat een kunstenaar tot 

uitdrukking moest brengen hoe menselijke armoede, kleinheid en onwaardigheid kun

nen samengaan met goddelijke grootheid, goedheid en genadev'. De nadruk lag op het 

weergeven van de emoties van de figuren, terwijl de omgeving doorgaans slechts sum

mier werd afgebeeld. Voornamelijk nieuwtestamentische onderwerpen als De roeping 

van Mattheus, De bevrijding van St Petrus, De bekering van Paulus en De ongelovige 

Thomas zijn duidelijk gericht op het aanknopen of versterken van de band met het 

ware geloof. Ooit zijn deze taferelen momenten van inzicht genoemd ''". 

De indringende wijze waarop de Caravaggisten hun onderwerpen ter hand hebben 

genomen is exemplarisch te noemen voor de kunst die de Contra-reformatie heeft op

geroepen. De religieuze taferelen van Willaerts contrasteren hier echter sterk mee. Bij 

hem geen emotie, maar juist nadruk op de omgeving en het verhaal. Zijn thema's wij

zen in de richting van een specifieke opdracht, waarbij de herkenbare entourage wel

licht om esthetische reden een rol heeft gespeeld. In dit verband kan ook gedacht wor

den aan de voorliefde van de schilder om zijn taferelen in een uitheemse context te 

plaatsen. Dat deze formule succesvol was moge blijken uit het grote aantal schilderijen 

met De Preek op het Meer van Galilea als onderwerp (afb. 11). Heeft Willaerts zich bij zijn 

religieuze onderwerpen laten leiden door de eigen godsdienstige overtuiging of wer-
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77. Adam Willaerts, Christus preekt op een schip in het meer van Calilea (ca. 1645). Doek, 142 x 168 cm. Bowes Museum, Barnhard 

Castle, Durham County. 

den de onderwerpen gekozen op basis van zijn specialisme als kustschilder? Omdat van 

de meeste religieuze werken nadere informatie ontbreekt, valt een eenduidig ant

woord moeilijk te geven. Niet alleen de gekozen thema's, maar ook een aantal biografi

sche aspecten rechtvaardigen het vermoeden dat Willaerts zich voornamelijk heeft 

laten inspireren vanuit een calvinistische achtergrond. Bedoeld worden hier gebeurte

nissen die gerelateerd waren aan de protestantse zaak en als zodanig gefungeerd moe

ten hebben als inspiratiebron voor de schilder. In dit verband is weer de serie schilderij

en van belang die Willaerts heeft gemaakt ter herinnering aan de maritieme activitei

ten na het huwelijk van de toekomstige Winterkoning Frederik V, keurvorst van de 

Palts, en Winterkoningin Elizabeth. Het paar was mede door toedoen van prins Maurits 

en de Engelse koning James I, de vader van Elizabeth, voorbestemd voor de vacante 

troon van Bohemen, een protestants bolwerk dat altijd in katholieke handen was 

geweest. De schilderijen kwamen alle tot stand rond 1623, na de jammerlijke nederlaag 

die Frederik leed in de Slag om de Witte Berg in 1620 en het besluit in 1621 van het paar 

om na een zwerftocht door Duitsland in de Nederlanden in ballingschap te gaan. 

Hierdoor moest hij de troon na één winter al weer verlaten61. De vele schilderijen van 

Het vertrek uit Margate en De aankomst te Vlissingen in 7673 (afb. 12) en een schilderij uit 

het jaar van de troonsbestijging, getuigen van de populariteit van het paar. Dit laatste 

werk, Frederick V van de Paltz, koning van Bohemen in een fantasielandschap met 
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12. Adam Willaerts, Aankomst van Frederik V van de Palts en zijn bruid Elizabeth van Engeland te Vlissingen op 29 april 1613 (162s). 

Paneel, 89 x 755,5 crr>- National Maritime Museum, Greenwich. 

Hradschin te Praag dat Adam Willaerts in 1619 vervaardigde (afb. 13), wordt wel gezien 

als een uiting van genegenheid van de schilder vanwege de bestijging van de troon in 

1619 door Frederik V in Bohemen. Hij benadrukt daarbij de importantie van dit feit voor 

de protestantse broeders in Duitsland ',2. Juist vanwege de protestantse missie is het 

voorstelbaar dat Adam Willaerts zich zo uitgebreid met het onderwerp heeft bezig ge

houden. Op verzoek van de keurvorst na diens terugkeer uit Margate in 1613 verleenden 

de Staten Generaal hem een audiëntie, waarbij hij voorstelde dat de Nederlanden zich 

zouden aansluiten bij de Unie van protestantse Duitse keurvorsten, waarvan hij het 

13. Adam Willaerts, Frederik V van de Palts, koning van Bohemen in een fantasielandschap met de Praagse Burcht (1619). Doek, 89 x 
14S cm. Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam. 
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hoofd was63. Het plan werd met gejuich ontvangen en er werd in tegenwoordigheid 

van prins Maurits op 16 mei een verbond gesloten voorde duur van vijftien jaar. Tijdens 

zijn reis door het land werd hij overal als de kampioen van het protestantisme begroet. 

Ook in Utrecht werd hij feestelijk onthaald. Door de schepen Gijsbert Elburgius werd de 

vorst verwelkomd met een gedicht, waarvan de slotregels duidelijk onder woorden 

brachten wat de Nederlanders van hem verwachtten. 'Mox Alemanorum proceres, 

magnisque potentes / Germanis paritura duces, qui legibus aequis / Frenabunt populos 

et longa in foedera mittent' [Weldra schenkt zij, Germanen, aan U, hoe groot reeds, als 

leiders d'adel van Alemannische stam. / Zij zullen door wetten volkeren binden en ver 

in de toekomst verdragen verzeek'ren]. 

Betrokkenheid bij protestantse kwesties blijkt ook uit een schilderij dat in 1620 tot 

stand kwam en Het vertrek van de Pilgrimfathers uit Delfshaven (afb. 14) voorstelt. Het 

gaat hierom een weergave van het vertrek van de leden van een Engelse congregatie te 

Leiden, die zich had afgescheiden van de Anglicaanse kerk64. Hoewel de thema's voor 

dergelijke schilderijen meestal bepaald werden door de opdrachtgever zelf en het daar

bij vaak niet uitmaakte van welke religieuze gezindte de schilder was, lijkt het hier 

gezien de strenge houding van de congregatie een uitgemaakte zaak dat de maker 

bewust binnen calvinistische kringen gezocht is. 

Er zijn twintig werken met een religieus thema bekend waaraan de naam Willaerts is 

verbonden <'\ Het aantal thema's is nog kleiner en meestal gaat het om nieuwtesta

mentische onderwerpen. Op de schildering voor de deuren van het Domorgel en een 

klein paneeltje met Het offer van Isaac na, spelen de kust en het water een cruciale rol. 

14. Adam Willaerts, Het vertrek van de Pilgrimfathers uit Delfshaven (1620). Paneel, 28,5 X46 cm. Onbekend. Christies Londen, 23-1-

ig;3, nr rog. 
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75. Willem Ormea en atelier Adam Willaerts, Visstilleven met de roeping van Petrus. Doek, uj x 168,5 cm. 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

Ook de compositie en allerlei details zijn vaak typerend voor het werk van Willaerts. De 

intensievere uitwerking van de thematische aspecten van het werk rechtvaardigen de 

suggestie dat het in de meeste gevallen om opdrachten gaat. 

Toeschrijving van veel schilderijen aan Willaerts is regelmatig problematisch te noe

men. Zo ontbreekt de signering nog al eens. Van het thema De preek op het meer van 

Calilea (ofCenezareth) zijn maar liefst twaalf uitvoeringen bekend, die vrijwel allemaal 

gemaakt zijn in een periode dat Abraham in het atelier van zijn vader actief kan zijn 

geweest. Bij deze schilderijen moet dan ook net als bij veel ander laat werk gedacht 

16. Adam Willaerts, Het visioen van St. Augustinus (162?). Paneel, 28x47,5 cm- Onbekend. 
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worden aan atelierproducten. Het laatste thema past goed in de protestantse traditie 

waar de nadruk meer op het woord is komen te liggen. Ander religieus werk waaraan 

de naam van Adam Willaerts of diens atelier wordt verbonden zijn een ovaal paneel 

Jonas wordt voor de walvis geworpen en een groot doek: Visstilleven met de roeping van 

Petrus (afb. 15). Tweemaal werd Het visioen van St. Augustinus (afb. 16) afgebeeld. 

ï l ' 

Bijbelse voorstellingen voor Utrecht 

In Utrecht zijn drie religieuze werken bekend, waarvan er een met de verwoesting van 

het schip van de Dom in 1674 verloren is gegaan. Het werk is nog wel zichtbaar op een 

tekening van Pieter Saenredam uit 1636 (afb. 17) en een schilderij Interieur van de Dom 

(1672) van Hendrik Cornelisz. van Vliet. Het gaat hier om een opdracht van de 'heeren' 

van de Dom, waarmee de kanunniken van het Domkapittel zijn bedoeld. Uit een nota

rieel stuk blijkt dat de grote deuren aan de binnenzijde een voorstelling moesten geven 

van een kerk in perspectief en op de vloer van deze kerk zou op de ene deur een knielen

de David met een harp en op de andere deur een Cecilia met een klein orgel afgebeeld 

worden "'. Omdat de opdracht mede verleend werd aan de architectuurschilder',7 

Salomon Vredeman de Vries (± 1556-1604), is het in dit verband aannemelijk dat deze 

zich bij het schilderen van de deuren van het Domorgel vooral met het architecturale 

kader heeft beziggehouden, en Adam Willaerts derhalve met de figuratie. Met dit soort 

opdrachten was het mogelijk enige 

naamsbekendheid te verwerven. 

Een drukbezochte openbare ruimte 

als de Domkerk fungeerde daarbij 

als een ideale toonzaal. 

In de collectie van het Centraal 

Museum bevindt zich het grote 

schilderij De landing van de apostel 

Paulus op Malta (afb. 18) dat af

komstig is uit het Barbara- en Lau-

rentiusgasthuis. De voorstelling is 

gebaseerd op de tekst van Han

delingen 28:1-6 en is zodanig weer

gegeven, dat twee episoden uit het 

verhaal tegelijkertijd te zien zijn. 

Rechts op het schilderij is de schip

breuk in een vliegende storm te 

77. Pieter Saenredam, De Domkerk vanuit 

het zuiden, Pen, krijt en inkt op blauw 

papier, 38,5 x 52,5 cm. Het Utrechts Arch ief. 
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JS. Adam Willaerts, De landing van Paulus op Malta (1621), Doek, 14 x 258. Kleur. Centraal Museum te Utrecht. 

zien. Het schip van Paulus is in tweeën gebroken en staat op het punt te zinken. De 

opvarenden zijn nog bezig van boord te gaan en weten zich aan land te hijsen, waar zij 

door inwoners worden opgevangen. Het linker deel van het schilderij is gewijd aan het 

moment dat het gezelschap zich droogt bij het kampvuur en Paulus in de weer is met 

de slang. Deze scène speelt zich af op het eerste plan en vormt door de emotie die de 

schilder in de handelingen heeft geprobeerd te leggen het hoofdthema. Deze voor 

Willaerts ongebruikelijke compositie heeft niet bepaald geleid tot een mooi schilderij. 

Toch is er een aantal interessante aspecten aan dit schilderij te ontdekken. Het is niet 

ondenkbaar dat Willaerts zich heeft laten inspireren door Adam Elsheimer, die rond 

1600 zijn visie op het verhaal weergeeft met zijn schilderij St. Paulus op Malta 6S. De 

Utrechter Hendrick Goudt was een vriend en patroon van Elsheimer te Rome en was in 

het bezit van een aantal schilderijen van hem6'. Ook circuleerden er veel gravures naar 

het werk. Hoewel het bij Elsheimer om een nachtscène gaat, zijn er toch enkele over

eenkomsten. Vooral de manier waarop Paulus de slang van zich af probeert te schud

den, de wijze waarop omslagdoeken tegen de kou bescherming bieden en de keuze 

voor de hoge rotsachtige kust met haar vegetatie die het eiland accentueren, voeden 

deze gedachte. De stormscène ter rechterzijde vertoont grote gelijkenissen met de 

twee ovale panelen van Willaerts Jonas wordt voor de walvis geworpen70, dat mogelijk 

uit dezelfde periode stamt en Storm op zee (1614) '. Niet alleen de kleur van het water, 

dat opvallend donkergroen is, maar ook de wijze waarop de sterk slagzij makende sche

pen met elkaar overeen komen, zijn karakteristiek voor het werk uit de jaren tien en de 

eerste helft van de jaren twintig. Vooral de overslaande golven met de getamponneer-

de schuimranden zijn kenmerkend voor Willaerts' water. Het spectaculaire en pittores

ke karakter van het berglandschap vertegenwoordigt een van de sterkste delen van het 
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schilderij, waarin het werk van Roelandt Savery herkenbaar is. 

Anders is dit met de figuren rond het kampvuur, die er ondanks de gebaren nogai hou

terig bij staan en er is sprake van een geringe onderlinge coherentie. Ook de gelaatsuit

drukkingen zijn weinig overtuigend. Bovendien is getracht de eilandbewoners oosterse 

trekken te geven, maar ondanks een enkele tulband, is de schilder blijven steken in een 

vage uitheemse karakterisering van de aanwezigen. Deze kritiek op de kwaliteit van 

het werk geldt daarentegen niet voor de vier figuren uiterst links. Het lijkt wel of hier 

een andere schilder aan het werk is geweest (afb. 18b). Dat hier sprake is van een viertal 

portretten lijkt buiten kijf. Vooraan, enigszins voornaam in het rood gekleed, zit met de 

blik gericht op de beschouwer een blonde man, die Adam Willaerts zelf zou kunnen 

zijn. Dat de schilder blond was, is te zien op de prent van F. van der Steen. In assistenza 

geschilderde zelfportretten komen vanaf de Renaissance regelmatig voor. Wie de ande

re drie personen zouden kunnen zijn blijft, zolang daar enig bewijs voor ontbreekt, 

eveneens een speculatieve kwestie. Op grond van vergelijking met bestaande portret

ten kan gedacht worden aan de afbeelding van collega-schilders Abraham Bloemaert, 

Roelandt Savery en Crispijn de Passe 7'. Toegevoegd aan de rest van de groep, zou dit 

mogelijk een grap van de schilder kunnen zijn. De contemporaine kleding is te frivool 

voor het idee dat het hier om regenten of andere officiële personen zou kunnen gaan. 

In het gehele oeuvre van Willaerts komen dergelijk uitgewerkte tronies niet meer voor. 

Uit een inventaris van de regentenkamer van het Anthoniegasthuis blijkt dat hier in 

1641 negen schilderijen hingen 73. Ook de andere Utrechtse gasthuizen beschikten over 

kunstcollecties, voornamelijk ontstaan door schenkingen van kunstenaars, die hierme

de hun werk onder de aandacht van potentiële klanten brachten 4. Opvallend is dat 

ondanks een oververtegenwoordiging van Christelijke thema's, die niet afweek van die 

op de particuliere markten elders, veel kunstenaars 

werk inleverden dat gemaakt was in het eigen 

genre. Het zou hier om een typisch Utrechtse aan

gelegenheid gaan 75. Ook is het mogelijk dat het 

schilderij via de familie Martens in het Barbara- en 

Laurentiusgasthuis terecht is gekomen. Willaerts 

had zoals bekend goede contacten met Carel 

Martens. Drie van diens nazaten waren regent van 

het gasthuis. Bekend is ook dat in het stamhuis van 

de familie aan het Janskerkhof 75 schilderijen hin

gen, waaronder werk van Willaerts76. Een schen

king door de familie is niet ondenkbaar. 

De context waarin de aanwezigheid van het grote 

schilderij in het gasthuis te duiden valt kan ver

rai). Detail van 18. 
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klaard worden uit het vervolg van de eerste ervaringen van Paulus op Malta, die leidden 

naar een rol van Paulus als genezer". Het gasthuis was echter een armenhuis en geen 

hospitaal, bovendien wordt de scène van het genezen niet afgebeeld. Wel is er het 

wonder van de slang, die het vertrouwen van Paulus in God benadrukt. Het thema van 

het bekeren van niet-joden door Paulus maakt het doek in feite voor elke godsdienstige 

instelling geschikt"*. 

Een nieuwe kapittelzaal 

Een derde werk in opdracht met een religieus thema dat in Utrecht valt te zien, is een 

schoorsteenstuk in de grote kapittelzaal van de Pieterskerk. Bij de interpretatie van het 

schilderij is het interessant eens te bekijken in welke context de opdracht tot stand 

gekomen kan zijn. Een korte verhandeling over het ontstaan van het nieuwe kapittel 

lijkt daarbij wenselijk. De opdracht voor het schilderij is immers nauw verbonden met 

de bouw van een nieuw kapittelhuis van de kerk, waarbij de gevolgen van de 

Reformatie een rol hebben gespeeld. 

De kanunniken van het kapittel waren sedert de oprichting van de kerk en haar immu

niteit katholieke geestelijken geweest, op wier schouders allerlei beheertechnische 

taken rustten. Vanaf het begin van het kapittel tot 1811 waren er niet minder dan dertig 

kanunniken en even zovele vicarissen aan het kapittel verbonden. Aan het hoofd van 

het kapittel stonden een deken en een proost. Onder hun beheer viel o.a. de zorg voor 

de bediening van 23 altaren. Voorts had het kapittel vele bezittingen aan landerijen en 

heerlijkheden in het Sticht en vaak daarbuiten. Na een brand in 1279 ('de wievekens-

brand') blijft de kerk lang voor onheil gespaard en komt het kapittel tot grote bloei en 

stoffelijke rijkdom. Een rijkdom die heeft geleid tot de besteding van grote sommen 

geld ter verfraaiing van de kerk en de kapittelgebouwen. Wanneer vanaf 1577 Utrecht 

ten prooi valt aan de gevolgen van de Spaanse bezetting, culminerend in een beelden

storm van 1581, die feller en hartstochtelijker werd uitgevoerd dan die van 1566, krijgt 

de Pieterskerk, tot dan toe gespaard, te maken met grote verwoestingen. Dit is ook het 

moment dat er een einde komt aan de katholieke periode. Na een warrige periode 

waarin de gehavende kerk niet geschikt is voor diensten en zelfs als verblijfplaats voor 

een Engelse legereenheid moet functioneren, wordt sloop in 1587 op het nippertje voor

komen vanwege het grote aantal aanwezige graven van vooraanstaande Utrechtse 

families. Belangrijk is nu dat het kapittel van St. Pieter (en de vier andere Utrechtse ka

pittels) bleef bestaan. Al werd de titel kanunnik nog steeds gevoerd, katholieke plech

tigheden, zoals het koorgebed en de talloze missen mochten zij niet meer uitvoeren. 

Nieuw benoemde kapittelheren behoorden bovendien tot het nieuwe geloof. Voortaan 

werd als een coöperatieve vereniging het beheer over de kerkelijke goederen en het 

onderhoud van de kerkgebouwen gevoerd. Voor de adel en de patricische regenten, die 

nu de macht in handen hadden, boden de kapittels een gelegenheid om familieleden 
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een bron van inkomsten, de prebenden, te bezorgen. Dat de heren hun taak met 

betrekking tot de kerkgebouwen serieus namen, blijkt wel uit de voortvarendheid 

waarmee het herstel van de kerk ter hand werd genomen. Het verwijderde orgel werd 

in 1594 weer aangebracht en een muurschildering met Bernold en zijn kerken werd her

steld. De kerk werd op 15 juni 1625 definitief in gebruik genomen door de presbyteriaan

se gemeente, die kort daarvoor nog gebruik maakte van de Janskerk. Het inmiddels 

afgesloten hoogkoor kwam in gebruik als ontleedzaal van de voorloper van de Utrecht

se universiteit, de 'Illustere School'. In 1656 werd de kerk toegewezen aan de Waalse 

hervormde gemeente79. 

In 1649 werd besloten om een Groot Kapittelhuis voor het kapittel van St. Pieter te bou

wen met een Secretariswoning, die in 1650 gereed zijn gekomen. Uit het bestek en de 

rekeningen die hiervan bewaard zijn gebleven blijkt dat de kanunniken aan Adam 

Willaerts, die dan 72 jaar oud is, de opdracht voor een schoorsteenstuk hebben gege

ven. Voor het schilderij ontving hij honderd en tien gulden en vijf stuiversK". Het doek is 

gevat in een streng ogende renaissancistische schoorsteenmantel, die in het bestek 

terug te vinden is bij de beschrijving: 'Noch drie dubbelde schoorsteenmantels van 

dicke delen'. In de zware omlijsting is aan de bovenzijde in een ornament met gouden 

cijfers het jaartal van het schilderij opgenomen en in de onderzijde op vergelijkbare 

wijze het wapen van het kapittel met de sleutels van St. Pieter, net als op de zware 

gesneden consoles van het oude plafond. De uitvoering sluit aan bij die van de deur die 

de kapittelzaal van het portaal scheidt, welke aan voor- en achterzijde volkomen gelijk 

is sl. Ook hier zijn de dorische zuilen toegepast en is het wapen van het kapittel in de 

bovenlijst verwerkt. De deur zelf is een fraai zeventiende-eeuws exemplaar met kwab

ornamenten, gemaakt door Jasper Jasperszoon van Westerhout82. Erzijn diverse platte

gronden van het kapittelhuis uit 1650 bekend, die onderling grote verschillen vertonen. 

Op de meest gedetailleerde tekening, behorende bij het oorspronkelijke bestek, zijn de 

schoorsteenmantels van de grote en de kleine kapittelzaal ingetekend. Of er uiteinde

lijk ook nog een derde schoorsteen is gebouwd valt nergens te verifiëren. Op een ande

re tekening, die niet overeenkomt met de actuele situatie, zijn drie zalen naast elkaar 

geplaatst, elk voorzien van een schoorsteenB3. In hetzelfde archiefbestanddeel is voorts 

sprake van nog een schilderij waarmee inclusief het marmeren 180 gulden en vijf stui

vers waren gemoeid. Het zou hier gaan om een schoorsteenstuk in het portaal, waar

mee misschien de voorzaal is bedoeld. Nergens staat dat Willaerts hierbij betrokken is 

geweest. 

Dat de opdracht bij Willaerts terecht is gekomen kan te maken hebben met het feit dat 

hij al eerder een schoorsteenstuk had vervaardigd voor het kapittel van St. Jan. Voor dit 

werk uit 1645, dat verloren is gegaan en waarvan het onderwerp niet bekend is, ontving 

hij ƒ90,-8 '. Bovendien waren er rond die tijd niet veel schilders in Utrecht actief. Een an

dere reden voor de opdracht kan het specialisme van Willaerts geweest zijn. Het schil

derij stelt immers een kustscène voor. Bovendien was er al een aantal schilderijen van 
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ig. Adam Willaerts, De verschijning van Christus voor de apostelen na zijn verrijzenis bij het Meer van Tiberias 

(1650). Doek, 140 x 160 cm. Pieterskerk te Utrecht. 

hem met een bijbels onderwerp bekend 85. Het gekozen thema zou dan van te voren 

bekend geweest zijn. De oorspronkelijke titel van het schilderij staat nergens vermeld, 

maar zou op grond van de voorstelling Jezus verschijnt na zijn verrijzenis aan zijn leerlin

gen bij het Meer van Tiberias kunnen luiden (afb. 19). 

Het schilderij toont een rotsachtige kust die zijn met schaarse vegetatie, ruïne en kas

teelachtige bebouwing op de achtergrond kenmerkend is voor het werk van Willaerts. 

Zo ook het water en een groot zeilschip dat zich in de richting van de horizon verwij

dert. De nadruk ligt hier op het eerste plan. Een vissersbootje is teruggekeerd van de 

visvangst met een rijke buit, die zojuist is uitgeladen. De vlag op het scheepje is voor

zien van het wapen van het kapittel van St. Pieter. Op de achtergrond nadert een twee

de vissersboot. Links vooraan knielt een oudere visser voor Christus, die deze met een 

open, zegenend gebaar tegemoet is getreden. Niet onbelangrijk is het detail links op de 

voorgrond. Hier zijn twee vissen op een houtvuur afgebeeld met daarvoor enkele bro-
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den, waardoor de afgebeelde wonderbaarlijke visvangst aansluit bij de bijbeltekst 

Johannes 21: 1-14. De mogelijke verwarring met de vaker afgebeelde wonderbaarlijke 

visvangst en de roeping van de apostelen Petrus en Andreas (tucas 5: 1-11) is hierdoor 

niet meer mogelijk. Op het doek is het moment gekozen waarop Petrus in de figuur op 

het strand Jezus heeft herkend en Hem zojuist op nederige wijze heeft benaderd86. Met 

enige improvisatie door middel van uitsluitingen op basis van de status van visser dan 

wel hulpje is ook het aantal leerlingen87 aannemelijk te maken (de vijf in de boot en de 

twee oudere mannen op het strand). Opvallend is het hoge realiteitsgehalte van het 

werk. De rust op de vroege ochtend doet recht aan het moment, dat voor alle betrokke

nen een emotionele aangelegenheid moet zijn. De uitheemse kust verwijst naar een 

afgelegen streek. Zelfs de lokale wijze van vissen, die twee bootjes vereist, gevoegd bij de 

afbeelding van slechts één vissoort komt overeen, toeval of niet, met de plaatselijke situ

atie 88. Of er op het meer ook grote zeilschepen voeren valt echter sterk te betwijfelen. 

Vergeleken met de figuratie zoals die doorgaans op het werk van Adam Willaerts te 

zien is valt hier de meer uitgewerkte wijze op waarmee het tafereel op de voorgrond is 

weergegeven. Bovendien zien de koppen van met name de vier leerlingen aan boord er 

nogal Zuid Europees uit. Hier zou gedacht kunnen worden aan de invloed van het ate

lier van de Franse schilder Simon Vouet, waar Abraham Willaerts ruim vijftien jaar 

daarvoor als leerling heeft gewerkt89. Ook bij Jan van Bijlert was hij in de leer"'. De stijl

verwantschap tussen beide schilders" heeft mogelijk ook zijn sporen nagelaten bij 

Abraham. De wapperende doek over de schouder van Christus zou daar een voorbeeld 

van kunnen zijn, waardoor het niet ondenkbaar is dat Abraham, die zich ook onder

scheidde als portrettist, zich met dit deel van het schilderij heeft beziggehouden. 

Ondanks het feit dat alleen Adam genoemd wordt in de afrekeningen, is hier hoogst 

waarschijnlijk sprake van een atelierprodukt. 

De Christusfiguur komt, zij het met een iets gewijzigde expressie, in vrijwel dezelfde 

houding voor op het ongedateerde schilderij in het 

Bowes Museum Christus predikend aan het Meer 

van Caiilea (afb. 20). Omdat ook de weergave van 

het water op beide schilderijen overeenkomt, mag 

worden aangenomen dat de datering van het 

Engelse werk eveneens rond 1650 zal liggen. De 

andere figuren zien er wat minder sjabloonachtig 

uit. Van onderlinge interactie is deze keer wel 

degelijk sprake en ook van de kleding en de hou

ding van de vissers is meer werk gemaakt dan bij 

de schilderijen van Willaerts gebruikelijk is. 

Resteert de vraag waarom de heren van het kapit-

20. Detail van afb. n. 
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tel juist dit onderwerp gekozen hebben. De keuze voor een tafereel uit het leven van 

Petrus ligt voor de hand, maar er zijn meer voorstellingen denkbaar. Bovendien hebben 

we hier te maken met een niet vaak afgebeelde scène. Op het moment dat de kapittel

zaal werd gebouwd bevond zich op de linker deur van het orgel elders in de kerk al een 

voorstelling van de beroeping van Petrus en Andreas, door Pieter Saenredam op een 

tekening en een schilderij vastgelegd. Met enige inspanning zijn hier op de tekening 

links naast Christus twee vissen op de grond waar te nemen, zodat ook hier de tekst 

van Johannes mogelijk van toepassing is. Het is niet ondenkbaar dat bij de keuze voor 

het onderwerp de aanwezigheid van deze voorstelling een rol heeft gespeeld. De scène 

in de kapittelzaal moet vooral gezien worden als een eerbetoon aan Petrus, patroonhei

lige van de kerk, die zijn aanhankelijkheid aan het geloof betoont. Petrus is conform in 

alle nederigheid voorgesteld als onderworpen aan Christus, hetgeen recht doet aan de 

tekst van Johannes, waarin Petrus zich bedroefd toont, omdat Jezus hem tot drie maal 

toe vraagt of hij van Hem houdt. Jezus reageert op de bevestiging van Petrus met de 

opdracht: 'Weid dan mijn schapen'. Hierdoor heeft de voorstelling vooral betekenis in 

algemene zin. Het vissersscheepje, met vlag waarop het wapen van het kapittel staat 

afgebeeld roept een associatie op met het schip als de kerk. Het net zou staan voor de 

prediking en de roeiriemen voor de sleutels. Hiermede zou de dienstbaarheid van het 

kapittel aan Christus gesymboliseerd zijn. In feite gaat het hier om een seculiere 

opdracht voor een werk dat niet bedoeld is een stichtelijke rol te vervullen. De onder

werpskeuze geeft blijk van een subtiel gevoel voor traditie. Een voorstelling als deze, zo 

prominent geplaatst boven de schoorsteen, past in de zeventiende-eeuwse traditie die 

een relatie suggereert met de doelstellingen of de status van de instelling. Hier kan 

gedacht worden aan het gebruik van de rijke burgerij uit die tijd, die in haar overheids

gebouwen schilderijen tentoonstelde van een heel ander karakter dan de voor privé-

woningen bestemde portretten, stillevens, landschappen etc.'1-. De gekozen plaats van 

het werk is er vaak de oorzaak van dat dergelijke, meestal grote schilderstukken nooit 

hun plaats hebben verlaten. Zo ook dit schilderij in de Pieterskerk. 

Het moge duidelijk zijn dat Willaerts' religieuze oeuvre slechts van marginale betekenis 

is. Aan ruim honderd nog bestaande schilderijen mag op grond van signering, docu

mentatie, datering en stijlkenmerken zijn naam worden verbonden. Daarnaast zijn er 

nog veel schilderijen bekend, die beschouwd moeten worden als atelierprodukten of 

wellicht zijn vervaardigd door zijn zoons, die in zijn trant hebben geschilderd of waar

van de toeschrijving onduidelijk is. Hoewel er veel zeestukken gemaakt zijn, is het 

merendeel nadrukkelijk als een kustlandschap te beschouwen. Nog steeds komen via 

veilingen tot nu toe onbekende werken te voorschijn. Het zou een mooi moment zijn 

indien het Centraal Museum bij zo'n gelegenheid er in zou slagen een van de betere 

werken van de Utrechtse meester te verwerven. Dat juist in Utrecht het meesterschap 

van Willaerts niette zien is, moet gezien de aanwezigheid van zijn werk in veel belang

rijke museumcollecties als een deerlijk gemis beschouwd worden. 
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