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Als de grote kenner van Rembrandt staat Abraham Bredius bekend. Terecht , hij
heeft een groot aantal schilderijen van Rembrandt herontdekt, uit eigen middelen
er ook een stuk of vijf aangekocht voor het Mauritshuis en tenslotte ook een oeuvrecatalogus van zijn werk gemaakt. Meer dan 600 schilderijen zou Rembrandt
gemaakt hebben. Volgens de huidige inzichten zullen het er niet veel meer dan
300 geweest zijn, maar de meeste daarvan staan wel al in Bredius’ overzicht. Hij
hield van Rembrandt, maar ook van Jan Steen, over wie hij ooit schreef ‘niemand
zoo veelzijdig als Jan Steen’.
Bredius had in zijn eigen collectie in zijn woonhuis aan de Prinsegracht 6 één
klein schilderij van Rembrandt (Christuskop) en niet minder dan vijf – hij dacht
zelf zes – werken van Jan Steen hangen. Het oeuvre van Jan Steen is veel groter
dan dat van Rembrandt, zeer veel wisselender van kwaliteit ook, en het zal wel
niet toevallig zijn dat Bredius niet geprobeerd heeft een complete catalogus van
het werk van Jan Steen samen te stellen. Daarvoor in de plaats kwam in 1927 een
buitengewoon luxueuze en kostbare uitgave van ‘honderd platen in photogravure
van zijne beste werken’.
Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat het Rijksmuseum met de tentoonstelling Jan Steen. Schilder en verteller een prachtig overzicht gaf van Steens
veelzijdigheid, die Bredius al zo roemde. Het Mauritshuis, dat de wel mooiste
verzameling werken van Jan Steen bezit, kon in 2011 met de tentoonstelling Leven
in de brouwerij in kleiner verband opnieuw een mooi en inderdaad levendig beeld
van het werk van Jan Steen geven.
De huidige tentoonstelling in Museum Bredius wil aan de hand van het werk
van Jan Steen als een van zijn twee favoriete schilders de kwaliteit, veelzijdigheid
en alomaanwezigheid van Abraham Bredius als kunsthistoricus en kunstkenner
laten zien. Bredius zag alles, was overal en had altijd een oordeel klaar, gebaseerd
op wat hij al eerder elders gezien had, maar ook op wat hij in archieven en oude
veilingcatalogi was tegen gekomen. Niet in de laatste plaats vertrouwde hij ook op
zijn kennersblik, een geschoolde vorm van intuïtie. Bijna alles wat op de tentoonstelling te zien is, heeft Bredius ook zelf gezien, besproken, in bezit gehad of helpen kopen. Soms vergiste hij zich op een voor ons nu bijna onbegrijpelijke manier,
maar vaker zag hij door de lagen van vuil en vergeelde vernis toch de echte kwaliteit van een stuk. Zo mooi en helder als wij de schilderijen nu zien, heeft Bredius
ook zijn eigen schilderijen nooit gezien. Bijzonder is dat wij dankzij de schenking
van een particuliere verzamelaar op deze tentoonstelling een belangrijke aanwinst
op de collectie werken van Jan Steen kunnen tonen. De woede van Ahasverus is
door Bredius zelf nog gezien bij een van de vorige eigenaren van het werk.
Het bestuur van Museum Bredius is de particuliere en museale bruikleengevers
voor deze tentoonstelling dankbaar voor hun bijdragen aan deze tentoonstelling,
die onder de bezielende leiding van John Hoogsteder in korte tijd tot stand gekomen is. Guido Jansen, die ook tekende voor de redactie van de catalogus van de Jan
Steen-tentoonstelling in het Rijksmuseum in 1996, zijn we zeer erkentelijk voor
zijn bereidheid de teksten voor onze catalogus te verzorgen. Vooral om de relatie
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van Abraham Bredius tot de werken van Jan Steen duidelijk te maken, was veel
extra onderzoek nodig. Daarvoor kon gebruik gemaakt worden van het BrediusArchief van het onvolprezen Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
Abraham Bredius was van 1889 tot 1909 directeur van het Mauritshuis. Bij testament liet hij het museum in 1946 niet minder dan vijf werken na van Rembrandt,
waaronder de Saul en David, en ook drie werken van Jan Steen. De bepalingen
van zijn in 1944 opgestelde testament maken dat we in zijn eigen Museum Bredius
die werken zelf alleen als reproductie kunnen tonen. Wie ze in het echt wil zien,
moet naar de overkant van de Hofvijver. Dat kan nu weer, want de Jan Steententoonstelling in Museum Bredius is tegelijk met het vernieuwde en uitgebreide
Mauritshuis open gegaan. Deze tentoonstelling is in de vorm van een tribuut aan
de man die voor ons beider bestaan van beslissend belang is geweest, ook in de
beste traditie van Jan Steen het heffen van een feestelijk glas op de heropening van
het Mauritshuis.
Interieur Museum Bredius
Den Haag.

Het pand Lange Vijverberg 14

Kees C.J. Stal
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Het Museum Bredius was oorspronkelijk gehuisvest in de voormalige woning van
de stichter, Dr. A. Bredius, een zeventiende-eeuws patriciërshuis aan de Prinsegracht.
Het huis waar het museum thans is gevestigd, dateert uit het midden van de achttiende eeuw.
Uit de gevels blijkt dat zijn ontstaansgeschiedenis nauw verbonden is met die
van de twee aan de oostkant belendende panden nummer 15 en 16. De geschiedenis van de plek gaat echter verder terug. Al kort na de vestiging van het grafelijk
hof in Den Haag werden Vijverberg en Voorhout plaatsen waar hoge hoffunctionarissen bij voorkeur hun huizen bouwden. Hierin ligt dan ook de oorsprong van
het gedistingeerde karakter dat deze lanen uitstralen.
In de vijftiende eeuw waren de twee huizen die toen ter plaatse van de huidige
nummers 14, 15 en 16 stonden, eigendom van Jan van der Capelle, een aan de
hofkapel verbonden kanunnik die mogelijk zijn naam aan deze functie dankte.
Een eeuw later vinden we er een raadsheer van het Hof van Holland, Leonard
Casembroot, als eigenaar-bewoner. Ook Willem de Soete van Laecke, wiens gezin tussen 1622 en 1646 een huis ter plaatse van nummer 14 bewoonde, was een
voornaam heer, stammend uit een adellijk Zuidnederlands geslacht. Als luitenantadmiraal van Zeeland (1601-1627) had hij in de strijd tegen de Spanjaarden zijn rol
gespeeld. Het was een controversiële rol: critici meenden dat hij door foute beslissingen zichzelf en anderen maar al te vaak problemen had bezorgd. Succesvoller
was hij toen hij tijdens het Twaalfjarig Bestand de Barbarijse zeerovers bestreed die
de Middellandse zee onveilig maakten.

Het pand Lange Vijverberg 14.

Het Hof van Friesland
Luisterrijk was het hof dat de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau in
1652 ter plaatse stichtte. Het was een teken van het prestige dat Den Haag als zetel
van de Staten-Generaal voor deze provinciale functionaris had. Willem Frederik
was juist met veel pracht en praal met een dochter van stadhouder Frederik
Hendrik gehuwd. De publieke feestelijkheden hadden zes dagen geduurd. Maar
zo Willem Frederik in het kielzog van zijn schoonvader vorstelijke ambities mocht
koesteren, in Den Haag zou de Friese Nassautak voorlopig geen rol van betekenis
spelen. In 1651 hadden de Hollandse regenten zelf de Oranjes buiten spel gezet,
beducht als zij waren voor de monarchistische neigingen die zij bij de stadhouders hadden bespeurd. Pas in 1702, toen Willem Frederiks kleinzoon na de dood
van koning-stadhouder Willem in diens opvolger als Prins van Oranje werd, leek
er zicht op een rol voor de Friese tak. Door de aversie die bij de regenten tegen
het stadhouderschap bestond, zou het nog tot 1747 duren voor Willem Frederiks
achterkleinzoon Willem Karel Hendrik Friso als Willem IV tot stadhouder van
Holland en de andere gewesten kon worden benoemd.
Generaties lang hadden de Friese stadhouders hun grootste belangen dus niet
in Den Haag. Het imposante, vele zalen en kamers tellende hof aan de Lange
Vijverberg werd wel aangehouden, maar weinig gebruikt. Een in 1711 opgestelde
inventaris laat iets van de nogal verwaarloosde toestand doorschemeren: oude ta-
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pijten in de garderobe van Zijne Hoogheid, gebarsten spiegels in de antichambre
en de voorkamer, oude en versleten meubelen in de kamer van ‘prinses Marie’,
versleten behang in de eetzaal der edellieden.
Toen de Friese tak eenmaal het stadhouderschap van Holland te beurt was gevallen, had het weinig zin meer het in verval geraakte hof aan de Lange Vijverberg
te behouden.
In april 1755 werd het hele complex geveild. Eigenaar werd de vermogende Manuel
Lopes Suasso, wiens vader naar verteld werd stadhouder Willem III in blindelings
twee miljoen gulden had geleend om diens overtocht naar Engeland te bekostigen.
Nieuwbouw
Het grote oude paleis leende zich niet meer voor bewoning of exploitatie. Lopes
Suasso liet het slopen en stichtte er drie nieuwe, symmetrisch gegroepeerde woningen, zoals zij nu nog bestaan. Op stijlkritische gronden kwam de kunsthistoricus
Ozinga in 1936 tot de conclusie dat het complex door Pieter de Swart ontworpen
is. Deze architect werkte toen voor de stadhouder, maar heeft ook de bouw van de
Koninklijke Schouwburg op zijn naam staan en van het voormalige paleis aan het
Lange Voorhout. De voorname en sierlijke Louis xv-stijl die zijn werk kenmerkt,
vindt men, zij het in een soberder uitvoering, ook in de vormgeving van de drie
huizen aan de Lange Vijverberg.
Sloop en nieuwbouw namen enige jaren in beslag. Een jaar na aankoop vroeg
Lopes Suasso vergunning aan voor wijzigingen in de rooilijn, en weer een jaar
later, in juni 1757 kon het eerste huis, dat op nr. 16, worden verkocht. Het duurde
nog twee jaar voor ook beide andere huizen verkocht werden. De eerste eigenaarbewoner van het huis op nr. 14 werd de penningmeester van Delfland Mr. Gerrit
Pieter Hoofd.
De opvolgende eigenaren-bewoners waren lange tijd vertegenwoordigers
van adel en patriciaat. In 1780 werd het huis eigendom van Anna Catharina
Elisabeth Baronesse du Tour, echtgenote van Anne Willem Carel Baron van
Nagell, die tot 1795 burgemeester van Zutphen was. Later zou hij Gijsbert Karel
van Hogendorp als minister van Buitenlandse Zaken opvolgen. De grootmoeder van Anna Catharina Elisabeth bewoonde al sinds 1757 het grote buurhuis op
nr. 15, en haar familie zou dat tot ver in de negentiende eeuw blijven bewonen.
Zelf woonde zij na 1795 niet meer in Den Haag: in 1806 verkocht zij haar huis
op nr. 14.
In 1822 werd het huis eigendom van Jacob Baron Fagel, afstammeling van een
oud regentengeslacht en een vurig aanhanger van Oranje. Zijn post als ambassadeur in Denemarken had hij na de Bataafse omwenteling in 1795 moeten verlaten.
Sindsdien bleef hij intensieve contacten met de gevluchte stadhouder onderhouden. Hij was degene die in 1813 naar Engeland reisde om de Prins van Oranje
uit te nodigen het bestuur van Nederland op zich te nemen. Op grond van zijn
verdiensten werd hij door koning Willem 1 in de adelstand verheven en tot lid van
de Raad van State benoemd.

Het pand Lange Vijverberg 14
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De 20ste eeuw
De familie Fagel zou het huis tot 1912 in bezit houden, maar bewoonde het sinds
de laatste decennia van de vorige eeuw niet meer zelf. Vanaf 1900 was er kunsthandel Artz gevestigd.
Deze firma was opgezet door de weduwe van de Haagse kunstenaar David
Adolphe Constant Artz (1837-1890), die vooral bekend had gestaan als schilder
van het vissersleven.
Nadat de weduwe bij een tragische schipbreuk in 1907 verdronken was, werd
de kunsthandel voortgezet door haar zoon Anthony Theodoor Alex. Deze kocht
in 1912 het pand van de familie Fagel, maar de kunsthandel zou spoedig van het
toneel verdwijnen. In 1914 vertrok Artz jr. met zijn gezin naar Londen. Het huis
wisselde hierna enkele malen snel van eigenaar, werd bewoond door de advocaat
J.H. van Laer, en raakte tenslotte in het bezit van de kunsthistoricus Frits Lugt.
Evenals Dr. A. Bredius verrichtte Lugt baanbrekend werk door zijn documentatiearbeid. Hij was iemand die al heel jong een uitgesproken belangstelling
daarvoor aan de dag legde: al op tienjarige leeftijd had hij het ‘Museum Lugtius’
gesticht, ‘geopend wanneer de directeur thuis is’ ofwel niet op school zit. Zijn
kennis deed hij op als medewerker van het veilinghuis Frederik Muller. Later
publiceerde hij standaardwerken als het Répertoire des catalogues de vente, waarin hij 60.000 catalogi van kunstveilingen rubriceerde. Het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie dankt aan hem een collectie van 22.000 veilingcatalogi en 130.000 foto’s. Daarnaast was Lugt een belangrijk verzamelaar van
tekeningen en prenten, die hij in zijn huis aan de Lange Vijverberg bewaarde.
Om zijn collecties veilig te stellen, stichtte hij de Fondation Custodia, die in
1949 eigenares van het huis aan de Lange Vijverberg werd. Lugt, die sinds 1931
ook in Parijs woonde, gaf daar de aanzet tot het Institut Néerlandais, waar de
collecties nadien werden ondergebracht.
In 1955 verkocht de Fondation het pand samen met dat op nr. 15 – dat ook
eigendom van Lugt was geweest – aan de gemeente Den Haag. Deze zocht toen
een beter onderdak voor Museum Bredius. De voorgenomen verplaatsing van
deze collectie stuitte toen echter op veel weerstand, en tenslotte bleef het museum
voorlopig op zijn oude plaats aan de Prinsegracht.
Het pand aan de Lange Vijverberg 14 werd toegewezen aan de historische kostuumcollectie die op de zolders van hetzelfde Museum Bredius op een waardiger behuizing wachtte. Basis van die collectie was de verzameling die de gemeente in 1951
van de acteur Cruys Voorbergh had gekocht. Het Nederlands Kostuummuseum
breidde in de volgende jaren dermate uit dat in 1975 ook het buurpand op nr. 15
erbij werd getrokken.
Dat het Museum Bredius op nr. 14 zijn intrek heeft genomen, betekent dus dat
men naar de oorspronkelijke opzet is teruggekeerd: een representatieve huisvesting voor de collectie Bredius, op een historische plaats in het centrum.
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Het portret van Bredius
Johannes Antonius van Welie
(Druten 1866 - 1956 Den Haag)
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Abraham Bredius werd op 18 april 1855 in Amsterdam geboren. Hij was enig kind
van Hendrika Hillegonda Brink (1814-1865) en Johannes Jacobus Bredius (18081894), die uit een rijk geslacht van buskruitfabrikanten stamde. Hoewel zijn vader
wilde dat zijn zoon in de handel zou gaan, voelde Abraham zich meer tot de muziek
aangetrokken. Toen bleek dat een carrière als concertpianist niet voor hem was weggelegd, mocht hij van zijn vader in 1878 als troost een reis naar Italië maken. Daar
veranderde zijn belangstelling voor beeldende kunst in een passie voor het leven.
Vanaf dat moment wijdde Bredius zich als een van de eerste Nederlanders aan
de studie van Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. In binnen- en buitenlandse tijdschriften verschenen vervolgens zijn artikelen over schilders, musea
en tentoonstellingen. Gretig bestudeerde Bredius jarenlang archivalia, waarbij hij
– soms in een ‘pelsjas’ gehuld – reumatiek en oncomfortabele werkomstandigheden in archieven voor lief nam. Hij combineerde degelijk bronnenonderzoek met
stijlkritiek en legde hiermee de basis voor de kennis over vele grote en kleinere
zeventiende-eeuwse meesters. Zijn ‘archiefsprokkelingen’ publiceerde Bredius
voornamelijk in het tijdschrift Oud Holland. Daarnaast verscheen in de periode
1915-1922 zijn zevendelige Künstler-Inventare met een schat aan archivalische gegevens. De oeuvrecatalogi van zijn twee favoriete schilders, Jan Steen en Rembrandt,
verschenen in respectievelijk 1927 en 1935.
Collega’s binnen en buiten de grenzen hadden profijt van zijn kennis. Tevens
steunde de bemiddelde Bredius financieel – in stilte – weduwen en andere behoeftigen. Ook kunstenaars en familieleden van collega’s konden op zijn ondersteuning rekenen. Behalve hulpvaardig heeft men Bredius ook grootmoedig genoemd
en hij werd wel gekenschetst als een innemend man. In de tijd dat schatrijke
Amerikaanse verzamelaars kunst uit Europa gingen kopen, toonde de collectioneur zich van zijn genereuze kant. Wanneer ons land belangrijke kunstvoorwerpen dreigde te verliezen probeerde hij door hoogstpersoonlijk een stokje voor te
steken. Voor diverse Nederlandse musea, zoals het Frans Halsmuseum, het Haags
Gemeentemuseum, het Dordrechts Museum en het Westfries museum in Hoorn,
gebruikte hij zijn kennis en contacten om ze aanwinsten toe te spelen en alleen
al het Rijksmuseum schonk hij 43 schilderijen uit zijn eigen verzameling. Ook
restauratie van kunstwerken vond hij belangrijk. Zo betaalde hij het eerste raam
dat hersteld werd bij de restauratie van de zestiende-eeuwse Goudse glazen in de
Sint-Janskerk. De spontane en geestdriftige Bredius was echter ook ijdel en geneigd conflicten aan te gaan met iedereen die een andere mening was toegedaan.
Hij had de gewoonte zijn grieven onmiddellijk aan de grote klok te hangen en in
de pers gaf men hem doorgaans gelijk, omdat de royale verzamelaar had bewezen
zich hard te maken voor het Nederlands kunstbezit.
Door enkele publicaties in De Nederlandse Spectator had Bredius al eind 1880
bekendheid verworven. Dit was voor referendaris Victor de Stuers aanleiding hem
voor te dragen als onderdirecteur van het Nederlands Museum van Geschiedenis
en Kunst in Den Haag. ‘Potjes en pannetjes!’ zei Bredius later. ‘Ik had er niet lang
plezier in; ik was net 25 jaar’. Maar ‘zoowat acht jaar later, komt Minister Mackay
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me dringend vragen directeur te worden van het Mauritshuis. Ik nam aan, mits
met verlof om zooveel te reizen als ik wou’. Inderdaad had de directeur van het
Mauritshuis de gewoonte regelmatig buitenlandse particuliere collecties, veilingen
en kunsthandels te bezoeken. Een groot deel van het dertigtal schilderijen dat hij
voor het Mauritshuis verwierf, vond hij in het buitenland. In de periode 1889-1929
betaalde hij 25 werken uit eigen zak (waaronder enkele Rembrandts waarvan de
kosten het museumbudget ruimschoots te boven gingen) en gaf ze vervolgens in
langdurige bruikleen aan het Mauritshuis.
Het is niet geheel duidelijk waarom Bredius in 1909 ontslag nam als directeur.
Zelf noemde hij ‘gezondheidsredenen’, maar vermoedelijk vond hij twintig jaar in
rijksdienst genoeg en wilde hij weer het leven van een alom gerespecteerd kenner
en verzamelaar gaan leiden.
Na zijn vertrek uit het Mauritshuis kon Bredius naar hartenlust (buitenlandse)
verzamelingen bezoeken. Hij beperkte zich niet tot de Europese cultuurcentra, maar
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reisde ook naar Rusland, Amerika en Algerije. Tevens vervulde hij adviseursfuncties in diverse commissies op kunst- en museumgebied, zoals de Staatscommissie
voor het museumwezen. Op persoonlijke titel werd hij geraadpleegd over kwesties
als de restauratie van Rembrandts Staalmeesters en Het Joodse bruidje. Vanaf 1888
zat Bredius in het dagelijks bestuur van de Vereniging Rembrandt, die vijf jaar
eerder was opgericht om bij te dragen aan het behoud van het nationaal cultuurbezit. Hij maakte deel uit van het Consultative Committee van de redactie van The
Burlington Magazine en was vanaf 1886 tot zijn dood redacteur van Oud Holland.
In beide gezaghebbende tijdschriften publiceerde hij regelmatig. Bijna de helft
van zijn leven deelde Abraham Bredius met de kunstcriticus Joseph (Joop) Otto
Kronig (1887-1984).
De reden om in 1922 Nederland te verlaten en zich in Monaco te vestigen was
de torenhoge inkomstenbelasting van 56 tot 60 procent. Hij moest belangrijke
uitkeringen betalen aan oude getrouwen van de fabriek en schonk daarnaast uit
gewoonte geld aan de armen. Hij liquideerde de fabriek waardoor er weer geld
beschikbaar kwam. Zijn woonhuis aan de Prinsegracht bood hij de gemeente Den
Haag te koop aan voor 100.000 gulden met als toegift het schilderij De Satyr en de
Boer van Jan Steen. De aanwezige verzameling werd als Museum Bredius in bruikleen afgestaan. Tijdens zijn jaarlijkse bezoeken aan Nederland betrok Bredius
een suite in het Haagse hotel De Twee Steden aan het Buitenhof, waar altijd een
vleugel voor hem klaarstond. Zijn laatste bezoek aan Nederland bracht de ‘grand
old man’ in 1939. In verband met de oorlogsdreiging werden zijn schilderijen
uit het Museum Bredius en het Mauritshuis toen opgeslagen in de kluis van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. ‘Ik zie hem nog zitten vóór den ingang van
een der kluizen van de onderste kelderverdieping’, vertelde zijn opvolger Willem
Martin (1876-1954) in 1947. ‘Zijn houding en trekken waren bijkans wezenloos.
Blijkbaar had hij gevoel of hij de bezetting van een stuk van zichzelf bijwoonde’.
‘Ik tob zeer over het lot mijner kostbare schilderijen’, schreef Bredius hem nog in
januari 1944. Opgelucht bedankte hij Martin in september 1945 voor het ‘belangrijke nieuws’ van de veilige terugkeer van zijn bruiklenen. Dit was de laatste brief
die zijn opvolger van hem ontving.
Op 13 maart 1946 overleed Bredius te Monaco. Toen zijn testament werd geopend, bleek hij zijn bruiklenen in het Mauritshuis aan de Staat te hebben gelegateerd. Aan de gemeente Den Haag legateerde hij zijn privécollectie. De basis
van deze verzameling lag bij zijn grootvader, die al een belangrijke collectie porselein, zilver en zeventiende-eeuwse schilderijen bezat. Deze collectie had Bredius
verder uitgebreid. Hij gaf er de voorkeur aan een doorsnede te laten zien van de
Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst, inclusief een aantal meesterwerken.
Het spreekt vanzelf dat het een man van het kaliber van Bredius ook tijdens zijn
leven niet aan eerbewijzen heeft ontbroken. Al in 1888 werd hem in Duitsland een
eredoctoraat verleend. Naar aanleiding van de Rembrandt-herdenking in 1906
volgde de Universiteit van Amsterdam. Algemeen werd tegen hem opgekeken en
in 1915 en 1925 werd hem vanuit de kunsthistorische wereld een feestbundel aan-
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geboden. In 1933 kreeg hij een borstbeeld, dat in opdracht van de minister door
Theo van Reijn ‘naar het leven (was) gemodelleerd’. Maar in 1935 werd Bredius
het grootste plezier gedaan, toen hij, bij zijn tachtigste verjaardag, werd benoemd
tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit was een welverdiende onderscheiding voor de man die van zeer groot belang is geweest voor de kunstgeschiedenis en de Nederlandse museumwereld.

Buste van A. Bredius
Theo van Reijn
(Breda 1884 - 1954 Haarlem)
Bruikleen Mauritshuis Den Haag
Deze tekst is een samenvatting van de biografie door Josefine Leistra in: Marjolein de Boer &
Josefine Leistra, met bijdragen van Ben Broos, Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis!!! Een
eigenzinnige directeur verzamelt.

Abraham Bredius en Jan Steen
– Kennerschap

Guido M.C. Jansen
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Abraham Bredius en Jan Steen
In een interview met C. Harms Tiepen in 1908 werd Abraham Bredius gevraagd hoe
hij toch al die schilderijen ontdekte, van Rembrandt en Vermeer.1 Het antwoord
was simpel: ‘Reizen, reizen: zien – kunnen zien, óógen hebben om te zien … dàt is
het’. Harms Tiepen vroeg door; hij wilde weten hoe het zat met het schilderij van
Johannes Vermeer, ‘De allegorie van ’t Nieuwe Testament … De vrouw met den
voet op den aardbol?’ En Bredius vertelde over een van zijn meest geslaagde coups.
‘Ik was die dagen in Berlijn. “Je moet die de Keyzer [Thomas de Keyser c. 1596-1667]
toch eens gaan zien bij W.” had men me geraden. Ik had het glad vergeten tot den
laatsten dag. ’k Ging toch nog even kijken bij dien kunsthandelaar – nu, de De
Keyzer was een interessant doek. Ergens in den hoek stond echter een ander tegen
den muur. Ik vraag zoo terloops – wat is dat? Och… hij wist ’t niet recht – en de
geleerden wisten ’t ook niet, vertelde de kunsthandelaar me. ’t Was ’t eigendom van
iemand in Moskou, die ’t tot elken prijs kwijt wilde. Ik bekeek ’t, zag direct – aan
dit, aan dàt – ’t moest een Vermeer zijn. Maar … ik houd me stil. Hoeveel moet die
Rus ervoor hebben? vraag ik zoo onverschillig-weg. “Zóóveel.” Ik wil ’t wel nemen,
zeg ik kalm, betaalde contant en liet ’t zoo-snel-mogelijk naar den Haag reizen…’.2
Kennerschap
Wat Bredius hier vertelt gaat over kennerschap, de vaardigheid van de kunsthistoricus om op basis van de stijl van een kunstwerk een plaats van ontstaan, een datering
en liefst ook nog de naam van de maker eraan te verbinden. Kennerschap, ook wel
connaiseurschap (connoisseurship in het Engels) komt van het Latijnse cognoscere wat
kennen, weten, lezen betekent. Kennerschap is daarom simpelweg het leren kennen,
het ontdekken van iemands stijl. Het was op instigatie van Wilhelm Bode (18451929), de directeur van het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn en een autoriteit op
velerlei gebied, dat Bredius zich ging toeleggen op het onderzoek van de Hollandse
schilderkunst uit de Gouden eeuw. Uit 1879, een jaar na zijn ontmoeting met Bode,
dateert een van zijn eerste essays dat hem als kenner van de Hollandse schilderkunst
op de kaart zette, een artikel over de toen nog onbekende schilderijen in het Hofje
van Aerden in Leerdam en door Bredius terecht voorzien van de titel ‘Een verborgen
schat’. Daar hangt nog steeds een van de fraaiste genrestukken van Frans Hals, Twee
lachende jongens (afb. 1), keurig van het monogram van de schilder voorzien. ‘Het
eerste wat ik er zag was een meesterstuk van Frans Hals!’ schreef Bredius, ‘Het stilvergenoegde lachen van den schenker en het schalksche van den andere is onvergelijkelijk weergegeven. Het stuk is breed geschilderd’.3 Zijn kennerschap bleef echter
niet beperkt tot de Hollandse zeventiende eeuw. Een van zijn fraaiste trouvailles voor
het Mauritshuis bijvoorbeeld is op het gebied van de vroege Vlaamse schilderkunst:
de aankoop van het portret van een man uit het geslacht Lespinette uit c. 1485-1490
door Hans Memling. Bredius verwierf het voor 7000 gulden op de veiling van 7 juli
1894 in Londen, waar het als een werk van Antonella da Messina werd aangeboden.4
Elders is al eens uitvoerig verhaald over de vele vondsten van Bredius, zodat dit hier
verder niet meer besproken hoeft te worden.5
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1. Frans Hals
Twee lachende jongens
c. 1627
Doek
69,5 x 58 cm
Hofje van Aerden, Leerdam

De kunstkenner moet ook historicus zijn. Hij moet in staat zijn om historische
data te kunnen inschatten, inscripties, documenten, literatuur en andere primaire
bronnen. Bredius heeft zich ook op dat gebied bewezen met zijn vele publicaties
over vondsten in de stedelijke archieven van Holland. Het resultaat van jarenlang
onderzoek doen in muffige en onverwarmde ruimtes, het doornemen van talloze
door vocht en ongedierte aangetaste notariële archieven uit de zeventiende eeuw,
was Bredius’ magnum opus, het in zeven delen gepubliceerde Künstler-Inventare
(Den Haag 1915-1922). In 1908 was hiervan nog geen sprake. “Vertel u me toch
eens – vroeg ik – wat is nu ’t resultaat van al die jaren archief-onderzoek en reizen… bent u daarover tevreden?” Dr. Bredius lachte even, deed nog een trekje
aan zijn sigaar en stond toen op: een brandkastdeur knarste open – daar hebt u
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’t resultaat van een kwart eeuw arbeid – m’n waarde heer!” Twee papierbundels
werden zichtbaar – “mijn aanteekeningen over al wat geschilderd heeft in ons
land, archiefuittreksels, fragmenten uit familiepapieren en notarieele acten, en
handteekeningen op schilderijen.”
Bredius’ fortuin stelde hem in staat onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk van
zijn ambtelijke superieuren in de tijd dat hij directeur van het Mauritshuis was,
onafhankelijk ook in zijn oordeel over kunstwerken. Onafhankelijk, maar niet
onfeilbaar, zoals hij zelf aangaf in de inleiding van zijn boek over de schilderijen
van Rembrandt dat in 1935 bij Phaidon in Londen verscheen. Een aantal van zijn
toeschrijvingen hebben de toets der kritiek niet doorstaan en een voorbeeld hiervan is opgenomen in deze publicatie: cat.nr. 20.
Het kennerschap stond lange tijd in een weinig gunstig daglicht. Waarop sommige ‘kenners’ zich een oordeel aanmaten was soms geheel onduidelijk en de vele
Gutachten of echtheidsverklaringen van deze of gene professor in de kunstgeschiedenis behelsde vaak niet meer dan op de achterzijde van een foto de naam van de
maker te noteren, in de ogen van de eigenaar althans, waarna de veelal hooggeleerde deze mededeling voorzag van datum en handtekening, waarna er afgerekend
kon worden. Bredius heeft nooit een cent gevraagd voor zijn toeschrijvingen. Hij
vond dat ongepast. Iemand als Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930) deed dat
met de beste bedoelingen op een gegeven moment wel – niet iedereen is tenslotte
met een gouden lepel in de mond geboren – waarna een verwijdering tussen beiden optrad.
Het kennerschap van Bredius was gebaseerd op een gedegen maar puur persoonlijk onderzoek van een kunstwerk en op zijn geheugen en de ervaring die hij in de
loop van jaren had opgedaan. Veel reizen was voor een museumdirecteur noodzakelijk, aldus Bredius tegen Harms Tiepen: ‘De musea moet hij kennen, met de
kunsthandelaars niet alleen op goede voet, maar vooral in contact staan – zodat hij
weet waar dit en dat van dezen, dit en dat van genen schilder is: alles moet je zoo’n
beetje vóór je zien in je gedachten […] En dan moet je naast dat bekende terrein
’t onontgonnen gebied nauwkeurig onderzoeken: de particuliere collecties!’6 In
een onuitgegeven verhandeling uit circa 1925 over de opleiding van museumdirecteuren sprak Bredius zich nogmaals uit voor veel reizen en veel zien. Toch was dat
niet genoeg: ‘Er moet aanwezig zijn een aangeboren scherp onderscheidingsvermogen, en een fijne smaak. Beide kunnen en moeten ontwikkeld worden door het
geregeld zien en bestuderen der kunstwerken. Zonder dien natuurlijken aanleg zal
alle moeite onvruchtbaar blijken. Ook hier geldt het: velen zijn geroepen maar
weinigen uitverkoren…’.7
Waren afbeeldingen van schilderijen in Bredius’ tijd nog zeldzaam, tegenwoordig
is er geen gebrek meer aan visueel vergelijkingsmateriaal. Ook zijn er wetenschappelijke technieken ontwikkeld die het oog en de intuïtie van de kenner helpen.
Zo is bijvoorbeeld door het tellen van jaarringen in het paneel meteen duidelijk
dat cat.nr. 20 is geschilderd op een vroeg negentiende-eeuwse plank, waarmee elke
poging het schilderij aan Jan Steen toe te schrijven onmogelijk wordt.
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Dendrochronologisch onderzoek, zoals het tellen van jaarringen in vakkringen heet, is maar een facet van de vele nieuwe mogelijkheden die er zijn
om de authenticiteit van een kunstwerk vast te stellen. Tegenwoordig werkt
een team van experts uit verschillende disciplines samen om onderzoek naar
kunstwerken te doen. Zo is in 2012 een onderzoeksproject gestart waarin het
Mauritshuis samenwerkt met Shell Nederland naar de schilderijen van Steen
in hun collectie. Alle vijftien schilderijen van Steen zijn hierbij betrokken en
het belangrijkste doel is meer inzicht te verkrijgen in de datering van zijn werk.
Steen heeft maar een heel beperkt aantal van zijn schilderijen gedateerd en dit
maakt het moeilijk om de ontwikkeling van zijn oeuvre te doorgronden. Het in
1995-96 uitgevoerde onderzoek in het restauratieatelier van het Rijksmuseum
voor de tentoonstelling Jan Steen schilder en verteller heeft hierin al meer duidelijkheid gebracht maar Steens’ oeuvre is zo groot en divers dat meer technisch
onderzoek nodig is.8
Het onderzoek in het Mauritshuis is vooral gericht op de gronderingen en pigmenten die Steen voor zijn schilderijen gebruikte. Zoals uit de biografie van Steen
blijkt (p. 47) was hij in verschillende plaatsen werkzaam: Leiden, Den Haag,
Warmond en Haarlem. Gronderingen voor schilderijen kunnen per stad variëren.
De hoop is dat met de analyse van verfmonsters van zijn schilderijen en het identificeren van pigmenten in de gronden en verflagen meer inzicht wordt verkregen
in Steens gebruik van materialen en manier van werken.9
Jan Steen
‘Steen is wel de grootste schilder dien we hebben na Rembrandt’. Duidelijker
kon Bredius het niet stellen tegenover Harms Tiepen en deze opvatting komen
we later nog meerdere malen tegen in zijn publicaties over de kunstenaar.10
Wat Bredius fascineerde in het werk van Steen is wat wij vandaag de dag nog
steeds in hem waarderen: de meesterlijke verteller en de fenomenale schilder.
Jan Steen beschikte als geen ander over het vermogen om zijn personages een
verhaal te laten vertellen met onderlinge interactie, met komische details, maar
bovenal met een grote picturale kwaliteit. Dankzij zijn wisselende penseelvoering, fijn en breed, kon Steen overtuigend hartstochten weergeven en ook zijn
stofweergave was somtijds weergaloos, en dat alles in een fijnzinnig coloriet.
In het navolgende catalogusdeel komt Bredius bij de bespreking van de geëxposeerde schilderijen veelvuldig aan het woord en steeds valt op hoe hij eerst
de verhalende aspecten van een schilderij aan de orde stelt om daarna steevast
te wijzen op de schilderkunstige kant ervan, de fijnheid van detaillering, het
kleurenpalet enzovoorts.
Bredius’ waardering voor Steen begon al vroeg. Op zijn vele reizen langs musea, particuliere verzamelaars, handelaren en veilingen maakte hij aantekening
van wat hij zag. Die notities in potlood worden in kleine boekjes bewaard
op het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie; later heeft hij ze in
schriftjes verzameld die nu in het Museum Bredius te vinden zijn. Daaruit
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2. Jan Steen
De herderlijke vermaning
c. 1665
Paneel
35 x 31 cm
Verkocht door het Haags
Gemeentemuseum in 1956
Huidige verblijfplaats onbekend

blijkt zijn scherp opmerkingsvermogen en zijn uitstekende geheugen. Vooral
daarvan moest hij het hebben bij het herkennen van de hand van een meester,
want foto’s waren in die tijd eigenlijk alleen voorhanden van de meesterwerken
in musea.
Uit de schriftjes valt niet alleen Bredius’ belangstelling voor Steen op te maken, ze geven ook informatie over waar zich die schilderijen toen bevonden,
informatie die thans veelal niet meer bekend is. Zo zag en beschreef hij in 1888
Laban zoekt de door Rachel gestolen Terafim, nu in Stedelijk Museum de Lakenhal
in Leiden, toen hij bij kunsthandelaar Charles Sedelmeyer in Parijs was: ‘Un
grand et intéressant J. Steen, partiellement soigneusement traité avec beaucoups
de figures. Léa cherchant l’idole. Elle est assise avec un enfant sous un parasol,
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à droite un homme en jaune et violet et un homme en rouge examinant une
caisse, paysage au crépuscule’.11 Bij kunsthandel Colnaghi in Londen in 1893
zag Bredius de Emmausgangers van Steen, nu in het Rijksmuseum, waarvan hij
de voorstelling op hoogst curieuze wijze interpreteerde: ‘un grand tableau, les
pélérins d’Emmaus, deux hommes endormi à une table, à gauche se tient un
garçon les versant. Ils ont l’air comme s’ils avaient trop bu. Derrière se tient une
servante un panier avec du pain aux mains. A gauche Jésus disparait comme un
brouillard dont sort seulement la tête et une main. De grandes figures avec de
grands visages’.12 Steen die twee Emmausgangers dronken in slaap laat vallen is
een voorbeeld van hoe weinig Bredius diens historieschilderkunst serieus nam
(vgl. cat.nr. 5).13 Hoe dit ook zij, het is opvallend dat kort nadat Bredius ze in de
kunsthandel heeft gezien, beide schilderijen in Nederlandse musea terecht kwamen; in het geval van Leiden als geschenk door C.J. van Leembruggen in 1889,
in het geval van het Rijksmuseum als bruikleen door Gijsbert de Clerq in 1894
(daarna schenking door de Vereniging Rembrandt in 1900). In hoeverre Bredius
hierin een actieve rol heeft gespeeld blijft de vraag. Zeker is dat hij een aantal
verwervingen door musea heeft geïnstigeerd (cat.nr. 8).
Zo kreeg Bredius in 1895 de veilingcatalogus in handen van de collectie van
Henry Doetsch in Londen. Hij kende deze verzameling goed want hij was er
in 1893 op bezoek geweest en had er onder andere De dronken vrouw (cat.nr.
19) bestudeerd. In zijn bespreking van de catalogus en de veiling besteedde hij
aandacht aan de kavels 427 en 428, twee werken van Steen, De herderlijke vermaning (afb. 2) en het eerder genoemde doek: ‘Twee echte en alleraardigste Jan
Steen’s: de ene een pastoor, die door het venster een buurpraatje houdt met een
alleraardigst meisken, dat in een fraaie pose naar hem ziet, het ander een tooneel
van een dronken vrouw, die ten spot van een talrijk publiek, bij het gevedel van
een straatviolist, met moeite ‘staande’ gehouden wordt. (90 en 52 guinees) – Het
is mij gelukt, door tusschenkomst van den heer Murray [=de veilinghouder]
deze twee stukken weinig duurder voor Nederland te verwerven. Een er van zal
een Haagsch Museum verrijken’.14 Met deze laatste opmerking verwees hij naar
de acquisitie door het Gemeentemuseum in Den Haag van De herderlijke vermaning, waarvoor Bredius overigens alles regelde, inclusief de financiering; het
had nog heel wat voeten in de aarde voordat hij zijn voorgeschoten geld terug
had. Eigenlijk had ook dit schilderij nu in onze tentoonstelling te zien moeten
zijn, ware het niet dat het museum in 1956 besloot het schilderij te verkopen.15
In zijn halve eeuw als openbaar kunstbezit werd het kleine paneel in menige
publicatie bijzonder lovend beschreven en het blijft jammer dat het museum zo
ondankbaar is omgegaan met een aanwinst waarvoor Bredius zich volledig heeft
ingezet.16
Schilderijen kopen had Bredius trouwens van geen vreemde. Uit het bezit van
zijn gelijknamige grootvader Abraham Bredius (1782-1863) had hij een aantal schilderijen geërfd. Grootvader Bredius was in 1803 getrouwd met Johanna Remmers
(1778-1837), dochter van Johannes Johannesz Remmers (1741-1828), een behang-
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selschilder en -fabrikant die later suikerraffinadeur werd.17 De Amsterdamse grootvader en overgrootvader blijken tussen 1808 en 1813 een dertigtal schilderijen te
hebben aangekocht, waaronder werk van Steen.18 De strenge schoolmeester (cat.nr.
13) is daarvan nu te zien, maar grootvader heeft nog een ander werk van Steen
in zijn bezit gehad: In dit stukje zit eene oude Vrouw te kijven tegen een onnozelen
boer, welke hare dochter schijnt bezwangerd te hebben, verder andere beeldjes; geestig.
Dit was een doekje van circa 36,5 bij 29 cm. In 1816 en 1819 verkocht grootvader
Bredius de meeste van zijn schilderijen, en dat was ook het laatste wat we van
de kijvende oude vrouw weten.19 Joseph Kronig noteerde in 1917 het verhaal dat
kennelijk binnen de familie Bredius de ronde deed over het einde van grootvaders
verzameldrift: ‘Jammer genoeg heeft het vallen van een schilderij op een lange-

3. Titelblad naar ontwerp van
C.A. Lion Cachet van Bredius’
monografie over Jan Steen uit
1927.
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Lijzen eetservies, de trots van de grootmoeder, den grootvader gedwongen zijn
verzamelen op te geven en als zoenoffer den schuldigen met verscheiden anderen
te verkoopen.’20
Bredius spande zich altijd in om zoveel mogelijk schilderijen van ‘zijn’ meesters
te laten fotograferen met als resultaat dat zijn fotoarchief over Rembrandt en over
Steen in die tijd zijn gelijke niet had. Harms Tiepen vond het al opmerkenswaardig en noteerde: ‘Bredius’ verzameling foto’s naar Jan Steen’s schilderijen in musea
en collecties wáár ook ter wereld. Veel geld heeft die gekost – stel u even voor: fotografen, die waar-al-niet heengezonden moesten worden, wat al moeite en werk
om toestemming te krijgen van eigenaars. Maar bijzonder was dit omdat daardoor
de beteekenis van Jan Steen me geheel en al klaar geworden is’.21
De monografie
Deze verzameling foto’s vormde de basis voor de twee monografieën die Bredius
tijdens zijn leven heeft gepubliceerd, beide totaal anders van opzet. In zijn boek
over Rembrandt uit 1935 wilde hij alle schilderijen van de meester geïllustreerd
hebben. Documenten komen er niet in voor en de tekst behelst niet meer dan een
paar regels commentaar per schilderij, die bovendien nog veelal zijn geschreven
door de jonge Horst Gerson. Met een bijlage over archiefstukken waarin Steen en
zijn familie voorkomen, met een herdruk van de biografieën van Steen bij Arnold
Houbraken (1721) en Jacob Campo Weyerman (1729) en met een lopende tekst
waarin Bredius meer dan honderd van Steens beste werken besprak, had de monografie over Steen een totaal andere opzet en inhoud (afb. 3). Hierbij valt op dat van
zijn honderd platen er slechts een paar schilderijen tonen die nu als pastiche of kopie door de mand vallen – en dat is een hele mooie score voor een boek uit 1927.22
De productie van het boek heeft heel lang geduurd. Al in zijn eerste publicatie
over Steen in Elsevier’s geïllustreerd maandschrift in 1907 laat Bredius weten bezig
te zijn met ‘een uitvoeriger werk’ over de kunstenaar, maar dat hij hiervoor nog
nader onderzoek in de archieven van Haarlem en Leiden wilde verrichten.23
Van begin af aan was Scheltema & Holkema’s Boekhandel de beoogde uitgever.
Directeur hiervan was Klaas Groesbeek (1858-1936), met Paul Nijhoff mede-eigenaar van deze boek- en prentenhandel annex uitgeverij. Daarnaast was Groesbeek
ook een belangrijk kunsthandelaar door zijn associatie met de gerenommeerde
Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co, voor wie hij de Amsterdamse zaken
behartigde.24 Zo leerde Groesbeek kunstenaars als Breitner en Witsen kennen
en werd hij een centrale figuur in het kunstleven van de hoofdstad. Rond de
eeuwwisseling had Groesbeek speciaal voor Theo Nieuwenhuys, Gerrit Willem
Dijsselhof en Carel Adolph Lion Cachet een meubelwerkplaats opgericht. Lion
Cachet (1864-1945) had voor Groesbeek al in 1902 de band ontworpen voor de
monografie van Théophile de Bock over Jacob Maris en in 1922 ook het gedenkboek over Thérèse van Duyl-Schwartze door Wilhelm Martin. De monografie
over Steen hoorde in dezelfde reeks prachtuitgaven thuis, zodat ook in dit geval Lion Cachet volgens eenzelfde stramien de schitterende boekband ontwierp
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4. C.A. Lion Cachet
Boekband in perkament van het
eerste exemplaar voor Abraham
Bredius. Museum Bredius, Den
Haag.

(afb. 4).25 Braches dateert het ontwerp in 1910, maar het duurde nog tot 1927
voordat de monografie van de persen rolde.
In het archief van Museum Bredius is een deel van de correspondentie bewaard
gebleven die Groesbeek met Bredius heeft gevoerd over de totstandkoming van
de monografie. De twaalf brieven dateren van 1926 tot en met 1932. Hierin staat
niets over de medewerking van Lion Cachet die immers al vijftien jaar eerder
zijn ontwerp geleverd had. Hij was verantwoordelijk voor de schitterende perkamenten band van het eerste genummerde exemplaar, dat voor Bredius zelf. Ook
ontwierp hij de titelhoofden en de sluitstukken in het tekstgedeelte. Op de perkamenten band zijn bovenaan in het midden met een blindstempel de initialen van
de auteur aangebracht (AB), daaronder in het midden de initialen in goud van Jan
Steen (JS), zoals die op zijn schilderijen voorkomen. Onderaan is in blindstempel
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het monogram van Scheltema & Holkema’s Boekhandel (SHB) te zien. Om het
initiaal van Steen heen zijn in gekleurd leer en goud de wapens aangebracht van
de steden waar Steen gewerkt heeft: links het wapen van Leiden, rechts dat van
Haarlem en onder het wapen van Den Haag. De ornamentlijnen zijn aangebracht
in folie boekdruk, een techniek die nog bestaat maar zelden wordt gebruikt vanwege de hoge kosten. De monografie is een bijzonder royale folio, 51 cm hoog
en 40 cm breed, op speciaal handgeschept papier met ‘Jan Steen’ als watermerk.
Zoals Groesbeek aan Bredius schreef op 9 juni 1927: ‘Het was de bedoeling een
magistraal boek te maken’. Zoals gezegd hoorde de uitgave thuis in een serie monografieën. De band voor het boek over Jacob Maris uit 1902 toont al de blindstempels en het idee van de monogrammen van kunstenaar en uitgever, en ook
Lion Cachets boekband voor de uitgave over Thérèse Schwartze uit 1922 hield aan
dit model vast. Deze uitgaven kregen echter een uitvoering in donker leer. Voor
de boekband van Jan Steen werd perkament gebruikt waardoor het goud en de
gekleurde stadswapens veel beter tot hun recht komen.
De eerste bewaard gebleven brieven dateren uit 1926 en gaan onder meer over de
problemen met de drukproeven die Bredius wenste te ontvangen. Uit de voor ons
nogal amusante correspondentie komt naar voren dat de oude heren aan elkaar
waren gewaagd. Groesbeek liet niet over zich lopen, zoals blijkt uit de eerste brief,
die van 2 september 1926, waarin hij schreef ‘Het wordt werkelijk heel moeilijk
het U naar den zin te maken. […] Gij verwijt mij dat gij tevergeefs in Monaco
om proeven gesmeekt hebt. Dit is volkomen onjuist, want het werk heeft gestagneerd, omdat gij een paar maanden in Afrika en Italië waart, en ik U niet kon
bereiken’. Het geruzie ging verder in de volgende brief als Bredius kennelijk aan
Groesbeek een verwijt gemaakt heeft, dat hij een handelsreiziger met een aantal drukproeven langs boekhandelaren en potentiële klanten had gezonden. Zo
had Bredius gehoord dat Frederik Schmidt Degener (1881-1941), directeur van het
Rijksmuseum, ter gelegenheid van de Steen-tentoonstelling in Leiden eveneens
een publicatie over Jan Steen op stapel had staan. Groesbeek haalde zijn gram:
‘Wanneer U meent, dat de Heer Schmidt-Degener achter de geheimen gekomen
is van Uw geestelijk eigendom ten opzichte van Jan Steen, er daarvan in zijn boek
gebruik zal maken, dan raad ik U aan, U te houden bij de opvatting, dat daarvan Uw eigen mededeelzaamheid de schuld is, welke opvatting gij in Uw vorig
schrijven uitsprak. U zult mij een genoegen doen door niet meer op mijn werk te
vitten en zulke gezochte aanmerkingen te maken, als in Uw laatsten brief is vervat. Zoudt gij soms willen, dat ik het boek uitgeef om het op mijn zolder te laten
rotten? Denkt gij, dat bij zoo’n enorme onderneming voor een uitgever, deze zijn
product kan verkoopen zonder het te laten zien?’26
De brieven van juni 1927 tot en met januari 1928 gaan over de verspreiding van
het boek, de present exemplaren en de publiciteit. Het boek kostte ongebonden
maar liefst 200 gulden, een heel fors bedrag. Het kon geleverd worden in een
band van juchtleer, varkensleer, kalfsleer of perkament, uiteraard tegen een meerprijs. Groesbeek had exemplaren gegeven aan Johan de Meester voor een recen-
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sie in Het Vaderland, aan Wilhelm Martin, die een feuilleton aan het boek wilde
wijden en aan Maria Viola, de recensente van het Handelsblad; ‘Doodgezwegen
zal dus de uitgave zeker niet worden’.27 Op 15 juni komt Groesbeek even terug op recensenten: ‘Onder ons gezegd en gezwegen moet ik te kennen geven,
niet veel waarde aan het geschrijf van Plaschaert [sic] te hechten. Trouwens de
meeste critieken zijn niet zuiver. Men bepaalt zich niet eerlijk en oprecht tot het
onderwerp, maar het begrip vriend of vijand of kliek telt gewoonlijk geweldig
mee. Er zijn natuurlijk uitzonderingen of liever er waren er en dan staat m.i.
Jan Veth bovenaan en ook van de Meester geloof ik dat hij oprecht was’. Ook
het vermelden waard is de volgende ontboezeming: ‘Bestellingen behalve van U
komen er niet zooveel voor, slechts een heel enkele en bij de menschen van wie
men verwachten zou, dat ze zoo’n boek dadelijk bestellen – ik noem b.v. menschen, die in het Bestuur zitten van Vereenigingen als “Rembrandt” en dergelijke, merkt men niets, ze willen zelfs de proeven van bewerking van den reiziger
niet eens zien. Het zijn de, laat mij zeggen, niet-officieele menschen, menschen
waar men zoo niet van hoort, die helemaal niet voor kunstzinnig poseeren in
Besturen als anderszins, welke koopers zijn’. In een handgeschreven brief van
6 juli 1927, ‘vertrouwelijk’, haalde Groesbeek uit naar een relatie van Bredius:
hij weigerde die een presentexemplaar toe te zenden vanwege ’de schandelijk
brutaal onbeschofte bewering van den directeur bibliothecaris v/d Lakenhal,
resp. archivaris van Leiden dat hij recht heeft dit te eischen’, waarna in een lang
verhaal oud zeer naar boven komt.
De catalogus
In het navolgende komt een aantal aspecten ter sprake waarvoor in de entries
te weinig plaats is. De entries hebben een lengte die het mogelijk maakt om op
zaal gelezen te worden. Alleen De woede van Ahasverus (cat.nr. 15) heeft een wat
langere tekst, omdat dit schilderij in 2014 is geschonken aan de Stichting Bredius
Genootschap. Dit doet niet alleen meer recht aan het belang van de aanwinst maar
maakt het ook mogelijk om in te gaan op het verschil met het nauw verwante
werk in het museum van Cleveland, waaruit bepaalde conclusies voortkomen.
De basis van de selectie van de hier getoonde schilderijen bestaat uiteraard uit
de negen stuks die Bredius aan het Mauritshuis en de gemeente Den Haag heeft
geschonken. Bij testament bepaalde Bredius echter dat werken uit zijn legaat nimmer mochten worden uitgeleend. Ook voor een onderlinge uitwisseling tussen
Mauritshuis en Museum Bredius maakte de legator indertijd geen uitzondering
en vandaar dat nu de drie werken uit het Mauritshuis, de cat. nrs. 1, 3 en 19, als
ingelijste kopieën op ware grootte worden getoond. De selectie is aangevuld met
een aantal nieuwe ontdekkingen uit particulier bezit en het is verheugend dat
bijvoorbeeld de uitstekend bewaard gebleven Bespotting van Ceres (cat.nr. 11) nu
voor het eerst in het openbaar is te zien. Het dateert uit Steens beste tijd en is een
zeldzame nachtscène die op een prent van Hendrick Goudt naar een schilderij van
Adam Elsheimer is gebaseerd (afb. 5).28
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5. Hendrick Goudt naar Adam
Elsheimer
Bespotting van Ceres
1610
Gravure
32 x 24,7 cm
British Museum, Londen

In zekere zin is ook de Fabel van de sater en de boer (cat.nr. 9) uit bezit van de
Koninklijke Philips NV een ontdekking, want dit sleutelstuk in Steens oeuvre wordt
voor het eerst sinds 1926 weer getoond. Jan Veth had tijdens de veiling in 1918, nog
vóórdat het door Anton Philips werd aangekocht, een lovend essay over het schilderij in de krant laten verschijnen, dat een jaar later in een van zijn boeken werd
opgenomen. En nog voor Bredius in zijn monografie uit 1927 had ook de schilderkunstpedagoog H.P. Bremmer een eulogie op het werk gepubliceerd, overigens net
als Haags Gemeentemuseum-directeur H.E. van Gelder. Dankzij al die belangstelling in geschrifte kende het schilderij een grote vermaardheid. Philips werd dan ook
regelmatig gevraagd om dit werk aan (internationale) tentoonstellingen uit te lenen.
Het bleef echter bij één keer, de grote Steen-tentoonstelling van 1926, omdat hij,
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naar eigen zeggen, er zelf teveel aan was gehecht en het niet kon missen.29 Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is het werk volledig gerestaureerd.
Daarnaast is bij de selectie beduidend meer aandacht geschonken aan het vroege
werk van Steen, een aspect dat in 1996 bij Jan Steen schilder en verteller geen prioriteit had. Bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum was het doel de beste en
belangrijkste werken van Steen voor het voetlicht te brengen om een zo groot
mogelijke groep museumbezoekers – in totaal waren het er 365.000 – van diens
kwaliteiten te overtuigen en zijn belang voor de canon van de Hollandse kunst
vast te stellen. Voor de organisatoren was tevens van belang de chronologie van
zijn werk te doorgronden en het aan de tentoonstelling voorafgaande restauratieproject gaf ons daarvoor een noodzakelijk technisch houvast. Van de opgedane
ervaring is hier gebruik gemaakt om de schilderijen in de catalogus in min of meer
chonologische volgorde te bespreken.
Een belangrijk aspect ten aanzien van het vroege werk van Steen was de opmerking van kunstenaarsbiograaf Jacob Campo Weyerman dat Steen eerst in Utrecht
bij Nicolaus Knupfer, daarna in Haarlem bij Adriaen van Ostade en tot slot in
Den Haag bij Jan van Goyen zijn opleiding heeft gehad.30 Bij De huwelijksnacht
van Tobias en Sara (cat.nr. 14) is geconstateerd dat de verhouding tussen Knupfer
en Steen nooit die van meester-leerling kan zijn geweest.31 De verhouding met Van
Ostade en Van Goyen is ingewikkelder. Naar aanleiding van de dertien schilderijen van Steen die in de Rembrandt-Hulde van 1906 waren opgenomen, schreef
Bredius zijn artikel over de kunstenaar in Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
dat in 1907 verscheen. In mei-juni 1909 organiseerde de Londense kunsthandel
Dowdeswell de eerste monografische presentatie van het werk van Steen. Alle
bruiklenen waren afkomstig uit Britse verzamelingen met Bredius als enige buitenlandse inzender. Wilhelm Martin en Hofstede de Groot deden een poging deze
magnifieke tentoonstelling naar Nederland te halen en toen dat mislukte stelde
Martin alles in het werk zoveel mogelijk schilderijen gefotografeerd te krijgen ten
behoeve van zijn artikel in Onze kunst. Hierin praatte Martin zo’n beetje de afbeeldingen aan elkaar; zijn lezers waren tenslotte in kunst geïnteresseerde liefhebbers.32
Voor vakgenoten kondigde hij alvast zijn artikel aan dat in 1910 in Monatshefte für
Kunstwissenschaft verscheen en waarin hij probeerde vat te krijgen op de chronologie van Steens werk. Zijn hypothese luidde toen ‘Möglich ist also: erst Utrechter
Einfluss (Droochsloot), dann Leiden-Haag (v. Goyen, Potter), dann Haarlemer
(Ruisdael) und endlich dekorative, dem späten Wynantschen und Pynacker-Stil
entsprechende Auffassung’.33 Geen woord over Adriaen van Ostade, ook al had
Bredius in 1907 geconstateerd dat deze schilder ‘wellicht meer dan eenig ander een
zekeren invloed op zijn werk heeft uitgeoefend’ (cat.nr. 3).
Waarschijnlijk zelf ook ontevreden over zijn eerste werkhypothese en met de
tentoonstelling van 1926 nog fris in het geheugen, deed Martin een tweede poging
in het Zeitschrift für bildende Kunst, waarin hij nu ten aanzien van het vroege werk
de invloed van Knupfer schromelijk overschatte.34 In hetzelfde tijdschrift verscheen een jaar later een artikel van de toen nog Duitse kunsthistoricus Wolfgang
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Stechow, die op veel belangrijke punten Martin corrigeerde. Stechow was ook
degene die voor het eerst overtuigend de invloed van Isack van Ostade besprak
naar aanleiding van Steens in 1651 in Den Haag aangekochte Wintergezicht in
Skokloster.35 Sindsdien is steeds duidelijker geworden dat de jonge Van Ostade een
beslissende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Jan Steen. Isack was vijf jaar
ouder dan Steen en overleed al in 1649. Niettemin moeten ze elkaar goed hebben
gekend want in de nalatenschap van Cornelis Dusart, een late navolger van oudere
broer Adriaen van Ostade, staat in augustus 1708 het ovalen portret van Jan Steen
door Isack van Ostade beschreven.36
Ook bij het onderzoek naar de hier gepresenteerde schilderijen kwam Isack van
Ostade als belangrijkste inspiratiebron voor het vroege werk van Steen naar voren. Bij Steens Dorpskermis (cat.nr. 3) in het Mauritshuis bijvoorbeeld is duidelijk
dat Isacks 1640 gedateerde paneel met eenzelfde onderwerp, Dorpskermis met een
tandentrekker (afb. 6), het voorbeeld voor Steens compositie was. Op dit schilderij
zien we eenzelfde van links naar rechts opgebouwde diagonale compositie, waarbij
rechts een podium staat waarop een potsierlijk uitgedoste kwakzalver zijn voor de
patiënt pijnlijke handeling verricht vóór een opgespannen en beschilderd doek.
Ook de toeschouwer te paard is aanwezig, net als de vlag die rechtsboven fier wappert boven de herberg.37
Bij het later te dateren Binnenplaats waar een varken wordt geslacht (cat.nr. 7) leverde opnieuw een schilderij van Isack het voorbeeld, ook al is nu in de vlotte uitvoering van de boomslag en de wolkenlucht de invloed van Steens schoonvader Jan

6. Isack van Ostade
Dorpskermis met een
tandentrekker
1640
Paneel
61 x 82,5 cm
Verblijfplaats onbekend
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van Goyen te zien. Van Ostade’s ovale paneeltje met De slacht van een varken voor
een boerderij (afb. 7) uit 1644 toont een nauw verwante compositie, waarbij de houten buitentrap met stellage en vooral de getimmerde bovenste verdieping duidelijk
maken hoe Steen zich op zijn voorbeeld heeft verlaten.38 Uit de selectie van de vroege
schilderijen valt op te maken hoe Steen zich aanvankelijk als landschapschilder heeft
ontwikkeld, eerst onder invloed van de jonge Van Ostade, later geïnspireerd door
zijn schoonvader. Het moet nog in zijn laatste jaren in Den Haag zijn geweest dat hij
besloot zich te specialiseren als genre- en figuurschilder, getuige cat.nr. 9.
Een ander bijzonder bruikleen is het Verliefde paar in een landschap (cat.nr. 17),
een schilderij dat pas vrij recent is opgedoken en daarom als illustratie in het boek
van Karel Braun ontbreekt. Het was ook Braun die voor het eerst opmerkte dat
dit schilderij deel uitmaakte van een serie schilderijen die nog in 1801 bij elkaar

7. Isack van Ostade
De slacht van een varken
voor een boerderij
1644
Paneel
19 x 14 cm
Verblijfplaats onbekend
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8. Jan Steen
De duiventil
c. 1673-75
Doek
64,5 x 81 cm
Verblijfplaats onbekend

was.39 De serie toont de vorderingen in de liefde tussen een jongeman en een jonge
vrouw. Drie werken staan nog bij elkaar vermeld in de veilingcatalogus van de collectie van Herman ten Kate (1731-1800), een nazaat van de bekende taalkundige,
tekeningenverzamelaar en kunsttheoreticus Lambert ten Kate (1674-1731). In de
Amsterdamse veilingcatalogus uit 1801 staan ze beschreven als: ‘Nr. 145 Jan Steen.
Deeze geestige Ordonantie, steld voor een Jongeling en een jong Meisje, by eenige
Duiven zittende, welke tekenen van liefde geeven, achter in het Schildery staat een
oud Man met een Haan, de behandeling is van de beste van deezen Meester. Hoog
25, breed 31 duim [= c. 64 bij 80 cm], doek.
Nr. 146 Jan Steen. Onder een Boom, tegens een Heuvel stoeit een jonge Boer
met een bevallig Boerinnetje, daar nevens een Mandje met Groente, in alles als de
voorgaande. Hoog en breed als de voorgaande.
Nr. 147 Jan Steen. Deeze niet mindere Ordonantie is een vervolg op de voorgaande en niet minder behandeld’.
Kavel 145 werd voor het laatst gesignaleerd op een veiling van Sotheby’s in 2003
in Londen (afb. 8). Nr. 146 is het bekende Stoeiend paar in de Leidse Lakenhal
(afb. 9) en kavel 147 is ons cat.nr. 17. Braun rekende nog een vierde schilderij van
gelijke afmetingen en uit dezelfde periode tot de serie, Het huwelijkscontract in
Sint Petersburg. Daarop is een interieur voorgesteld met meer dan tien figuren,
waar op de voorgrond een jongeman op zijn knieën een reeds hoogzwanger meisje
ten huwelijk vraagt, terwijl de moeder van de aanstaande bruid door het wegha-
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len van de schort de conditie van het meisje toont. Ondanks het feit dat op dit
schilderij de uitkomst van de vrijage wordt getoond, maken de andere opzet, de
grote hoeveelheid protagonisten maar vooral de afwijkende herkomst het moeilijk
hierin het laatste werk uit de serie te zien.
In een brief aan de Haagse restaurator Van Bohemen schreef Bredius in 1928
dat de ƒ60.000 die Fritz Mannheimer net had betaald voor de 1653 gedateerde Dorpsbruiloft uit de collectie Six hem ‘te kras’ was; ‘Ik ben aan die prijzen
niet gewend en moet dat aan anderen overlaten. Ik bewaar nog iets om eens
een Rembrandt op de kop te tikken’.40 Twee weken eerder had Bredius aan Van
Bohemen laten weten: ‘Na de werkelijk overdreven prijs voor ’t JSteen’tje van Six
– dat ook wel een exceptioneel stukje is! – durf ik geen bod meer op een Steen te
doen. Het zal bovendien veel lijken op de Steen dien ik reeds jaren in bruikleen gaf
in het Mauritshuis (en mij £300 kostte [cat.nr. 3]). Ik heb natuurlijk NIET zóó’n
prijs voor mijn Vermeer gekregen als er in de kranten staat!! En die Steen dien ik
aan de stad cadeau gaf [cat.nr. 12] is nu ƒ200.000 waard! Zij kunnen tevreden zijn!
Ik vind het jammer dat de prijzen zoo idioot opgevoerd worden, want het is de
naam dien ze betalen. Daar heeft U dien prachtigen, importanten Brekelenkam!
Brengt maar ƒ10.000 op. Als ik er geweest was had ik tot ƒ20.000 doorgeboden!
Maar hij is nog niet zoo beroemd! Ik zal er eerst eens een boek over gaan schrijven
of een mooi artikel!’ Bredius maakte hier een grapje want hij wist heel goed dat

9. Jan Steen
Het stoeiend paar
c. 1673-75
Doek
66 x 80,5 cm
Stedelijk Museum De Lakenhal,
Leiden
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zijn jarenlange aandacht voor het werk van Jan Steen en vooral de tentoonstelling
in 1926 en zijn monografie uit 1927 deze kunstenaar begerenswaardig had gemaakt
in de ogen van verzamelaars in de gehele wereld.
Al in zijn artikel uit 1907 had Bredius zich beklaagd over het niveau van de prijzen voor Steens werk.41 Hij kon zich nog herinneren dat in 1882 tijdens de veiling
van de collectie van Willem Gruyter Jr. in Amsterdam Steens Sabijnse maagdenroof
was verkocht voor een luttele driehonderd gulden (‘Nu is het in Amerika bij den
milliardair Clark!’) en dat hij zelf nog in 1895 twee goede stukken had kunnen
verwerven op de veiling van Doetsch in Londen, respectievelijk voor negentig en
voor tweeënvijftig guineas, in beide gevallen peanuts. Dergelijke bedragen waren
in 1907 al geheel achterhaald. In 1913 betaalde de Vereniging Rembrandt ten behoeve van het Mauritshuis 375.000 Franse franken voor Steens Soo voer gesongen,
so nagepepen op de veiling van de collectie Steengracht in Parijs, meer dan anderhalve ton in guldens. Ook Anton Philips zal in de ogen van Bredius zijn aankoop
van de Fabel van de sater en de boer (cat.nr. 9) voor ƒ34.000 duur betaald hebben.
En wat te denken van de 230.000 gulden die Daniël George van Beuningen in
1919 voor de aankoop van Steens Soo gewonne, soo verteert over had? Prijzen zijn
een belangrijke indicator voor de populariteit van een kunstenaar en hoe idioot
hoog Bredius die op een gegeven moment ook vond, hij zal toch tevreden zijn
geweest met het dit resultaat van zijn inspanningen en de nu algemeen gedeelde
waardering voor de kwaliteiten van zijn favoriete kunstenaar – op één na.

Cat.nr. 17
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Biografie Jan Steen

Jan Steen
Zelfportret
c. 1670
Doek
73 x 62 cm
Rijksmuseum Amsterdam

1.	M.J. Bok, ‘Het leven van
Jan Steen’, in: Amsterdam
1996, 25-37; Y. Prins en J.
Smit, ‘De naaste verwanten
van Jan Steen’, Jaarboek van
het Centraal Bureau voor
Genealogie 51 (1997), 153-235
2.	In aanvulling op Bredius
1927, 19 en 95: J.P. Heije,
‘Bouwsteenen voor
Nederlandsche muziekgeschiedenis’, Jaarboek der Vereeniging
voor Noord-Nederlandsche
Muziekgeschiedenis 3 (18741881), 13

Jan Havicksz. Steen
Leiden 1626-1679 Leiden

Jan Steen werd geboren in Leiden in 1626 als oudste zoon van een redelijk
welgestelde bierbrouwer van katholieke huize.1 Omdat er in Leiden geen katholieke doopregisters uit die periode bewaard gebleven zijn, is Steens precieze
geboortedatum niet bekend. Ook over zijn opleiding weten we weinig met zekerheid. Hij groeide in ieder geval op in een gecultiveerd burgerlijk milieu en in
november 1646 schreef hij zich in als student in de letteren aan de Leidse universiteit. Veel gewicht aan een academische opleiding moeten we niet hechten,
want ongetwijfeld kwam deze inschrijving voort uit de daarmee verbonden privileges, zoals vrijstelling van de stedelijke bier- en wijnaccijnzen en het ontslag
van de verplichting om in de schutterij te dienen. Stellig was Steen in die tijd
in de leer bij een meester-schilder. Omdat Steens vroege werk diepgaand door
Adriaen (1610-1685) en Isack (1621-1649) van Ostade is beïnvloed, mogen we
aannemen dat Steen enige tijd in hun Haarlemse atelier heeft doorgebracht. In
ieder geval staat Steen op 18 maart 1648 geregistreerd als meester in het Leidse
Sint Lucasgilde en huwde hij op 3 oktober 1649 in Den Haag met een dochter
van de landschapschilder Jan van Goyen (1596-1656), Margaretha. Het gezin
vestigde zich ook in laatstgenoemde stad, waar op 6 februari 1651 hun oudste
zoon Thaddeus werd gedoopt.
In het najaar van 1654 verhuisde Steen met zijn groeiende gezin naar een brouwerij aan de Oude Delft in Delft. Steens brouwersactiviteiten gingen in een tijd
van economische neergang niet voorspoedig en al drie jaar later, in juli 1657,
noemde Jan Steen zichzelf ‘gewesen brouwer’ en keerde hij naar zijn stiel als schilder terug. In het voorjaar van 1658 werd hij weer lid van het Leidse schildersgilde
en woonde hij in het nabijgelegen Warmond. In 1660 verhuisde Steen alweer
naar Haarlem. Daar werd hij in 1661 lid van het Sint Lucasgilde en overleed zijn
vrouw in 1669; zij werd er op 8 mei in de Grote Kerk begraven.
Na het overlijden van zijn vader in 1670 erfde Steen een huis in Leiden en nog
in datzelfde jaar ging hij weer in zijn geboortestad wonen. Steen werd er opnieuw lid van het Sint Lucasgilde en kreeg daarin meteen bestuurlijke functies.
In 1674 was de kunstenaar zelfs deken. Hij hertrouwde er ook, in april 1673,
met Maria van Egmond. Eerder al, in het rampjaar 1672, had Steen van de stad
vergunning gekregen om een herberg te mogen houden. Jan Steen overleed in
1679 en werd op 3 februari begraven in de Pieterskerk. Zijn weduwe bleef achter
en verhuurde in 1683 en 1684 kamers aan studenten.2 Een zoon, Cornelis, volgde
zijn vader op als lid van het Leidse Sint Lucasgilde, terwijl eerder al Thaddeus
zich in 1664 had ingeschreven bij hetzelfde gilde. Hieruit mogen we afleiden dat
Steen zijn beide kinderen zelf heeft opgeleid en dat ze tijdens zijn leven actief
waren in zijn atelier.
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Dansende boeren bij een herberg
Paneel
38,5 x 56,5 cm
Gesigneerd linksonder: JSteen
Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis
(Legaat Abraham Bredius, 1946),
Den Haag, inv.nr. 553
Te zien in het Mauritshuis

Herkomst
(?) Veiling Maria Beukelaar, Den Haag 19 april 1742, nr. 125 Een vrolyk dansent
Gezeldschap buytens Huys, 16 x 22 d., ƒ16-5; (?) Nicolaes van Bremen, Den Haag 1752,
als Danssende Boeren voor een Herrebergh, hoog 1 voet 3½ duim, breed 1 voet 8½
duim (= c. 40 x 53 cm); diens veiling, Den Haag 3 juni 1769, nr. 128 (ƒ35); veiling
J.A.A. de Lelie, Amsterdam, 29 juli 1845, nr. 20; W. Gruyter Jr., Amsterdam; diens
veiling, Amsterdam, 24 oktober 1882, nr. 106 (ƒ415); veiling Hermann Wirz, Keulen,
20 mei 1890, nr. 13 als Pieter de Bloot, voor 920 Dm aan Bredius; door hem op 22
mei 1890 in bruikleen gegeven aan het Mauritshuis; gelegateerd in 1946.
Tentoonstellingen
Jan Steen, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1926, nr. 28; Bredius, Rembrandt
en het Mauritshuis!!! Een eigenzinnig directeur verzamelt, Den Haag (Mauritshuis)
1991, nr. 19 (tekst Marjolein de Boer).
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 624; Kronig 1917, 443-444; Bredius 1927, 26, 53;
De Groot 1952, 126; De Vries 1976, 28; De Vries 1977, 30; Braun 1980, nr. 5;
Amsterdam 1996, 111 (tekst Arthur Wheelock); J. Walsh, Jan Steen: The Drawing
Lesson, Malibu 1996, 10-11; G.S. Keyes e.a., Masters of Dutch Paintings. The Detroit
Institute of Arts, Detroit 2004, 225; A. van Suchtelen, Jan Steen in het Mauritshuis,
Zwolle 2011, 24-25.
Steen heeft hier een vrolijk samenzijn weergegeven, buiten voor een landelijk gelegen herberg, waarvoor de oude betiteling ‘dorpskermis’ toch iets te ruim is. Twee
stelletjes maken een rondedans onder de tonen van een vedelaar die links op een
ton staat, met naast hem een jongetje dat diens mantel vasthoudt…en waarschijnlijk op zoek is naar diens beurs. De dansers rukken elkaar bijna de armen van het
lijf en een groot aantal omstanders bekijkt het tafereel onder het genot van een
kroes en een pijpje. Rechts probeert een man een op een bankje gezeten vrouw
uit de handen van een amoureuze concurrent te trekken, ongetwijfeld om aan de
dans deel te nemen en zijn kans te wagen. Links ligt een jongeman zijn roes uit
te slapen en kinderen zijn er aan het spelen. Als humoristisch commentaar op de
rondspringende dansers heeft Steen direct op de voorgrond twee elkaar besnuffelende hondjes geschilderd.
‘Zeer geestig’ noteerde Bredius terecht in zijn handexemplaar van de veilingcatalogus toen dit paneeltje in 1890 in Keulen onder de hamer kwam als een
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Dorpskermis van de hand van Pieter de Bloot (1601-1658). Uiteraard wist Bredius
heel goed dat hier niet een werk van deze Rotterdamse schilder van het boerengenre werd aangeboden, maar een vroeg werk van Jan Steen. Hij kende het paneel
nog van een eerdere veiling, die van de collectie van marine- en landschapschilder
Willem Gruyter Jr (1817-1880) in Amsterdam in 1882 (zie cat.nr. 5). Bredius had
zich toen net toegelegd op de bestudering van de Hollandse schilderkunst uit de
zeventiende eeuw en moest zijn oog nog trainen in het herkennen van de hand
van een meester en het plaatsen van een werk in diens oeuvre. In 1882 had hij
in de marge van de veilingcatalogus aangetekend ‘echt, zeer slechte qualiteit’,
waarmee hij aangaf Steens schildertrant te herkennen, maar ook dat hij zich nog
in de kennis van diens repertoire te veel verliet op diens meesterwerken uit de
periode 1660-1670 in de openbare en particuliere verzamelingen van Amsterdam
en Den Haag.
Een kleine dertig jaar later wist Bredius precies dat hij hier met een heel vroeg
werk van Steen te doen had; hij kon het nu meteen plaatsen in diens oeuvre en er
ook beduidend meer waardering voor opbrengen. In zijn monografie over Steen
uit 1927 schreef hij ‘Het is en blijft moeilijk Jan Steens werk te dateeren. Een
klein schilderijtje in mijn bezit (Mauritshuis), voorstellende een dorpskermis,
waar bij een groepje boeren en boerinnen een dolle rondedans uitvoert voor een
herberg, lijkt mij vroeg werk te zijn, nog vóór 1650 geschilderd. De figuurtjes
hebben hier nog niet de rijpheid van later werk; het zijn te kort gedrongen, bijna
dwergachtige persoontjes met min of meer karikatuurachtige tronies’. In zijn
vroege datering is Bredius door alle latere auteurs gevolgd, al loopt die dan nog
uiteen van 1646 tot 1650. In 1648 werd Steen lid van het Leidse Sint Lucasgilde
en het schilderij staat aan het begin van zijn oeuvre; een datering van circa 1648
is daarom alleszins acceptabel.
Het landschap is hier een wezenlijk aspect van de compositie. Bredius gebruikte
hiervoor de kwalificatie ‘voortreffelijk’ en vroeg zich af of hier de invloed zichtbaar is van Steens schoonvader Jan van Goyen. Terecht plaatste hij een vraagteken
achter Van Goyens naam want niet zozeer diens werk maar dat van de Haarlemse
gebroeders Adriaen en Isack van Ostade hebben hier voor het landschap model
gestaan. Verwant in compositie zijn bijvoorbeeld een Dorpskermis in München
(Hofstede de Groot 1910, nr. 202) en een Dans bij een dorpskermis uit 1643 door
Isack van Ostade (niet in Hofstede de Groot), waarop mensen buiten voor een
herberg een rondedansje uitvoeren. Steen heeft zijn landschap overigens zorgvuldig voorbereid. Uit recent onderzoek met infrarood is vastgesteld dat hij het landschap rechts bij het brugje met een vlotte ondertekening op het geprepareerde
paneel heeft geschetst.
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Beschonkenen buiten Voorschoten
Paneel
26 x 35 cm
Gesigneerd linksonder: JSteen
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 109-1946

Herkomst
Veiling Amsterdam, 30 november 1909, nr. 48 met afb.; in 1915 in de verzameling
van Bredius gedocumenteerd; in 1922 overgegaan naar het Museum Bredius.
Tentoonstelling
Oude schilderijen bijeengebracht uit de verzamelingen van Dr. A. Bredius en J.O.
Kronig, Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) 1915, nr. 22.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 775A (handexemplaar RKD); Kronig 1917, 443-444;
Braun 1980, nr. 3; Blankert 1991, nr. 159.
Op dit sleetse paneeltje zien we hoe een groepje dronken feestvierders huiswaarts keert in gezelschap van een vrolijk opspringend hondje. Een oudere man
die nog geen afscheid van zijn kroes kon nemen wordt door een man en een
vrouw voortgeduwd, terwijl een andere vrouw hem voorttrekt met haar linkerhand. Tegelijkertijd probeert ze met haar rechter een andere dansende man in
toom te houden. De kerk op de achtergrond rechts is geïdentificeerd als die van
Voorschoten en het zou heel goed kunnen dat het vrolijke groepje daar kermis
heeft gevierd, of er op feestelijke wijze de jaarmarkt heeft afgesloten. In ieder
geval heeft Steen in dit vroege werk al blijk gegeven van zijn grote vermogen om
mensen bondig te kunnen karakteriseren. Kennelijk was Steen ook tevreden over
de wijze waarop hij hier zijn figuren heeft weergegeven want de dronken man
die wordt voortgeduwd komt ook op andere werken van hem voor (soms als een
dronken vrouw, cat.nr. 19). Omdat de figuren hier al wat voller zijn en beter gekarakteriseerd – beduidend minder karikatuurachtig dan op Dansende boeren bij een
herberg – zal het iets later zijn ontstaan, circa 1648-1650.
Het is opmerkelijk dat Bredius zich nimmer over Beschonkenen buiten
Voorschoten in geschrifte heeft uitgelaten, terwijl hij toch niet aarzelde om sommige van Steens schilderijen in zijn bezit meerdere malen van commentaar te
voorzien. In ieder geval vond hij het werkje in 1922 goed genoeg om officieel
in zijn verzameling te worden opgenomen. Het kan zijn dat bij nader inzien de
conditie van het paneeltje hem niet beviel. Een oude foto van het werk laat zien
dat er veel overschilderingen in de lucht waren en meer detaillering in de kruinen van de bomen en de voorgrond. Bredius liet zelden iets schoonmaken voor
zijn eigen collectie want daar had hij een hekel aan. Bij de restauratie in 1995
is gebleken dat op de bovenste acht centimeter van het paneel helemaal geen
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originele verf meer aanwezig is; daar was alles door een negentiende-eeuwse
restaurator ingevuld. Gelukkig is onder die strook voldoende bewaard gebleven
van het bladerdek zodat de manier waarop Steen de boomslag heeft weergegeven
duidelijk waarneembaar is: door het plaatsen van tientallen geelgroene stipjes
met het puntje van zijn penseel. Dit stelde de twintigste-eeuwse restaurator in
staat ook de rest van het bladerdek naar behoren in te vullen en er zo weer een
presentabel schilderij van te maken.
We kunnen slechts speculeren over de vraag waarom Bredius altijd heeft gezwegen over dit werk. We moeten echter niet vergeten dat de collectie in Museum
Bredius en zijn legaat aan het Mauritshuis maar een deel zijn van de grote hoeveelheid schilderijen die Bredius in zijn leven kocht. Hij was soms gewoon hele
collecties tegelijk te kopen. Het leek hem dan beter (en goedkoper) om een bod
op alles te doen in plaats van te onderhandelen over de specifieke schilderijen
die hij écht wilde hebben en waarmee hij dan als het ware in zijn kaarten liet
kijken en eventueel argwaan bij de verzamelaar of handelaar kon opwekken.
Bredius heeft tijdens zijn leven maar één schilderij verkocht: Vermeers Allegorie
op het geloof. Dit verklaart wellicht waarom na de dood van zijn erfgenaam
Kronig op de zolder van Bredius’ villa in Monaco een paar honderd schilderijen
zijn aangetroffen die in juni 1992 door het toen nog Haagse veilinghuis Glerum
zijn verkocht.
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Dorpskermis
Paneel
47,2 x 66 cm
Gesigneerd midden onder: JSteen
Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis
(Legaat Abraham Bredius, 1946),
Den Haag, inv.nr. 664
Te zien in het Mauritshuis

Herkomst
Volgens de recente literatuur zou Bredius dit schilderij gekocht hebben in 1901
bij kunsthandel J.E. Goedhart in Amsterdam en het in datzelfde jaar in bruikleen
hebben gegeven aan het Mauritshuis. Het laatste is zeker, het eerste niet. Het
schilderij wordt al in 1898 vermeld in de verzameling van Bredius in zijn huis aan
de Prinsegracht door Georges Lafenestre en Eugène Richtenberger. Bredius had
het voor £300 gekocht uit Engels bezit, zoals Hofstede de Groot in 1907 noteerde
(zie p. 40); gelegateerd in 1946.
Tentoonstellingen
Catalogue of a Loan Exhibition of Pictures by Jan Steen, Londen (Dowdeswell
Galleries) 1909, nr. 4; Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis!!! Een eigenzinnig directeur verzamelt, Den Haag (Mauritshuis) 1991, nr. 20 (tekst Marjolein de Boer).
Keuze uit de literatuur
G. Lafenestre, E. Richtenberger, La peinture en Europe. La Hollande, Parijs [1898],
151-152; Hofstede de Groot 1907, nr. 625; Bredius 1907, 14; Martin 1909, 168; W.
Martin, ‘Studien zu Jan Steen anlässlich der Ausstellung seiner Werke in London’,
Monatshefte für Kunstwissenschaft 3 (1910), 181-182; Kronig 1917, 443-444; Bredius
1927, 53, 59; De Vries 1976, 29; De Vries 1977, 30; Braun 1980, nr. 81; Amsterdam
1996, 102 (tekst Wouter Kloek); Westermann 1997, 51-53; A. van Suchtelen, Jan
Steen in het Mauritshuis, Zwolle 2011, 26-27.
In zijn monografie over Steen gaf Bredius een korte beschrijving van deze
Dorpskermis: ‘In het Mauritshuis hangt ook een fraaie en bijzonder uitvoerig
gepenseelde kermis, waarop men komedianten in de open lucht ziet, deftige
bezoekers, die er naar kijken en vele fijne, kleine figuurtjes bij de kramen (verzameling Bredius).’ Op het paneel zien we twee grote opgespannen zeildoeken
die de achterwand vormen van een toneelpodium waarop enkele figuren staan.
Een nepdokter in zestiende-eeuws kostuum – ontleend aan de ‘dottore’ van de
commedia dell’arte – staat voor een banier met afbeeldingen die ongetwijfeld
s’mans kennis en kunde ter heling van alles en nog wat moeten aantonen. Hij
houdt een zojuist getrokken kies omhoog en de patiënt loopt rechts het trapje
af met een doek tegen de pijnlijke kaak gedrukt. Op de achtergrond op het
podium staat een vioolspeler die de kreten van het slachtoffer met zijn instrument diende te overstemmen. Veel toeschouwers hebben zich bij het podium
verzameld en het meest opvallend, zoals Bredius al opmerkte, is het voornaam
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geklede stel, dat zich op gepaste afstand van het toneel en de andere omstanders
bevindt. Naar links toe zijn meer kramen te vinden en op de voorgrond zien we
een lage kraam waarin een vrouw haar nering drijft. Het motief van de sjieke
stedelingen die een boerenkermis bezoeken is al in de Vlaamse schilderkunst van
Jan Brueghel de Oude rond 1610 terug te vinden en ook Adriaen van Ostade
heeft dit gebruikt, onder andere op een 1640 gedateerde Dorpskermis (Hofstede
de Groot 1910, nr. 794).
Ten aanzien van het eerder te dateren schilderij van Bredius in het Mauritshuis
(cat.nr. 1) noteerde de toenmalige eigenaar dat de figuren op de Dorpskermis meer
‘voldragen’ zijn ‘waar zelfs de zeer kleine figuurtjes, wandelende langs de kramen
op de achtergrond, prachtig van teekening en proporties, bizonder aantrekkelijk
en compleet zijn’. De kerktoren is overigens door Martin in 1909 geïdentificeerd
als die van Valkenburg en aan de horizon herkende hij het silhouet van Leiden. De
situering is niettemin aan Steens fantasie ontleend.
Het landschappelijke aspect van dit schilderij kon al meteen op een grote supporter rekenen in de persoon van de journalist A.C. Loffelt (1841-1906). Toen de
Dorpskermis net als bruikleen in het Mauritshuis te zien was, schreef hij enthousiast in zijn krant ‘Er is daar op den achtergrond een keurig, blond, zilverachtig
vergezichtje, misschien wel het schoonste brokje van het heele schilderij. Dat Van
Goijentje krijgt men, om zoo te zeggen, op den koop toe’.
Bredius zal het met Loffelt niet eens zijn geweest om het landschap op de achtergrond aan de invloed van Steens schoonvader Jan van Goyen toe te schrijven,
ook al woonde Steen in de periode dat hij dit schilderij maakte, omstreeks 16501651, in Den Haag. In 1907 schreef Bredius dat Adriaen van Ostade ‘wellicht
meer dan eenig ander een zekeren invloed op zijn werk heeft uitgeoefend’ waarbij hij naar zijn eigen Dorpskermis verwees. Thans is duidelijk dat niet zozeer
Adriaen als wel het werk van zijn jongere broer Isack een belangrijke bron van
inspiratie voor Steen is geweest. Ook in dit geval, want de compositie van Steens
Dorpskermis lijkt zonder meer gebaseerd op het 1640 gedateerde Dorpskermis met
een tandentrekker van de jongste Van Ostade (Hofstede de Groot 1910, nr. 139;
afb. 6 op p. 37).
Recent is opgemerkt dat invloed van Van Goyens werk niet helemaal is af te
wijzen. Van zijn hand kennen we namelijk een aantal tekeningen met landelijke
gesitueerde jaarmarkten en boerenkermissen die qua onderwerp en compositie
nauw aansluiten bij Steens Dorpskermis. We mogen daarom een zekere creatieve
wedijver tussen de beide kunstenaars veronderstellen, waarbij onduidelijk is wie
nu precies naar wie heeft gekeken.
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Landschap met figuren bij een toren
(‘de brouwerij’)
Doek
62,8 x 86,8 cm
De signatuur midden onder is
thans moeilijk te zien
Particuliere verzameling

Herkomst
(?) Veiling Nicolaes van Suchtelen, Hoorn, 17 april 1715, nr. 4 Een Capitael Stuk,
verbeeld’ eenige Reysigers, seer konstig geschilderd door Jan Steen (ƒ150); kunsthandel P. de Boer, Amsterdam 1934; kunsthandel F.H. Minken, Amsterdam 1935; dr.
Wilhelm Mautner, Amsterdam, vóór 1938; diens gedwongen verkoop na mei 1940;
kunsthandel D. Katz, Den Haag 1943; gedocumenteerd in de ‘Sonderauftrag Linz’,
5 januari 1944, inv.nr. 3435; in beslag genomen en overgebracht naar het Central
Collecting Point, München, in oktober 1945; overgedragen aan de Stichting
Nederlands Kunstbezit en rechtsopvolgers, inv.nr. NK 2655; in december 2012 teruggegeven aan de erven van dr. Wilhelm Mautner.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 679b; H. Gerson, ‘Landschappen van Jan Steen’,
Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
’s Gravenhage 4 (1948), 50-51; Braun 1980, nr. 42; Rijksdienst Beeldende Kunst-The
Netherlands Office for Fine Arts The Hague. Old Master Paintings: An Illustrated
Summary Catalogue, Zwolle-Den Haag 1992, 281, nr. 2473.
Opmerkelijk licht en kleurrijk is het coloriet van dit zonovergoten landschap,
waarin Steen een wonderlijk bouwwerk introduceert. Bij een toren met een
duiventil op het dak wordt een kar in- of uitgeladen. Een tonnetje wordt aangepakt en vandaar dat men dit schilderij wel als De brouwerij heeft betiteld. Eén
tonnetje maakt nog geen brouwerij, er kan bovendien een andere drank dan
bier in zitten, of zelfs een totaal andere substantie, gezouten haring of vlees bijvoorbeeld, en daarom is hier van deze naamgeving afgezien. De houten kar met
zijn vier grote zware wielen heeft twee paarden voorgespannen en ook is er links
nog een man te paard te zien, die de weg vraagt. Steen toont hier hoe geweldig
hij paardjes kan schilderen, veel beter dan zijn schoonvader Jan van Goyen. Een
man met een juk komt aanlopen in kleurrijke kleding, een blauw hemd en een
gele hoed. Ook de man op de kar in zijn gele jasje en rode hemd is een fraai
kleuraccent, net als het groepje rustende reizigers links bij een zandheuveltje.
Midden op de voorgrond snuffelt een hond die met enkele verftoetsjes is neergezet. Het ras is onduidelijk en zeker niet de kooiker, Steens favoriete hondenras, dat pas enkele jaren later zijn opwachting in het werk van Steen maakt (zie
bijvoorbeeld cat.nrs. 8, 14 en 16). Om de voorgrond wat diepte te geven heeft
de kunstenaar zowel links- als rechtsonder donkere repoussoirs gecreëerd. Op de
achtergrond rechts zien we een aantal huizen binnen een houten omheining en
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links wordt ons de blik gegund op een bootje op een rivier die naar de horizon
loopt met daarachter een heuvelachtig landschap.
De compositie is ondenkbaar zonder het werk van Isack van Ostade uit het
begin van de jaren veertig. In zijn landschappen gebruikte hij heel vaak een door
paarden getrokken kar die het beeld op de voorgrond domineert. De jongste Van
Ostade kon uitstekend paarden schilderen en ook hierin was hij zonder twijfel
Steens voorbeeld. De puntige boomslag, van het type dat we eerder al bij cat.nr.
2 hebben gezien, is eveneens door Steen van zijn iets oudere collega in Haarlem
afgekeken.
In de tijd dat dit landschap werd geschilderd, in het begin van de jaren vijftig,
woonde Steen in Den Haag in de buurt van zijn schoonvader Jan van Goyen.
Het rivierlandschap met zijn lage horizon is op diens werk geïnspireerd, net als
de hoge wolkenlucht en de beweeglijke wijze waarop ons oog door de compositie heen naar die horizon toe wordt geleid. Van Goyen was nooit erg goed in het
stofferen van zijn landschappen met figuren, maar we kennen wel degelijk een
aantal landschappen van hem met links een weids vergezicht en rechts geboomte
en gebouwen, waaronder een herberg, waarvoor reizigers te paard en met de wagen halt houden. Net als bij de landschappen van Isack van Ostade dateren die
eveneens uit het begin van de jaren veertig. Een aardig voorbeeld is Van Goyens
Landschap met een halte voor een herberg uit 1643 (Beck 1973, nr. 1024).
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Aanbidding der herders (Lucas 2:16-20)
Paneel
31,5 x 41 cm
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 108-1946

Herkomst
Collectie van de marineschilder Willem Gruyter Jr. (1817-1880), Amsterdam, vóór
1872; diens veiling, Amsterdam, 14 oktober 1882, nr. 108; verzameling Schmetz,
Aken; in 1906 bij Bredius gedocumenteerd; in 1922 overgegaan naar het Museum
Bredius.
Tentoonstellingen
Tentoonstelling van zeldzame en belangrijke schilderijen van oude meesters ten behoeve van het weduwe- en wezenfonds, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1872, nr.
218; Rembrandt-Hulde, Leiden (Gemeentemuseum) 1906, nr. 64; Oude schilderijen
bijeengebracht uit de verzamelingen van Dr. A. Bredius en J.O. Kronig, Den Haag
(Kunstzaal Kleykamp) 1915, nr. 25.
Keuze uit de literatuur
Flanor, ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche Spectator 1906, 278; Hofstede de Groot
1907, nrs. 33 en 36; Bredius 1907, 15; Kronig 1917, 446-447; Bredius 1927, 35;
De Groot 1952, 179; Kirschenbaum 1977, 41, 127 nr. 33/36; Braun 1980, nr. 119;
Blankert 1991, nr. 156; W. Kloek, Jan Steen (1626-1679), Amsterdam 2005, 70-71.
Ten aanzien van de historieschilderkunst van Jan Steen hield Bredius er de in die
tijd algemeen gangbare mening op na dat diens schilderijen met een religieus of
mythologisch onderwerp van eenzelfde humor doordrongen waren als zijn genrestukken. Men zag er uitsluitend de beperkingen in van Steen als historieschilder:
hij dreef overal de spot mee, hij zou tekort schieten in historische kennis en bovendien aan zelfoverschatting lijden, want de ernstige historieschilderkunst had
hij beter aan anderen kunnen overlaten. Steens bijdrage aan de in de kunsttheorie
hoogst aangeschreven categorie schilderkunst werd miskend, niet serieus genomen
en puur als parodie beschouwd.
In 1907 schreef Bredius over zijn eigen schilderij: ‘Zelfs in zijn bijbelsche stukken, kan hij het niet altijd laten, dien humor te doen spreken. Zie bijv., op die
ééne Aanbidding der Herders, dien knielenden man met zijn schijnheilige boeventronie!’ Twintig jaar later, in zijn monografie, noteerde hij hetzelfde verhaal,
maar dan uitgebreider: ‘Een ander, kleiner stuk, in het Bredius-huis in den Haag.
Ook hier vele belangstellenden. Een oud paartje komt rechts aangestrompeld; een
herder bij het Kindeke geknield, met een echte boeventronie, doet al zijn best een
vroom gezicht te zetten. Maria, in rood vest met blauwen mantel, ziet er zwak en
vermoeid uit. Ook hier een doedelzakspeler, een jongen en een meisje bij het vuur
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spelend, enzovoort. Het licht schijnt niet alleen van de kaars te komen, die de
oude Joseph vasthoudt, maar uit het Kind te stralen’. In de visie van Bredius liet
Steen zijn humor en ironie ook doorklinken in ernstige, gewijde kunst en in die
mening stond hij niet alleen.
Voor die periode tegendraads is de mening van Flanor, in die tijd het pseudoniem van P.A.M. Boele van Hensbroek (1853-1912), die in zijn bespreking van de
Rembrandt-tentoonstelling in 1906 tot een opmerkelijk oordeel kwam: ‘Toch …
bijna boven alles op deze tentoonstelling staat Jan Steen’s ’Aanbidding der herders’
[…] Hoe mooi de overige schilderijen van den meester, die hier bijeen zijn, ook
geschilderd mogen wezen; ’t is alles ruw en plat bij deze zoo heerlijk gepenseelde, realistische voorstelling van deze eerste aanbidding van Christus. In een soort
kribbetje – men denkt aan een kruiwagen – ligt een allerbekoorlijkst kindje. De
herder, die er het naast voor knielt, is de type van een eenvoudigen landman; achter den Christus steunt zich een herder op een vat. De omgeving is zóó eenvoudig
als mogelijk; het geheel een realistische voorstelling van een heilig feit, die den
kunstenaar tot een halven heilig maakt. Het geheele paneel is zóó bekoorlijk door
voorstelling, door opvatting, door kleur, dat … men er de geheele tentoonstelling
voor zou willen geven’.
Pace Flanor werd Steen als historieschilder pas laat serieus genomen en dat heeft
de bestudering van dit deel van zijn oeuvre lange tijd in de weg gestaan. Het is
vrij recent dat Kloek wees op de bron van inspiratie die Steen voor zijn verschillende versies van de Aanbidding der herders heeft gehad: het werk van de Italiaanse
schilder Jacopo da Ponte, genaamd Bassano (c. 1510-1592). Diens schilderijen circuleerden hier in verschillende versies en kopieën maar waren ook bekend uit
prenten van Jan Sadeler en anderen. De hoge wollen mutsen bijvoorbeeld die de
jongen met de lamp op de voorgrond en de doedelzakspeler achter Maria dragen
zijn aan het werk van Bassano ontleend, net als het motief van de vuurmakende
tieners links.
Ten aanzien van de tijd van ontstaan van dit stuk bleef men lang gissen.
Dateringen liepen uiteen van heel vroeg tot heel laat. Bredius bijvoorbeeld zag er
een werk in uit Steens laatste periode in Leiden, terwijl Kirschenbaum op grond
van een veel grotere versie op doek in het Rijksmuseum meende dat Bredius’ schilderijtje rond 1660 moest worden gedateerd. De versie in Amsterdam is zeker rond
1660 ontstaan en toont een meesterlijke Steen in de typering van de figuren, de
krachtige penseelvoering en het fraaie coloriet. Het paneel in het Museum Bredius
is echter veel eerder ontstaan. Het sobere palet maar vooral de spichtige figuren
maken duidelijk dat we met een vroeg werk van de kunstenaar te maken hebben,
uit de periode 1650-1653.
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De Duiventil
Paneel
36,8 x 47,5 cm
Gesigneerd linksonder JSteen
Fondation Custodia (Collectie F.
Lugt), Parijs, inv.nr. 5515

Herkomst
Prosper de Berton des Balbes de Crillon, Markies de Crillon (1764-1869), Parijs;
diens dochter Amélie, Hertogin de Polignac, née de Berton des Balbes de Crillon
(1823-1904), Parijs; S. de Jonge, Parijs, vóór 1906; kunsthandel Otto Stettiner,
Parijs; aangekocht door Frits Lugt, 3 december 1938.
Tentoonstellingen
Rembrandt-Hulde, Leiden (Gemeentemuseum) 1906, nr. 69; Exposition rétrospective des grands et des petits maîtres hollandais, Parijs (Jeu de Paume) 1911, nr.
145; Herwonnen kunstbezit, Den Haag (Mauritshuis) 1946, nr. 59; Le paysage
hollandais au XVIIe siècle, Parijs (Orangerie des Tuileries) 1950, nr. 88; Jan Steen,
Den Haag (Mauritshuis) 1958, nr. 6; La vie en Hollande au XVIIe siècle, Parijs
(Musée des Arts Décoratifs) 1967, nr. 58; Reflets du siècle d’or, Parijs (Institut
Néerlandais) 1983, nr. 81.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 881; W. Martin, ‘Studien zu Jan Steen anlässlich der
Ausstellung seiner Werke in London’, Monatshefte für Kunstwissenschaft 3 (1910),
181; W. Martin, ‘De tentoonstelling van Oud-Hollandsche schilderijen te Parijs’,
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift 20 (1911), 165; Bredius 1927, 47-48; De Vries
1977, 32; Braun 1980, nr. 48; S. Nihom-Nijstad, Reflets du siècle d’or. Tableaux
hollandais du dix-septième siècle. Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Parijs
1983, 132-133.
Connaisseurs in Nederland maakten kennis met Steens Duiventil op de onder
Bredius’ voorzitterschap georganiseerde Rembrandt-herdenking van 1906 in
Leiden, waar dertien schilderijen van Jan Steen te zien waren. Hij beeldde het
werk ook af in zijn artikel over Steen in Elsevier’s geïllustreerd maandschrift het jaar
erna, maar maakte er verder geen woord aan vuil. De latere eigenaar Frits Lugt
plaatste na het zien van het werk de opmerking ‘charmant’ in de kantlijn van zijn
exemplaar van de tentoonstellingscatalogus. Pas in 1911, in zijn bespreking van de
tentoonstelling in het Jeu de Paume, kwam Wilhelm Martin als eerste met een eulogie op het schilderij. Volgens hem ‘is het een van de coloristisch en atmosferisch
meest subtiele werkjes uit Steen’s vroegen tijd. In het verschiet met water, schepen
en wilgeboomen onder een dichtbewolkte lucht staat Steen hier merkbaar onder
den invloed van Jan van Goyen’. Eerder al had Martin het schilderij tot de vroege
werken van Steen gerekend, ontstaan vóór 1653. In die jaren wist de kunstenaar
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nog niet precies waar hij voor moest kiezen: specialiseerde hij zich in het landschap of werd hij figuurschilder? Vandaar dat zijn vroege werken een interessante
mix zijn van boerengenre en landschap. De invloed van een eventuele studietijd
bij de Van Ostades in Haarlem en ook zijn relatie met schoonvader Jan van Goyen
maakten het hem kennelijk moeilijk om zijn eigen richting te bepalen.
Bredius kwam pas laat tot een beoordeling van het schilderij. In zijn monografie
schreef hij bijzonder lovend: ‘Nu ik toch bij deze gelegenheid mijn bewondering
kan uiten over Jan Steen als landschapschilder, past een woord over de schilderij,
‘de duiventil’ in de Collectie de Jonghe [sic] te Parijs. Want die duiventil is maar
de zeer gelukkige ‘repoussoir’ voor een echt hollandsch waterlandschap. Die duiventil staat voor een herberg aan een vaart gelegen, en aan een zij-kanaal voor de
groote vaart, met schepen en schuitjes onder een echt hollandsche lucht. Heel
gelukkig is het niet makkelijke ‘geval’ gekozen, maar hoe’n diepte zit er in dit stuk,
dat van de kwaliteit van een mooien Van der Neer is! En hoe goed is de beweging
der figuurtjes: de man die een paar duiven in een mandje wil doen, dat een jongen
vasthoudt en links die kaalhoofdige man, die al te vrijpostig is tegen een jonge
vrouw die hem afweert, – en hoe echt drinkt dat boertje zijn kan bier uit! Als
landschapschilder staat Jan Steen hier op één hoogte met de besten op dat gebied;
het stuk doet voor een mooien van Goyen niet onder’.
Bredius verwees ongetwijfeld naar Aert van der Neer (c. 1603-1677) omdat de
compositie van De Duiventil zo lijkt op die van hem, met een duidelijke voorgrond en een breed, naar de horizon toe lopend riviergezicht met oevers links en
rechts. Steens relatie met de in Amsterdam actieve Van der Neer lijkt in dit geval
op toeval te berusten. Interessanter is dat Bredius hier Martin gelijk geeft om in
het rivierlandschap de invloed van Jan van Goyen te zien.
De duiventil is van onderen gezien en steekt sterk af tegen de wolkenlucht. Twee
spreeuwenpotten zijn aan het hok bevestigd, zodat de eigenaar ervan zich verzekerde van minstens twee soorten gevogelte voor op het menu. De vrouw rechts
draagt een huik, een typisch zwart hoofddeksel met dito cape dat enkele decennia eerder in de mode was. De duiventil geeft aan dat de herberg naast eten en
drinken ook andere diensten leverde. Stellig is het bouwsel een verwijzing naar het
spreekwoord ‘duiven op zolder houden’ zodat de herberg ook de functie van bordeel had. De scène links waarbij de kale man avances maakt bij een jonge vrouw
wijst eveneens in die richting. Als Bredius van deze interpretatie had geweten zal
zijn waardering voor het werk er niet minder om zijn geweest; waarschijnlijk lag
dit bij Frits Lugt iets genuanceerder gezien diens reactie op cat.nr. 19.
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Binnenplaats waar een varken wordt geslacht
Paneel
56 x 47 cm
Particuliere verzameling

Herkomst
(?) Veiling William Smith, Londen, 25/26 februari 1800 (second day), nr. 22 The
Pork Butcher; kunsthandel Dowdeswell, Londen 1913; veiling Londen (Sotheby’s),
6 juli 2000, nr. 136; particuliere verzameling.
Keuze uit de literatuur
Ongepubliceerd.
Over de opleiding die Jan Steen als kunstenaar heeft genoten weten we zo goed
als niets (zie biografie p. 47). Volgens Weyerman, een weinig betrouwbare bron,
in zijn tweede deel van De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen uit 1729 stuurde Havick Steen zijn zoon Jan eerst naar Knupfer
in Utrecht om het schildersvak te leren, ‘van daar geraakte hy by den kluchtigen
Schilder Adriaen van Ostade, tot Haarlem, en van daar vloog hy over tot den landschapschilder Jan van Gooyen, na ’s Gravenhage, kwansuys om eenige handeling
van het Landschapschilderen te leeren’. We mogen hieruit concluderen dat de als
schilder opgeleide Weyerman in ieder geval de invloed van Van Ostade en van Van
Goyen in het (vroege) werk van Steen had opgemerkt en daar meteen conclusies
over zijn opleiding aan verbond.
Een van de sterkst door Van Ostade geïnspireerde werken is wel deze Binnenplaats
waar een varken wordt geslacht, een uitstekend bewaard gebleven schilderij dat
omstreeks 1653-54 kan worden gedateerd in verband met stilistische overeenkomsten met de Dorpsbruiloft in Rotterdam (Amsterdam 1996, nr. 6). Van onder een
ronde boog toont Steen ons de binnenplaats van een landelijke gelegen hoeve,
een wonderlijk hoog bouwwerk met de twee onderste verdiepingen van steen in
een houten skelet en daar bovenop een getimmerde etage van planken. De rondbogige blindnissen van baksteen geven aan dat het gebouw waarschijnlijk een
zestiende-eeuwse oorsprong heeft. Een trap leidt naar een houten stellage op de
eerste verdieping, waar zich ook een deur en ramen bevinden. Een Adriaen van
Ostade-achtig mannetje leunt over de balustrade om het tafereel onder hem te
bekijken. Een jongen met een kan loopt de trap af waar onderaan twee kinderen
aan het spelen zijn. De belangrijkste scène is links op de voorgrond waar twee
mannen en een vrouw, onder het toekijkend oog van drie kinderen, bezig zijn met
het slachten van een varken. De vrouw heeft haar steelpan al gevuld met het bloed
van het dier. Ondanks de slagersarbeid oogt de scène landerig en zonnig.
Het slachten van een varken is een thema dat in het werk van Adriaen van
Ostade veelvuldig voorkomt maar ook in dit geval heeft Steen onderwerp en com-
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positie ontleend aan het werk van Adriaens jongere broer, de jong overleden Isack
van Ostade. Isack was vijf jaar ouder dan Jan Steen en overleed al in 1649. Zij hebben elkaar naar alle waarschijnlijkheid goed gekend; onder de nagelaten goederen
van Cornelis Dusart (1660-1704), een late navolger van Adriaen van Ostade, werd
in augustus 1708 in Haarlem het portret van Jan Steen door Isack van Ostade
beschreven. Een ovaal paneel uit 1644 door Isack toont een nauw verwante miseen-scène van een varken dat geslacht wordt (afb. 7 op p. 38; Hofstede de Groot
1910, nr. 157). De stenen boerenwoning met zijn houten buitentrap en stellage,
maar vooral de getimmerde derde etage maken duidelijk dat Steen zich door deze
compositie heeft laten inspireren. Het lijkt wel alsof Steen ook de ovale vorm van
Isacks paneel heeft willen navolgen, maar dit is speculatie want we weten niet of
een oorspronkelijk rechthoekig schilderij in de huidige eironde vorm is verzaagd.
In ieder geval kan Steen aan een werk van Adriaen uit 1641 het idee hebben ontleend om de scène vanuit een overkapping weer te geven (Hofstede de Groot 1910,
nr. 437). Het motief van een poort om een scène als het ware te omlijsten zou
Steen later nog een paar keer gebruiken.
Ondanks de invloed van de gebroeders Van Ostade valt op hoe Steen zich hier
in de lucht en de losse en vrije boomslag door zijn schoonvader Jan van Goyen
heeft laten inspireren. Beide elementen zijn stilistisch nauw verwant aan de
Riviervismarkt in Den Haag (cat.nr. 8) en maken duidelijk dat ook dit schilderij in
de laatste jaren van Steens werkzaamheid in die stad is ontstaan.
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De Riviervismarkt bij de Jacobskerk in Den Haag
Paneel
60,2 x 71,3 cm
Gesigneerd linksonder: JSteen
Haags Historisch Museum, Den
Haag, inv.nr. 13-1926

Herkomst
(?) Veiling Breda, 23 augustus 1817 (uitgesteld tot 1 september), nr. 70; particuliere verzameling, Rusland; kunsthandel F. Rothmann, Amsterdam 1926; aankoop
door het Gemeentemuseum Den Haag met steun van Abraham Bredius, 1926; in
1991 overgedragen aan het Haags Historisch Museum.
Tentoonstellingen
Jan Steen tentoonstelling, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1926, nr. 62;
La vie en Hollande au XVIIe siècle, Parijs (Musée des Arts Décoratifs) 1967, nr.
177; The Dutch World of Painting, Vancouver (Vancouver Art Gallery) 1986,
nr. 85 (tekst Gary Schwartz); Bewonderde stad: Hollandse stadsgezichten uit de
Gouden Eeuw, Den Haag (Mauritshuis) en Washington (National Gallery of
Art) 2008, nr. 42.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 252A (handexemplaar RKD); Martin 1926, 7, 27;
Bredius 1927, 48; W. Martin, ‘Neues über Jan Steen’, Zeitschrift für bildende
Kunst, 1927-28, 325-326; De Groot 1952, 182; De Vries 1977, 32; Braun 1980, nr.
47; C. Dumas, Haagse stadsgezichten 1550-1800. Topografische schilderijen in het
Haags Historisch Museum, Zwolle-Den Haag 1991, 595-599 nr. 51; Amsterdam
1996, 118; Haagse Schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle
schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag-Zwolle 1998, 239-241
(tekst Edwin Buijsen).
Een van de grote verrassingen van de Jan Steen-tentoonstelling in 1926 was dit
Haagse stadsgezicht dat uitstekend bewaard gebleven is. Het paneel werd nog tijdens de expositie door het Haagse Gemeentemuseum aangekocht, met financiële
steun van Bredius. In zijn één jaar later verschenen monografie schreef de gulle gever ‘Op de tentoonstelling aan Jan Steen gewijd, te Leiden, zag men een kijkje op
de riviervischmarkt te ’s-Gravenhage, rijk gestoffeerd met aardige, geestige figuurtjes. De Groote Kerk rechts doet massaal, het lichte en zonnige stuk toont ons den
Meester omstreeks 1654, op de volle hoogte van zijn verbazend talent’. Met zijn
duidelijke datering lijkt het wel alsof hij daarmee direct de mening van Wilhelm
Martin, zijn opvolger als directeur van het Mauritshuis, wilde opponeren. Martin
was eerder tot de conclusie gekomen dat het schilderij omstreeks 1649-50 gedateerd moest worden, dus kort nadat Steen zich in Den Haag gevestigd had. Hij
baseerde zich hierbij op het feit dat ‘de figuren geestig geteekend [zijn] en hun ve-
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lerhande bezigheid met juistheid geaccentueerd. Het humoristisch element is nog
niet de hoofdzaak en komt slechts hier en daar even om een hoekje kijken’. Het
is een weinig steekhoudend argument en latere kenners van Steens oeuvre hebben
dan ook ingestemd met Bredius’ datering van het stadsgezicht in de laatste jaren
van Steens verblijf in Den Haag.
De Riviervismarkt lag aan de zuidzijde van de Grote of St. Jacobskerk. Van die
kerk zien we rechts een gedeelte van de kooromgang. Tussen de zware steunberen zijn verschillende huisjes gebouwd die in 1858 zijn afgebroken. Het straatje
helemaal links is het begin van het Westeinde en rechts daarvan is de bebouwing
langs de Torenstraat weergegeven. Op de markt is het aangenaam druk. Rechts
prijst een koopman zijn zalm aan en links wordt de aankoop van enkele baarsjes
afgerekend. Maar liefst vijf vrouwen dragen een huik en aandoenlijk is de scène
op de voorgrond met de twee kinderen; de kleinste wijst naar het hondje maar
haar oudere zusje zal ongetwijfeld zeggen dat ze daar niet bang voor hoeft te zijn.
Rechts komt een kooiker hondje aangelopen, een van de eerste keren dat dit ras
in een compositie van Steen zijn opwachting maakt. Fraai uitgelicht door de zon
staat links van het midden een stadspomp die toepasselijk is bekroond met een
gebeeldhouwde vis.
Dumas wees erop dat in de keuze voor het onderwerp Steen zich waarschijnlijk
heeft laten inspireren door een verwante marktscène van Isack van Ostade in de
Wallace Collection in Londen (Hofstede de Groot 1910, nr. 128), terwijl de levendige figuren doen denken aan die van zijn oudere broer Adriaen. De vlotte wijze
waarop Steen hier het gebladerte aan de bomen heeft weergegeven is echter geheel
in de manier van zijn schoonvader Jan van Goyen. De boomslag is hier breder en
vrijer gepenseeld en is niet meer het zetten van talloze stipjes met het puntje van
het penseel zoals op cat.nrs. 2 en 4. Ook de fraaie wolkenlucht toont aan hoe Van
Goyen zijn schoonzoon heeft geïnspireerd.
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De fabel van de sater en de boer
Doek
103 x 116 cm
Gesigneerd op de kinderstoel:
JSteen
Koninklijke Philips NV

Herkomst
(?) Veiling Burggraaff, Parijs, 18 oktober 1811, nr. 45 (Ffr 681); (?) in Parijs in 1830
verworven door kunsthandelaar John Smith uit Londen voor 2500 Ffr; kunsthandelaar Arthur Kay, Glasgow, daar in 1899 gezien door Abraham Bredius;
diens veiling, Londen (Christie’s), 11 mei 1901, nr. 113; kunsthandelaar Charles
Sedelmeyer, Parijs; Gustav Hoschek von Mühlheim (1847-1907), Praag; Douarière
L. van Alphen-Hovy, Den Haag, vóór 1911; haar veiling, Amsterdam, 2 juli 1918,
nr. 11; daar voor ƒ34.000 verworven door dr. Anton F. Philips; diens verzameling,
Eindhoven; nadien overgegaan in bezit van de Koninklijke Philips NV.
Tentoonstelling
Jan Steen, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1926, nr. 57.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 80; W. Martin, Galerie Gustav Ritter Hoschek von
Mühlheim in Prag, Praag 1907, 75 nr. 119; W. Martin, E.W. Moes, Oude schilderkunst in Nederland, Den Haag 1911, nr. 42; J. Veth, ‘De sater bij den boer van Jan
Steen’, Beelden en Groepen, Amsterdam [1919], 110-115; H.P. Bremmer, Beeldende
Kunst 13 (1925/26), nr. 80; Martin 1926, 7-8, 28; Schmidt Degener en Van Gelder
1927, 45-46; Bredius 1927, 72; De Groot 1952, 73, 129; B.B. Fredericksen, Catalogue
of the Paintings in the J. Paul Getty Museum, Malibu 1972, 86-87; De Vries 1976,
22; Braun 1980, nr. 35.
Van de aan Aesopus toegeschreven fabel van de sater en de boer zijn verschillende
versies in omloop maar de versie die in de Nederlanden populair was is deze. Een
sater en een boer werden vrienden. Op een koude winterdag blaast de boer op
zijn handen. Op de vraag van de sater waarom hij dat doet, zegt de boer ‘om mijn
handen te warmen’. Daarna, bij de boer thuis, wordt soep geserveerd. De soep is
heet en de boer blaast er op. Opnieuw vraagt de sater waarom de boer dat doet.
‘Om de soep af te koelen’ was zijn antwoord. Daarop wordt de sater boos en zegt
de vriendschap op, want iemand die uit één mond warm en koud kan blazen is
niet te vertrouwen.
Van Aesopus’ fabels zijn verschillende zestiende – en zeventiende eeuwse edities
bekend, onder andere Joost van den Vondels Vorstelycke warande der dieren (1617)
en het Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633) van Adriaen van de
Venne (1589-1662). De sinds 1625 in Den Haag woonachtige Van de Venne, een
multi-talent die naast schilder, dichter en tekenaar ook uitgever was, zal Jan Steen
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zeker hebben gekend. Maar niet alleen in literaire vorm was de fabel populair. De
Vlaamse schilder Jacques Jordaens (1593-1678) heeft tussen 1625 en 1650 verschillende grote versies van dit onderwerp geschilderd die al dan niet in prentvorm
ook in de Noordelijke Nederlanden bekendheid genoten en zeker hun invloed op
Steen hebben uitgeoefend.
Bredius gaf in zijn monografie een gloedvolle beschrijving van het schilderij:
‘Op de schilderij bij den heer A. Philips te Eindhoven, (in de breedte) is de familie
bezig het maal te nuttigen. Achter de rijkelijk met brood, goudgele boter en kaas
voorziene tafel zit de boer, met pelsmuts op (alles op deze schilderij duidt aan, dat
het koud is) en blaast op de soep, die hij nuttigt. Vóór de tafel zit uit een ijzeren
pot soep opscheppend, op een laag bankje een flinke, gezonde vrouw met geel jak,
paars keurslijf, grauwe rok en oranje kousen. Zij schijnt den brommigen Satyr
een onvriendelijk woord toe te roepen. Voor haar staat een zoontje en presenteert
haar een test. De jongen is in zacht rood gekleed, en draagt een geelachtigen hoed.
Een klein blond meisje voert pap aan een kind in een kinderstoel gezeten. Op
den achtergrond een oude vrouw, bezig het vuur in den haard te verzorgen. Een
groote jongen staat er zich bij te warmen. Hij bespot den Satyr en lacht hem uit.
Rechts, naast de tafel, de Satyr, met bokspooten en een schapenvel om ’t naakte lijf
geslagen. Hij toont duidelijk zijn misnoegen en wil blijkbaar naar buiten, waar het
winter is, zooals wij door de openstaande deur kunnen zien. Ook op dit groote en
grootsche doek valt weer die prachtige samenhang tusschen alle figuren te bewonderen. Het is een meesterlijke compositie, vol eenheid en leven’.
Tot een datering kwam Bredius niet. Gezien het vrij sobere palet en de hoekige,
langwerpige gezichten van de beide figuren op de achtergrond moet het werk vrij
vroeg zijn ontstaan en Braun dateerde het schilderij daarom omstreeks 1651-1653.
Maar in die tijd bevolkte Steen zijn werken met kleine poppetjes en wat we hier
zien zijn grote figuren op een vrij fors formaat doek. Steen slaat hier de weg in
die hij vanaf 1660, als hij van Warmond naar Haarlem verhuist, verder zal volgen. In 1655 schilderde Steen het portret van Adolf en Catharina Croeser, beter
bekend als de zogenaamde Burger van Delft (Rijksmuseum Amsterdam), eveneens met behoorlijk grote figuren maar in een schitterend, kleurrijk palet en met
een veel fijnere penseelvoering; dit portret was dan ook in opdracht vervaardigd.
Het ziet er naar uit dat een zoekende Steen het experiment niet schuwde en het
Philips-schilderij kort daarvoor heeft vervaardigd. Van de compositie bestaat overigens nog een tweede versie met kleine verschillen, onder andere in de afmetingen
(Hofstede de Groot 1907, add. nr. 80aa).
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Paar, zich warmend en bijbellezend
Paneel
29,6 x 24 cm
Gesigneerd op de stoof: JSteen
Stedelijk Museum De Lakenhal,
Leiden, inv.nr. 961

Herkomst
Veiling Louis Fabricius du Bourg, Amsterdam 15 januari 1776, nr. 17 (voor ƒ81 aan
kunsthandelaar Yver); (?) veiling weduwe P.J. van Oosthuyse van Rijsenburg, Den
Haag, 18 oktober 1847, nr. 23; verzameling Van Harlingen, Amsterdam-Lochem;
Wed. Mr. W.P. Hubert, Den Haag 1936; in 1954 door het museum aangekocht uit
particulier bezit, Velp.
Tentoonstellingen
Oude Kunst uit Haagsch Bezit, Den Haag (Gemeentemuseum) 1936, nr. 186;
Niederländische Barockmalerei, Krefeld (Kaiser Wilhelm Museum), 1975, nr. 30; 20 x
Jan Steen, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1979, nr. 4.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nrs. 387 en 397a; J.B.F. van Gils, ‘Het Gebed voor den
Maaltijd door Jan Steen’, Oud Holland 57 (1940), 192; L. de Vries, ‘Achttiendeen negentiende-eeuwse auteurs over Jan Steen’, Oud Holland 87 (1973), 229; De
Vries 1977, 129; Braun 1980, nr. 94; M.L. Wurfbain (red.), Stedelijk Museum
De Lakenhal. Catalogus van de schilderijen en tekeningen, Leiden 1983, 319; L.D.
Couprie, ‘De vijf schilderijen van Jan Steen in de Lakenhal’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 89 (1997), 52.
Op dit kleine paneeltje houdt een vrouw de handen samen boven een houten
stoof waarin zich een steengoed test met hete kooltjes bevindt; de test staat op een
tafel voor haar dat met een groen kleed is bedekt. Ze draagt een wit linnen kapje
dat met kant versierd is en waarin ook een sieraad, een hoofdijzer, is bevestigd. De
bonte kraag van haar manteltje wijst eveneens op een zekere welstand. Naast haar
en eveneens ten halven lijve gezien zit een man met lang haar en met een rood
mutsje op zijn hoofd. Gezien zijn geopende mond leest hij voor uit het zware boek
dat hij in zijn handen houdt. Het betreft hier de lezing uit een religieus werk, de
bijbel waarschijnlijk, en op de achterwand hangt een tekstbordje met daarop duidelijk leesbaar de titel Salemos gebet. Er zijn nog meer regels te zien en Van Gils
heeft de bron van de tekst achterhaald in Die Historie van den ouden Tobias ende
zijne soone den jonghen Tobias, een boek gedrukt door Johan Rammazeyn (16191693) te Gouda in 1647. Deze tekst is evenwel een heruitgave van een bijzonder
populair leerboekje voor de jeugd, dat in 1547 in Antwerpen voor het eerst werd
gepubliceerd en waarvan talloze edities verschenen in de zeventiende en achttiende eeuw. De tekst luidt verder:
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‘Overvloedighe Rijckdom noch Armoede groot
en wilt mij Heer op deser aerden niet gheven
Ick mocht u versaecken door grooten noot
Seggende: Waer is de Heere gebleeven;
De overvloedigheyt doet den menschen sneven
Want de rijcke coemt swaerlijck ten Hemel binnen
Maer Heere want ick opter aerde moet leven
Soo laet mij matelijck mijn nootdruft winnen
Ghy kent de broosheyt van mijn sinnen; Rijckdom verheft
Armoede maeckt droeve
Dus gheeft mij Heere slechts dat ick behoeve.’
Deze tekst is in andere edities terug te vinden met variaties in de spelling, onder
andere in die van Bruyn Schinckel in Delft in 1621. De druk van Rammazeyn
maakt evenwel de meeste kans om door Steen te zijn geraadpleegd, want deze uitgever was vanaf 1652 in Den Haag gevestigd. Het wandbord achter het godvruchtige paar kwam overigens regelmatig voor als decoratie van een interieur en er is er
nog een bewaard in het Catherijneconvent in Utrecht (inv.nr. S8; ex-collectie A.W.
Volz). De tekst, een variatie op Spreuken 30:8-9, heeft Steen nog een tweede maal
gebruikt op het Gebed voor de maaltijd dat onlangs door de Hertog van Rutland
te koop werd aangeboden (Amsterdam 1996, nr. 28) en dat omstreeks 1663-1665
gedateerd kan worden. Steen was toen in Haarlem werkzaam. Een ontstaan vroeg
in die periode is ook van toepassing op dit schilderijtje.
De voorlezende man vertoont een zekere gelijkenis met Jan Steen zelf zoals we
hem kennen van zijn Zelfportret in het Rijksmuseum (afb. 10 op p. 46), terwijl
de vrouw met haar spitse neusje wel is geïdentificeerd als Grietje van Goyen, de
echtgenote van de schilder. Toch mogen we hier zeker niet spreken van een portret
van het echtpaar. Steen baseerde het uiterlijk van de man op dat van zichzelf, dat
van de vrouw wellicht op dat van Grietje, maar het zijn en blijven tronies. Toch is
het heel begrijpelijk dat men hier het echtpaar Steen in ziet, want dat deed men
al in de achttiende eeuw. Arnold Houbraken had in 1721 over Steen geschreven
‘zyn schilderyen zyn als zyn levenswyze, en zyn levenswyze als zyne schilderyen’ en
vandaar dat men dacht Steens levensloop uit zijn schilderijen te kunnen opmaken
en zijn (liederlijke) levenswijze uit zijn werk. Steens leven en kunst werden aldus
onafscheidelijk met elkaar verbonden. Een van de vroegste voorbeelden hiervan is
de titel van het gedicht op De bestolen vioolspeler (Amsterdam 1996, nr. 42) door
Jakob Spex: ‘Op een stukje van Jan Steen, waerin aen hem zelf, dronken verbeelt,
door een out wyf een roemer met wyn wort aengeboden, terwyl een lichtekooi
hem de beurs licht’ (Gedichten, Den Haag 1755, 306).
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De bespotting van Ceres
Doek
73,2 x 61,2 cm
Particuliere verzameling

Herkomst
Chevalier Jacques Albert Dormer de Baumiscourt, Seigneur de Béez, Namen; diens
veiling, Antwerpen, 27 mei 1777, nr. 115; kanunnik F.A.E. Bruynincx, Antwerpen;
diens veiling, Antwerpen, 1 augustus 1791, nr. 81; Abbé Brasseur, Brussel; diens veiling, Brussel, 3 december 1819, nr. 30; veiling François-Xavier de Robiano, Brussel,
29 maart 1825, nr. 20; veiling Londen (Christie’s), 15 juni 1838, nr. 20 Stella deriding
Ceres, a female holding a torch before them; from the subject of Elsheimer – engraved;
veiling Londen (Christie’s), 8 juni 1839, nr. 56; veiling Londen (Christie’s), 10 april
1987, nr. 4; veiling Zurich, 8 september 1993, nr. 17; veiling Londen (Christie’s), 19
april 2000, nr. 24; particuliere verzameling.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 72; Kirschenbaum 1977, nr. 72; Braun 1980, nr. A-30;
Westermann 1997, 278-279; R. Klessmann, ‘Adam Elsheimer – Bemerkungen zur
Rezeption seiner Kunst im Norden’, Collected opinions: essays on Netherlandish art
in honour of Alfred Bader, Londen 2004, 62.
Uit 1777 dateert de oudste vermelding van dit schilderij en het werd toen al aangeprezen als ‘un des meilleurs ouvrages de Jean Steen’. Nu het voor het eerst wordt
tentoongesteld kan iedereen zich overtuigen van de juistheid van deze stelling.
Het schilderij dateert uit Steens beste periode, toen hij in Haarlem werkzaam was.
Het zal in de tweede helft van de jaren zestig zijn ontstaan.
De kunstenaar heeft een zeldzaam onderwerp gekozen dat afkomstig is uit de
Metamorfosen van de Romeinse dichter Ovidius (5:446-461). Dit boek gold in de
zestiende en zeventiende eeuw als de ‘schilders-bijbel’ – de uitdrukking is van Karel
van Mander – omdat het voor heel veel beeldende kunstenaars een bron van inspiratie was. Steen putte hier al eerder een verhaal uit want ook Erysichton verkoopt
zijn dochter Mestra, een doek in het Rijksmuseum, is aan Ovidius’ werk ontleend.
In het vijfde boek is te lezen hoe Pluto, de god van de onderwereld, Proserpina
heeft ontvoerd om haar tot zijn koningin te maken. Toen Proserpina’s moeder
Ceres, godin van de aarde en de vruchtbaarheid, dit vernam ging ze op weg om
haar te zoeken. Voor haar speurtocht bij nacht nam zij een toorts mee die door het
vuur van de Etna was aangestoken. Na een lange queeste kreeg Ceres erge dorst.
Zij kwam bij een klein boerderijtje en vroeg om wat te drinken. De oude boerin
die daarop in het deurgat verscheen bood haar een kruik water aan met daarin wat
geroosterde gerst. Ceres dronk er met grote slokken van. Een jongetje dat kwam
aanlopen bespotte de godin om haar gulzigheid. Verbolgen over deze belediging
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gooide ze het water over de knaap, Stellio genaamd, die daarop in een hagedis veranderde. Volgens Van Mander in zijn Wtlegginghe op den Metamorphosis (minstens
vier edities tussen 1604 en 1662) is de simpele moraal van het verhaal: ‘De fabel
van het kindt dat verhardt in stoutheydt Cererem bespottede en ghestraft wiert
wijst de Jeught aen den Ouders noch niemant te bespotten’.
Steen heeft zijn compositie volledig gebaseerd op de prent die Hendrick Goudt
in 1610 in Rome publiceerde naar een schilderij van de toen net overleden Adam
Elsheimer in zijn bezit (afb. 5 op p. 35). De knaap linksonder in beeld, de naar
links gewende Ceres met de kan aan de mond, de toorts met het vuur van de Etna,
het boerderijtje op de achtergrond met de oude vrouw in de deuropening, dit alles
is direct aan de prent ontleend. De prent kende een grote verspreiding en onder
andere Steens Leidse collega Gerrit Dou moet een exemplaar in zijn bezit hebben
gehad. Wat wel opvalt, is dat Stellio op de prent naakt is maar bij Steen een doek
om het lijf heeft en een steelpannetje met eten in de hand. Hij wijst ook naar de
ene naakte borst van de godin die hij eerder hierom lijkt te bespotten dan om haar
onmatig drinken. De knaap is overigens een typisch Steen-jongetje dat vaker op
zijn schilderijen is aan te treffen en datzelfde geldt voor de boerin met haar grote
neus. Ceres is herkenbaar als godin van de vruchtbaarheid aan de korenaren in het
haar. Steen heeft moeite gehad om de linkerhand goed de toorts te laten vasthouden, gezien de repentirs daar. Aardige details zijn de boerenkar op de achtergrond
en de hond tussen Stellio en Ceres. Hoewel zeldzaam is een scène bij nacht niet
uniek in het oeuvre van de kunstenaar, zie bijvoorbeeld cat.nr. 5. Met de keuze
om Goudts prent naar Elsheimer te gebruiken refereerde Steen bewust naar deze
illustere voorganger in de schilderkunst en elke tijdgenoot-connaisseur zal deze
ontlening hebben herkend.
Het originele schilderij van Elsheimer moet zich overigens in de jaren veertig
van de zeventiende eeuw in Hollands bezit hebben bevonden. Dit laat onverlet
dat, net als Steen, kunstenaars hun kennis ervan vooral aan de prent hebben ontleend. Naast Dou hebben ook Rembrandt en Jan Pynas kopieën naar de prent
getekend, terwijl Salomon Koninck er in 1645 een schilderij op baseerde, twintig
jaar vóór Steen.
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De fabel van de sater en de boer
Doek
113,5 x 84 cm
Gesigneerd rechtsboven: JSteen
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 111-1946

Herkomst
Jan van Stolk (1731-1810), Rotterdam 1780; door kunsthandel Chaplin naar
Engeland gebracht; veiling James Stewart, Londen (Christie’s), 20 april 1839, nr.
56 (£74-11 aan kunsthandelaar Nieuwenhuys); kunsthandel François Kleinberger,
Parijs; in 1906 gedocumenteerd in bezit van Abraham Bredius; in 1922 overgegaan naar het Museum Bredius; door hem geschonken aan de gemeente Den
Haag in 1924.
Tentoonstellingen
Rembrandt-Hulde, Leiden (Gemeentemuseum) 1906, nr. 65; Oude schilderijen bijeengebracht uit de verzamelingen van Dr. A. Bredius en J.O. Kronig, Den Haag
(Kunstzaal Kleykamp) 1915, nr. 21; Jan Steen, Leiden (Stedelijk Museum De
Lakenhal) 1926, nr. 12.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 77; Kronig 1917, 445; J. Veth, ‘De sater bij den boer
van Jan Steen’, Beelden en Groepen, Amsterdam [1919], 113-114; Schmidt Degener
en Van Gelder 1927, 47; Bredius 1927, 72; B.B. Fredericksen, Catalogue of the
Paintings in the J. Paul Getty Museum, Malibu 1972, 86-87; De Vries 1976, 22;
De Vries 1977, 37, 58; Braun 1980, nr. 35; Blankert 1991, nr. 157; L. de Vries, Jan
Steen Prinsjesdag, Bloemendaal 1992, 31-32; De Vries in: Amsterdam 1996, 77-78;
Westermann 1997, 277; K. Cloutier-Blazzard, ‘The wise man has two tongues:
images of the satyr and peasant by Jordaens and Steen’, Myth in history, history in
myth, Leiden 2009, 105-109.
Ruim tien jaar na cat.nr. 9 behandelde Steen opnieuw de fabel van de sater en
de boer. Bredius is nogal uitgebreid in de lof op zijn eigen schilderij, die daarom
hier in ingekorte vorm wordt aangehaald: ‘Op een bijna even groot doek, in de
hoogte, schilderde Jan Steen hetzelfde onderwerp, weer geheel anders opgevat,
maar even voortreffelijk. Op deze schilderij ziet men, rechts, Jan Steen’s vrouw
de soep opscheppen. Zij kijkt den Satyr aan en schijnt hem iets te zeggen. Achter
haar de twee zoons, de jongste een allerliefst kopje, de oudere bezig zijn soep
op te lepelen. In het midden, achter de tafel, de boer […]; hij houdt met beide
handen zijn soepbakje vast, waarin hij blaast. Achter hem een cariatide-achtige
vrouw, een mand met vruchten op het hoofd, bepaald aan een schilderij van
Jordaens ontleend. En een oude vrouw […] met een houten kan met schitterende koperen banden. Prachtig is de kop van den links vooraan staanden Satyr,
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met wijngaardbladen als krans op ’t hoofd, steunend op een berkenstam, juweel
van schildering […]. Uitnemend ook de kat, die onder de tafel zit te eten. Dit
stuk is in de hoogte, en daarom werd de compositie wat meer gedrongen. Maar
hoe geweldig is dat stilleven met die goudgele boter in blauwen schotel op mooi
wit tafellaken, dat brood, dat kommetje en de ijzeren ketel waarmede de vrouw
van den schilder manipuleert! Een warm bruine toon is overheerschend, waarbij
grijsblauw het kostuum der vrouw, geelachtig de deken van den Satyr en bruinrood het schoteltje waarin de soep opgeschept wordt’. Tegenwoordig wordt overigens geen geloof meer gehecht aan Bredius’ identificatie van de boerin als de
vrouw van de schilder.
Bredius wees al naar werk van Jacques Jordaens dat volgens hem model zou hebben gestaan voor de vrouw op de achtergrond, die een mand met fruit op haar
hoofd draagt. Deze rondborstige dame komt vaker voor op werken van Steen; ze
was hier overigens door een vorige eigenaar in de achttiende eeuw weggeschilderd.
De Vries wees meer in het algemeen naar het voorbeeld van Jordaens Sater en
de boer, een compositie in hoogformaat die in verschillende versies bekend is en
onder meer te vinden in de musea van Brussel en Göteborg. Daarop zien we een
nauw verwante groep grote figuren die beeldvullend om een tafel zijn geschaard
waar gegeten wordt. Ook bij Jordaens kijkt de sater de toeschouwer aan. En zit er
bij Jordaens een hond onder tafel, Steen heeft daar een kat geschilderd. Over de
datering van dit werk zijn alle auteurs het eens: de periode in Haarlem, toen Steen
op het toppunt van zijn kunnen stond. Het zal in de tweede helft van de jaren
zestig zijn ontstaan.
Naast Jordaens heeft Steen zich nog door een andere kunstenaar laten inspireren, een die minder voor de hand ligt: de zestiende-eeuwse schilder uit Parma,
Antonio Allegri bijgenaamd Correggio (c. 1489-1534). Diens al vóór Steens tijd
diverse keren in prent gebrachte Madonna met de Heilige Hiëronymus (Galleria
Nazionale, Parma), een schilderij zo befaamd dat het de bijnaam Il Giorno verwierf, toont de figuur van Hiëronymus in een vrijwel identieke positie als Steens
sater. Er zijn nog meer overeenkomsten te vinden tussen het werk van de Italiaan
en de Hollander, zoals de plaatsing rechts van de soep scheppende moeder die
nauw verwant is aan die van de H. Catharina. Een dergelijke bron van inspiratie
verwondert ons geenszins, want Steen heeft altijd goed gekeken naar het voorbeeld van beroemde Italiaanse meesters en op basis van prenten delen ontleend
aan werken van Raphael, Michelangelo, Paolo Veronese en Federico Barocci, om
slechts enkelen te noemen (zie ook cat.nrs. 5 en 11 voor ontleningen aan Jacopo
Bassano en Adam Elsheimer).

Catalogus

97

98

Kennerschap – Bredius | Jan Steen en het Mauritshuis

De strenge schoolmeester
Paneel
57,5 x 57 cm
Gesigneerd op het onderstel van
de tafel: JSteen
Particuliere verzameling

Herkomst
Veiling Pieter van Copello, Amsterdam, 6 mei 1767, nr. 66 (f 625 aan Kok); veiling
Amsterdam, 6 augustus 1810, nr. 93 (f 315 aan Abraham Bredius); veiling Willem
van Gendt, Den Haag, 25 oktober 1830, nr. 5; J.R. West, Stratford-upon-Avon,
vóór 1833; kunsthandel Robert Langton Douglas, Londen 1918; kunsthandel
Jacques Goudstikker, Amsterdam 1919; Robert Koeber, Harburg, vóór 1925; particuliere verzameling, Duitsland; veiling Londen (Sotheby’s), 6 december 1989, nr.
59; particuliere verzameling.
Tentoonstellingen
Gemälde alter Meister, Berlijn (Akademie), 1925, nr. 368; Jan Steen, Leiden (Stedelijk
Museum De Lakenhal) 1926, nr. 49; Jan Steen schilder en verteller, Washington
(National Gallery of Art) & Amsterdam (Rijksmuseum) 1996, nr. 35 (tekst Wouter
Kloek).
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 299; Martin 1926, 28; J. Slagter, ‘Jan Steen 16261926’, Elsevier’s geïllustreerd maandschrift 36 (1926) deel 72, 84; Braun 1980, nr. 183;
Amsterdam 1996, 212-215.
Net als het vorige schilderij is De strenge schoolmeester ontstaan in de periode dat
Steen in Haarlem actief was, toen hij krachtig en vlot schilderend welhaast het
ene na het andere topstuk afleverde. Op een bijna vierkant formaat laat hij hier
zien hoe een oude schoolfrik met de plak in zijn hand een huilend jongetje helpt
met lezen, terwijl twee andere kinderen met hun huiswerk klaar staan om overhoord te worden. Op de voorgrond, zich verschuilend achter zijn prachtige hoed
en met het puntje van zijn neus en kin nog net zichtbaar, zit een jongetje ijverig
zijn schrijfoefening te maken. Achter het gordijn dat de tocht van de geopende
deur moet tegenhouden zien we een jongetje met zijn rode muts op vertrekken,
de houten schooltas over de schouder gegooid. In Nederland herkennen we zoiets
onmiddellijk maar in Engeland heeft men daar meer moeite mee.1 Kloek heeft al
volop de lof gezongen van de wijze waarop Steen hier zijn meesterlijke beheersing
van het penseel en zijn perfecte kleurgevoel demonstreert, zoals in de stofuitdrukking van de hoed van het jongetje en het intens rode lakstaafje op de rand van de
tinnen inktpot. Het motief van het onder een hoed verscholen gezicht beviel Steen
overigens wel, want hij heeft het nog een keer gebruikt op Het dansende hondje in
Kaapstad (Braun 1980, nr. 260).
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Hoewel het stuk in 1926 in Leiden was te zien heeft Bredius er niet over geschreven in zijn één jaar later verschenen monografie. Waarschijnlijk had hij dit wel
gedaan als hij had geweten dat het paneel ooit deel uitmaakte van de collectie van
zijn gelijknamige grootvader Abraham Bredius (1782-1863); een aantal schilderijen
uit diens verzameling had hij nog, die nu allemaal in het Museum Bredius zijn
terechtgekomen. Grootvader kocht Steens paneel in 1810 maar heeft het voor 1830
alweer weggedaan, zoals de meeste van zijn schilderijen (zie inleiding).
In ieder geval zal Bredius het van harte eens zijn geweest met de opmerking van
Jan Slagter die in zijn bespreking van de Steen-tentoonstelling in 1926 opmerkte wat
voor een geweldige schilder van de kinderziel Jan Steen is geweest: ‘Zijn kinderen
zijn geen min of meer kostbaar aangekleede poppen, die poseeren om te worden geportretteerd ad maiorem gloriam parentum. Het zijn onbevangen kinderen, kinderen in wier heele ziel en kinderlijken gedachtengang Steen zich zóó wist in te leeven,
dat zijn kinderverbeeldingen voor ons, na 300 jaren, trillen van menschelijkheid’.
Zijn ode aan de kunstenaar als kindervriend eindigde Slagter door retorisch te wijzen op dit paneel: ‘Wie schilderde, als Steen, het verdriet van een kind’?
Er bestaan een aantal oude kopieën van dit schilderij. Op zich is dat niets
nieuws, want Steen werd al tijdens zijn leven gekopieerd en ook Justus van Effen
kon hierover in zijn Hollandsche Spectator van juni 1734 een smakelijk verhaal
vertellen. Een zekere P(eter?) van Host heeft echter in 1707 een hele goede kopie
van De strenge schoolmeester geschilderd, die hij trots met zijn eigen naam signeerde
(Fairfax House, York). Van deze Van Host weten we zo goed als niets, behalve dat
hij in 1707 nog een ander schilderij dateerde en dat al zijn bekende werken, drie
tot nu toe, een Engelse herkomst hebben.2 Dit zou betekenen dat Steens schilderij
rond 1700 hoogstwaarschijnlijk in Britse handen was. Zo vreemd is dat overigens
niet, want al in januari 1691 werd in Londen een belangrijk werk van hem geveild.3

1.	Getuige de interpretatie op de website van The National Inventory of Continental
European Paintings (www.vads.ac.uk/flarge.php?uid=87225): ‘A child is being punished
by having to stand in the corner of the room with a wooden board (on which his crime
would have been written) strapped to his back and a red dunce’s cap on his head.’
2. 	Voor het paneel van Van Host (c. 60 x 53 cm): Sonia Roe (red.), Oil Paintings in
Public Ownership in North Yorkshire, Londen 2006, 131. De beide andere door Van
Host gesigneerde schilderijen, die naar de beschrijving ervan te oordelen niets met
Steen te maken hebben, zijn A Camp Scene (veiling Christie’s Londen, 24 april 1931,
nr. 99) en het eveneens 1707 gedateerde paneel (c. 45,5 x 61 cm) voorstellend The
Senses, Taste and Touch: an interior with a man seated at a table eating from a bowl,
and a woman with a child bitten by a crab (veiling Christie’s Londen, 29 november
1963, nr. 20).
3.	Veiling van A collection of curious pictures, viz paintings and limnings by the best masters [Londen 1691], nr. 180 A Large piece of Choosing King and Queen, full of figures an
un-doubted originall of Jan Steen and Curiously painted. Zie website The art world in
Britain 1660 to 1735.
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De huwelijksnacht van Tobias en Sara
(Tobias 8: 1-9)
Doek
81 x 123 cm
Gesigneerd rechtsonder: JSteen
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 112-1946

Herkomst
Rechterdeel: kunsthandel Humphrey Ward, Londen; kunsthandel François
Kleinberger, Parijs; in 1906 in bezit van Abraham Bredius gedocumenteerd; in
1922 overgegaan naar het Museum Bredius.
Linkerdeel: (?) Abbé Jean-Baptiste Guillaume de Gevigney (1729-1802), Parijs;
diens veiling Parijs, 1 december 1779, nr. 364; Graaf Contini, Rome; The Roerich
Museum, New York; hun veiling, New York, 27 maart 1930, nr. 144; daar verworven door kunsthandel Jacques Goudstikker, Amsterdam; in 1945 in beslag
genomen en overgedragen aan de Stichting Nederlands Kunstbezit en rechtsopvolgers, inv.nr. NK 2726; in 2006 voorstel tot teruggave aan de erven Jacques
Goudstikker; aankoop in 2011 door de Gemeente Den Haag met steun van de
Vereniging Rembrandt en Marei von Saher, die het haar resterende gedeelte van
haar aandeel in dit schilderij aan de gemeente heeft geschonken als hommage aan
Jacques Goudstikker.
Tentoonstellingen
(Alleen rechterdeel) Rembrandt-Hulde, Leiden (Gemeentemuseum) 1906, nr. 62;
Oude schilderijen bijeengebracht uit de verzamelingen van Dr. A. Bredius en J.O.
Kronig, Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) 1915, nr. 24; Jan Steen, Leiden (Stedelijk
Museum De Lakenhal) 1926, nr. 29; (alleen linkerdeel) 20 x Jan Steen, Leiden
(Stedelijk Museum De Lakenhal) 1979, nr. 7.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 25a?=25b?=23?, nr. 69; Kronig 1917, 446; Martin
1926, 4; C. Hofstede de Groot, ‘Jan Steen and his master Nicolaes Knupfer’,
Art in America 16 (1928), 253; De Vries 1977, 52, 55; Kirschenbaum 1977, nrs.
25c en 25d/69; Braun 1980, nrs. 303A-B; Blankert 1991, nr. 155; L. de Vries, Jan
Steen Prinsjesdag, Bloemendaal 1992, 87; Amsterdam 1996, 80, 203; Westermann
1997, 53; J. Saxton, Nicolaus Knupfer: an original artist, Doornspijk 2005, 87, 115;
A. Blankert, ‘Avonturen met een kapitale Jan Steen’, Bulletin van de Vereniging
Rembrandt 21 (2011) nr. 3, 34-37.
Het Bijbelboek Tobias was een geliefde bron voor Hollandse kunstenaars, ook al
had het een apocriefe status bij calvinisten en lutheranen. De katholieke Steen
heeft zich regelmatig door deze tekst laten inspireren en bijvoorbeeld het sluiten
van het huwelijk tussen Tobias en Sara meer dan eens geschilderd (Amsterdam
1996, nrs. 32 en 45). Op dit schilderij is het vervolg van het verhaal weergege-
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ven: de huwelijksnacht van het echtpaar. Sara was al zeven keer eerder getrouwd,
maar elke keer kwam de nieuwe echtgenoot in de huwelijksnacht te overlijden.
Tobias had op aandringen van zijn reisgenoot Azarias, in werkelijkheid de aartsengel Rafaël, om Sara’s hand gevraagd bij haar vader Raguël, een verre verwant.
Het was Rafaël die Tobias had verteld hoe hij de boze geest kon verdrijven die
de kuisheid van Sara bewaakte en al zijn voorgangers had gedood: door het hart
en de lever van een onderweg gevangen vis te verbranden (Tobias 6:17). We zien
rechts het vuur waarop de beschermengel de ingewanden van de vis verbrandt en
waarvan de geur en rook de demon verjoeg. Deze boze geest, Asmodeus genaamd,
vluchtte weg, ‘tot diep in Egypte’ aldus de bijbel, achterna gezeten door Rafaël die
hem uiteindelijk kon overmeesteren en in de boeien slaan. We zien de aartsengel
bezig met het knevelen van de demon in de vorm van een draak. Hierop knielden
Tobias en Sara neer en dankten God in hun gebed. Daarna konden ze samen de
nacht doorbrengen in hun fraaie hemelbed, dat door vele engeltjes met bloemen
en maagdenpalm is bestrooid.
Het grote doek was ooit in twee delen geknipt die in 1996 weer aan elkaar zijn
gezet, ook al was er rechtsboven een strook van ongeveer vijftien centimeter verdwenen. Ook links en onderaan zijn enkele centimeters weg, maar wat er over is,
vormt nog steeds een indrukwekkend schilderij en een virtuoze getuigenis van
de manier waarop Steen een uiterst zeldzaam bijbels onderwerp in beeld wist te
brengen. Het was Martin die in 1926 als eerste wees op de invloed van een klein
schilderijtje op koper van de hand van Nicolaus Knupfer (1609-1655). In een nauw
verwante compositie is op dit 1654 gedateerde werk in het Centraal Museum te
Utrecht hetzelfde onderwerp uitgebeeld, De huwelijksnacht van Tobias en Sara
(inv.nr. 2397). Bredius’ grote concurrent als kenner van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw, Cornelis Hofstede de Groot, bedacht daarop enkele
jaren later dat de beide delen ooit samen één schilderij moeten hebben gevormd.
Bredius’ reactie hierop kennen we helaas niet. We weten dat hij in die jaren geen
vriend meer was van Hofstede de Groot. Bredius nam het hem kwalijk dat hij geld
vroeg voor zijn expertises – maar Hofstede de Groot was dan ook geen miljonair.
De in Leipzig geboren maar in Utrecht werkzame Knupfer was ooit door Jacob
Campo Weyerman in 1729 genoemd als eerste leermeester van Steen (p. 36 en
cat.nr. 7). Na de ontdekking van de relatie tussen beide schilderijen ontspon zich
meteen een discussie over hoe diepgaand Steen door Knupfer zou zijn beïnvloed,
met meer en minder vergaande conclusies. Tegenwoordig wordt Steens schilderij
gedateerd in de laatste jaren van zijn verblijf in Haarlem, circa 1668-1670. Dat de
kunstenaar het schilderijtje van Knupfer ergens heeft bestudeerd – op een veiling,
bij een handelaar of bij een verzamelaar – is vanwege de bijna identieke compositie evident. Gezien de jaren waarin beide werken zijn ontstaan, is ook meteen
duidelijk dat er hier van een meester-leerling verhouding geen sprake is. Steen
keek altijd goed om zich heen, wist wat zijn collega’s deden, kende veel prenten en
maakte daar gepast gebruik van binnen zijn eigen idioom.

Catalogus

105

106

Kennerschap – Bredius | Jan Steen en het Mauritshuis

De woede van Ahasverus (Esther 7: 6-8)
Doek
81,2 x 98,5 cm
Resten van de signatuur op de
pilaar rechts: JSteen
Stichting Bredius Genootschap,
Den Haag, schenking 2014

Herkomst
Dr. Goldsmidt, Frankfurt-am-Main; diens veiling, Parijs, 27 februari 1869, nr. 74;
graaf Félix-Nicolas [Mikolaj] Potocki (1845-1921), Parijs, vóór 1907; kunsthandel
P. de Boer, Amsterdam 1937; particuliere verzameling, Oostenrijk; veiling Wenen,
12 september 1957, nr. 106; veiling Londen (Christie’s), 16 juli 1970, nr. 177; veiling
Amsterdam (Paul Brandt), 14 november 1972, nr. 13; veiling Laren (Christie’s), 28 oktober 1975, nr. 274; particuliere verzameling, Gorinchem; veiling New York (Christie’s),
31 januari 1997, nr. 66; verworven door kunsthandel Douwes, Amsterdam; aldaar
aangekocht door een particuliere verzamelaar, die het schilderij in 2014 schonk aan
de Stichting Bredius Genootschap ter plaatsing in Museum Bredius.
Tentoonstelling
Van Jan Steen tot Jan Sluijters. De smaak van Douwes, Leeuwarden (Fries Museum)
1998, nr. 24.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 19; Bredius 1927, 29; A. Heppner, ‘The popular theatre
of the rederijkers in the work of Jan Steen and his contemporaries’, Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 3 (1939-40), 41-42; A. Tzeutschler Lurie, ’Jan Steen:
Esther, Ahasuerus and Haman’, Bulletin of the Cleveland Museum of Art 52 (1965), 95;
Kirschenbaum 1977, 19; Braun 1980, nr. 301; A. T. Lurie e.a., The Cleveland Museum
of Art. Catalogue of Paintings: Part Three. European Paintings of the 16th, 17th, and 18th
Centuries, Cleveland 1982, 275; B. Broos e.a., Hollandse Meesters uit Amerika, Den
Haag-Zwolle 1990, 430, afb. 2 als ‘Jan Steen (kopie naar?)’.
Ahasverus, Koning van Perzië, had Esther tot zijn koningin gekozen, niet wetend dat
zij joods was. Haman, de voornaamste adviseur van de koning, beraamde de uitroeiing
van alle joden en vaardigde daarvoor in de naam van de koning een decreet uit. Esther
ging daarop naar Ahasverus en nodigde hem en Haman uit voor een feestmaal. Tijdens
de maaltijd onthulde ze Hamans snode plan aan de koning die daarop in woede ontstak. Haman werd opgehangen aan de galg die hij voor zijn huis had laten oprichten
voor Mordechai, de trouwe joodse dienaar van de koning en de opvoeder van de koningin (Esther 7:1-10). De redding van het joodse volk door het optreden van Esther wordt
nog steeds gevierd met het Poerimfeest, vier weken voor Pesach (Pasen).
Met uitpuilende ogen is Ahasverus woedend opgestaan van de rijk gedekte tafel
met onder meer een pauwenpastei. De doodsbenauwde Haman kijkt verschrikt
weg. Koningin Esther is de kalmte zelf; een mooie ‘halo’ (zie cat.nr. 17) is te zien
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bij haar goudkleurige muiltje. Enkele hovelingen op de achtergrond tonen zich
ontsteld door de heftige reactie van de koning en lijken zich af te vragen wat er
nu precies gaande is. Boven het hoofd van Ahasverus heeft Steen midden in de
feestelijke decoratie een glazen bol geschilderd, een bekend vanitassymbool, ongetwijfeld met de bedoeling de ernstige morele implicaties van het schilderij te versterken. Ook de aanwezigheid van de nar rechts achter de pilaar valt op: hij kijkt
ons aan met opgeheven vinger alsof hij zeggen wil: let goed op wat hier gebeurt.
Steen zelf heeft de compositie herhaald op een iets kleiner doek dat zich nu
in het museum van Cleveland bevindt; dat schilderij is niet van een signatuur
voorzien en bovendien over een andere compositie heen geschilderd (Braun 1980,
nr. 300). Met kleine verschillen heeft hij de compositie aangepast: Hamans rechterarm heeft een andere, minder heftige positie gekregen en ook heeft deze uit
ontsteltenis een glazen roemer op de grond laten vallen die in stukken op de
voorgrond ligt, waarmee een extra vanitassymbool is toegevoegd. De grootste verandering is de plaatsing van de nar rechts. Op de versie in Cleveland is hij nu voor
de pilaar geplaatst, pal achter de jonge schenker.
Bredius beschreef beide versies in zijn monografie en gaf de voorkeur aan het stuk
dat toen bij Dreesmann was en nu in Cleveland. Ook over onze versie, toen bij de in
Parijs residerende Poolse graaf Potocki, had hij lovende woorden: het ‘is een herhaling van een fraaier exemplaar thans bij Dreesmann. De compositie is hier te veel
op elkaar gedrongen, het gebaar van Ahasverus wat theatraal, en Esther heeft weinig uitdrukking op haar gelaat. Maar onmiddellijk zal men een aantal interessante
details opmerken, die de meesterhand weer verraden. Zoo de knappe dienstmaagd
links, die de tinnen kan zo gracieus draagt en met groote belangstelling gadeslaat wat
er gebeurt. En de hevige ontsteltenis in Haman’s trekken en houding. De figuur van
Esther is hier ook veel fraaier geschilderd dan op het andere exemplaar’.
Gezien dit commentaar lijkt het wel alsof Bredius de beide exemplaren niet goed
uit elkaar heeft weten te houden: hij noemt juist ons grotere exemplaar met minder figuren als compositie ‘te veel op elkaar gedrongen’. In zijn tijd was er rechts
zelfs nog meer ruimte want de page met de gouden kan was toen geheel overschilderd. De knaap kwam pas tevoorschijn toen het schilderij na de dood van graaf
Potocki in de kunsthandel terecht kwam en gerestaureerd werd; deze figuur is dan
ook behoorlijk geretoucheerd. Het was ongetwijfeld de mindere conditie van ons
schilderij, die in navolging van Bredius, tot de conclusie leidde om het doek in
Cleveland als eerste versie te beschouwen en cat.nr. 15 als een herhaling of zelfs een
kopie. Ons schilderij kan heel goed de eerste versie zijn geweest; de signatuur en
de grotere afmetingen zijn hiervoor aanwijzingen, net als de kleine veranderingen
– in feite verbeteringen – die Steen op het doek in Cleveland heeft aangebracht: de
lege voorgrond rechts gevuld met het gebroken glas en vooral het naar voren halen
van de nar, wiens aanwezigheid daarmee een grotere relevantie krijgt.
De hele mise-en-scène van het schilderij is toneelmatig van opzet en daar hoort
een nar ook thuis: hij is een toneelfiguur die bij rederijkersspelen de moraal verkondigde. De hoofdrolspelers lijken op een toneel te zitten in een decor met gor-
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dijnen, zuilen en open coulissen. Ook de theatrale gebaren en de exotische kostumering dragen bij aan het effect van een toneelvoorstelling en het ziet er dus naar
uit dat Steen zich hier door de toneelpraktijk heeft laten inspireren. Het verhaal
van de hoogmoed van Haman die dankzij Esther ten val komt met de redding
van het joodse volk tot gevolg was in de zeventiende eeuw minstens drie keer onderwerp van een toneelstuk. Vooral het succesvolle Hester, oft Verlossing der Jooden
van Joannes Serwouters (Amsterdam 1659, tweede editie 1667) lijkt Steens bron te
zijn geweest. In het vijfde bedrijf van dit stuk spreekt Esther: ‘t Is Haman die ons
dus vermat om uyt te roeyen: Zoo moet men ’t godloos zaat tot aan den wortel
snoeyen. Dus spreekt hy ’t vonnis uyt eer dat men is verhoort.’ Waarop Ahasverus
woedend Haman toevoegt ‘Fy Haman, vloek nu vry de stont van uw geboort’. De
geheel ontdane Haman roept daarop uit: ‘Waar berg ik my; ik derf den Vorst niet
meer aanschouwen. Ai my; ik heb my zelf dit ongeval gebrouwen’. Men kan deze
tekst de drie protagonisten op het schilderij zo in de mond leggen.
Er zijn verschillende vroege vermeldingen van ‘De Maaltyd van Hester en
Haman door Jan Steen’ bekend, zoals in de boedel van Jan de Wijs in 1684 in
Amsterdam, of op de veiling van de nalatenschap van burgemeester Willem Six in
mei 1734, eveneens in Amsterdam. Er werden hierbij nooit afmetingen vermeld.
Steen heeft het thema verschillende keren behandeld, onder andere op de grootste
en meest dramatische versie in Birmingham (Amsterdam 1996, nr. 44), een schilderij dat Weyerman meer dan eens lovend heeft beschreven. Het is daarom niet
mogelijk een van deze vroege vermeldingen aan cat.nr. 15 te verbinden.
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Paar in een hemelbed
Paneel
49 x 39,5 cm
Gesigneerd linksonder: JSteen
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 113-1946

Herkomst
Veiling Londen (Blackwood), 1755 [z.d.], nr. [B] 47 A Man putting his Mistress to
bed; veiling Londen (Blackwood), 1757 [z.d.], nr. [B] 58 A Man pulling a Woman
to bed; veiling Rotterdam, 27 april 1713, nr. 5 Het oplichten van het Hembt; veiling
Baron de Beurnonville, Parijs, 3 juni 1884, nr. 312 (Ffr 1090 aan Bourgeois); kunsthandel François Kleinberger, Parijs; daar aangekocht door Abraham Bredius, vóór
1898; in 1922 overgegaan naar het Museum Bredius.
Tentoonstelling
Jan Steen schilder en verteller, Washington (National Gallery of Art) & Amsterdam
(Rijksmuseum) 1996, nr. 35 (tekst Wouter Kloek).
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 829; Kronig 1917, 448; G. Knuttel, Museum Bredius.
Gids met beknopten catalogus van de schilderijen en teekeningen, Den Haag 1926,
31-32; Bredius 1927, 24; De Vries, 1992, 40-42; Braun 1980, nr. 322; O. Ydema,
Carpets and their datings in Netherlandish paintings 1540-1700, Zutphen 1991, 188
nr. 845; Blankert 1991, nr. 158; Amsterdam 1996, 219-221; Westermann 1997, 53; I.
Montijn, Tussen stro en veren: het bed in het Nederlandse interieur, Wormer 2006,
31; A. van Suchtelen, Jan Steen in het Mauritshuis, Zwolle 2011, 11.
Bredius heeft nooit één woord gewijd aan het Paar in een hemelbed, ook al was
het een van de eerste schilderijen van Steen die hij kocht voor zijn collectie. Hij
heeft het ook nooit ingezonden naar een expositie, maar wel was het sinds 1922
te zien in zijn als museum ingerichte huis aan de Prinsegracht; met drie andere
werken van Steen hing het in de Gele Kamer. Het was waarschijnlijk om redenen
van discretie, want zo expliciet als hier komen de voorbereidingen van de bijslaap
welhaast nooit op een schilderij in beeld – als het tenminste geen antieke goden
betreft. Pas wie aandachtig Bredius’ monografie over Steen bestudeert komt erachter dat hij wel degelijk, maar in hele bedekte termen, aan dit stuk in zijn verzameling heeft gerefereerd: ‘en waar hij [=Steen], een echte zeventiend’eeuwer, wel eens
langs de grenzen der ‘welvoegelijkheid’ gaat, laat ons dan toch niet vergeten, dat
men in die dagen zoo heel anders dacht, en hoe plat onze dichters en schrijvers
soms voor de dag kwamen’. Bij Steen, aldus de verzamelaar, ‘bleef het kunstwerk
een kunstwerk: nooit werd het bij hem pornographie’.
We zien hoe een man in een hemelbed ligt, slaapmuts op en onderhemd geopend, zich verheugend op het komende samenzijn met een iets jongere vrouw
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die in haar onderkleding van de stoel op het bed stapt. Ook zij heeft er zin in.
Uit wellust heeft de man haar onderjurk al vastgegrepen. De rest van de kleding
van de vrouw – een met wit bont afgezet jakje, een rood keurslijfje, een blauwroze changeant satijnen rok – ligt op de stoel en geven aan dat zij dure kleding
draagt maar ook van lichte zeden is: voor elke tijdgenoot was de boodschap van
haar rode kousen duidelijk. Rechtsonder bekijkt een klein kooiker hondje met
een elegant rood strikje om de hals wat er gaande is. Het stilleven linksonder
met vuurtest, drankfles en de kamerpot met het pijpje op de rand, liet ook weinig aan de verbeelding over, want ook in die dagen werd ‘pijp’ als benaming voor
het mannelijk lid gebruikt; ‘in zijn pijp kruipen’ betekende ‘naar bed gaan’ en
pijpedansen was, net als vogelen (zie cat.nr. 17), een eufemisme voor geslachtsgemeenschap.
In Knuttels in 1926 uitgegeven gidsje voor het museum werd de voorstelling begrijpelijkerwijs ‘ondeugend’ gevonden, waarbij werd opgemerkt dat de
vrouw uit het bed klimt terwijl de man tracht haar tegen te houden. Knuttel
had niets dan lof: ‘Men bewondere de fijne karakteriseering van de figuren, de
mooie vlotte, maar toch precies uitdrukkende schilderwijze en vooral de rijke
en smaakvol gegroepeerde kleuren. Het kostlijkst fragment daarvan is wel de
hoop kleeren, liggend over de leuning van de stoel’. Kloek dateerde het schilderij voorzichtig circa 1671 en het is daarmee ontstaan na de terugkeer van de
kunstenaar in Leiden.
Het hoge hemelbed met zijn rijke draperieën en decoratie maar vooral de monumentale gebeeldhouwde schouw op de achtergrond rechts maken duidelijk
dat de oude titel van het schilderij, Paar in een slaapvertrek, hier niet van toepassing is. Losstaande hemelbedden waren in de zeventiende eeuw de meest aanzienlijke meubelen in huis en werden ledikant genoemd. Zij waren kostbaar en
stonden op de bel-etage van het woonhuis in vertrekken die voor representatie
waren bedoeld: een hemelbed verleende status aan zijn eigenaar. Pas in de laatste
decennia van de zeventiende eeuw verhuisden de hemelbedden uit het salet naar
een slaap- of kraamkamer een etage hoger, maar dat is hier nog niet het geval.
Uit de aanwezigheid van een Perzisch tapijt uit circa 1660 dat kort voor het
ontstaan van het schilderij in Holland was geïmporteerd blijkt dat Jan Steen een
grote belangstelling had voor luxe artikelen van decoratieve kunst. Zo zijn op
zijn schilderijen vaak fraaie voorbeelden te vinden van wat de faience producenten in Delft te bieden hadden. Ook recent door de Verenigde Oost-Indische
Compagnie ingevoerde Indische sitsen, grote kleurrijk gedecoreerde doeken,
kwamen in het laatste decennium van zijn activiteit meer dan eens in zijn composities te pas.
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Verliefd paar in landschap
Doek
63 x 78 cm
Gesigneerd rechtsonder: JSteen
Particuliere verzameling

Herkomst
Veiling Herman ten Kate, Amsterdam, 10 juni 1801, nr. 147 (ƒ205 aan makelaar
Pruyssenaar); (?) veiling Sir Simon Clarke & George Hibbert, Londen (Christie’s),
14 mei 1802, nr. 37; Hugh A.J. Munro of Novar (1797-1864), Novar House,
Schotland, en Mayfair, Londen; diens veiling, Londen (Christie’s), 1 juni 1878,
nr. 106; Paul Demidoff, Prins van San Donato, Florence; diens veiling, Florence,
15 maart 1880, nr. 1073; Pierre d’Halluin, België; veiling Londen (Christie’s), 29
juni 1973, nr. 90; veiling Londen (Christie’s), 11 juli 1980, nr. 48; veiling Londen
(Christie’s), 10 juli 1981, nr. 82; particuliere verzameling.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 815; Braun 1980, nr. 238; Amsterdam 1996, 215 (tekst
Wouter Kloek).
Een jong stelletje ligt op het gras van een groen heuveltje aan de voet van een
dikke eik waarachter nog een hooimijt is te zien. Als een coulisse staat links meer
geboomte dat een schaduw werpt op de voorgrond. De jongeman draagt een rode
baret en buigt zich voorover naar het meisje met een blokfluit in de linkerhand.
Zij leunt achterover; haar omslagdoek is afgezakt en ligt nu over haar schoot. In
haar linkerhand houdt zij een touwtje, waaraan een vogeltje vastgebonden zat dat
nu wegvliegt. Met haar rechter houdt ze losjes het tenen vogelkooitje vast. Op de
achtergrond steekt een voluit lachend jongetje een afgeplukte roos in de lucht,
waar enkele blaadjes vanaf dwarrelen. Ongetwijfeld gaat het jonge stel minnekozen, waarbij het meisje haar maagdelijkheid – gesymboliseerd door het vogeltje
– gaat verliezen. In de zeventiende eeuw was ‘vogelen’ het equivalent van copuleren en het meisje geeft met haar joyeuze gebaar aan zich willens en wetens in het
avontuur te storten. Tot voor kort was het Verliefde paar nog in gezelschap van een
pendant De duiventil en terecht heeft Braun er op gewezen dat ze samen met het
Stoeiende paar in Museum de Lakenhal te Leiden een serie hebben gevormd, die
nog in 1801 bij elkaar was en waarop de vorderingen in de liefde tussen de jongen
en het meisje zijn verbeeld (zie inleiding met afbeeldingen 8 en 9).
De technisch vaardige Steen kon het penseel op verschillende manieren hanteren, van zorgvuldig tot breed, afhankelijk van de drager en van het formaat. Het
Verliefde paar heeft hij met een vrij brede en losse toets geborsteld. Het eikenloof
bijvoorbeeld is zeer goed getroffen, met korte en losse verftoetsjes die alle kanten op gaan. Een vlotte en snelle werkwijze is ook toegepast bij het meer ronde,
zilvergroene blad van de ratelpopulier links. Zorgvuldiger is het vogelkooitje ge-
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schilderd, met witte hoogsels daar waar het licht gereflecteerd wordt. Steens snelle
manier van werken blijkt ook uit de wijze waarop hij hier de warme beige grondering van de boom laat doorschijnen in de bast van de eik. Steen had aan een
paar verflagen genoeg om een maximum aan kleur en toon te bereiken. Hij schilderde meestal van achteren naar voren; hij begon met de achtergrond en werkte
zo door naar de voorgrond, waarbij de figuren op de voorgrond van begin af aan
waren uitgespaard. Op het laatst schilderde hij dan de figuren op de voorgrond,
in dit geval het meisje en de jongen, daarbij echter nooit volledig de uitgespaarde
ruimte benuttend. Die ‘restruimte’ tussen figuren en achtergrond moest ook weer
worden ingevuld, wat resulteerde in een soort ‘halo’s’ omdat de verf daar anders
is opgebouwd en dus ook anders reageerde op de invloeden van tijd en klimaat.
Dergelijke halo’s zijn duidelijk te zien bij de voeten van het meisje en bij haar rechterarm. Het is typerend voor Steens techniek en maakt zijn eigenhandige werken
direct herkenbaar voor wie er op let.
Tot nu toe is steeds aangenomen dat Steen zijn serie van drie schilderijen vervaardigde tijdens zijn verblijf in Haarlem, al meende de ene kenner dat ze daar in
de eerste jaren moesten zijn ontstaan, terwijl de andere juist een datering enkele
jaren later aannemelijk achtte, omstreeks 1664-1668. De Steen-tentoonstelling in
1996 bracht aanzienlijk meer duidelijkheid in de vraag hoe Steens werk gedateerd
zou moeten worden. Terecht plaatste Kloek de serie in de tijd dat Steen weer terug
was in Leiden, de jaren zeventig. De pastelachtige kleuren van de kleding van het
verliefde paar zijn hiervoor de belangrijkste aanwijzing. Gezien de grote stilistische
overeenkomsten met het Vrolijk gezelschap op een terras in New York (Amsterdam
1996, nr. 48) mag ook dit doek circa 1673-1675 worden gedateerd.
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Het Spaanse bruidje
Doek
110,5 x 82 cm
Gesigneerd op het stenen opstapje op de voorgrond: JSteen f
Particuliere verzameling

Herkomst
Gravin Van der Burgh, Brussel, vóór 1926; veiling Den Haag (Kunstzaal Kleykamp),
11 oktober 1927, nr. 39; gravin Paul de Liedekercke, née d’Oultremont, Brussel
1929; kunsthandel Douwes, Amsterdam c. 1929-c. 1936; Willem J.R. Dreesmann
(1885-1954), Amsterdam; diens veiling, Amsterdam (Frederik Muller), 22 maart
1960, nr. 14; particuliere verzameling.
Tentoonstellingen
Dutch Art, Londen (Royal Academy) 1929, nr. 253; Tentoonstelling van Oude Kunst
uit het bezit van den internationalen handel, Amsterdam (Rijksmuseum) 1936,
nr. 153; Jan Steen, Den Haag (Mauritshuis) 1958, nr. 54; Tentoonstelling van Oude
Meesters, Rotterdam (Kunstzaal D. Vaarties) 1961, nr. 32.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, nr. 484b; Bredius 1927, 53-54; A. Heppner, ‘The popular
theatre of the rederijkers in the work of Jan Steen and his contemporaries’, Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes 3 (1939-40), 44-45; S.J. Gudlaugsson, De
komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten, Den Haag 1945, 35, 37; Braun 1980,
nr. 326; I. Gaskell, The Thyssen-Bornemisza collection. Seventeenth-century Dutch
and Flemish painting, Londen 1989, 221; O. Ydema, Carpets and their datings in
Netherlandish paintings 1540-1700, Zutphen 1991, 188 nr. 847; W. Kloek, Jan Steen
(1626-1679), Zwolle-Amsterdam 2005, 57.
Op de binnenplaats van een hoog gebouw heet een jongeman met een elegant gebaar
zijn bruid en haar gevolg welkom om aan de feestmaaltijd te beginnen. Hij draagt
een heel rijk maar oudmodisch kostuum. De bruid is in het wit gekleed en ze heeft
een bloemenkrans op het hoofd en loshangend haar als symbool van maagdelijkheid.
Ze is vergezeld van haar ouders, in sober zwart gekleed, en achter haar loopt een
vrouw met een huik op het hoofd als chaperonne. Achter dit groepje probeert een
man met een hellebaard en een stok de al te opdringerige toeschouwers op afstand te
houden. Rechts strooit een meisje bloemen op het pad van de bruid, terzijde gestaan
door een klein meisje met bloemetjes in het haar en een mandje met floraal strooigoed in de handen. Beide meisjes zijn ware blikvangers: fraai van coloriet en met een
fijn penseel gedaan. Links van dit groepje knielt een meisje neer bij een andere mand
met bloemen. Rechts van de meisjes staan enkele toeschouwers, waaronder een man
met een Spaanse snor, en komt een bakkersjongen aangelopen met een schort voor
en een wafelijzer over de schouder. De bruidegom wordt vergezeld door twee heren
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in zwart kostuum van ouderwetse snit, enkele monniken, waarvan er een schijnheilig de handen tezamen gevouwen heeft, en een pelgrim met Jacobsschelpen op zijn
hoed en mantel gespeld als herinnering aan – of veinzend te zijn geweest op – een
bedevaart naar Santiago de Compostella. Zij staan onder een balkon waarop enkele
toeschouwers staan, waaronder een man met een stuk papier in de hand die wellicht
op de muziek van het grote orkest links van hem de bruid een welkomst serenade
brengt. De gaanderij van de musici is versierd met een kostbaar Perzisch tapijt. Links
op de voorgrond staat nog een nieuwsgierige eierboer en zit een vrouw op de grond.
De stemming is feestelijk en uitgelaten.
Uiteraard kende Bredius dit schilderij: ‘Op het stuk, oudtijds bekend als ‘het
Spaansche Bruidje’, in de verzameling van Graaf van der Burcht [sic] te Brussel,
heeft de zeer hoofsche bruidegom een mantel omgeslagen, met de Calatravaorde
versierd. Die heeren komen uit hun soms zeer pronkvolle woning, waar […] een
heel orkest musiceert, op een balcon onder hooge bogen, waarvan een kostbaar
tapijt neerhangt. Op een tweede balcon zangers, vrienden en gasten. Bloemen worden gestrooid vóór de bruid, een man met hellebaard en stok weert de te groote
belangstelling van de talrijke opdringende nieuwsgierigen’. Al in mei 1709 werd dit
of een verwant schilderij met de populaire titel ’t Spaens Bruydtje, van Jan Steen, zyn
beste zoort aangeduid, waarschijnlijk om de Spaanse associaties met de komische
personages en de theatrale, ouderwetse kostuums. De mantel van de bruidegom op
ons schilderij was overigens gesierd met een Maltezer Kruis en niet met het wapen
van de Spaanse Orde van Calatrava, zoals Bredius meende. Hiervan resteert nu
maar weinig, want bij een restauratie na de Dreesmann-veiling verdween het schielijk. De aanwezigheid van de monniken en de pelgrim, net als de voor Holland
weinig realistisch ogende architectuur met een doorzicht naar een koepelkerk, zorgen niettemin voor een beduidend zuidelijke ambiance.
Samen met dit schilderij besprak Bredius in zijn monografie nog twee andere
versies, de 1653 gedateerde Dorpsbruiloft, nu in Rotterdam (Amsterdam 1996, nr.
6), en een iets latere versie, nu in Madrid (Braun 1980, nr. 41): ‘op alle drie stukken is de bruid bedeesd en beschaamd, in het wit gekleed met een bruidskrans
op het hoofd. Het zijn prachtige schilderijen, vol licht, beweging, leven, met veel
‘bijwerk’, aardige figuren, geestige trekjes, die den aandachtigen beschouwer steeds
weer wat nieuws doen ontdekken’.
Het is opvallend hoe de kunstenaar hier voor zijn compositie teruggrijpt op de genoemde oudere versies. Op het stuk uit 1653 bijvoorbeeld zien we een nauw verwante
opstelling van de ontmoeting tussen bruid en bruidegom, alleen dan in spiegelbeeld.
Daarop is ook een bijna identiek bloemen strooiend meisje te zien én de man met de
stok; naar verhouding is dit meisje overigens te groot weergegeven. In zijn welhaast
onmogelijke architectuur is het doek nauw verwant aan de Huwelijksscène in Madrid,
waarop het balkon boven de ingang van de feestzaal voorkomt. Steen heeft dat op
cat.nr. 18 nog overtroffen door de toevoeging van de hoge gaanderij. Het teruggrijpen op ouder werk maakt al duidelijk dat dit doek in de laatste periode van Steens
werkzaamheid is ontstaan, de jaren zeventig in Leiden. Met zijn overladen compo-
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‘Wie een varken is, moet in het kot’
Doek
86 x 72 cm
Gesigneerd rechtsonder: JSteen
Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis
(Legaat Abraham Bredius, 1946),
Den Haag, inv.nr. 736
Te zien in het Mauritshuis

Herkomst
Gerardus Vogel, Rotterdam; diens veiling 3 juli 1755, nr. 30; veiling Pieter Fouquet,
Londen 10 februari 1773, 2de dag, nr. 33 The vice of drunkenness ridiculed, this picture is painted with spirit, and abounds with humour and satyr [sic], c. 84 x 69
cm; Henry Doetsch, Londen (daar in 1893 gezien door Bredius); diens veiling,
Londen, 22 juni 1895, nr. 428 (voor £52 aan Murray voor Bredius); in 1898 gedocumenteerd in zijn collectie en in 1911 in bruikleen gegeven aan het Mauritshuis;
gelegateerd in 1946.
Tentoonstellingen
Rembrandt-Hulde, Leiden (Gemeentemuseum) 1906, nr. 58; Catalogue of a Loan
Exhibition of Pictures by Jan Steen, Londen (Dowdeswell Galleries) 1909, nr. 39; Jan
Steen, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1926, nr. 27; Bredius, Rembrandt
en het Mauritshuis!!! Een eigenzinnig directeur verzamelt, Den Haag (Mauritshuis)
1991, nr. 21 (tekst Josefine Leistra).
Keuze uit de literatuur
A. Bredius, ‘De veiling Doetsch’, De Nederlandsche Spectator 1895, 224; Hofstede
de Groot 1907, nr. 753; Bredius 1907, 13, 16; Martin 1909, 166; W. Martin, ‘Studien
zu Jan Steen anlässlich der Ausstellung seiner Werke in London’, Monatshefte für
Kunstwissenschaft 3 (1910), 183, 188; Kronig 1917, 449; Bredius 1927, 24, 63-64; De
Groot 1952, 92-93, 110, 127, 160, 167; De Vries 1976, 17; De Vries 1977, 69; Braun 1980,
nr. 362; L. de Vries, Jan Steen Prinsjesdag, Bloemendaal 1992, 40; Amsterdam 1996,
54-55; Westermann 1997, 98; W. Kloek, Een huishouden van Jan Steen, Hilversum
1998, 47; A. van Suchtelen, Jan Steen in het Mauritshuis, Zwolle 2011, 64.
‘Répugnant. Om nooit te koopen!’ noteerde een verbolgen Frits Lugt na het zien
van dit schilderij op de Rembrandt-tentoonstelling in 1906 (zie cat.nr. 6). Abraham
Bredius daarentegen vond het ‘alleraardigst’ toen hij het werk in 1893 had bestudeerd bij een bezoek aan de verzamelaar Doetsch in Londen en er voor zichzelf een
aardige beschrijving van gaf: ‘un charmant J. Steen, une femme ivre, les seins nus,
soutenne par un homme riant et des femmes et près d’eux un homme jouant du
violon et un groupe de spectateurs étonnés ou riant, au premier plan un garçon lui
offrant un pot en terre cuite rouge pour se soulager’ (Archief Museum Bredius).
Het werk had indruk gemaakt want twee jaar later kocht hij het aan – voor een
luttel bedrag – en gaf het in 1911 in bruikleen aan het Mauritshuis; daar werd het
na jaren een van de meest populaire schilderijen van het museum.
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Bredius besprak het uiteraard in 1927 wat uitgebreider: ‘Een jong paar, dat behoorlijk zijn dorst gelescht heeft en door de vrolijkheid heen is, brengt een oudere,
zwaar beschonken vrouw thuis. Een vedelaar speelt er lachend een deuntje bij,
terwijl een oude vrouw medehelpt de waggelende te steunen. Een jongen die ze tegemoet komt drijft op drastische wijze den spot met de ongelukkige en een schaar
toeschouwer, oud en jong, schijnt haar uit te jouwen. Rechts uit het venster van
een huis zingt een man een liedje. Het eenige fatsoenlijke wezen op deze schilderij
lijkt het varken, rechts in zijn kot. Het is alsof het wil protesteren tegen zooveel
‘zwijnerij’. Op dit schilderij zelf komt de blik van dit dier veel duidelijker uit. Een
ander varken besnuffelt een op den grond liggend dronkaard. Ook als compositie
is dit een zeer belangwekkend werk. De kleur is warm bruin als hoofdtoon’.
Het schilderij stond lange tijd bekend als De dronken vrouw, totdat Lyckle de
Vries ontdekte dat hier een oud spreekwoord is uitgebeeld waarvoor het door
Bredius zo geprezen zwijn de clavis interpretandi vormt: ‘wie een varken is, moet
in het kot’. Dit spreekwoord, onder andere bekend uit het in 1632 in Den Haag
voor het eerst verschenen en door Adriaen van de Venne geïllustreerde Spiegel
van den ouden ende nieuwen tijdt van Jacob Cats, werd al in de zestiende eeuw
door Pieter Bruegel in beeld gebracht, later gevolgd door zijn gelijknamige zoon
en door Maarten van Cleve. Het was Johannes Wierix die Bruegels ontwerp in
1568 in prent bracht, een burijngravure, waarna enkele zeventiende-eeuwse kopieën, onder andere door Claes Jansz Visscher, volgden. Naast Steen nam ook
de in Amsterdam werkzame Pieter Quast (c. 1605-1647) de prent van Wierix als
uitgangspunt, zodat de hier door Steen gebruikte beeldtaal voor kunstliefhebbers
weinig geheimen zal hebben gehad.
Bij de dood van Abraham Bredius in 1946 werden de drie schilderijen van Jan
Steen die tot dan toe een bruikleen aan het Mauritshuis waren geweest (zie ook
cat.nrs. 1 en 3) aan die instelling gelegateerd, samen met al zijn andere bruiklenen,
waaronder zeven schilderijen van Rembrandt. Tevens werd echter bij testament
bepaald dat het museum die werken nooit mocht uitlenen. Dit is de reden dat die
schilderijen nooit op tentoonstellingen buiten het Mauritshuis kunnen worden
getoond. Ook voor zijn eigen Museum Bredius maakte de legator geen uitzondering.
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Rederijkers
Negentiende-eeuwse kopie naar
Jan Steen
Paneel
63 x 47 cm.
Museum Bredius, Den Haag,
inv.nr. 110-1946

Herkomst
‘Een zwartgallig oud heertje’ volgens zeggen van Bredius; in 1907 in zijn collectie
gedocumenteerd; in 1922 overgegaan naar het Museum Bredius.
Tentoonstellingen
Catalogue of a Loan Exhibition of Pictures by Jan Steen, Londen (Dowdeswell
Galleries) 1909, nr. 40; Oude Kunst en Oude Kunstnijverheid, Den Haag (voormalig
Rijksarchiefgebouw) 1909, nr. 214a; Oude schilderijen bijeengebracht uit de verzamelingen van Dr. A. Bredius en J.O. Kronig, Den Haag (Kunstzaal Kleykamp) 1915, nr. 23.
Keuze uit de literatuur
Hofstede de Groot 1907, bij nr. 234; Bredius 1907, 14; A. Bredius, recensie van
Hofstede de Groot 1907, Repertorium für Kunstwissenschaft 31 (1908), 84; Martin
1909, 164; C. Harms Tiepen, Interview met merkwaardige personen van onzen tijd:
Dr. A. Bredius over schilderijen-onderzoek en museumbeheer, Amsterdam 1913, 47;
Th. von Frimmel, Studien und Skizzen zur Gemäldekunde, deel 1, Wien 1913, 35,
62; Bredius 1927, 74-75; A. Heppner, ‘The popular theatre of the rederijkers in the
work of Jan Steen and his contemporaries’, Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes 3 (1939-40), 30; Braun 1980, nr. 218a; P. Sutton, ‘Jan Steen. Comedy and
Admonition’, Philadelphia Museum of Art Bulletin 78 (1982-83) nrs. 337-338, 28;
Blankert 1991, nr. 160.
In zijn Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt van februari 1747 laat Campo
Weyerman Jan Steen in gesprek gaan met Peter Paul Rubens. Hij recycleerde toen
een anekdote die hij eerder al in zijn Levens-beschryvingen uit 1729 over de schilder
had verteld. Steen ging prat op zijn grote vaardigheid en vertelde Rubens over
een weddenschap die hij eens met Frans van Mieris was aangegaan ‘wie het allereerst een doekje van een zekere bepaalde grootte, zou beschilderen in de minste
tyd. […] Zo ras waren wy niet gescheiden, of ik nam een doekje by ’t hoofd,
waarop ik drie Rederykers schilderde die uit een venster lagen te zingen op een
Boerenkermis. Dit stukje had ik in die yver zo geestig geordonneert, en zo konstig
geschildert, dat het een mirakel scheen aan de Konstkenners, hoe het doenlyk was
om binnen dat eng bestek des tydts die zaak te voltooien; want ik had het al volkomen gedaan en afgemaakt vóór dezelven Middag. Mieris bekende zyn verlies’.
In zijn monografie refereerde Bredius aan Weyermans verhaal als hij De rederijkers beschrijft: ‘Ik meen dit stukje te herkennen in de afgebeelde groep in het
Bredius-Museum, die met een Hals-achtige breedte van toets en brio is gebor-
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steld. Wij zien drie Rederijkers, waarvan de middelste, een grappenmaker met
een krans op het hoofd, uit een muziekblad zingt. Het lied is helaas onleesbaar
gemaakt. Maar onderaan op een bordje, dat aan de balustrade hangt, waarachter
de rederijkers zich bevinden: In liefde verwarmt. Heel achter in het midden nog
een vierde persoon. Rechts Jan Steen zelf, heerlijk lachend, met een dieproode
muts op het hoofd, links een man met een hoogen hoed op en een pen achter
het oor. Tweemaal schijnt Jan Steen dit stuk, vergroot, herhaald te hebben. Het
eene, gemerkt, bevindt zich thans te München […]. Het ander behoort den Heer
A. Philips te Eindhoven […]. Ik vermoed, dat de Rederijkers, die voor de schets
model zaten, Steen verzochten het stuk voor hen in het groot te copieeren.’
In zijn lijst van werken van Jan Steen uit 1907 had Hofstede de Groot het paneel van Bredius als kopie vermeld naar het grotere doek in München. Bredius
kwam in een bespreking ervan op voor de eigenhandigheid van zijn schilderij
en hij werd daarin later door enkele collega’s gevolgd. Pas een recente restauratie
waarbij veel vuil en donkere vernis werd verwijderd heeft voor altijd duidelijk
gemaakt dat het werk in de negentiende eeuw werd geschilderd. Bredius had het
mis. Tegenwoordig gelooft ook niemand meer in de echtheid van de andere versies
van De rederijkers. Nog in 1959 had het doek uit München deel uitgemaakt van de
grote Steen-tentoonstelling in het Mauritshuis, waarbij in de catalogus ervan het
Bredius-stuk als ‘variant’ werd aangeduid.
Bredius had het schilderij gevonden bij ‘een zwartgallig oud heertje dat het vroeger voor zijn bed had hangen. “Zie je” – zei dat oud heertje – als ik bij mijn ontwaken die schaterende kop van Jan Steen zie, dan raak ik pas goed in mijn humeur!”
Deze aardigheid zal zeker een rol hebben gespeeld om in de eigenhandigheid van
zijn schilderij te blijven geloven. Bovendien moeten wij bedenken dat de eerste
belangrijke vondst van Bredius – de ontdekking die hem als kunstkenner op de
kaart zette – de vlot en breed geschilderde Twee lachende jongens van Frans Hals
was, die hij in het Hofje van Aerden in Leerdam had aangetroffen (afb. 1 op p. 25).
Hij publiceerde die vondst in 1879 en daarna werd Hals met Rembrandt en Steen
een van zijn favoriete kunstenaars. Een schilderij van Jan Steen waarin de brede
kwast van Frans Hals zijn sporen had nagelaten, daarvoor moest Bredius toch elke
reserve laten varen…
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