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 Agnes Schreiner 
 
Recht-spieghel  
 
 
 
Onlangs is op een veiling in Londen een schilderij opgedoken, dat voor het 
moment naar Nederland is teruggekeerd, - als het hier ooit geschilderd is, 
tenminste. Het staat op naam van Egbert van Heemskerck die in 1634 of 
1635 in Haarlem is geboren en in 1665 nog in Nederland werd 
gesignaleerd. Maar in 1687 heeft de schilder een werk gesigneerd waarop 
het stadhuis van Oxford is afgebeeld en in 1690 vermelde hij bij zijn 
signatuur de stad Londen, alwaar hij in 1704 overleed.1 Het schilderij stelt 
een voorgeleiding voor van twee personages ten overstaan van een of 
andere magistraat. De vier zeventiende eeuwse rechtbankscènes, die we 
dankzij onze documentatiecentra2  kennen en die alle op naam van (de oude 
of jonge) Egbert van Heemskerck staan, zijn met dit schilderij uitgebreid tot 
een reeks van vijf. Het is meteen als rechtbankscène herkenbaar want het 
toont de Roede van Justitie die een rechtszitting begeleidt. Deze stekelige 
tak in de hand van de schout of zijn dienaar (we vinden hem ook wel eens, 
zoals bij schilderijen van Cornelis Troost, in de muur gestoken of in een 
vaas die op de schoorsteenmantel prijkt) is door de bijna manshoge lengte 
karakteristiek voor de rechtspraak in de noordelijke en zuidelijke lage 
landen.3 Bij deze roede moet men niet aan een straf- of pijnigingswerktuig 
denken, als zou er een geselroede of een bos garden à la die van Zwarte Piet 
mee bedoeld zijn. De Roede van Justitie is een enkele essetak, die een 
tekenend silhouet heeft, een staf met vele kronkels. Volgens de zestiende 
eeuwse iconografie van Cesare Ripa wordt een rechter (Giudice) afgebeeld 
met een staf die de rechtsmacht vertegenwoordigt, waaromheen een slang 
zich als het ware omhoog kronkelt: een teken van voorzichtigheid 
                         
1 Deze Egbert geboren in 1634 of 1635 wordt in Benezit (II 574/5) en Immerzeel (II 24) 
de jonge genoemd naast de oude Egbert van Heemskerck (1610-1680). Andere 
naslagwerken (o.a. Thieme-Becker XVI 226; Von Wurzbach I 658) spreken van Egbert I 
van Heemskerck (1634/5-1704) naast Egbert II die in 1744 gestorven zou zijn, geboren 
overigens in 1645 (ook bij Weyerman 1769: IV 344). Ten aanzien van Egbert I baseert 
men zich op de gegevens die door Abraham Bredius boven water zijn gehaald (Oud 
Holland, 1925: 111-114). Saxl veronderstelt dat de schilder al in 1678 in Engeland bekend 
is, zie F. Saxl (1943) The Quakers’ meeting. VI Journal of the Warburg and Courtauld 
Institute 214-216, noot 1. 
2 De Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie is bij de meesten wel bekend. 
Minder bekend is het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie onder 
leiding van mevrouw M.A. Becker-Moerlands. Met haar heb ik veel ideeën en informatie 
kunnen uitwisselen. Het centrum, dat onder de Koninklijke Bibliotheek valt, is gevestigd 
in Amsterdam bij de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. 
3 De Oostenrijkse hoogleraar Gernot Kocher, specialist in de rechtsiconografie, 
ondersteunt blijkens zijn voordracht van 24 september 1993 - tijdens zijn bezoek aan 
Nederland - deze observatie. 
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(Prudenza). Oordeel, maar wees voorzichtig als de slangen. (Deze uitleg 
die op het silhouet van de Roede van Justitie wijst, werd door mij eerder 
gepresenteerd in de tentoonstelling In de ban van het recht in het 
Amsterdams Historisch Museum, zomer 1991. Een tekening uit 1625, 
waarop een processie van gerechtsboden uit Delft staat afgebeeld, steunt 
deze lezing.4) 
 
Het bekendste schilderij uit de reeks van vijf bevindt zich in de collectie 
van het Royal Museum of Fine Arts in Kopenhagen. De rechtbank 
afgebeeld op dit schilderij telt negen magistraten (twee staand, de rest 
gezeten waarvan er één duidelijk het hoogste troont). Op een hogergelegen 
bordes, een soort opkamer of balkon achter de rechters staat de schouts- of 
gerechtsdienaar met de Roede, een figuur die zonder meer uit de 
Nachtwacht van Rembrandt zou kunnen zijn gelopen. Naast hem is de 
secretaris afgebeeld. Deze secretaris staat aan een lessenaar papieren te 
bestuderen, diens dienaar (een klerk met een zogenaamde molensteenkraag 
en met een papierrol in de hand) houdt leden van de rechtbank in de gaten. 
Gerechtsdienaren met hellebaard weren het publiek dat het tafereel omlijst. 
Door de deur naar buiten zien we in de verte het zogenaamde gerecht (de 
galg en dergelijke) in de open lucht opgesteld.  
 De centrale scène die door het clair-obscur wordt geaccentueerd, 
bestaat uit een geknielde gevangene, het bovenlijf ontbloot, de handen 
gevouwen en bij de polsen geboeid. Hij wordt geflankeerd door een staande 
figuur die de handen eveneens gevouwen heeft. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om een tweede gevangene en niet om een gerechtsdienaar.5 Het licht dat 
links vooraan bij gloeiende kolen begint en het felst oplicht op het ontblote 
bovenlijf, trekt een diagonale lijn naar rechts, waar het op de houten 
lambrizering valt. Daar vormt het een stralende cirkel met in het hart... 
niets, eigenlijk. Niemand wordt door deze lichtbundel in het zonnetje gezet. 
Het oog van de beschouwer wordt naar een lege plek op de wand 
gedirigeerd. Maar door de plotselinge stilstand wordt de blik 
geïntensiveerd. De beschouwer wordt meer dan ontvankelijk voor de actie 
die eromheen is gegroepeerd: het spreekgebaar van een der zittende 
schepenen, de hand op het hart van de voorzitter, het voorlezen of 
bestuderen van het vonnis, of van de aanklacht - waarom eigenlijk niet? De 
blik langs de cirkel van gebaren draait weer het doek in door de papierrol 
van de klerk. Het is alsof het onbeslist is, alles nog in volle gang. Een 
mooie ‘action painting’ uit de school van Rembrandt zou mijn kwalificatie 
van dit Kopenhaagse schilderij zijn.  
 
Het schilderij van Kopenhagen, dat zich als enige van de reeks in een 

 
4 Koldeweij, A.M. (1982) Het stocxken van die Justicien. 82/1 Spiegel Historiael 38-43, 
afb. 8 
5 De beschrijving in dit artikel is slechts gebaseerd op een zwart-wit-reproduktie, waarop 
niet de gebruikelijke attributen van een gerechtsdienaar, een zwaard of hellebaard, te 
onderscheiden zijn. Bovendien lijken de bovenarmen van deze staande figuur geboeid te 
zijn. 
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openbare collectie bevindt en volgens de beschrijvingen uit catalogi een 
‘court session’, ‘reading the verdict’ en ‘the condemned man to be branded’ 
voorstelt, is wat de opbouw van de voorstelling betreft het meest verwant 
met het schilderij dat onlangs tijdens de Londense veiling door de 
kunsthandel Gebr. Douwes is verworven en waaraan dit artikel is gewijd. In 
de veilingcatalogus draagt het de titel ‘a scene in a courtroom’.6   
 Het licht op het schilderij volgt eenzelfde diagonale lijn van de bak 
met gloeiende kolen linksonderaan over het midden, over de ontblote rug 
van een geknielde gevangene - in dit geval duidelijk een vrouw - naar de 
houten lambrizering aan de rechterzijde. Het licht neemt onderwijl ook de 
kleding mee van de meest kleurrijke (sprekende?) schepen op het podium 
binnen de vierschaar, van degene die staat. Achter deze schepen vormt het 
licht eveneens een cirkel. In dit geval is het hart van de lichtvlek niet op 
dezelfde wijze leeg als op de Kopenhaagse versie. In het midden vinden we 
hier de hand van de schouts- of gerechtsdienaar die de Roede houdt. De 
Roede van Justitie vormt de spil van het geheel.  
 De dienaar neemt in vergelijking met het Kopenhaagse schilderij 
een andere positie in, hij heeft zich hier tussen de secretaris en diens klerk 
gedrongen. De secretaris, in het Kopenhaagse schilderij een jonge man, een 
student haast, is in dit schilderij een brildragende en kalende oude man die 
zo plaats zou kunnen nemen in een notariskantoor van Marinus van 
Reymerswaele of van Pieter de Bloot. Hij heeft al de trekken van een 
frikkerige schrijver die er niet aan denkt om ook maar één klein cijfertje 
over te slaan. Via de arm en baret van de roededrager wordt de straal 
aangegeven, die als de kleine wijzer van de klok de lichtcirkel langs het 
armsgat van de klerk, de graffiti en schaduwrand op het houten schot, de 
witte bef van de voorzitter, vervolgens de pennen, papieren en het kale 
hoofd van de klerk trekt om uit te komen bij de grote wijzer, de Roede van 
Justitie, ter hoogte van het uiteinde van het zwaard. De grote klokwijzer 
loopt langs het geheven zwaard ter onthoofding afgebeeld op het doek dat 
de achterwand van deze rechtbankruimte siert. Vervolgens langs de 
papierrol in handen van de klerk, een Breugheliaanse, Brouwerachtige 
figuur. Net als op het schilderij uit Kopenhagen houdt deze klerk enkele 
leden van de rechtbank in de gaten, alsof hij wacht op het moment dat ze 
geïnteresseerd zijn in de papieren die hij bij zich heeft. Hij reikt ze over, 
zodra erom gevraagd zou worden. De omtrek, die met de Roede als straal 
verder wordt getrokken, doet de handen van de fierbemutste schepen aan en 
die van de voorzitter, die blijkt te voldoen aan het ceremoniële voorschrift 
blootshands (en blootshoofds, wat minder gebruikelijk is) de vierschaar te 
betreden. De kale schepen die hier aan de voeten van de tronende voorzitter 
zit, wordt binnen de dezelfde cirkel getrokken, waardoor hij meer in het 
gebeuren geïnteresseerd lijkt dan zijn Kopenhaagse evenknie. De lichtcirkel 
neemt de opgeprikte tekening, de schouder, kraag en hoed mee van een 
actieve toehoorder op het bordes, raakt aan het heraldische wapen en zoekt 
uiteindelijk het dunne uiteinde van de Roede weer op.  

 
6 Sotheby’s Londen, 7 juli 1993, nr. 179 met afbeelding 



 
 

 4

 

 Er zijn op deze wijze vijf mannen aangestipt die als schepenbank 
figureren, vier zittend en één staand. Zou men de twee mannen onder 
Vrouwe Justitia meetellen en de twee mannen die naast hen op gelijke 
hoogte staan, dan zou deze rechtbank negen leden tellen. Het schot achter 
de voorzitter en dat van de twee zittende schepenen, op de rug gezien, 
markeren twee zijden van de vierschaar. De rand van het podium en het 
afgrenzende houten schot achter de vier staande mannen vormen de andere 
twee zijden van de vierschaar in dat geval. Het feit dat de buitenste van 
deze vier mannen zich onderscheidt door het dragen van een blauwe hoed 
zou eveneens voor deze lezing kunnen pleiten. De blauwe hoed van deze 
schepen lijkt de rechter(s)scène in te leiden, die van de klerk sluit haar af. 
Als hierin het gezegde ‘iets blauw, blauw laten’ ligt vervat dan hoeven we 
van deze rechtspraak niet veel te verwachten. Over de eigenlijke zaak wordt 
er dan niets gezegd. De waarheid blijft in het midden. Nog dubbelzinniger 
wordt deze rechtspraak als we de afbeelding van twee confererende 
kapucijnen, hier in een hoekje op het bordes, in hetzelfde licht stellen. De 
monniken van deze orde werden destijds verdacht verantwoordelijk te zijn 
voor de volgende zeispreuk: ‘De deugd in ‘t midden, zei de Duivel, en hij 
ging tussen twee kapucijnen.’ Er zijn wellicht meer van dergelijke 
verwijzingen naar het rijke spreukenreservoir. Ik vond ook de volgende. In 
plaats van ‘wat sta jij te liegen!’ riep men, ‘de rook slaat er uit!’ Het 
volksgeloof meende dat er rook kon staan boven het hoofd van een 
leugenaar. Dit geloof krijgt met dit schilderij mogelijk een levensecht 
bewijs. Een van de toehoorders staat een pijpje te roken, gevaarlijk dicht bij 
het hoofd van een van de voorgeleiden.  
 
Of de vier tussen de opgestoken hellebaard en Vrouwe Justitia tot de 
schepenbank gerekend moeten worden of onderdeel zijn van het publiek, 
kan niet afgeleid worden uit een of ander voorschrift. Rechtbanken 
verschilden in aantal leden en in samenstelling per plek en per periode. In 
de zeventiende eeuw was de samenstelling niet zoals in onze tijd gefixeerd. 
Schepenen waren stads- of dorpsbestuurders die bij gelegenheid de rol van 
rechter op zich namen. Zij hadden geen aparte kleding. Zij droegen de 
kleding die paste bij hun portemonnee. Heel letterlijk zelfs: salarissen 
werden destijds meer dan eens in laken uitgekeerd. Ook burgemeesters, die 
in aantal en in achtergrond eveneens per streek en per periode verschilden, 
waren bij de rechtspraak betrokken. De schout had afhankelijk van het feit 
of er een drost of baljuw boven hem stond de rol van voorzitter en, of alleen 
die van officier. Hij kon zelfs degraderen tot de rol van diender. Zijn 
persoonlijke trekken en die van zijn superieuren waren daarbij niet zonder 
invloed. 
 De gerechtsdienaren op het schilderij zijn geharnast en houden hun 
hellebaard paraat. De dienaar die een helm draagt, houdt de omstanders op 
afstand. De ander met een zwaard aan zijn middel geleidt een mannelijke 
gevangene voor. Deze heeft een strop om de hals en is bij polsen, armen en 
middel met touwen gebonden. Dit schilderij heeft als thema dus twee 
geboeiden, een staande man en een knielende vrouw.  
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Uit de reeks rechtbankscènes hebben twee schilderijen, het schilderij van 
Suffolk uit de collectie Tollemache en dat uit de Deense collectie Jacobsen, 
eveneens twee voorgeleiden.  
 Op het Suffolkse schilderij is het bovenlijf van een van hen 
ontkleed, maar deze is in tegenstelling tot de ontblote voorgeleide van het 
schilderij uit Amsterdam en van dat uit Kopenhagen niet neergeknield. 
Bovendien valt uit de reproduktie niet op te maken of het een man betreft of 
een vrouw.  
 De twee voorgeleiden op het schilderij van de Deense privé-
collectie zijn wel duidelijk van beiderlei kunne, maar van gedeeltelijke 
ontbloting is geen sprake.  
 Het vijfde schilderij dat als enige gedateerd is - 1671 - en dat deel 
uitmaakte van de Rufford Abbey-collectie (Nottinghamshire) tot het in 
1938 te Londen werd geveild, heeft slechts één persoon als voorgeleide. Hij 
wordt door een bode die verder geen attributen heeft, gebonden ten tonele 
gevoerd. De persoon die naast de voorgeleide staat opgesteld draagt 
daarentegen al zijn attributen: het is een monnik met een klein houten kruis 
voor zijn borst en met een habijt dat typisch is voor de kapucijnen. Omdat 
hij alleen is, zijn we voor dit schilderij waarschijnlijk gevrijwaard van de 
duivel. 
 Deze laatste drie schilderijen hebben met elkaar gemeen dat erop 
geen Roede van Justitie valt te onderscheiden, maar ik zeg erbij dat ik me 
slechts baseer op de zwart-wit-reprodukties, zodat het mogelijk is dat de 
originelen anders uitwijzen. Ze hebben ook gemeen dat de lichtval in het 
schilderij van achter coulissen lijkt te komen. De hoofdverdachten staan als 
het ware in het spotlight gevangen, waardoor de voorstelling toneelachtige 
trekken vertoont. Wat verder opvalt is dat het Rufford Abbey-schilderij en 
het schilderij uit de Jacobsen-collectie geen verhoging hebben waarop de 
secretarie zich bevindt. Beiden kennen een gelijkvloerse opstelling van 
bank en secretaristafel die doet denken aan die van de vierschaar in het 
Paleis, voorheen Stadhuis op de Dam te Amsterdam.7 Aannemelijk is dat 
het schilderij van de Rufford Abbey-collectie inspireerde tot het Jacobsen-
schilderij, zoals dat van Kopenhagen de inspiratie zou kunnen hebben 
geleverd voor het schilderij dat nu in het bezit is van Gebr. Douwes. Men 
kan ook andersom redeneren, dat de primitievere schilderingen voorafgaan 
aan die schilderijen die qua opbouw en schilderwijze een gebondener 
opstelling kennen en een meer vloeiende lijn. Het Suffolkse schilderij 
maakt een romantischer en theatralere indruk. Het grijpt wat de 
voorgeleiding betreft terug op het schilderij van de Rufford Abbey- en de 
Jacobsen-collectie, terwijl het wat de opstelling van de schepenbank en het 
uitzicht op het gerecht buiten aangaat meer verwijst naar het Kopenhaagse 

 
7 Cf. o.a. Henny Bouwmeester (1991) De gerechtsplaats. In: Schreiner et al. In de ban van 
het recht. Amsterdam: Duizend & Een; S. Faber, J. Huisken, F. Lammertse (1987) Van 
Heeren, die hunn’ stoel en kussens niet beschaemen. Amsterdam: Stichting Koninklijk 
Paleis; Katharine Fremantle (1959) The baroque Town Hall of Amsterdam. Utrecht: 
Haentjes, Dekker & Gumbert. 
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en Amsterdamse schilderij.  
 Niet alleen de variatie in de opstelling van de schepenbank met zijn 
attributen, maar ook die in de samenstelling van het groepje voorgeleiden 
en voorgeleiders zorgt voor een steeds wisselende groepering of een 
paarsgewijze verwantschap binnen de reeks van vijf schilderijen. Het is 
daarom waarschijnlijk dat één hoogstens twee schilderijen model hebben 
gestaan voor de andere. Elk schilderij heeft evenwel een unieke 
samenstelling. Zeker ten aanzien van de voorgeleidingsscène. Daarom 
kunnen we welhaast uitsluiten dat het in deze reeks schilderijen om één 
zaak, bijvoorbeeld om een bekend geval van overspel, prostitutie of 
anderszins, zou gaan.  
 
Toch ben ik nagegaan of aan een van de pendanten een verhaal, een 
toneelstuk ten grondslag ligt. Een dergelijk motief komt in de Nederlandse 
kunsthistorie met zekere regelmaat voor. Als tijd- en stadgenoot van Van 
Heemskerck kunnen we denken aan Jan Miense Molenaer (ca. 1605-1668), 
die een scène uit Bredero’s ‘Lucelle’ heeft uitgebeeld.8 Maar beperken we 
ons tot rechtbankscènes dan vinden we onder de bekende schilders alleen 
de Amsterdamse schilder Troost. Zijn naam kwam hierboven in verband 
met de Roede al even ter sprake. Hij heeft een aantal keren de 
rechtbankscène vereeuwigd uit het toneelstuk ‘Beslikte swaantje en drooge 
fobert of de boere rechtbank (te Puiterveen)’ van Abraham Alewijn, 
geschreven in 1714. Ook andere kluchten werden door Troost tot 
onderwerp gekozen.9 (De school van) Egbert van Heemskerck kan Troost 
zijn voorgegaan en rechtbankscènes uit kluchten en tragikomedies tot 
uitgangspunt hebben genomen voor het genre schilderijen, waarvan de vijf 
genoemde bewaard gebleven zijn. De schout, de rechter komt in de 
zestiende eeuwse toneelstukken regelmatig voor op de rolbezetting.10 
Echter, mijn onderzoek heeft geen enkel optreden van de heren van ‘t 
gerecht opgeleverd dat binnen een scène of bedrijf kan worden gesitueerd 
waarin een vierschaar is gespannen.  
 
Zou er met het schilderij een speciale ‘case’ bedoeld zijn, een individueel 
drama dat in werkelijkheid heeft plaatsgehad, dan wordt onze 
nieuwsgierigheid zonder meer bevredigd. Ook een verhaal die de 
voorstelling een diepere, psychologische of historische betekenis geeft, zou 
het goed bij ons doen. Maar geldt zo’n appel op gevoels- of 
documentatiewaarde ook voor iemand die destijds het schilderij aankocht of 
bestelde bij Van Heemskercks atelier? Er is eerst een negentiende eeuw, 

 
8 Cf. W.M.H. Hummelen (1982) Amsterdams toneel in het begin van de gouden eeuw. 
Den Haag: Martinus Nijhoff, met afbeelding nr. 30 
9 Niemeijer, J.W. (1973) Cornelis Troost 1696-1750. Assen: Van Gorcum. Hoofdstuk IV 
‘Toneelwerken’ 31-65 en afbn. 233-291 
10 Met behulp van de databank gemaakt door Ton Harmsen, waarin o.a. de rolbezettingen 
van toneelstukken zijn opgenomen, bestaan er zo’n tien werken waarin een rechter of 
schout tot de spelers behoort. Een enkele keer baljuw of schepen. En vele raadsheren. Cf. 
Ton Harmsen (1993) Electronische toneelcatalogus tot 1803. 22/2 Dokumentaal 61-62 
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een romantisch tijdperk nodig om in de ‘petites histoires’ een  
gevoelswaarde gewaar te worden die niet alleen voor iedereen persoonlijk 
geldt maar tevens tot algemene waarheid wordt verheven. De zucht naar het 
gruwelijke, bijvoorbeeld. Bij het zien van ‘middeleeuwse’ martel- en 
strafwerktuigen is de persoonlijke verbeelding van de horror een 
automatisch gevolg van een romantisch geschoolde geest. De dramatische 
titels ‘Condemned man to be branded’ en ‘Vor der Folter’ die deze 
schilderijen begeleiden, komen op conto van negentiende en twintigste 
eeuwse catalogi. Eveneens is de historische belangstelling voor een 
waarheidsgetrouw portret van het recht uit vroeger tijden van jongere 
datum. We zouden daarom meer aan een titel moeten denken die recht doet 
aan de allegorisch geschoolde geesten van destijds. In plaats van de 
werkelijkheid te verbeelden hielden zij haar liever een spiegel voor. ‘Recht-
spieghel’ zou als titel meer passend zijn, analoog aan andere als Hert-, 
Vriend- of Minne-spieghel, etcetera. De Recht-spieghel geeft zoals het 
betaamt de werkelijkheid een lesje. Hij onderwijst dat er 
gerechtigheidsbeelden zijn die ver boven haar uitstijgen. De werkelijkheid 
zou er beter aan doen deze beelden meer ter harte te nemen: 
 De voorgrond van het schilderij geeft een inleiding. Al die attributen 
liggen uitgestald die een gerechtelijk vooronderzoek begeleiden: 
brandijzers, geselroede en de gard. Destijds werd een bekentenis 
afgedwongen in de pijnkamer ‘beneden’ bij de boeien. De zogenaamde 
Tortuur. Vaak werd het ‘scherpe examen’ slechts als Territie toegepast.11 
Een schout, die een verzoek bij de schepenbank had ingediend, kreeg 
dikwijls geen toestemming om tortuur daadwerkelijk uit te voeren. Er 
mocht om een bekentenis los te krijgen, slechts met geselslagen en 
dergelijke worden gedreigd. 
 Het middendeel bevat het menselijk tafereel. Hier is de 
Werkelijkheid aanwezig. De mensen die de aanklacht doen, de verdediging 
voeren, de smeekbede bidden, de gratie overwegen, het vonnis vellen en die 
daar allemaal bij aanwezig willen zijn. Maar boven hun hoofden wordt een 
streep getrokken, ongeveer halverwege het schilderij.  
 De bovenste helft van het schilderij wordt geregeerd door de ‘sinne’ 
beelden van het recht. Het Gerecht dat buiten staat opgesteld. Vrouwe 
Justitia met blinddoek, weegschaal en zwaard. Het Sacrale of het Berouw 
wellicht, in de beeltenis van monniken. Het Gehoor dat over de rand van de 
lambrizering zich te luisteren legt. Het Woord dat door de secretaris wordt 
gelezen. De Gerechtigheid die door een onthoofding op een schilderij aan 
de wand wordt afgebeeld. De Roede van Justitie. Het Schrift, dat blijvend 
wordt voorgesteld in een rol perkament. In naam van de vorst, die 
gerepresenteerd wordt door het wapen dat hangt aan de nok, wordt er recht 
gesproken. Het zwaard zou ook als zijn adelsteken beschouwd kunnen 
worden. Maar waarschijnlijker is dat het zwaard het attribuut is van de 
Gerechtigheid. Zelfs de Goddelijke Gerechtigheid, het Laatste Oodeel dat 

 
11 Cf. Sjoerd Faber (1983) Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam 1680-1811. 
Arnhem: Gouda Quint, p. 115 
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de goeden van de bozen scheidt, want het zwaard wordt als het ware aan 
God in de hemel opgedragen. 
 
Ook de andere vier schilderijen hebben elk op eigen wijze de bovenkant 
gereserveerd voor zinnebeelden. Op geen enkele ontbreekt Vrouwe Justitia, 
die aldus op de bovenhelft regeert. Maar net als op het vlak van het 
menselijke toneel er telkens andere paren of tweedelingen binnen de reeks 
schilderijen te onderkennen waren, zo valt er wat het allegorisch 
boventoneel betreft eveneens indelingen te maken. Een indeling naar de 
aan- of afwezigheid van de Roede van Justitie of naar die van het 
galgenveld is hierboven al aan de orde geweest. Men zou nog op het 
heraldische wapen kunnen letten.   
 Maar, beperken we ons tot het allegorische theater als geheel. Het 
Jacobsen-schilderij en dat uit Suffolk zijn het minst zuiver in de leer. (Een 
reden te meer om ze iets later te dateren?) Het menselijk tafereel heeft zich 
in de persoon of personen op balkons ook te midden van de emblemata 
begeven en vice versa. 
 Het Rufford Abbey-schilderij daarentegen bevat niet alleen de 
afbeelding van de Gerechtigheid in de vorm van een onthoofding als 
schildering aan de wand, maar het heeft ook een subtiele horizontale 
scheiding gevonden ondanks de gelijkvloerse opstelling van de 
verschillende protagonisten van het rechtbanktoneel. De opstelling die zoals 
gezegd ook aansluit bij bestaande schepenbanken.   
 Het schilderij uit Kopenhagen vertoont op dit punt opnieuw de 
meeste overeenkomsten met ons Amsterdamse schilderij. Om de rei van 
allegorische beeltenissen zo helder mogelijk te tonele te voeren, hebben 
beide schilderijen de verhoogde galerij bedacht. Het aardse of wereldse 
toneel is hierdoor volledig gescheiden van het zinnebeeldige toneel, dat 
alleen nog in ritme en correspondenties met het andere communiceert. Niet 
dat het nog tot enige uitwisseling van betekenissen zal leiden. Het zwaard 
aan de nok dat dezelfde richting heeft als het zwaard van de staande 
schepen, de jonge student, wiens wandelstok de centrale Roede van Justitie 
parallelliseert, de perkamentrol in handen van de klerk die richting geeft 
aan de geselroede, die op haar beurt de stand van de armen van beide 
voorgeleiden en van de diender op de achtergrond dicteert, of zelfs de stand 
van de voorgeleiden die door de tekening, even bezijden Justitia op de 
wand geprikt, wordt verdubbeld: al deze trucjes zorgen ervoor dat we ons 
aan het kijkspel overgeven. We werden dit spel al ingesleept door het clair-
obscur dat ons naar een leeg speelvlak voerde. Alle cirkelende bewegingen 
daaromtrent houden geenszins de geboeide voorgeleiden in bedwang, wat 
trouwens meer het terrein is voor moralisten. Wij zijn het die door de 
cirkelgangen geboeid raken. Onze blik wordt gevangen.  
 
 Zoo krijgt ‘t Spel zijn gerechtigheid. 
 
 * 
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Bij de zw/w-afbeeldingen: 
 
06.17) 
gem. en ged. 1671  
73,6 x 61 cm 
Voorheen collectie Rufford Abbey, Nottinghamshire  
foto RDK 
 
06.18) 
gesign. 
75 x 62 cm 
collectie E.T. Jacobsen, Denemarken 
foto RKD 
 
06.19) 
gem. 
68 x 68 cm 
Royal Museum of Fine Arts/Statens Museum for Kunst, Kopenhagen  
foto RKD 
 
06.30) 
76 x 62 cm 
collectie Lord Tollemache, Suffolk 
foto RKD/Courtauld Institute of Art  
 
Bij de dia in kleur: 
 
...) 
gesign.  
63 x 75,5 cm 
collectie Gebr. Douwes Fine Art B.V. Amsterdam 
foto Gebr. Douwes 


