
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders in de Nederlanden
in de zestiende en zeventiende eeuw

Tamis, T.M.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tamis, T. M. (2016). Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders in de
Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-twee-handen-geschildert-werkverdeling-tussen-schilders-in-de-nederlanden-in-de-zestiende-en-zeventiende-eeuw(42b435ff-597a-4f59-919a-7c844ff446da).html


163 
 

Hoofdstuk VI  
 

"In kompagnie geordonneert en geschildert". Een onderzoek 
naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse Paradijs van 
Peter Paul Rubens en Jan Brueghel I1   
 

 

 

Hoge kwaliteit, zeldzaamheid en excessieve prijzen: de samenwerking van 

succesvolle schilders is van een ander kaliber dan de gangbare, commer-

cieel gemotiveerde praktijk.2 Werd in de hoofdstukken II tot en met V 

samenwerking behandeld als middel, in dit hoofdstuk is samenwerking 

het doel. Samenwerkingsverbanden van gerenommeerde schilders ver-

leenden extra glans aan het werk, en maakten de schilderijen tot bege-

renswaardige verzamelaarsstukken.  

 Om aan te geven dat dit type co-productie zich op een ander ni-

veau bevindt dan de gebruikelijke commercieel gemotiveerde samenwer-

kingspraktijken, wordt deze vorm ook wel high-level collaboration ge-

noemd. Meestal wordt high-level collaboration afgezet tegen low-level 

collaboration, waarmee samenwerking met het oog op snelle en goedko-

pe massaproductie bedoeld wordt zoals die bijvoorbeeld plaatsvond on-

der toezicht van kunsthandelaren als Musson en Forchoudt of de serie-

matige productie van waterverfdoeken. Is het kwaliteitsverschil tussen 

co-producties bij manufactuur en high-level collaboration van schilders 

als Rubens en Brueghel zonder meer evident, bij beiden wordt wat werk-

wijze betreft (voornamelijk) samenwerking naar partijen toegepast 

(hoofdstuk II, B).3 Een goede Nederlandse omschrijving voor high-level 

collaboration is prestige-samenwerking.   

 Een belangrijke voorwaarde om van prestige-samenwerking te 

kunnen spreken is de herkenbaarheid; het moet voor de beschouwer  

duidelijk zijn dat het schilderij een co-productie is. En niet alleen door 

nadrukkelijk aanwezige opschriften of signaturen. Een herkenbare stijl, te 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van een artikel dat eerder gepubliceerd werd in Oud 
Holland, zie: Tamis 2001/2002, pp. 111-130. Sindsdien heb ik met name geprofiteerd van de 
publicatie van het veel meer schilderijen omvattende onderzoek naar de samenwerking van 
Rubens en Brueghel, gepubliceerd in Van Suchtelen en Woollett 2006. 
Ik wil Ernst van de Wetering, Rembrandt Duits, Margriet van Eikema Hommes, Michiel 
Franken en Jørgen Wadum bedanken voor hun waardevolle commentaar. Daarnaast ben ik 
Jørgen Wadum zeer erkentelijk voor de diverse keren dat hij mij de gelegenheid bood om 
het Aardse Paradijs uit de lijst, in het restauratie-atelier van het Mauritshuis, te bestuderen. 
2 De Marchi en Van Miegroet 1994, p. 453. 
3 Honig 1995, pp. 259-260; Honig 1998, pp. 184-189. Zie ook hiervoor hoofdstuk I, pp. 31-
38 en hoofdstuk II, pp. 70-74 en 94-95.  
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onderscheiden van die van de andere betrokken schilder(s) werd geen 

probleem gevonden, integendeel. Schilderijenliefhebbers beleefden ple-

zier aan het onderscheiden van handen, en het identificeren van de  me-

dewerkers.  Een enkele uitzondering als de Verzoeking van de Heilige 

Antonius van Joachim Patinir en Quinten Messijs daargelaten (afb. 1), 

een schilderij dat Rubens gezien zou kunnen hebben toen hij in 1603 het 

Escoriaal bezocht, is de opkomst van dit type samenwerking nauw ver-

bonden met die van de connaisseur aan het begin van de zeventiende 

eeuw.4 

 

Als exemplarisch voor dit type schilderij is Het Aardse Paradijs nu in het 

Mauritshuis te beschouwen (afb.2). "Beydes unvergleichlich", zo prees 

Zacharias von Uffenbach het werk van Peter Paul Rubens en Jan Brueg-

hel I bij het zien van het schilderij. Dat was in 1711, toen de Duitse reiziger 

de toenmalige eigenaar, de Leidse verzamelaar Pieter de la Court van der 

Voort, bezocht.5 Dat was een jaar nadat er volgens De la Court van der 

Voort het ongeëvenaarde bedrag van f. 10.000 voor het stuk was geboden, 

een bod waar hij overigens niet op in was gegaan.6 Niet alleen bezoekers 

als Von Uffenbach lieten zich lovend uit over het Aardse Paradijs. Ook uit 

het commentaar van auteurs als Houbraken en Weyerman wordt duide-

lijk dat het onmiskenbaar de samenwerking van de twee beroemde mees-

ters was die van het werk een het pronkstuk maakte. Zo'n honderd jaar 

nadat het gemaakt moet zijn, in 1718, klasseerde Arnold Houbraken het 

Aardse Paradijs als "het alleruitmuntenste" dat hij ooit van Jan, "byge-

naamt den Fluweelen" Brueghel had gezien. Naast het landschap en de 

dieren van Brueghels hand, "allerkonstigst" uitgevoerd, vermeldde Hou-

braken dat de figuren op zijn "alleruitvoerigst" door Rubens waren ge-

                                                             
4 Van Mulders 2000, p. 115; over het ontstaan van het kennerschap in het algemeen, zie ook 
Honig 1995; pp. 265-284; Honig 1998, pp. 196-212; Sluijter 2003, pp. 16-18; Van der Veen 
2005, m.n. pp. 20-25; Tummers 2009, pp. 81-119; en Sluijter 2015, pp. 38-42.   
Het schilderij van Patinir en Messijs werd in de inleiding, p. 2; hoofdstuk I, p. 31 en hoofd-
stuk II, p. 71 genoemd. Het opschrift op De Verzoeking van de H. Antonius benoemt maar 
één van de makers: de landschapsschilder Joachim Patinir. Naast Patinir wordt in een 
inventaris van het Escorial uit 1574 Quinten Massijs als schilder van de figuren vermeld, wat 
aangeeft aan dat het schilderij al vroeg als een bijzondere samenwerking bekend stond, zie 
database schilderijen, nr. 287. 
 Andere aan Patinir toegeschreven landschappen waar de figuren vermoedelijk door een 
andere hand werden toegevoegd worden als serieproducten beschouwd, zie Cavalli-
Björkman 1986, p. 104; Thijs 1993, p. 106; Hendrikman 1995, pp. 4-13; Jansen 2006, p. 119; 
zie database schilderijen, nrs. 9, 287, en 1171-1172. 
5 Broos 1993, p. 88; zie database schilderijen, nr. 6. 
6 Het schilderij staat bekend als het kostbaarste werk van de achttiende eeuw,  het werd in 
1766 voor f. 7350 verkocht, zie Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. I 1986, p. 38, dl. 
II 1987 , p. 442 nr. 2; dl. IIIb  1988, pp. 463-465; en dl. VIa 1992, pp. 349, 366, 369, 477 en 
491. 
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schilderd.7 Hoewel Jacob Campo Weyerman in veel gevallen Houbrakens 

tekst zonder meer overschreef voor zijn eigen Levens-beschryvingen, is 

de beschrijving van het Aardse Paradijs in zijn in 1729 gepubliceerde 

boek zo uitgebreid en gedetailleerd, dat hij het schilderij wel zelf gezien 

moet hebben. Weyerman zet het nog extra aan dat beide schilders wedij-

verden om het beste van hun kunnen te laten zien:  

 

"Dat overheerlijk Konststuk verbeelt het Paradijs voor 

den Val des eersten Menschs, en is in kompagnie 

geordonneert en geschildert by Rubens en by Breugel, 

welke beyde Meesters als om strijd hebben gepoogt om 

malkanderen daar op te verpligten". 8 

  

 Weyerman is vrij stellig over het aandeel van respectievelijk Ru-

bens en Brueghel in de totstandkoming van het Haagse Aardse Paradijs: 

dat was gelijkwaardig. Het schilderij werd "in kompagnie" gemaakt. 

Wanneer je je echter tot de kunsthistorische literatuur wendt, wordt maar 

zelden ingegaan op de vraag hoe deze samenwerking zijn beslag vond. 

                                                             
7 Houbraken dl. I 1718, p. 87: “Dog het alleruitmuntenste in Konst dat ik van hem gezien 
heb, is het zoo genaamde Paradys, by den Heer Le Court van der Voort, tot Leiden, waar 
in zig een menigte van allerhande Dieren op 't allerkonstigst, in een niet min konstig 
geschildert Landschap doen zien: en de Adam en Eva op 't alleruitvoerigst door Rubbens 
geschildert. Dit stuk is gekomen uit het beruchte Kabinet van den Heer de Bie, den Mecenas 
van G. Dou.”  
Broos 1993, p. 88 en p. 95 nt. 3: Houbraken moet het schilderij goed gekend hebben. Dat hij 
het  tweede deel van zijn Groote Schouburgh aan De la Court van der Voort opdraagt, geeft 
aan dat hij contact onderhield met de eigenaar. 
8 Weyerman dl. I 1729, p. 348: “Doch onder alle de ontelbaare stukken van den Fluweelen 
Breugel, dewelke wy zo hier te land, als elders in vreemde landen hebben gezien, is er geen 
dat kan of mag vergeleeken worden by het Konstjuweel dat tot Leyden berust, en geen 
geringe luyster byzet aan die beruchte Hooge School der Vrye Nederlanden. Dat 
overheerlijk Konststuk verbeelt het Paradijs voor den Val des eersten Menschs, en is in 
kompagnie geordonneert en geschildert by Rubens en by Breugel, welke beyde Meesters 
als om strijd hebben gepoogt om malkanderen daar op te verpligten. Den Adam en de Eva 
zijn zo heerlijk getekent, zo wonderlijk gekoloreert, en zo bevalliglyk van gedaante, dat 
men daar in, als in een spiegelglas, de heerlijke gestalte des Scheppers van Hemel en van 
Aarde, na wiens Evenbeelt dat paar was gevormt, kan  bespeuren en zien doorstraalen. 
Ook is alles wat dat den Fluweelen Breugel daar by heeft geordonneert zo schoon, zo 
groots, en te zelver tijd zo vriendelyk, dat men niet behoeft te vraagen na den op het 
panneel tegenwoordigen staat dier aldereerste Stervelingen. De dieren zijn wonder-
baarlijk lieftallig van gebaarden, de volwasse Ty gers speelen zo vriendelyk als jonge 
onnoozele welpen, en zijn zo doorschijnende geschildert, dat het schijnt als of men 
derzelver ingewanden zag beweegen dwars door hunne witte buyken. Vorders zijn de 
Paauwen, de Westiendiesche Ravens, de Papegaayen, de uytheemsche en inlandsche 
Vogels, en de viervoetige Dieren, alle om het schoonste en om het vriendelijkste geschildert, 
beneffens de Boomen, Kruyden, en alle de toebehoortens van dien Lusthof, aangelegt, 
beplant en onderhouden door dien Goddelijken en aldereersten Tuynman. Dat 
onwaardeerlijk Konststuk beslaat een plaats in het Konstkabinet van den Heere Pieter de 
la Court van der Voort tot Leyden;” 
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Wie van de twee kunstenaars nam het initiatief tot het maken van het 

werk, wie was verantwoordelijk voor de compositie en wie bepaalde de 

werkvolgorde ? Wanneer deze kwesties wél in aanmerking worden geno-

men, zijn de meningen niet eensluidend. Sommigen zien Brueghel als de 

drijvende kracht achter het stuk. Andere auteurs achten Rubens een 

schilder van een te groot kaliber om zich te voegen naar een mindere god 

als Jan Brueghel.9 Feitelijk waren Rubens en Brueghel goede vrienden, en  

Rubens toonde zich inschikkelijk naar zijn bijna tien jaar oudere vriend. 

Meermalen wordt Rubens door Brueghel gekscherend zijn secretaris ge-

noemd; omdat Rubens brieven zijn Italiaanse correspondentie voor hem 

opstelde. In Antwerpen woonden de schilders vlak bij elkaar, wat de uit-

wisseling van schilderijen als het Aardse Paradijs makkelijker zal hebben 

gemaakt.10 

 

In het schilderij zijn de door beide schilders uitgevoerde partijen vrij een-

voudig van elkaar te onderscheiden. Terwijl Rubens voor de figurengroep 

rond de Boom der Kennis de voor hem zo karakteristieke losse en trans-

parante schilderstreek hanteerde, is in het landschap met dieren de dek-

kende manier van schilderen van Brueghel, gericht op het weergeven van 

                                                             
9 Van De Velde 1982, p. 30 beoordeelt het Aardse Paradijs als een ontwerp van Rubens. 
Wanneer hij het Banket van Acheloüs behandelt, toegeschreven aan een samenwerking van 
Rubens en Brueghel, gaat Held in Lowenthal, Rosand en Walsh 1982, pp. 26-28 er eveneens 
van uit dat Rubens degene was die de compositie bepaalde. Hij spreekt over 'Rubens' 
version' van Ovidius' verhaal, en beschouwt Brueghel als niet veel meer dan de schilder van 
een passende omlijsting, een uitvoerder. In het artikel waar zij een overzicht geeft van de 
materie, valt Van Mulders 2000, p. 116 , Van de Velde en Held bij. Zij is ervan overtuigd dat 
zowel in het Banket van Acheloös als het Aardse Paradijs Rubens verantwoordelijk was 
voor de grote lijnen van de compositie. Hun mening over de aard van de samenwerking 
baseren deze auteurs op de veronderstelling dat Rubens nooit een ondergeschikte rol zou 
kunnen spelen. 
Hairs 1977 p. 14 daarentegen ziet het werk als een schilderij dat in hoofdzaak door Brueghel 
bepaald werd, de door Rubens geschilderde figuren benoemt zij als stoffage, waarmee ze 
lijkt te willen aangeven dat deze figuren van minder belang zijn. Broos 1993, p. 93 deelt 
Hairs' mening in zoverre dat hij de voorstelling als een karakteristieke compositie voor Jan 
Brueghel ziet. Volgens Balis 1994, p. 104 zal, gegeven Rubens' persoonlijkheid, "or the idea 
we have of it", het initiatief voor samenwerking met andere kunstenaars meestal bij Rubens 
hebben gelegen. De enige uitzondering die Balis kent zijn de schilderijen die Rubens met 
Brueghel maakte; dat zijn 'Brueghels' waaraan Rubens een bijdrage leverde. Woollett in 
Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 4-5 kent Brueghel eveneens de belangrijkste rol toe bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van de gezamenlijke werken. 
Met deze auteurs zijn de uitersten wel weergegeven. Ongetwijfeld is het overzicht van de 
meningen niet compleet, met name de Rubens-literatuur is zo uitgebreid dat het nauwelijks 
mogelijk is volledig te zijn.  
10 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, p. 92 nr. CXLV Brueghel aan Bianchi 9 december 1616; en 
334-335 nr. CCXXXIX Brueghel aan Bianchi 11 februari 1622. Dat de schilders vlak bij 
elkaar woonden komt hierna, bij de bespreking van het paneel ook nog aan de orde. Over de 
vriendschap tussen Rubens en Brueghel, zie Honig 2004, pp. 271-301 waarin vooral de 
intellectuele achtergronden van het contact tussen Rubens en Brueghel besproken worden; 
en Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 11, 29-31.  
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ieder haartje en plooitje, herkenbaar. Toch is volgorde van werken aan 

het oppervlak van het schilderij niet direct af te lezen. De 'naden' tussen 

figuren en landschap zijn met zorg weggewerkt. Doordat de verflagen 

elkaar over en weer incidenteel overlappen, zijn de afzonderlijke partijen 

van beide meesters tot één geheel geïntegreerd. Dat effect werd met tame-

lijk minieme middelen bereikt: Eva's haar dat van haar voorhoofd en van 

haar rug naar beneden zwiert is over het landschap van Brueghel heen 

geschilderd. De vleugel van de opvliegende ijsvogel ter hoogte van haar 

billen is door Brueghel weer over dat haar gezet. Ook het oor van de kat, 

van de hand van Brueghel, die zich tegen Eva's scheen wrijft, overlapt 

haar door Rubens geschilderde been. 

 Brueghels kleine ingrepen zijn misschien niet meer dan finishing 

touches achteraf. Maar in zijn geheel lijkt het werk te wijzen op een van 

tevoren goed overdacht ontwerp. Dat de uitvoering, met name de integra-

tie van de verschillende partijen, zo goed geslaagd is hoeft niet noodzake-

lijk het gevolg te zijn van overleg vooraf. Dat zou net zo goed het resultaat 

kunnen zijn van een aan beide schilders bekende, vaste volgorde van wer-

ken.11 Ook daarom is het interessant om meer inzicht te krijgen hoe een 

dergelijke samenwerking zijn beslag kreeg. Door stap voor stap de tot-

standkoming van het werk te proberen te reconstrueren, zijn vragen als 

wie van de twee schilders, Brueghel of Rubens, wát inbracht, wellicht 

beter te beantwoorden . Was één van beiden verantwoordelijk voor het 

ontwerp, de inventie, of kwam die in overleg tot stand ? En hoe werd de 

uitvoering geregeld, hoe werd het schilderwerk gecoördineerd ? Door het 

hele ontstaansproces van het schilderij te volgen, van de conceptie van de 

voorstelling, de aanschaf van het paneel, het maken van de ondertekening 

tot het aanbrengen van de finishing touches is een beter beeld te vormen 

van de werkvolgorde en het aandeel van beide schilders. 

  

                                                             
11 Voordat Rubens en Brueghel aan het Aardse Paradijs begonnen, hadden ze tenminste al 
één keer eerder ervaring met elkaars manier van werken kunnen opdoen: de Amazonenslag 
in Schloss Sanssouci in Potsdam, waarvan de toeschrijving volgens Van Mulders 2000, pp. 
116-117 algemeen aanvaard is, dateert uit de periode 1598-1600. Evenals Van Mulders lijkt 
het mij onwaarschijnlijk dat Rubens en Brueghel de makers zijn van de variant van de 
Amazonenslag uit een Antwerpse privé-verzameling. Zelfs voor een vroeg werk is de 
kwaliteit erg min, bovendien wint Ertz's toeschrijving 1997-1998, pp. 217-220 niet aan 
waarschijnlijkheid door de ingewikkelde werkverdeling die hij voor het duo moet bedenken 
om het uiterlijk van het schilderij te verklaren. Zie database schilderijen, nrs. 1084 en 1142 
en database bronnen, nr. 1000. 
Het ontstaan van het De terugkeer van de oorlog: Mars door Venus ontwapend, het  Banket 
van Acheloüs, Pan en Syrinx, Zephyr en Flora en de H. Hubertus uit het Prado wordt in 
dezelfde jaren, en de eerste mogelijk eerder gedacht dan het Aardse Paradijs; zie database 
schilderijen, nrs. 1213, 378, 380, 872 en 361.  
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Van het twintigtal waarvan de toeschrijving aan Peter Paul Rubens en Jan 

Brueghel I algemeen aanvaard is, is het Aardse Paradijs het enige met 

een dubbele signatuur. De formulering van het opschrift, midden onder, 

geeft maar een beperkt inzicht in de werkverdeling tussen beide schilders. 

In één en dezelfde hand staat er, met de voor Brueghel gebruikelijke kapi-

talen, Petri Pavli Rvbens ... Figr en op dezelfde hoogte wat verder naar 

rechts I Brveghel fec. 12 De aanwijzing Figr volgend op de naam van Ru-

bens is niet eenduidig. Het zou een afkorting kunnen zijn van het gebrui-

kelijke 'figuravit': hij, d.w.z. Rubens, heeft ontworpen. Maar, omdat Ru-

bens' voornamen in de genitivus gesteld zijn, is goed mogelijk dat het een 

afkorting betreft van een zelfstandig naamwoord, een variant van 'figura' 

voor figuren. In het Latijn werd de term 'figura' niet gebruikt in de bete-

kenis van 'personage' zoals tegenwoordig. In het Italiaans werd 'figura' op 

dat moment wel als zodanig gebruikt. Mogelijk bepaalde dat de keuze 

voor deze formulering, aangezien zowel Rubens als Brueghel het Italiaans 

beheersten. De vertaling van dit gedeelte van het opschrift zou dan moe-

                                                             
12 Doherty, Leonard en Wadum 2006, p. 217 zijn dezelfde mening toegedaan terwijl Van 
Suchtelen elders in dezelfde catalogus, p. 66 meent dat Rubens zelf zijn signatuur zou 
kunnen hebben aangebracht. Volgens Balis 1994, p. 99 signeerde Rubens zijn eigen werk 
vrijwel nooit, en evenmin stond hij zijn medewerkers toe om hun aandeel in zijn 
atelierproductie door een signatuur kenbaar te maken. De enige uitzondering is de decoratie 
van de Torre de la Parada, een jachtslot van de Spaanse koning. Het decoratieprogramma 
werd wel door Rubens ontworpen, maar niet uitgevoerd. Volgens Alpers 1971, pp. 34-35 
geven de signaturen van de betrokken schilders op de verschillende scènes aan dat het 
eindresultaat niet, of in de ogen van Rubens onvoldoende, onder zijn supervisie tot stand 
was gekomen. 
Ook Brueghel I was niet kwistig in het signeren van werken waarin anderen een aandeel 
hadden gehad, zie Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 2008-2010,  pp. 1324-1615. Ik ken circa 230 
schilderijen die aan Brueghel en een andere, onafhankelijke meester-schilder worden 
toegeschreven, zie database schilderijen, de nrs. 10, 13-15, 20-21, 25-27, 32, 35, 38, 41-42, 
46, 50 63-67, 69, 118-124, 126, 152, 163-164, 185, 188-189, 195, 199-200, 255, 277-282, 291, 
296, 317-321, 323-328, 330-337, 339, 344-357, 359-371, 373-382, 384-399, 404-423, 430-
462, 474-475, 479, 494, 502, 505-506, 528-529, 535, 537, 566-568, 603-608,669, 872, 874-
878, 880-885, 888-890, 1047-1050, 1052-1053, 1084,  1142-1145, 1147-1150, 1162, 1187, 
1189, 1213, 1329-1330 en 1386 (Jan Brueghel I, Jan Brueghel I toegeschreven, en Jan Brue-
ghel I of II).  
Daarvan zijn er vijftien alleen door de betreffende collega-schilder van een merkteken 
voorzien, dat zijn de nrs. 117, 122-124, 199-200, 370, 385, 410-411, 669, 880, 885 en 1148-
1149. Achttien schilderijen werden uitsluitend door Jan gesigneerd, de nrs. 64, 185, 278, 
280, 282, 291, 318-319, 344-345, 349, 351, 363, 414 en 1047-1050. Geen van die teksten 
omvat de naam van de andere schilder, laat staan een vermelding van diens specifieke 
bijdrage aan de voorstelling of andere bijzonderheden. Slechts in één geval worden de 
namen van drie schilders vermeld. Op de Minerva bezoekt de Muzen op de Helicon, data-
base schilderijen, nr. 317 staan in de kapitalen die Brueghel altijd gebruikte zijn eigen naam, 
die van Joos de Momper d.J.  en Hendrick van Balen vermeld: 
BALE.MOMPER.BRUEGHEL. 
Deze aantallen fungeren als niet meer dan een indicatie voor de verhoudingen, lang niet van 
ieder schilderij zijn alle gegevens bekend. Bovendien staat een deel van de toeschrijvingen 
ter discussie, met name het onderscheid tussen Jan Brueghel I en zijn zoon en opvolger Jan 
II is enkel op grond van stilistische vergelijking moeilijk te maken.  
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ten luiden: 'de figuren van [de hand van] Peter Paul Rubens'.  Het op-

schrift is dan bedoeld om Rubens uitdrukkelijk als de schilder van de 

figuren te identificeren. 13 Op geen van de andere werken die aan een 

samenwerking van Rubens en Brueghel worden toegeschreven, wordt 

Rubens' naam zelfs maar vermeld. Het fec. voor 'fecit' ('maakte') achter 

Brueghels naam duidt deze in elk geval aan als schilder van de rest, het 

landschap met de dieren. Waarschijnlijker nog duidt het hem aan als de 

voornaamste maker van het geheel.  

 

Wanneer het inderdaad Jan Brueghel was die het paneel van de naam van 

de makers voorzag, is het aannemelijk dat hij degene was die het als laat-

ste in bewerking had. Naar alle waarschijnlijkheid was hij eveneens dege-

ne die het op de markt bracht, of er een koper voor had.14 Dat is vergelijk-

baar met de gang van zaken in het geval van de twee panelen met de Vijf 

Zintuigen die de Magistraat van Antwerpen in 1618 had aangekocht om 

aan de landsvoogden ten geschenke te geven. Uit de documenten betref-

fende die aankoop blijkt dat Brueghel als verkoper, én als aannemer van 

het werk, optrad. Aan de schilderijen hadden "twelff diversche van de 

principaelste meesters" uit Antwerpen meegewerkt. Aangenomen wordt, 

dat zich onder die twaalf ook Rubens zal hebben bevonden.15  

                                                             
13 Voor een overzicht van de betekenissen van 'figura', zie Glare 1984, pp. 700-701. 
14 Woollett in Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 15-17. 
15 De Maeyer 1955,  p. 153; p. 449 doc. 272 nrs. 25 en 26 en p. 465 doc. 280 nrs. 29 en 30; 
vindt de betreffende schilderijen terug in de verzameling van de aartshertogen in kasteel 
Tervuren in 1667. Daar moeten ze gebleven zijn tot de brand van het paleis in 1731. Na die 
ramp werd een lijst opgemaakt van verbrande stukken waarin ook de twee panelen met de 
Vijf Zintuigen zijn opgenomen. De betreffende schilderijen bestaan dus niet meer.  
Van de allegorie van de Vijf Zintuigen zijn meerdere versies en kopieën in de omloop 
gebracht, waaronder een aantal uit het atelier van Brueghel zelf. In het Prado bevindt zich 
de serie waar ieder van de vijf zintuigen op een apart paneel is geschilderd, waar de figuren 
eveneens aan Rubens worden toegeschreven; zie Ertz 1979, pp. 328-362 en database 
schilderijen, nrs. 278-282.  
Uit brieven van Jan Brueghel II blijkt dat de zoon varianten van dit populaire onderwerp, 
direct vergezeld van een set kopieën vervaardigde;  zie  Denucé 1934, pp. 70-74: brieven van 
Jan Brueghel II aan Chrisostomo Immerseel, schilderijenhandelaar in Sevilla van 2 sep-
tember 1631 en 12 november 1631 en de afrekening voor geleverd werk in de loop van 1631 
en 1632; pp. 80-82: Brief van Jan Brueghel II aan Immerseel van 8 juni 1632; pp. 88-91: 
rekening van Jan Brueghel II aan Immerseel 24 juli 1634, 27 juli 1634 en 16 december 1634. 
Sommige van die varianten zullen niet door vader of zoon Brueghel zelf maar door 
atelierassisten geschilderd zijn. In de overgeleverde archiefbescheiden van de firma Brue-
ghel verwijst Jan II naar "mijn gasten", maar worden ook schilders opgevoerd die per stuk 
of per dag betaald worden voor het "voort helpen opmaken van de figurkens" of  "voort 
trecen van de metseldry"; zie database bronnen, nrs. 368, 1153, 1190 en 1353. Daarnaast 
blijkt uit het afschrift van het journaal van Jan Brueghel II dat hij de figuren in de replieken 
of varianten veelal door een gespecialiseerde figuurschilder als Hendrick van Balen liet 
inschilderen, zie Vaes 1926, pp. 204-220. 
In het Prado in Madrid bevinden zich twee doeken met de Vijf Zintuigen die waarschijnlijk 
als tamelijk nauwkeurige kopieën van de verbrande panelen beschouwd moeten worden. In 
vergelijking met andere werken waar Jan Brueghel I een prominent aandeel in had, zijn de 
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 In dit verband is het veelzeggend dat Houbraken en Weyerman 

het Aardse Paradijs bespreken in het kader van de levensbeschrijving van 

Jan Brueghel I. Dat betekent dat zij het schilderij als meer typerend voor 

zíjn oeuvre, dan voor dat van Rubens moeten hebben gezien. Omdat zij in 

de tijd dichter bij het ontstaan van het Aardse Paradijs staan, en nog 

binnen de zeventiende-eeuwse artistieke traditie, moet daar het nodige 

gewicht aan toegekend worden. De eerste indruk van het schilderij beves-

tigt hun oordeel: het is een groen coulissen-landschap, dat naar het ver-

schiet steeds blauwer wordt, en krioelt van de dieren, hetgeen kenmer-

kend is voor veel schilderijen van Brueghel.16 

 Ook als product van een samenwerking past het Aardse Paradijs 

beter bij het soort samenwerking dat Jan Brueghel gewoonlijk aanging. In 

het bijzonder na 1620 schakelde Rubens hulpkrachten in, die aan zíjn 

atelierproductie moesten bijdragen. De schilderijen droegen zoveel moge-

lijk het stempel van de meester, en dat was ook hetgeen de koper of op-

drachtgever ervan verwachtte.17 De schilderijen waar Jan Brueghel met 

                                                                                                                                         
werken ongewoon groot en op doek geschilderd. De stijl van het werk mist Brueghels 
sprankelende verfijning. De Maeyer 1955, p. 154; Ertz 1979, pp. 356-357 en Ertz 1997-1998, 
pp. 28-29 beschouwen de doeken echter wel als eigenhandig werk van Jan Brueghel I. Zij 
voeren de herkomst van deze schilderijen terug naar een vermelding in een Spaans inventa-
ris uit 1636 waarin Brueghel, en Rubens voor de figuren en Frans Snijders als stilleven-
schilder worden genoemd. De Maeyer meent dat de  kopieën uitsluitend door Brueghel 
werden geschilderd, de vermelding van Rubens en Snijders in de inventaris verklaart door 
Brueghels trefzekerheid in het kopieëren van het werk van anderen. Ertz is een heel andere 
mening toegedaan. Volgens hem moet Rubens voor de "hervorragend[e]" figuren zelf de 
kwast ter hand hebben genomen, hooguit met enige medewerking van één van zijn eigen 
atelierassistenten. Ondanks het opvallende pentimento bij de benen van de man met het 
dienblad rechts op De Smaak, het Gehoor en het Gevoel dat door Ertz als een kenteken van 
de vrije hand van de figuurschilder wordt opgevat, vormen beide schilderijen mijns inziens 
toch een stilistische eenheid. Meer dan één hand valt er niet in te ontwaren. De Maeyers toe-
schrijving aan Jan Brueghel I is ook te hoog gegrepen. De werken missen de verfijning in 
uitvoering die kenmerkend is voor de fluwelen Brueghel. Wellicht zou een atelierassistent 
van Brueghel I of Jan II verantwoordelijk kunnen zijn voor deze stukken. Medewerkers van 
Rubens komen niet in aanmerking, de lichte en snelle toets die toch ook zijn niet eigen-
handige atelierproductie typeren, is geheel afwezig. Eigenlijk is de mogelijkheid dat de schil-
derijen in het bezit van de aartshertogen werden gekopieerd, door een kunstenaar die niet 
direct iets met hetzij Rubens, hetzij Brueghel te maken had, nog het beste te verdedigen. Zie 
ook de inleiding, p. 1; hoofdstuk I, p. 35; en database schilderijen, nrs. 46 en 296; en data-
base bronnen, nr. 338. 
16 Vergelijk Ertz 1979, pp. 236-249 en 328-420. 
17 Voor een helder overzicht van Rubens' atelierpraktijken zie in de eerste plaats Balis 1994, 
pp. 97-127 maar ook Adler 1980, pp. 67-70; en Woollett in Woollett en Van Suchtelen 2006, 
pp. 15-17. De auteurs onderscheiden twee perioden in Rubens' loopbaan. In de eerste tien 
jaar in Antwerpen, wanneer Rubens zijn werkplaats nog aan het opbouwen is, neemt hij 
vaak zelfstandige specialisten, zoals de landschapschilder Jan Wildens of de 
stillevenschilder Frans Snijders, in de arm. Zij voerden hun werk echter volgens de 
instructies van de meester uit, en het resultaat wordt gezien als deel uitmakend van Rubens' 
oeuvre. Pas rond 1620 beschikte Rubens over atelierassistenten die meewerkten zonder er 
ook een eigen werkplaats en productie op na te houden. Zie ook hiervoor, hoofdstuk II, pp. 
74-76. 
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andere meesters aan werkte, ontlenen daarentegen extra waarde aan het 

feit dat het om een samenwerking van gewaardeerde specialisten, mees-

ters in hun genre ging.18 

 Van Rubens en Brueghel zijn nog  andere gemeenschappelijke 

schilderijen overgeleverd. De eerste, de Amazonenslag wordt rond 1598-

1600 gedateerd, nog voordat Rubens naar Italië vertrok (afb. 3). Na Ru-

bens' terugkeer in Antwerpen in 1608 hervatten de twee hun samenwer-

king tot aan  Brueghels dood in 1625.  Van een stuk of twintig schilderijen 

wordt de toeschrijving aan Rubens en Brueghel vrijwel algemeen aan-

vaard.19 

  

Het ontwerp van de voorstelling in zijn geheel, inclusief de figuren, is 

gegrond op een beeldvorm die in de late zestiende en het begin van de 

zeventiende eeuw de nodige populariteit moet hebben genoten. Een over-

eenkomstige opstelling van de figuren van Adam en Eva is op tenminste 

vier eerdere schilderijen terug te vinden, en op een drietal qua voorstel-

ling vrijwel identieke prenten. Van de schilderijen zijn het stuk dat in de 

omgeving van Jacob de Backer geplaatst wordt, en dat van Engel Roos-

wijck noemenswaardig. Het eerste biedt een link naar Brueghel omdat die 

tijdens zijn verblijf in Italië, van 1589 tot 1596, met De Backer samen-

werkte; het tweede werd aan de boven- en de rechterzijde, juist daar waar 

bij het Aardse Paradijs Brueghels landschap zich uitstrekt, verkleind 

(afb. 4).20 De vroegst gedateerde van de drie prenten is een gravure uit 

                                                             
 18 Het is uitzonderlijk maar niet ongekend dat Jan Brueghel zich niet, zoals de meeste 
andere gespecialiseerde schilders,  tot één specialisme beperkte. Voor een landschapschilder 
als Joos de Momper d.J. of een schilder van kerkinterieurs als Hendrik van Steenwijck was 
Brueghel degene die het werk van stoffage voorzag terwijl zijn eigen werken veelal door 
Hendrick van Balen met figuren beschilderd werden. Voor de bataille-schilder Sebastiaen 
Vrancx verzorgde hij de landschapsachtergronden. Zie Ertz 1979, pp. 470-516 waar zeer in 
het kort de verschillende medewerkers, allen zelfstandige specialisten, van Jan Brueghel I in 
even zovele hoofdstukken behandeld worden; en Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 2008-2010. 
Het stereotype dat andere handen in het oeuvre van Jan Brueghel I uitsluitend 
toebehoorden aan onafhankelijke specialisten verdient overigens nader onderzoek. In 
hoofdstuk II, p. 74 is de kwestie van de ateliermedewerkers bij de firma Brueghel al 
genoemd, er moeten nogal wat zijn geweest. Jan Brueghel II noemt behalve zijn anonieme 
'gasten' ene Elias - mogelijk Elias Voet - Pieter van Loon, Jan Baptiste Caimo en Adriaen 
Daep bij naam; zie database bronnen, nrs. 368, 1153, 1190, 1348 en 1353. Van geen van deze 
schilders is werk bekend. In de door Denucé 1934 gepubliceerde bescheiden worden 
verspreid tenminste nog acht andere medewerkers vermeld, die niet direct met 'twee 
handen' in verband te brengen zijn, zoals p. 152 de betalingen aan "Symon, mynen gast" of 
"Antoni het waeltien" voor de dagen die zij in 1628 hadden gewerkt. Niettemin is  de manier 
en zeker de schaal waarop assistenten bij de Brueghels in de werkplaats meedraaiden, nog 
geen onderwerp van studie geweest zoals bij Rubens. 
19 Database schilderijen, de nrs. 6, 21, 32, 69, 163, 277-282, 291, 335, 359-362, 378, 380-
381, 872, 1084 en 1213.  
20 Anoniem Vlaams, De Zondeval (ongesorteerde foto RKD), tweede helft 16de eeuw; 
omgeving Jacob de Backer, De Zondeval, tweede helft 16de eeuw, paneel 106,8 x 73,8, 
Amsterdam, veiling Christie's 6 mei 2008 nr. 130 https://rkd.nl/explore/images/202483 

https://rkd.nl/explore/images/202483
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1579 van Johannes Sadeler I naar een inventie van Maarten de Vos (afb. 

5).21 De gravure van de Zondeval die aan Agostino Carracci wordt toege-

schreven kwam blijkens de datering een paar jaar daarna, in 1581, tot 

stand (afb. 6).22 Een derde gravure die traditioneel aan Adam Elsheimer 

wordt toegeschreven, wordt  rond 1597 gedateerd (afb. 7).23 De figuren in 

de prenten van Carracci en Elsheimer hebben dezelfde oriëntatie, die in 

De Sadelers gravure naar Maarten de Vos zijn spiegelbeeldig ten opzichte 

van die van Rubens. De opbouw van de linkerhelft van het Haagse Para-

dijs is grotendeels identiek aan die van de prenten, al is de pose van de 

figuren licht gewijzigd. Adam is meer van opzij in plaats van op de rug 

geschilderd, en de arm die hij in de in prent gebrachte voorstelling ge-

bruikt om achter zijn rug op te steunen heeft Rubens naar voren laten 

wijzen. In het schilderij heeft Eva zich meer naar links gewend, van de 

beschouwer af. In alle drie de prenten krijgt Eva de appel aangereikt door 

een reptiel met het bovenlijf van een mens, in het stuk in het Mauritshuis 

kronkelt zich echter een echte slang om de takken van de boom der ken-

nis. Geen van de prenten springt er speciaal uit,  bijvoorbeeld omdat een 

element in het schilderij maar op één van de drie is terug te vinden.24 Het 

                                                                                                                                         
(19 november 2014); omgeving Cornelis Cornelisz van Haarlem, De Zondeval, tweede helft 
16de eeuw, paneel 66,2 x 51,4, New York, veiling Sotheby's nr. 251a 
https://rkd.nl/explore/images/114379 (19 november 2014); Engel Rooswijck, De Zondeval, 
gemonogrammeerd en gedateerd ER 1605, doek op paneel 95,25 x 94,62, Milwaukee, Mil-
waukee Art Museum https://rkd.nl/explore/images/64344 (19 november 2014).  
Over Brueghel en De Backer, zie Van Mulders 2000, p. 113 en Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 
2008-2010, p. 1324; zie ook: database schilderijen, nrs. 1144-1145 en 1386 en database 
bronnen, nr. 280. 
21 Ertz 1979, p. 246; Van de Velde 1982, p. 27; Hollstein dl. XXI 1980, resp. p. 90 nr. 45 en 
p. 102 nr. 45. Maarten de Vos' inventie lijkt niet in enigerlei vorm bewaard gebleven. De 
figuren van Adam en Eva verschillen van die op de prent zowel op een schilderij van de 
Zondeval, toegeschreven aan De Vos en geveild bij Christie's Londen op 12 november 2003, 
nr. 8, zie R.K.D. online databases, images nr. 191042 https://rkd.nl/explore/images/191042 
(24 november 2014), als van die in de achtergrond van een tekening uit een serie met de Vijf 
Zintuigen: de Smaak in het Fogg Art Museum in Cambridge Mass., zie R.K.D. online data-
bases kunstwerknr. 49035 https://rkd.nl/explore/images/49035 (24 november 2014). 
22 DeGrazia Bohlin 1979, pp. 110-111. 
23 Hollstein dl. VI 1952, p. 149; Held 1966, p. 115 cat.nr. 258;  Andrews 1977, p. 163; 
Hollstein dl. XLIV1996, p. 61. Van de prent is maar één exemplaar bekend, bewaard  in de 
Koninklijke bibliotheek in Brussel. 
24 Circumstantial evidence wijst naar de Elsheimer-prent als inspiratiebron, in de zin dat er 
tussen Elsheimer, Rubens en het maken van prenten een verband te leggen is. Er is een 
verban. Rubens was een groot bewonderaar van deze kunstenaar. Toen Rubens het nieuws 
van Elsheimers dood vernam, schreef hij op 14 januari 1611 aan Johan Faber, Saunders 
Magurn 1971, pp. 53-54 dat Elsheimer zijn gelijke niet kende in het schilderen van kleine 
figuren en landschappen. Dat Rubens en Elsheimer in Rome van gedachten hadden 
gewisseld over het maken van prenten, komt naar voren uit een brief van ruim tien jaar 
later. Op 19 juni 1622 schreef Rubens aan Pieter van Veen, Rooses & Ruelens dl. 2 1898,  pp. 
444-451 nr. CCLXVI Rubens aan Van Veen 19 juni 1622; Saunders Magurn 1971, pp. 87-88 
dat Elsheimer hem indertijd een methode uit de doeken had gedaan om tijdens het graveren 
of etsen beter zicht te kunnen houden op het uiterlijk van de voorstelling. Elsheimer voorzag 
de koperplaat van een witte laag. Bij het betekenen van die plaat met een ets- of 

https://rkd.nl/explore/images/114379
https://rkd.nl/explore/images/64344
https://rkd.nl/explore/images/191042
https://rkd.nl/explore/images/191042
https://rkd.nl/explore/images/49035
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voornaamste verschil ten opzichte van de prenten bestaat er uit  dat in het 

schilderij het beeldvlak rechts van Eva in de breedte is uitgerekt om 

Brueghel de ruimte te bieden voor het schilderen van een met dieren be-

volkt landschap. Verder lijkt het bijna alsof de makers van de prenten en 

Rubens in hetzelfde tekenklasje zaten: tegenover het mannelijk en vrou-

welijk naaktmodel zat de Antwerpse schilder meer naar rechts dan zijn 

collega's.   

  De voorstelling van de Haagse Zondeval paste in een vertrouwde 

beeldconventie van het Aardse Paradijs, een thema dat door Jan Brueg-

hel vanaf zijn terugkeer uit Italië in 1596 tot aan zijn dood in 1625 tiental-

len malen werd geschilderd.25 Nog in zijn nalatenschap bevond zich "een 

begonst pineel, een paradys met een copye van 't selve". Nu zullen de 

talrijke varianten en kopieën die van het onderwerp nog in de omloop 

zijn, niet allemaal eigenhandig door de fluwelen Brueghel zelf zijn ge-

schilderd. Maar de aantallen waarin door zijn werkplaats 'Paradijzen' op 

de markt gebracht werden geven aan dat het onderwerp een populaire 

specialiteit was.26 Brueghels oudste zoon Jan, die na de dood van zijn 

vader het atelier voortzette, borduurde nog eindeloos voort op dit materi-

aal van zijn vader.27Had Brueghel zich toegelegd op landschappen met 

een veelheid aan planten en dieren, Rubens moet door het thema van de 

Zondeval  zijn geboeid vanwege de mogelijkheden die het bood om ideale 

naakten af te beelden. Hij heeft de Zondeval meermalen getekend en ge-

                                                                                                                                         
graveernaald kwam de voorstelling in roodachtige lijnen te voorschijn, alsof het een met 
rood krijt gemaakte tekening was. 
De hier afgebeelde gravure wekt echter niet de indruk een vrije inventie te zijn. De zwaar 
aangezette, weinig spontane contouren, met name bij de figuren, maken eerder een 
mechanische indruk. Bij vergelijking van de prent met die van Sadeler wordt die indruk 
bevestigd. Beide zijn vrijwel even groot, en de omtrekken van Elsheimers figuren, landschap 
en dieren volgen precies die van Sadeler. Elsheimer moet Sadelers prent, die van Carracci is 
aanzienlijk groter van formaat, hebben overgebracht op zijn eigen plaat. Misschien was 
Elsheimers procédé, zoals Rubens dat beschreef, daarvoor ook geschikt. Hoe dat zij, het 
blijft speculeren. 
25 Broos 1993, p. 93 ziet met name één bepaald schilderij, een 1566 gedateerde en 
gesigneerde Zondeval van de eveneens in Antwerpen werkzame Frans Pourbus d.O., als de 
voorloper van het type landschap dat Jan Brueghel later nog vele malen zou uitvoeren.  De 
structuur van de compositie van het Haagse Aardse Paradijs, waarbij het mensenpaar de 
linkerhelft van een in liggende rechthoek uitgevoerd landschap domineert, is verwant aan 
het stuk dat Pourbus een halve eeuw eerder maakte. Het werk heeft zowel het weidse 
coulissenlandschap als de figuurcombinatie van een zittende Adam met een staande Eva 
met het schilderij van Rubens en Brueghel gemeen.Het paneel bevond zich in 1993 in Parijs, 
bij kunsthandel Tassel.  
26 Ertz 1979, p. 236 telt 106 Paradijslandschappen die met meer of minder overtuiging aan 
Jan Brueghel I kunnen worden toegeschreven. De auteur schat het aandeel eigenhandige 
werken daaronder hoog.  
Onder de ateliermedewerkers van Jan Brueghel I waren zijn zonen, Jan II en Ambrosius, die 
hij zelf moet hebben opgeleid.   
27 Ertz 1984, pp. 64-65. 
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schilderd, waarbij voorbeelden van andere kunstenaars, zoals Titiaan, een 

belangrijke rol speelden.28   

Het schilderij zelf, dat wil zeggen: het materiële object, los van de voor-

stelling, bevat de nodige aanwijzingen over het verloop van de samenwer-

king tussen Rubens en Brueghel. Elke fase in het ontstaansproces van het 

werk, van de aanschaf van het paneel tot de uiteindelijke finishing tou-

ches, kan wanneer die in verband wordt gebracht met gegevens uit andere 

                                                             
28 Zie d'Hulst en Vandenven 1989, p. 34 e.v; Jaffé 1977, p. 35 fig. 75, 76 en 74; Glück en 
Haberditzl 1928, p. 53 cat.nr. 174. Tijdens zijn eerste bezoek aan het Spaanse hof in Madrid, 
in 1603, kopieerde Rubens Titiaans schilderij van de Zondeval uit het midden van de 
zestiende eeuw. De figuren in Rubens' tekening vertonen overeenkomsten met die in het 
Haagse Aardse Paradijs. In Titiaans schilderij, en eveneens in Rubens' kopie overheersen 
de gestalten het beeldvlak en speelt het landschap geen rol van betekenis, zoals bij het 
Haagse Aardse Paradijs. Een kwart eeuw later dan de tekening, maakte Rubens nogmaals 
een tekening én een schilderij naar hetzelfde voorbeeld, toen hij in 1628-1629 voor de 
tweede keer aan het Spaanse hof in Madrid verbleef. Waar Rubens' tekening Titiaans model 
nog nauwkeurig volgde, houdt de figuur van Adam in de latere en geschilderde kopie het 
midden tussen die van Titiaan en degene die Rubens in het Aardse Paradijs in het Maurits-
huis schilderde. Overigens is dit lang niet het enige schilderij waar Rubens terugviel op werk 
van Titiaan, die hij zeer moet hebben bewonderd. Zie bijvoorbeeld Muller 1989;  in de index 
op p. 182 wordt verwezen naar de meer of minder vrije kopieën die Rubens naar tientallen 
werken van Titiaan maakte. 
Volgens Broos 1993, p. 90 is Rubens' Adam ontleend aan Marcantonio Raimondi's Oordeel 
van Paris naar Rafaël. Inderdaad komen de houdingen van Paris en Adam sterk overeen, 
maar dat is omdat beide figuren teruggaan op het Torso Belvedère. Dat is niet alleen in het 
voorbeeld van de prent besloten, maar Rubens had het Torso in Rome ook zelf geschetst, 
rond 1601. Zie Van der Meulen 1994-1995, dl. 1, p. 48; dl. 2, pp. 56-59 en dl. 3, figs. 75-79. 
Hoewel er van Rubens' eigen hand uitsluitend een blad met het torso gezien van schuin 
linksvoor bewaard is, tegenwoordig in Antwerpen in het Rubenshuis, moet hij het beeld ook 
vanuit andere gezichtspunten getekend hebben. Zijn leerling Willem Panneels maakte in de 
jaren twintig grote aantallen kopieën naar de tekeningen in Rubens' ateliervoorraad, het 
zogenaamde cantoor. Dat zich onder deze voorraad ook tekeningen van het torso vanaf 
andere kanten bevonden moeten hebben, blijkt uit Panneels kopieën waarop het werk onder 
andere van rechts voor te zien is. In Rubens' geschilderde oeuvre, met name in zijn vroege 
werk, figureert het torso, vanuit verschillende hoeken gezien, vaker. In Balis 1993, pp. 124-
127 is een opsomming te vinden van de schilderijen uit Rubens' periode in Italië waarin de 
schilder de figuur van het Torso Belvedère verwerkte.  
In de Theorie de la Figure Humaine dat in 1773 onder Rubens naam werd uitgegeven, en 
mogelijk afgeleid is van een verzameling schetsen of een modelboek met aantekeningen 
afkomstig uit de nalatenschap van de schilder, is een blad te vinden met nog drie andere, 
mogelijk door de graveur ook wat meer 'aangeklede', vervolmakingen van het torso waarvan 
er één afgeleid zou kunnen zijn van Rubens' prototype voor de Adam uit het Haagse Aardse 
Paradijs. Rubens 1773 (1990), p. 27 en planche XXV. Zie ook Schwinn 1973, p. 115. 
In dat deel van de Koenigs-collectie dat nu in Moskou bewaard wordt, bevindt zich een in 
zwart krijt uitgevoerde tekening van Adam en Eva , die door sommige onderzoekers aan 
Rubens wordt toegeschreven. Deze tekening wordt soms als een voorbereidende studie voor 
de Haagse Zondeval  gezien. Het werk maakt echter een nogal stramme indruk, alsof het 
keurig is nagetekend, iets wat eerder te verwachten valt van een kopie dan van vrije inventie. 
In vergelijking met andere getekende kopieën waarbij Rubens los en schetsmatig te werk 
ging, zoals naar Titiaan, wordt deze indruk nog versterkt. Het lijkt mij dan ook onwaar-
schijnlijk dat deze tekening een rol gespeeld heeft bij het ontstaan van het Haagse Aardse 
Paradijs. Zie Elen 1989, p. 256 cat.nr. 520; en Broos 1993, p. 90 cat.nr. 8. De tekening 
wordt niet opgevoerd in Glück enHaberditzl 1928; en Burchard en d'Hulst 1963; of  d'Hulst 
en Vandenven 1989. 
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bronnen, informatie opleveren over de manier waarop de werkverdeling 

ten uitvoer werd gelegd. 

 

Paneel 
De eerste stap in het maken van het Aardse Paradijs bestond natuurlijk 

uit de aanschaf en preparatie van de drager. Het paneel bestaat uit één 

radiaal uit de boom gezaagde plank eikenhout van 74 hoog bij 114 centi-

meter breed en is uitstekend bewaard, het is alleen in de lengterichting 

wat kromgetrokken.29 Volgens dendrochronologisch onderzoek kan het 

hout op zijn vroegst vanaf 1612 beschilderd zijn, maar meer waarschijnlijk 

vanaf 1622.30 Aan de zijkanten van het paneel is in plaats van de meer 

gebruikelijke afschuiningen een sponning geschaafd voor een tijdelijke 

lijst of losse latten zodat het gemakkelijker van de ene plaats naar de an-

dere, in dit geval de werkplaats van Brueghel naar die van Rubens en vice 

versa, overgebracht kon worden. Dat de tijdelijke lijst al voor het gronde-

ren op zijn plaats zat, blijkt uit het ontbreken van de grondering langs de 

zijranden. Dat sommige van de laatst geschilderde details wel over die 

randen doorlopen, geeft aan dat de lijst of latten nog tijdens het schilde-

ren verwijderd waren.31 

 In Antwerpen kon een schilder zijn panelen bij een schrijnwerker 

betrekken, maar ook kant en klaar kopen bij de tafereelmaker, een am-

bachtsman die evenals de schilder onder het Antwerpse Lucasgilde res-

sorteerde.32 Slechts twee jaar na de dood van zijn vader registreert Jan 

Brueghel II bijvoorbeeld een betaling van 70 gulden aan "Michiel den 

Taferreelmaker" voor diens rekening over het hele jaar.33 De manier 

waarop het paneel van de Zondeval gemerkt is beperkt de tijd van ver-

vaardiging tussen 1609 en 1626, mogelijk tussen 1614 en 1617. Het paneel 

draagt het merk van Guilliam Gabron die in 1609 als tafereelmaker in het 

gilde was ingeschreven.34 Persoonlijke paneelmakersmerken, zoals de 

dubbele G van Gabron, kwamen bij het aannemen van de tafereelmakers-

ordonnantie in 1617 verplicht in gebruik, maar werden in praktijk al eer-

der toegepast, zij het sporadisch. Het oudst bekende merk van Gabron 

van vóór 1617, en tevens het enige van voor dat jaar, dateert van 1614. De 

dubbele G met een vierbladig bloemmotief gebruikte Gabron tot 1626. 

Dat het stadskeurmerk van Antwerpen, de burcht met twee handjes, ont-

                                                             
29 Volgens Von Sonnenburg en Preusser 1979, p. 3 bestonden eikenhouten panelen van een 
formaat als dit doorgaans uit meerdere planken. 
30 Woollett en Van Suchtelen 2006, p. 66 
31 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 220 en 234. 
32 Van Damme 1990 pp. 193-200; Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220.  
33 Denucé 1934, p. 152. 
34 Broos 1993, p. 91; Rombouts en Van Lerius 1872, p. 455.   
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breekt hoeft niet per se te betekenen dat het paneel vervaardigd werd 

voordat het keurmerk in 1617 verplicht werd. Mogelijk werd het stads-

keurmerk alleen bij 'dozijnwerk' toegepast, of - minder waarschijnlijk 

gezien dat Gabrons merk nog wel aanwezig is, werd het afgeschaafd.35 

 Omdat panelen vaak in partijen en volgens standaardformaten 

geleverd werden, is het de moeite waard om te onderzoeken, door afme-

tingen te vergelijken, of het Aardse Paradijs zo in een van de twee ate-

liers, dat van Rubens of Brueghel, te plaatsen valt.36 Het formaat van het 

Haagse schilderij benadert dat van acht andere werken van de in totaal 

tweeëndertig die aan een samenwerking van Rubens en Brueghel worden 

toegeschreven. De meeste daarvan zijn echter, met name over de langste 

zijde, wat kleiner dan de 74 x 114 cm. van het Aardse Paradijs. De Cybele 

met de drie Gratiën in Glasgow meet 72,4 bij 106,7 cm; de afmetingen 

van de Slapende nymfen uit München bedragen 66 bij 109 cm.; het pa-

neel met de H. Hubertus in het Prado beslaat 63 bij 100 cm. en de uit vijf 

panelen bestaande serie met de Vijf Zintuigen in het Prado zijn elk rond 

de 65 bij 110 cm groot.  Negen van de andere aan Rubens en Brueghel 

toegeschreven schilderijen zijn op een vergelijkbaar formaat paneel ge-

schilderd als de Zondeval in het Mauritshuis. In Brueghels oeuvre is een 

cluster van dertien schilderijen aan te wijzen, die bij benadering hetzelfde 

formaat hebben als het Aardse Paradijs.37 Elf van deze schilderijen, die 

                                                             
35 Van Damme 1990, pp. 193-200; Wadum 1993, p. 96; Wadum 1995b, p. 8; en Doherty, 
Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220 en 233-235.  
36 Over standaardformaten van panelen in de Noordelijke Nederlanden zie: Bruyn 1979, pp. 
96-115. Over paneelmakers in Antwerpen, zie Wadum 1993, pp. 96-100.  
Van de Wetering 1979, p. 32; Van de Wetering 1982, pp. 14-16 en Van de Wetering 1997 
groepeert panelen uit Rembrandts Leidse periode bijelkaar die in breedte of hoogte niet 
meer dan 3,5 tot 4 cm. van elkaar verschillen. Bij de grotere panelen constateert hij iets 
grotere onderlinge afwijkingen in lengte en breedte. Hier zijn vergelijkbare marges 
aangehouden.  
37 Ertz 1979, pp. 565-620 
  
cat.nr.  
Ertz 1979 

afmetingen datering 

  46   78 119 gedat. 1598 
209   76 110 ca. 1609-1615 
300  62 105 ca. 1615 
320  80 115 ca. 1616 
340  70 106 ca. 1618 
341  70 106 ca. 1618 
350  74,9 104,8 ca. 1619 
351  71 105 ca. 1619 
352  71 105 ca. 1619 
359  68 106 ca. 1620 
360  74,9 109,2 ca. 1620 
369  70,5  97,8 1621-1623 
370  78 101 1621-1623 
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op één na net als het Haagse Aardse Paradijs in het tweede decennium 

van de zeventiende eeuw worden gedateerd, zijn in samenwerking met 

Hendrick van Balen geschilderd. Of enkele of meer van deze panelen 

eveneens door Gabron geleverd werden is niet bekend; gegevens op dit 

gebied ontbreken.  

 Omdat Rubens veelal in opdracht werkte, waarbij het werk be-

stemd was voor een specifieke plaats, zal hij minder gebruik gemaakt 

hebben van standaardformaten in dragers. Veel van zijn panelen moeten 

op maat besteld zijn. Binnen het omvangrijke oeuvre van Rubens is de 

toepassing van in partijen aangekochte panelen van vaste afmetingen 

eigenlijk alleen te verwachten voor twee typen schilderijen: portretten en 

olieverfschetsen. Dertien schilderijen, toegeschreven aan Rubens of diens 

atelier, hebben ongeveer hetzelfde formaat als het stuk in het Mau-

ritshuis. 38 Vijf daarvan, olieverfschetsen, worden in het tweede decenni-

                                                                                                                                         
Ter wille van de vergelijking zijn hoogte en breedte waar nodig verwisseld. Uitgezonderd de 
eerste twee nummers, 46 en 209, worden de figuren in al deze schilderijen aan Hendrick 
van Balen toegeschreven. Aan nr. 320 zou ook nog Joos de Momper d.J. hebben 
meegewerkt. Van de toeschrijving aan Jan Brueghel I van de cat.nrs. 350; 351; 352; 360 en 
369 is Ertz niet zeker. 
38 Het enige portret dat vergelijkbare afmetingen heeft is gereproduceerd in Huemer 1977, 
pp.104-105 nr. 3: Portret van Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk uit ca. 1625: 
105 x 74 cm. 
Misschien zou je dit werk niet eens mee mogen tellen, juist omdat het er maar één is. Het 
gebruik van standaardformaten voor panelen voor portretten in Rubens atelier wordt daar 
echter maar in zoverre door tegengesproken, dat veel van dit type voorstelling door atelier-
medewerkers werd gemaakt. Deze werken worden niet in het Corpus Rubenianum, waaraan 
de gegevens ontleend zijn, opgenomen. 
Daarnaast zijn er twaalf olieverfschetsen met ongeveer overeenkomstige maten (ter wille 
van de vergelijking zijn hoogte en breedte waar nodig verwisseld) te vinden in Held 1980 dl. 
1-2: 
 
cat.nr.  
Held 1980 

formaten datering 
 

    2 74 104 1617 
163 73 104 1634 
289 73 105,5 1638 
298 74 105,5 ca. 1615 
348 74,2 104,5 ca. 1634/1635 
355 76 114 ca. 1611/1612 
376 74,5 106 ca. 1616/1617 
400 82 106,7 ca. 1611/1612 
408 72,5 104,5 ca. 1617 
410 72 104 ca. 1617 
A24 75,5 105,7  
A 35 74,5 104  
    
 
De laatste twee nummers zijn volgens Held geen authentieke werken van Rubens, maar 
atelierprodukten. Voor onderzoek naar de in de werkplaats gebruikte standaardformaten 
van panelen maakt het natuurlijk niet uit of de drager door de meester of de assistent 
beschilderd werd. 
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um van de zeventiende eeuw omstreeks dezelfde tijd als het Haagse schil-

derij gedateerd. Voor zover er gegevens bekend zijn, zijn meer dan de 

helft van deze panelen niet uit één stuk maar uit meerdere delen samen-

gesteld. Minimaal vier van de dertien bestaan uit drie planken, drie zelfs 

uit vier. 39 De weinige keren dat een paneelmakers-merk vermeld wordt, 

is dat niet het merk van Gabron. 40 

 Beide schilders, Rubens en Brueghel, hebben dus op panelen van 

vergelijkbare afmetingen als het Aardse Paradijs gewerkt. Maar alleen bij 

Brueghel lijkt het Haagse paneel tot een grotere, samenhangende groep te 

behoren. De formaten van de panelen die een aantal keren werden ge-

bruikt voor co-producties van Rubens en Brueghel, zijn dezelfde als die 

Brueghel hanteerde wanneer hij met Hendrick van Balen samenwerkte. 

Als de kandidaat om de drager voor het Aardse Paradijs te hebben inge-

bracht in de samenwerking, verdient Jan Brueghel dan ook de voorkeur.41 

 
Grondering en preparatielaag 
Of het paneel reeds voorzien van de witte grondering werd gekocht - niet 

ongebruikelijk - is de vraag. In dat geval zou het inclusief de hiervoor 

vermelde tijdelijke lijst of latten aangeschaft moeten zijn.42  

 De volgende stappen bij het schilderklaar van het paneel, waren 

het aanbrengen van de ondertekening en een preparatielaag, de imprima-

tura. De over de witte grondering door de schilder, of een lid van zijn 

werkplaats aangebrachte imprimatura was bedoeld om een grotere tonale 

eenheid bij het opschilderen te bereiken door het schelle wit van de gron-

dering af te dekken met een grauwe of bruinige kleur én om het bindmid-

del-absorberend vermogen van de ondergrond te reguleren.43 Bij het 

Aardse Paradijs is deze laag nauwelijks met het blote oog waarneembaar. 

Met behulp van infraroodreflectografie zijn de karakteristieke, met een 

grove kwast opgebrachte, grote streken wel uitstekend te zien.44 De stre-

                                                             
39 Held 1980, resp. cat.nrs. 298, 355, 408 en 410; en nrs.: 2, 289 en 376.  
40 Over Rubens' panelen zie: Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 3-9; Held 1980, dl. 1 
pp. 8-9. Het paneel met Rubens' schets voor Maria Hemelvaart in het Mauritshuis dat veel 
kleiner is, 87,8 x 59,5 cm, draagt wel het merk van Gabron. 
41Dat Jan Brueghel I wanneer hij met Hendrick van Balen samenwerkte, zowel als initiator 
van de samenwerking als als verkoper van het schilderij optrad, zal later in dit artikel nog 
aan de orde komen. 
42 Knuth-Federspiel 1986, p. 66; Wadum 1995b, p. 7; Van Hout 1998, pp. 204-205; en 
Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220. 
Volgens Balis 1994, p. 107 werden Rubens' doeken en panelen gewoonlijk in zijn eigen 
werkplaats voorbewerkt. 
 43Over de betekenis van de term imprimatura en een overzicht van de discussie op dit 
gebied, zie Van Hout 1998, pp. 199-225; Doherty, Leonard en Wadum 2006, p. 221. 
 44 In 1995 werd het Aardse Paradijs een eerste keer gescand met de infraroodcamera van 
het Mauritshuis, echter zonder opnamen te maken. Bij de restauratie van het schilderij in 
2000 werden deze opnamen wel gemaakt. Ik ben Jörgen Wadum zeer erkentelijk voor de 
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perige halen lopen overwegend evenwijdig aan de lengterichting van het 

paneel, alleen uiterst rechts zijn ze van onder naar boven getrokken.   

 Een streperige imprimatura wordt soms als één van de karakte-

ristieken van het werk van Rubens genoemd. Rubens bediende zich, wan-

neer hij op paneel schilderde, dikwijls, zo niet altijd, van zo'n prepa-

ratielaag. In zijn olieverfschetsen, waar deze laag niet of nauwelijks wordt 

afgedekt door de daar overheen aangebrachte verflagen, is dat nog goed 

te zien.45 Toch is een streperige imprimatura  niet alleen kenmerkend 

voor werk uit Rubens' atelier.46 Ook Jan Brueghel maakte er gebruik van. 

Van hem is een tweetal olieverfschetsen op paneel overgeleverd - studies 

van een ezel, een aap, een kat en honden - die een streperige bruin-grijzi-

ge grondlaag vertonen (afb. 8). 47 Op infraroodreflectogrammen van het 

paneel dat hij in samenwerking met Hendrick van Balen maakte, de 

Haagse Cybele in een groente- en vruchtenkrans, komt een vergelijkbare 

imprimatura aan het licht (afb. 9).48 In welk atelier, dat van Rubens of 

Brueghel,  de imprimatura werd aangebracht kan dus uit het uiterlijk van 

de preparatielaag niet worden opgemaakt. 

 

Ondertekening 
Voordat een begin werd gemaakt met het schilderen van het Aardse Pa-

radijs, werd de vorm van de compositie in grote lijnen op het paneel ge-

schetst. Dat is de eerste van twee typen ondertekening die met hulp van 

infraroodreflectografie zichtbaar te maken is ónder het geschilderde land-

schap. Naast de globale opzet van het landschap wordt een aantal vormen 

nog heel precies in contour aangeduid (afb. 10-12).49  

                                                                                                                                         
gelegenheid die hij mij bood om deze opnamen uitvoerig te bestuderen. Gewoonlijk wordt 
ervan uit gegaan dat eerst de ondertekening, en dan de imprimatura wordt aangebracht. Zo 
beschrijft Van Mander bijvoorbeeld de werkwijze van Jeroen Bosch, zie Miedema  dl. 1 1994, 
fol. 216v pp. 124-125. Van Hout 1998, p. 205 stelt expliciet dat deze streperige laag door de 
schilder transparant werd gehouden, zodat de ondertekening er onder zichtbaar bleef. Von 
Sonnenburg en Preusser 1979, p. 18 geloven echter dat Rubens zijn schetsen altijd óver de 
imprimatuurlaag aanbracht.  
45 Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 11-13; Van Hout 1998, pp. 205-210; Van Hout 
2005, pp. 183-184.  
46 Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 11-13 menen dat de streperige imprimatura als 
kenmerkend voor Rubens moet worden gezien, en zonder voorbeeld is. Knuth-Federspiel 
1985, pp. 86-98 en Van Hout, p. 205 spreken hen echter tegen. Van Hout noemt Barend van 
Orley, Maarten de Vos, Cornelis Ketel en Otto van Veen als eerdere schilders bij wie een 
vergelijkbare preparatielaag werd aangetroffen.  
47 Ertz 1979, cat.nrs. 311 en 312. 
48 Ten behoeve van de restauratie van dit paneel werd het in 1995 onderzocht met een 
infrarood-vidicon, waarbij het niet systematisch werd gescand.  
49 IRR-opnamen Mauritshuis / Stichting R.K.D. november 1995. 
Bij Broos 1993, p. 91 cat.nr. 8 worden de lichtbruine lijnen van takken abusievelijk als door 
de verflaag zichtbare ondertekening omschreven. Deze lijnen behoren echter tot de verflaag 
en zijn óver de lucht heen geschilderd. 
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 In elk geval de layout van het landschap werd met zwart krijt 

aangegeven, over de imprimatura.50 Dit eerste type ondertekening beslaat 

vooral de rechter tweederde van het paneel. Links, onder de figuurpartij, 

ontbreekt ze. In overeenstemming met de ondertekeningen die onder 

andere co-producties van Rubens en Brueghel zichtbaar konden worden 

gemaakt51, legt deze tekening in grote lijnen het verloop en verschillende 

plans van het landschap vast. De loop van de beek is aangegeven, de hori-

zon en de plaatsing van de boomgroepen. Een persoonlijk handschrift 

verraden de in één haal getrokken lijnen waarmee de compositie globaal 

is vastgelegd, niet (afb. 10). Deze compositieschets van het Haagse Aard-

se Paradijs aan Rubens te willen toeschrijven, door die te vergelijken met 

landschapstekeningen van zijn hand zoals het Boslandschap in het Ash-

molean Museum gaat dan ook te ver.52 Het verschil in functie tussen de 

twee tekeningen maar ook het gebrek aan stilistische eigenaardigheden 

van de ondertekening laten een vergelijking niet toe.  

 Het tweede type ondertekening moet aan Jan Brueghel toege-

schreven worden. Onder sommige van de dieren, is een schematische, 

haast sjabloon-achtige ondertekening in een niet nader vast te stellen 

medium te zien. Van de pauw bij Eva op de voorgrond, de wolf op het 

middenplan en onder de klauwen van het luipaard en de tijger zijn de 

contouren zichtbaar. Op een paar plekken komen kleine veranderingen 

ten opzichte van het oorspronkelijke plan aan het licht. De poten van de 

kalkoen helemaal links onder in de hoek waren aanvankelijk anders gete-

kend evenals de staart van de papegaai links boven, het hoofd van het 

witte paard midden achter werd hoger geschilderd dan het getekend is 

(afb. 11), en de getekende vegetatie onder Adams voeten werd niet ge-

schilderd. De twee hondjes die op het middenplan tegen een paar eenden 

staan te blaffen waren een paar centimeter naar rechts en naar boven 

voorzien. Die laatste verandering heeft bijna het karakter van een ver-

schoven plakplaatje, alleen de staarten van de dieren werden anders, naar 

boven krullend geschilderd (afb. 12). Naar de precieze plaatsing van de 

honden in het vlak moest Brueghel kennelijk nog zoeken, maar de vorm 

lag al grotendeels vast. Blijkbaar stond het hem van tevoren tot in detail 

voor ogen hoe de dieren er uit moesten zien, maar de vaardige, losse lijn-

voering wijst eerder op een gebruik van een vertrouwd voorbeeld dan dat 

van een sjabloon. 

                                                             
50 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 223 en 234. 
51 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 221-223 
52Wadum 1996, pp. 394-395 nt. 17 vergelijkt de ondertekening van het Aardse Paradijs met 
die van de Najaden die de hoorn des overvloeds vullen, eveneens in het Mauritshuis. De 
schematische aanduidingen voor het landschap zijn volgens deze auteur vergelijkbaar met 
de uitgewerkte tekening van Rubens in Oxford.  
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Modellen 
Vrijwel alle dieren, het rund, de geit met de bok die tegen een boom op-

springt, de waterhoentjes, de marmotten, de blauwe reiger in de beek, de 

pauw bij Eva's voeten enzovoorts, blijken uit Brueghels vaste repertoire te 

stammen. Al deze beesten zijn terug te vinden in andere schilderijen van 

zijn hand. 53 Uit de olieverfschetsen die van Brueghel zijn overgeleverd, 

zijn het aapje en de poes bij Adam en Eva afgeleid (afb. 8). Daar waar 

Brueghels de dieren niet uit zijn eigen modellenvoorraad kon putten, 

heeft hij die van Rubens aangesproken. De staande leeuw bij de boom en 

de stoeiende katachtigen op de voorgrond werden door Brueghel vaker in 

zijn schilderijen toegepast. Een variant van de staande leeuw duikt voor 

het eerst in 1615 in Brueghels schilderijen op.54 De schets van Rubens, die 

zich tegenwoordig in de National Gallery in Washington bevindt, moet 

dus nog van voor dat schilderij dateren.55 Een getrouwe kopie naar een 

verloren gegaan schilderij van Rubens laat het voorbeeld zien dat Brueg-

hel voor het luipaard moet hebben gebruikt. 56 De tijger waar het luipaard 

mee stoeit is al op een schilderij met de Opvoeding van Bacchus en Sile-

nus aanwezig, dat omstreeks 1610 door Rubens of een ateliermedewerker 

geschilderd werd. 57 Hoewel sommige van de diermotieven aan de voor-

raad van Rubens ontleend werden, kan het niet anders dan dat Brueghel 

degene was die de precieze ondertekening van de door hem te schilderen 

dieren aanbracht. Het past niet in de werkwijze van Rubens het aandeel 

                                                             
53 Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 68-70. 
54 Ertz 1979, p. 605 nr. 287 fig. 311 A. Het schilderij dat deel uitmaakt van de collectie van 
het Wellington-museum in Apsley House in Londen is gesigneerd BRVEGEL 1615. 
55 Washington, National Gallery of Art: tekening 254 x 282 mm. d'Hulst enVandenven 
1989, pp. 198-199 nr. 57 h, fig. 151. Rubens gebruikte de schets zelf voor zijn schilderij van 
Daniël in de Leeuwenkuil dat al voor 1618 gereed was, toen hij het aan Sir Dudley Carleton 
verkocht. Het schilderij, op doek met de afmetingen 224 x 330 cm., is eveneens onderdeel 
van de collectie van de National Gallery in Washington. Omdat Jan Brueghel dit schilderij in 
zijn 1617 gedateerde Allegorie van het Gezicht in het Prado heeft verwerkt, moet het schil-
derij zich al enige tijd voor de verkoop in het atelier van Rubens hebben gestaan. Overigens 
doet het bestaan van een aantal geschilderde kopieën van een variant van deze compositie 
vermoeden dat er nog een andere versie waar Rubens de hand in heeft gehad, geweest moet 
zijn. Mogelijk was dit eveneens een samenwerking tussen hem en Jan Brueghel. Een 
schilderij dat zich van 1632 tot 1835 in het bezit van de Milanese familie Malvi was, komt 
voor identificatie met dit werk in aanmerking. In 1972 toen het zich in een andere privé-
verzameling bevond, werd het beschreven als gesigneerd P.Paulus R. en elders Brueghel 
fecit Antwerpen Anno 1617. De huidige verblijfplaats van dit paneel is onbekend. d'Hulst en 
Vandenven 1989, pp. 187-200 resp. fig. 151 en 134. Doek 224 x 330; Washington, National 
Gallery of Art.  
56 Broos 1993, pp. 91-92 cat.nr. 8: Rubens' prototype was ook in de zending voor Dudley 
Carleton aanwezig. Dat schilderij van een Nymph en Sater met stoeiende luipaarden is 
verloren gegaan, maar er is wel een kopie bekend. Het schilderij dat zich via een prent van  
C.N. Varin naar Rubens als een getrouwe kopie laat herkennen, bevindt zich in Montreal, 
Museum of Fine Arts; doek 203,9 x 316,1 cm. 
57 Broos 1993, p. 93 fig. 4. Het schilderij bevindt zich in de College Medical School in Ithaca. 
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van een medewerker op zo'n nauwkeurige manier voor te bereiden.58 

Omdat de plaatsing van de dieren nauw samenhangt met de manier 

waarop het  landschap is uitgelegd - beide het aandeel van Brueghel - is 

het logisch te veronderstellen dat hij, eerder dan Rubens, ook verant-

woordelijk was voor de ondertekening daarvan. 

 De trefzekerheid van de summiere lijnen van het eerste type on-

dertekening, die zonder te zoeken en vrijwel zonder verbeteringen zijn 

geplaatst, geeft aan dat de compositie in zijn geheel al van tevoren vast-

lag. Dat het ontwerp van de compositie, de inventie, van de voorstelling 

van het Aardse Paradijs al nauwkeurig vaststond voordat er ook maar 

een penseel op het paneel gezet werd, wordt nog eens extra bevestigd 

door het vrijwel geheel ontbreken van aan het verfoppervlak waarneem-

bare pentimenti. Met uitzondering van het huidige profiel van Adam, dat 

weliswaar precies de fijn geschilderde bruine contourlijn over de bruinige 

achtergrond van de boomstam volgt maar een fractie meer naar links 

geschilderd is, en het profiel van Eva waar het lijkt alsof bruine haarlok-

ken met lichtgroen zijn weggeschilderd om haar gezicht beter te doen 

uitkomen tegen een verder overwegend bruine achtergrond, verraadt het 

verfoppervlak geen veranderingen die tijdens de uitwerking zijn aange-

bracht. 

 

Werkvolgorde 
Nadat het ontwerp in grote trekken op het geprepareerde paneel was 

geschetst, naar ik aanneem door Jan Brueghel, moet het schilderij vervol-

gens in verschillende werkgangen zijn opgeschilderd. Die procedure is in 

eerste instantie af te leiden uit documenten die door Jan Brueghels ge-

lijknamige zoon en opvolger werden nagelaten. De werkvolgorde die 

daaruit naar voren komt wordt bevestigd door de wijze waarop de verfla-

gen van de verschillende handen elkaar overlappen.   

 Als oudste zoon van de fluwelen Brueghel, geboren in 1601, werd 

Jan II door zijn vader in diens atelier opgeleid. Eenmaal volleerd moet hij 

in zijn vaders atelier hebben meegewerkt. De samenwerking tussen vader 

en zoon werd onderbroken toen Jan II in 1622 naar Italië afreisde. Na het 

bericht van zijn vaders dood in 1625 keerde hij terug om in Antwerpen 

het atelier voort te zetten. 59 Dat 'voortzetten' is tamelijk letterlijk op te 

vatten, want de schilderijen die Jan de Jongere maakte, zijn voor het 

overgrote deel replieken, pastiches en andersoortige afgeleiden van het 

werk van zijn vader. Vanaf het moment dat hij weer in Antwerpen was, in 

augustus 1625, hield hij een journaal bij. Zijn notities zijn niet in het ori-

                                                             
58 Balis 1994, pp. 97-127. 
59 Ertz 1984,pp. 17-20.  
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gineel overgeleverd, maar bekend via een (gedeeltelijk) afschrift gemaakt 

later in de achttiende eeuw.60 De gevolgde procedure bij samenwerking 

met een figuurschilder laat zich uit de aantekeningen van Brueghel Junior 

destilleren en is ongetwijfeld dezelfde als die zijn vader aanwendde. De 

opleiding van Jan II in het atelier van zijn vader, en de manier waarop hij 

van diens erfenis profiteerde, garanderen dat. 

 Evenals zijn vader liet Jan II grotere figuren uitschilderen door 

gespecialiseerde figuurschilders. In de jaren 1626 tot en met 1646 is dat in 

de meeste gevallen Hendrick van Balen. Een enkele keer specificeerde hij 

ook hoeveel hij Van Balen voor zijn werk betaalde. Voor een schilderij van 

Flora dat hij voor 150 gulden verkocht, ontving Van Balen 20 gulden. 61  

Dat wil zeggen dat de betaling voor de figuurschilder niet meer dan ruim 

één achtste van de verkoopprijs uitmaakte.   In 1626 noteerde Jan II een 

Pan en Syrinx met figuren van Rubens, waarvan de waarde geschat werd 

op 120 gulden, waarschijnlijk een replica van hetzelfde stuk dat zijn vader 

in samenwerking met Rubens maakte en in diens nalatenschap vermeld 

wordt.62 In februari 1628 begon hij een groot schilderij waarin Rubens de 

figuren van Christus en Martha en Maria schilderde. In maart vermeldde 

hij het als "voldaen". 63 Slechts één keer vermeldt  Jan II wat hij Rubens 

voor zijn figuren betaald had, nota bene voor een schilderij dat zijn vader 

nog gemaakt had: 100 gulden. De totale waarde van het werk, een Vas-

tenavond,  inclusief lijst van 52 gulden raamt hij op vier keer zoveel: 400 

gulden.64 

 De vermelding van de Christus bij Martha en Maria  wordt in de 

tekst direct gevolgd door een serie van de Vijf Zinnen, waarbij Jan II wel 

noteerde dat Het Gezicht een kopie betrof. Ongetwijfeld werd de hele 

serie naar voorbeeld van zijn vader gemaakt. Eerst noteerde Jan II dat hij 

alle vijf gedoodverfd had, een eerste stadium van het werk, en vervolgens 

'voldoet' hij elke maand, van april tot en met augustus, telkens één van de 

schilderijen. Het opschilderen van een schilderij bestond dus uit twee 

                                                             
60Vaes 1926, pp. 163-220; Ertz 1984, pp. 535-552. De eerste notities in het journaal 
betreffen het jaar 1625, de laatste entries dateren uit 1651. Het origineel is inmiddels 
verloren gegaan, maar van gedeelten werd door Jacob van der Sanden een afschrift 
gemaakt. Van der Sanden liet in 1771 een prospectus uitbrengen, met een aankondiging van 
de publicatie , maar daar is het nooit van  gekomen.  
61 Vaes 1926, p. 20; zie database bronnen, nr. 367 . Het schilderij is niet overgeleverd, 
mogelijk gaat het om een schilderij dat in 1969 in Londen geveild werd als Jan Brueghel I en 
Van Balen, zie database schilderijen, nr. 874. 
62 Vaes 1926,resp. p. 210 nr. 14 en p. 209 nr. 54. Zie database schilderijen, nrs. 380-382 en 
database bronnen, nrs. 363 en 374. 
63 Vaes 1926,p. 213 nr. 3; zie database schilderijen, nr. 400 en database bronnen, nr. 394. 
64 Database bronnen, nr. 1345. Een andere keer schilderde Rubens figuren voor Jan Brue-
ghel II waarvoor hij van Brueghel in ruil een onvoltooid werk, een paneel met wild kreeg, zie 
database bronnen, nr. 1355. 
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stadia, eerst het doodverven en vervolgens het opmaken of voldoen als 

fase waarin het schilderij voltooid werd.65 "Ghemact voor Goetkindt een-

en grondt agter een Livrauken van S. van Balen 18 G."; het merendeel 

van de notities geeft geen informatie op welk moment de figuurschilder 

de aan hem toebedeelde partijen uitvoerde.66 Uit de aantekeningen uit 

1627 over een samenwerking met de schoonvader van Jan Brueghel II, 

Abraham Janssens, is af te leiden dat de figuren tussen die eerste en 

tweede fase werden ingevoegd: 

 

"11. September. Begonst eenen grooten doec, daer Flora 

sidt onder haer bloemen, vol werx, de figuren van myn 

vrauen vader. 

[...] 

 13. Deze maendt [= september] voldaen 't voorseyde 

groodt stuc."67 

 

Gecombineerd met de vermelding van het stuk waarin Rubens de figuren 

van Christus en Martha en Maria schilderde, en dat ook pas in tweede 

instantie voldaan werd, lijken de figuren tussen een eerste en laatste sta-

dium te worden toegevoegd. Dan zou het schilderij eerst in een doodverf-

stadium zijn gebracht, met de voornaamste partijen mogelijk al in een 

gekleurde onderschildering. Vervolgens kreeg de figuurschilder het werk 

onderhanden. Het laatste ging het terug naar de firma Brueghel die de 

finishing touches aanbracht, het werk voldeed. 

 Is aan het schilderwerk van het Aardse Paradijs te verifiëren of 

Rubens en Brueghel volgens een in twee of drie fasen verlopende proce-

dure te werk gingen, bijvoorbeeld door de wijze waarop de verflagen el-

kaar overlappen? Er zijn drie duidelijke van elkaar te onderscheiden 'par-

tijen' of stadia waarneembaar, maar de volgorde waarin die werden uitge-

voerd is minder makkelijk vast te stellen. 

  Dat het Rubens was die de globale vormen van de boom, het ge-

bladerte en de slang, de rots waar Adam op zit en het paard opzette en 

uitwerkte wordt verraden door de lossere en meer transparante, minder 

gelijkmatige verfstreken waaruit deze kleurvlakken bestaan.68 De contou-

                                                             
65 Vaes 1926,p. 213 nrs. 6-11. Over 'voldoen'; zie De Pauw-de Veen 1969, pp. 300-301. 
66 Denucé 1934, p. 154; Ertz 1979, pp. 542-545; zie database bronnen, nr. 405 en ook nrs. 
407 en 409. 
67 Vaes 1926,p. 211, zie database bronnen, nr. 390 en ook 363 en 391. De 11. en 13. zijn 
nummers in een opsomming, geen data. 
68 Lunsingh-Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. VIa 1992, p. 477: in het door de toenmalige 
eigenaar Pieter de la Court zelf opgestelde inventaris uit 1731 vermeldt hij Adam, Eva en het 
paard als van de hand van Rubens. 
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ren van de figuren zette Rubens gedeeltelijk aan met donkerbruine lijnen. 

Die omtrek is aan het oppervlak, over de door Rubens geschilderde 

boomstam, waarneembaar daar waar Adams profiel een fractie naar links 

verschoven werd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Deze donker-

bruine lijnen zijn óver de bruingroene achtergrondkleur aangebracht, dus 

toen het paneel al gedoodverfd was. De met infraroodreflectografie zicht-

bare donkere onderschildering van de schaduwpartijen in de lichamen 

van Adam en Eva schemert door onder de vleeskleur van rug, benen en 

linker onderarm van Adam en de heup van Eva door en geeft het effect 

van een optisch koele schaduwtint.69 Zowel de opzet als de uitwerking van 

de twee mensengestalten en de slang was geheel in handen van Rubens.70 

 Bij het aanbrengen van de eerste gekleurde verflaag moet Brueg-

hel niet alleen het landschap zijn basiskleuren hebben gegeven, maar ook 

de beesten. Een lichte kleur groen is voor de grote vlakken van het land-

schap als grondtoon gebruikt, een kleur die nog te zien is rond de blaffen-

de honden en rond de tijger en het luipaard. Daar volgen de lichtgroene 

verfstreken volgen de contouren van de ondertekening van deze dieren. 

Rondom die contouren bleef zo bij het uitwerken van de details van flora 

en fauna lokaal als het ware een lichtgroen halo zichtbaar  (afb. 13).  

 Het laatste stadium, het 'voldoen' gebruikte Brueghel om de de-

taillering van het landschap  uit te werken en de puntjes op de i te zetten. 

Bij het voltooien van het landschap werkte hij van achter naar voren, en 

schilderde de dieren daar over heen. Dat blijkt bij de nek van de struisvo-

gel, maar ook die van de reiger en kleinere, niet in de ondertekening van 

het tweede type voorbereidde dieren zoals de vissen en eenden in de beek 

werden over de achtergrond heen geschilderd. Hier schemert de achter-

grond op sommige plaatsen door de, meer transparant geworden verf van 

de dieren, heen. Bovendien moet het Brueghel er in deze laatste fase om 

te doen zijn geweest zijn partijen met die van Rubens tot een harmonieu-

ze eenheid te integreren. Op verschillende plaatsen, zoals bij het oor van 

de kat dat over het been van Eva geschilderd is, overlapt de door hem 

aangebrachte verf die van Rubens (afb. 14). De slang en het paard die 

door Rubens werden opgezet, werkte hij in detail uit met de hem typeren-

de, wat vettige verflijntjes. In de door Rubens geschilderde kruin van de 

Boom der Kennis bracht hij vogels, vruchten en bladeren aan. Daarmee 

laat hij die meer deel uitmaken van de rest van het landschap. Vooral de 

minutieus geschilderde druivenrank boven het hoofd van Adam, een ei-

                                                             
69 Observatie van N. Van Hout, Rubenianum Antwerpen, 1995. 
70 Overigens maakt Brueghel voor zijn veel kleinere stoffage-figuurtjes ook regelmatig 
gebruik van donkerbruine lijnen voor de contouren, vgl. Ertz 1979. 
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landje binnen de veel vrijer neergezette basiskleur van Rubens, heeft bij 

nadere beschouwing bijna het karakter van een ingeplakt plaatje.  

 Mijns inziens wisselden de schilders elkaar af bij het uitwerken 

van de verschillende stadia: een eerste geschilderde opzet en uitwerking 

van de dieren en het landschap werd uitgevoerd door Brueghel, vervol-

gens schilderde Rubens de figuurpartij waarop Brueghel tenslotte nog wat 

finishing touches aanbracht.71 De aanleiding om dat te denken zijn de 

correcties die Rubens aanbracht bij de contouren van de slang in de 

boom, en de twee stoeiende katachtigen rechts voor. Een dergelijke aan-

passing, maar nog nadrukkelijker, is bijvoorbeeld ook te zien bij een an-

dere co-productie van Rubens en Brueghel: het Visioen van de Heilige 

Hubertus, nu in het Prado (afb. 15).72 Terugkerend naar het Aardse Pa-

radijs houdt dat in, dat bij het overnemen van het paneel door Rubens, de 

dieren al tot op zekere hoogte door Brueghel moesten zijn uitgewerkt. 

Rubens gebruikte vaker een koolstofhoudende verf, alleen te zien met 

infraroodreflectografie en niet meer aan het oppervlak van het schilderij, 

om verbeteringen in het werk van anderen aan te geven.73 Tegen de lus-

sen waarmee het slangenlijf zich om de boomtak boven Eva's hoofd kron-

kelt en de omtrekken van de twee katachtigen zijn de contouren door 

Rubens met brede halen aangepast. Deze interventie van Rubens heeft als 

gevolg dat de tijger en het luipaard veel levendiger zijn dan de andere 

alleen door Brueghel geschilderd dieren, en in de compositie een nog 

belangrijker plaats opeisen.74 Brueghel heeft zelf de roofdieren uitge-

werkt, getuige de precieze manier waarop de verf in streepjes en kleine 

puntjes, als het ware ieder haartje volgend, is opgebracht. Doherty, Leo-

nard en Wadum, die het materieel-technisch onderzoek aan meerdere co-

producties van Rubens en Brueghel uitvoerden, denken daar echter an-

ders over. Zij komen tot de conclusie dat de volgorde van de schildersta-

dia anders was, en dat Rubens als eerste met het echte schilderwerk be-

gon, na 'nadere bestudering' van de röntgenopname van het schilderij.75 

Een nadere uitleg waar dat dan uit af te leiden is, met concrete aanwijzin-

                                                             
71 Tamis 2001/2002, pp. 120-121. 
72 Zie database schilderijen, nr. 361. 
73 Wadum 1996, p. 393. Dit fenomeen is bij infrarood-onderzoek van twee atelierreplieken 
van werk van Rubens waargenomen, en bij één andere samenwerking van 
ateliermedewerkers van Rubens met Jan Brueghel I of II De replieken stellen Venus en 
Adonis voor, naar Rubens origineel in Dresden, en worden in de Hermitage in St. Peters-
burg en het Mauritshuis in Den Haag bewaard. Daar is eveneens de Najaden die de hoorn 
des overvloeds vullen te vinden, het schilderij met een landschap uit het atelier van de 
Brueghels. Het formaat van dit werk is overigens vergelijkbaar overeen met dat van de 
andere Brueghel-Rubens of Brueghel-Van Balen co-produkties: 67 x 107 cm. 
74 Broos 1993, pp. 90-92 veronderstelt in de roofdieren eveneens een bijdrage van de hand 
van Rubens. 
75 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 234-236. 
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gen, ontbreekt jammer genoeg. In het door Doherty, Leonard en Wadum 

voorgestelde scenario zou Brueghel de rest van het schilderij hebben uit-

gewerkt in twee fasen. In de door mij gereconstrueerde werkwijze liet 

Brueghel bij het opbrengen van de verf in de eerste fase een ruime uitspa-

ring om Rubens de gelegenheid te bieden de figuren van Adam en Eva uit 

te schilderen. Mogelijk had Brueghel daar alleen een bruinige of groene 

ondertoon aangebracht. Hoewel beide scenario's verdedigbaar zijn, denk 

ik toch dat de volgorde Brueghel-Rubens-Brueghel logischer is, en zich 

beter laat verenigen met de werkwijze die zich uit het dagboek van Jan 

Brueghel II laat afleiden voor schilderijen waarbij een andere figuurschil-

der ingeschakeld werd. En passant bevestigt dat nogmaals dat Jan 

Brueghel initiatiefnemer en verkoper van het Haagse Aardse Paradijs  

moet zijn geweest, overigens zonder Rubens' aandeel te bagatelliseren dat 

met name bij de inventie en de gebruikte beeldbronnen zwaar gewogen 

moet hebben. Want waar we het allemaal over eens kunnen zijn: het ge-

heel van dit schilderij is meer dan alleen maar de som van twee door ver-

schillende meesters vervaardigde delen: een waarachtige samenwerking, 

die in wederzijds overleg tot stand gekomen moet zijn. 


