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Voorbereidende les bij het onderzoek Herken je klassiekers  
Werkblad 1 Van Italië naar het noorden 
 
In de loop van de 16

de
 en 17

de
 eeuw werden klassieke thema’s ontzettend populair in de 

Nederlandse kunst. Deze ontwikkeling was, door middel van prenten maar ook door reizende 

kunstenaars,  naar Nederland gekomen uit Italië. Daar was de wereld van klassieke verhalen 

en goden niet alleen figuurlijk maar soms ook letterlijk herontdekt.   

Herontdekking 

Op 13 januari 1506 deed een bewoner van Rome een bijzondere ontdekking - in de grond van zijn 

wjingaard vond hij een standbeeld uit de Klassieke Oudheid. In Rome werd er natuurlijk wel vaker iets 

uit de Oudheid gevonden, maar dit beeld werd onmiddellijk herkend als iets bijzonders.  

Toen de Paus ervan hoorde stuurde hij onmiddellijk drie beeldhouwers om poolshoogte te nemen, 

waaronder Michelangelo. Zij herkenden het beeld al snel - dit was de beeldengroep van Laocoön en 

zijn zoons, een beeld dat ooit het in Paleis van de Romeinse keizer Titus had gestaan, en dat bekend 

was uit een beschrijving uit die tijd. In diezelfde beschrijving stond dat het ook toen al als één van de 

mooiste beeldhouwwerken ooit werd beschouwd. De paus kocht het beeld en liet het naar het 

Vaticaan vervoeren. Daar werden enkele losse fragmenten weer aan het beeld bevestigd. 

 

Afb. 1 - Laocoön en zijn twee zoons worden gegrepen door slangen uit zee. Het beeld is nog altijd te 

zien in het Vaticaan. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Laocoon_Pio-Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg
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Het beeld en het verhaal  

Het beeld van Laocoön en zijn zoons laat ons een moment zien uit het verhaal van de belegering 

van Troje – nadat de Grieken zijn weggevaren en op het strand een groot houten paard hebben 

achtergelaten, waarschuwt de priester Laocoön het beeld niet binnen de muren van Troje te 

brengen omdat hij een list vermoedt. De andere Trojanen denken echter dat de Grieken het beeld 

hebben achtergelaten als geschenk aan Athena, om haar een behouden vaart naar huis te vragen. 

Als Laocoön voorstelt het beeld te verbranden, komen er twee slangen uit zee die hem en zijn zoons 

doden. De Trojanen zien dit als straf van Athena voor zijn voorstel het paard te verbranden. Ze 

brengen het paard binnen de muren. De Griekse soldaten die in het paard verstopt zijn openen de 

poorten van Troje en de Grieken leggen de stad in de as. 

Het verhaal van de belegering van Troje was oorspronkelijk natuurlijk Grieks -  de beroemdste 

vertelling ervan was die van Homerus. Maar dat was bepaald niet de enige versie van het verhaal 

die rondging. Zo noemt Homerus zelf het paard maar heel kort in de Odyssee. In de Ilias komt het 

niet voor. Over Laocoön heeft Homerus het zelfs helemaal niet. 

Laocoön kennen we vooral goed uit een Romeinse versie van het verhaal van de val van Troje: de 

Aeneis van Vergilius (70 v. Chr. – 19 v. Chr.) Vergilius wilde met dit boek het Romeinse volk net zo’n 

epos geven als de Grieken al hadden met Ilias of Odyssee. Hij schreef een enorm heldendicht 

waarbij hij zich sterk liet inspereren door Homerus. Als onderwerp nam hij ook de val van Troje, 

maar hij maakte de Trojaan Aeneas de held van zijn verhaal. Volgens een mythe was Aeneas na de 

val van Troje door het Middellandse Zeegebied gaan zwerven en had hij uiteindelijk een stad 

gesticht in Italië waar Romulus en Remus later geboren zouden worden.  

De Romeinen zagen Aeneas graag als een soort voorouder. De familie van Julius Caesar claimde 

zelfs van Aeneas af te stammen. De Romeinen blikten dus ook al terug op hun ‘klassieken’, haalden 

er inspiratie uit voor de kunsten, en identificeerden zich met dat luisterrijke verleden – misschien 

vergelijkbaar met hoe de Italianen dat bijna anderhalf millennium later weer gingen doen. 

Voor het beeld geldt hetzelfde. Het heeft sterk de stijl van de Hellenistische Periode. In die tijd was 

de Griekse beschaving over een enorm gebied verspreid dankzij de veroveringen van Alexander de 

Grote. Het was toen in de mode om in beelden echt menselijke trekken en emoties te tonen – zoals 

hier in de houding en de gezichten van Laocoön en zijn zoons. Het beeld zou echter ook een 

Romeinse nabootsing van die stijl kunnen zijn, of is door een Romeinse klant besteld bij Griekse 

beeldhouwers. Het beeld is waarschijnlijk pas lang na de Hellenistische Periode gemaakt – in de 

laatste eeuw voor Christus. In die tijd was Griekenland een deel van het Romeinse Rijk geworden. 

Italiaanse beeldhouwers, waaronder Michelangelo, hadden een enorm respect voor klassieke 

beeldhouwkunst. De manier waarop in klassieke beelden bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen en de 

anatomie van de mens hadden weergegeven (kijk maar eens naar Laocoön en zijn zoons) was voor 

hen een grote bron van inspiratie. De tijd rond 1500 was voor hen een gouden tijd: Rome was, net 

als enkele andere Italiaanse steden, enorm aan het groeien en door alle bouwwerkzaamheden werd 

er regelmatig iets bijzonders gevonden. 

Ook op andere gebieden werden de Klassieken herontdekt. De overblijfselen van Romeinse 

gebouwen werden als zeer inspirerend gezien, en architecten in het Italië van deze tijd probeerden 

de Romeinse bouwkunst na te volgen. Aan de hand van ruïnes maar ook bewaard gebleven 

Romeinse teksten herontdekten ze de klassieke bouwkundige regels en gingen die zelf, en op hun 

eigen manier, toepassen. Schrijvers probeerden de stijl van de klassieke literatuur en dichtkunst zo 

dicht mogelijk te benaderen. Zelfs op het gebied van muziek deed men een dappere poging om de 

Klassieke Oudheid te doen herleven: de eerste opera’s werden aan het eind van de 16
de

 eeuw 

geschreven als poging om klassiek theater te maken. Men geloofde indertijd  dat toneelstukken in de 

Oudheid helemaal werden gezongen, en probeerde die traditie nieuw leven in te blazen. 
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Afb. 2 - Ook gevonden in Italië: de Apollo Belvedere. Het toont Apollo die net een pijl heeft 

afgeschoten. De boog ontbreekt. Dit beeld werd kort voor 1500 gevonden en belandde uiteindelijk 

ook in het Vaticaan. 

De verschillende godenverhalen uit de oudheid werden steeds vaker als onderwerp gekozen in de 

kunst. Ook werden de klassieke goden ingezet als symbolen – Mars leende zich goed om in te zetten 

als symbool voor oorlog, Mercurius voor handel, Venus voor liefde. De klassieke goden werden zo 

meer en meer onderdeel van de beeldentaal die kunstenaars gebruikten. 
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Afb. 3 - Een plafondschildering van Raphael, tijdgenoot van Michelangelo, waarin we Psyche 

ontvangen zien worden op de Olympus. Om Zeus en Psyche heen zien we de verschillende 

Olympische Goden, herkenbaar aan hun attributen. Raphael maakte deze schilderingen in de villa 

van een rijke bankier. 

Wedergeboorte – van Italië naar het noorden 

De hernieuwde belangstelling voor de Klassieke Oudheid was een belangrijk onderdeel van wat we 

tegenwoordig de Renaissance, de Wedergeboorte, noemen. Die term is eigenlijk al ontstaan in de 

Renaissance zelf. In het 16
de

-eeuwse Italië sprak men over de eigen tijd als een Rinascitá of 

Rinascimento. Daarmee werd letterlijk de wedergeboorte van de cultuur van de Klassieke Oudheid 

bedoeld. De periode die tussen die Oudheid en hun eigen tijd in lag, noemde men een ‘donkere 

periode.’  

Net als andere aspecten van de Renaissance verspreidden de Italiaanse ontwikkelingen in de kunst 

en de hernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid zich vanuit Italië naar het noorden. Deze 

verspreiding vond op allerlei manieren plaats – bijvoorbeeld door middel van prenten. Prenten zijn, 

simpel gezegd, gedrukte plaatjes. In de eerste helft van de 15
de

 eeuw, ongeveer gelijktijdig met de 

opkomst van de boekdrukkunst, waren er grote vorderingen gemaakt in de kunst van het afdrukken 

van afbeeldingen. Men ontdekte dat je een in een metalen plaat gekraste afbeelding in serie kon 

afdrukken – de gravure.  

Rond 1500 werd vervolgens ontdekt dat je ook een drukplaat kon maken door een waslaag op het 

metaal aan te brengen en in die waslaag te tekenen. Als de drukplaat vervolgens in een zuurbad 

werd gelegd beet het zuur in de drukplaat waar de was was weggeschraapt. Zo werd de tekening 

overgebracht op de metalen drukplaat en ontstond een ets. Deze ontwikkelingen waren een enorme 

ontwikkeling ten opzichte van het maken van afdrukken met houtblokken, een techniek die langer 

bestond. 

Prenten deden in zekere zin voor afbeeldingen wat de boekdrukkunst voor tekst deed – ineens kon je 

een afbeelding relatief gemakkelijk en goedkoop in grote series produceren. Afbeeldingen werden 

veel sneller verspreid dan ooit tevoren. De prent ontwikkelde zich al gauw tot een kunstvorm op zich. 
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Met de prent kwamen de onderwerpen en de stijlen die in Italië in de mode waren naar het noorden, 

waar ze navolging vonden bij kunstenaars. 

Kunstenaars zelf reisden ook, en Italië werd uiteraard een populaire bestemming om inspiratie op te 

doen. De Haarlemse schilder, tekenaar en prentmaker Hendrick Goltzius kunnen we hier als 

voorbeeld nemen - hij reisde in 1590 naar Italië en bekeek daar beroemde werken uit de Klassieke 

Oudheid met zijn eigen ogen. Ook raakte hij in Italië razend enthousiast over het werk van 

Michelangelo. Thuisgekomen maakte hij een serie prenten van de verschillende klassieke beelden 

die hij had gezien. Goltzius werd een ware expert in het in beeld brengen van lichamen in de stijl van 

de klassieken en de Italiaanse Renaissancekunstenaars. Ook koos hij in zijn werk zeer vaak voor 

klassieke thema’s en verhalen. 

 

Afb. 4 - De belangstelling voor klassieke kunst komt naar het noorden – een prent van de Apollo 

Belvedere door de Haarlemse prentkunstenaar Hendrick Goltzius. Naast het beeld zien we een 

andere kunstenaar het beeld natekenen. 
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Vragen bij de tekst 
Voor de zoekvragen moet je op internet of in boeken op zoek naar het antwoord.  

 

1. Lees het tekstblok ‘Het beeld en het verhaal’, over de Laocoöngroep. Leg aan de hand van 

zowel de Aeneis als de beeldengroep uit dat ook de Romeinen in zekere zin zelf al 

terugblikten op ‘hun’ Klassieke Oudheid. 

 

2. De plafondschildering van Raphael toont verschillende van de Olympische goden. Bezoekers 

aan de villa konden deze aan hun attributen herkennen. Doe dit ook – kijk naar de schildering 

en identificeer zoveel mogelijk van de godenfiguren. 

 

3.  (Zoekvraag) Hoe noemen wij die periode die door schrijvers uit het 16
de

-eeuwse Italië de 

‘donkere periode’ werd genoemd? Ga na waar onze benaming voor die periode vandaan 

komt. 

 

4. (Zoekvraag) Hier in de tekst gaan we niet in op alle andere dingen die er in de Renaissance 

gebeurde. Het is echter wel goed die even terug te halen. 

a. Zoek in een boek of op internet drie kenmerken van de Renaissance op, anders dan 

de hernieuwde belangstelling voor de Klassieke Oudheid. 

 

b. Verzin voor twee van die kenmerken of ook die invloed zouden hebben op 

ontwikkelingen in de kunst. 
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Voorbereidende les bij het onderzoek Herken je klassiekers  
Werkblad 2 Klassieke Goden in de Nederlandse Gouden Eeuw 
 
De klassieke godenverhalen werden op allerlei manieren gebruikt in de Nederlanden. Vooral de 

Metamorfosen van Ovidius waren populair als bron voor verhalen. Veel van die godenverhalen 

gingen over wraak, jaloezie, seks en andere dingen die niet erg goed pasten met de heersende 

moraal in de Nederlanden. In andere gevallen werden de verhalen juist gebruikt om een 

moraliserende boodschap over te dragen. 

Metamorfosen 

Net als in Italië werden de klassieke godenverhalen ook in de Nederlanden ontzettend populair. Die 

godenverhalen werden vooral uit één boek geput: de Metamorfosen van Ovidius, een enorm 

dichtwerk, geschreven rond het begin van onze jaartelling. In dit werk was een enorme hoeveelheid 

klassieke godenverhalen gebundeld, waardoor het al gauw werd gebruikt als hét grote naslagwerk 

over de klassieke godenwereld. In 1552 was ook de eerste Nederlandse vertaling verschenen. Kort 

daarop volgden allerlei bewerkte uitgaven, waarin de verhalen korter werden verteld en vaak van 

prenten werden voorzien – dankbaar basismateriaal voor de kunstenaar die een klassiek thema wilde 

gebruiken. Sommige van de verhalen uit de Metamorfosen werden dan ook zeer vaak in de 

schilderkunst van de late 16
de

 en de 17
de

 eeuw gebruikt. Het boek kwam hierdoor bekend te staan als 

de ‘schildersbijbel’.  

 

Afb. 5 – Apollo en Daphne op een prent gemaakt door Crispijn van de Passe, uitgegeven rond 1605. 

Een gedichtje onder de prent vertelt kort het verhaal. 
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Moraalridders 

Veel van de verhalen uit de Metamorfosen klopten niet helemaal met de moraal die in Nederland in 

de 17
de

 eeuw heerste. De goden stelen van elkaar en verzinnen listen om vrouwen of mannen die ze 

aantrekkelijk vinden te kunnen bespieden of bespringen. Dat bijvoorbeeld Zeus zijn oog ook weleens 

op jongens liet vallen was al helemaal onacceptabel. De goden zijn overspelig en jaloers, nemen 

gruwelijk wraak. Veel van de godenverhalen waren nogal erotisch. 

De moraalridders uit deze tijd waren dan ook niet altijd blij met de populariteit van deze onderwerpen 

in kunst en literatuur. De schrijver en prentmaker Coornhert waarschuwde bijvoorbeeld dat het 

bekijken van afbeeldingen van ‘de naeckte Venus’ alleen maar ‘vierige onkuysheyd, brandende 

begheerten ende heette minne’ tot gevolg zou hebben – en dat kon natuurlijk onmogelijk de bedoeling 

zijn. De schilder en prentmaker Gerard de Lairesse schreef in 1707 een boek over schilderkunst, het 

Groot Schilderboek, en waarschuwde zijn collega’s dat schilders toch niet te veel onbetamelijke 

dingen moeten schilderen of tonen,  

‘want […] het past niet Mars en Venus, door Vulkaan betrapt, en op een dertele wijze 

vertoond, [op] te hangen, noch een Bad van Diana, al waar het door [Anthonie] van Dyk 

geschilderd, of Joseph en Potifars vrouw: want al hangt het schoon in een hoek, die daar 

eens zyn oog op geslagen heeft, denkt het altyd voor ogen te hebben; alzo het gestadig 

tegens wil in de zinnen speelt. By gevolg doet het herdenken aan deze geschiedenissen, of 

verdichtselen, een jonge en kuische maagd blozen en schaamrood worden.’  

Dit was overigens wel een beetje hypocriet van De Lairesse, zoals jullie in het Rijksmuseum zullen 

zien. 

Andere mensen veroordeelden deze klassieke verhalen en de verbeeldingen ervan niet, maar 

probeerden er een achterliggende moraal in te zien. In 1604 publiceerde Karel van Mander zijn 

Schilderboeck, een boek waarin hij het werk en leven van veel Nederlandse kunstenaars beschreef. 

Als bijlage voegde hij bij dat boek voegde hij een Wtleggingh op den Metamorphosis. Daarin  

probeerde hij de moraal die volgens hem eigenlijk schuilging achter elk van de verhalen uit te leggen. 

Hij zag de verhalen meer als metaforen, net zoals de verhalen uit de bijbel vaak metaforisch bedoeld 

zouden zijn geweest.  

Het verhaal van Diana en Actaeon, dat in deze tijd zeer populair was in de Nederlandse kunst, is een 

mooi voorbeeld. In dat verhaal stuitte de jager Actaeon in het bos op de godin Diana en haar nimfen 

die aan het baden waren. Diana zag hem en werd ontzettend boos. Ze veranderde hem in een hert. 

Uiteindelijk werd Actaeon door zijn eigen jachthonden verscheurd. 
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Afb 6 – Actaeon stuit op Diana en haar nimfen die een bad nemen. Prent van Jacob Matham naar 

Paulus Moreelse, ca. 1607. 

Karel van Mander interpreteerde dit verhaal zo: de jeugd (Actaeon) moet oppassen voor de 

‘verleiding van de zinnen’ (de badende nimfen), want als je je door je verlangens laat leiden dan stort 

je jezelf in het verderf. De honden die Actaeon verscheuren staan voor zijn ‘kwade lusten’. Diana, 

maagdelijkheidsgodin, was in deze interpretetatie een bewaker van de maagdelijke kuisheid. Zo was 

de moraal van dit verhaal over naakte nimfen en een door honden verscheurde jager volgens hem 

toch heel fatsoenlijk, vond Van Mander.  

Of de kunstenaars en hun klanten deze moraal ook in gedachten hadden is niet altijd te zeggen. Je 

zou het per kunstwerk moeten bekijken. Feit is wel dat bij veel kunstwerken over dit verhaal de 

badende nimfen toch wel belangrijker zijn dan de straf.  

De klassieken als spiegel 

Wat je ook mag denken van de soms wat vergezochte moraal die mensen dachten te zien in de 

verhalen: in veel gevallen werden klassieke goden en verhalen wel degelijk gebruikt om een 

boodschap over te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is het Paleis op de Dam, dat halverwege 

de 17
de

 eeuw werd gebouwd als het stadhuis van Amsterdam.  

Voor het ontwerp van het stadhuis werd Jacob van Campen aangetrokken, die als geen andere 

Nederlandse architect de klassieke stijl in de vingers had. Van Campen keek, net als bijvoorbeeld 

Goltzius, niet alleen direct naar de klassieken voor inspiratie, maar keek ook naar wat Italiaanse 

architecten al eerder hadden gedaan op basis van de klassieke bouwkunst. Hij bestudeerde 

bijvoorbeeld het boek De Architectura, dat Vitruvius rond 15 voor Christus had geschreven, om te 

leren hoe in de Oudheid de verhoudingen van een gebouw werden bepaald om tot een symmetrisch 

en harmonieus geheel te komen. Hij keek echter ook naar de boeken van Italiaanse architecten zoals 

Palladio en Scamozzi, die in Italië al eerder hadden geprobeerd te gaan bouwen op basis van de 

klassieken. Op basis daarvan ontwikkelde hij zijn eigen stijl. 



10 
 

Als we van een afstand naar het Paleis op de Dam kijken, zien we meteen al op het eerste gezicht 

allerlei klassieke elementen in de bouwstijl. Ook wanneer we er naar binnen gaan worden we daar 

om de oren geslagen met klassieke goden en verhalen. Deze verhalen zijn in dit geval echter steeds 

heel bewust gekozen, en maken onderdeel uit van wat een iconografisch programma wordt genoemd 

– een plan om het gebouw als geheel ook een verhaal te laten vertellen. 

 

Afb. 7 - Het Stadhuis van Amsterdam (nu het Paleis), zoals geschilderd door Gerrit Berckheyde, 

1672. 

In de Burgerzaal, de grote hal van het Stadhuis, zien we bijvoorbeeld een relief van het verhaal van 

Argus die in slaap wordt gesust door het fluitspel van Hermes. Dit verhaal werd wel vaker ingezet als 

allegorie voor waakzaamheid, en waarschuwde het stadsbestuur als het ware om zich niet in slaap te 

laten sussen of te laten bedriegen, maar wakker te blijven. In dezelfde ruimte zien we een relief met 

het verhaal van Amphion, die zo mooi op zijn lier kon spelen dat de stenen voor de muren van Thebe 

zich vanzelf opstapelden. Dit was een algemeen gebruikte allegorie voor harmonie. De boodschap: 

harmonie binnen een stad en een stadsbestuur deed de stad bloeien.  
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Afb. 8 - Amphion en Zethos bouwen de muren van Thebe. Prent door Hubertus Quellinus, de broer 

van de beeldhouwer die de reliefs in het Stadhuis maakte, 1655. 

Veel van de in het gebouw toegepaste symboliek is echter zo letterlijk dat je het eigenlijk geen 

allegorie meer kunt noemen. Amsterdam, hoewel het natuurlijk onderdeel was van de Nederlanden, 

vond dat het een eigen status had en beschreef zich altijd graag als een soort stadsrepubliek. De 

Romeinse Republiek vormde daarom een mooie spiegel. Veel van de verhalen die in het Stadhuis 

met schilderijen worden verbeeld trekken heel letterlijk een vergelijking tussen het Oude Rome, en 

alle hoge idealen die men daarmee in verband bracht, en de stad Amsterdam.  

In een ruimte waar de Burgemeesters van de stad regelmatig vergaderden hangt boven de haard 

bijvoorbeeld een schilderij van Govert Flinck waarop we Marcus Curius Dentatus zien, een consul uit 

de tijd van de Romeinse Republiek die zich ook verdienstelijk maakte in de oorlog tegen de 

Samnieten. Van hem gaat het verhaal dat de leiders van de Samnieten hem tijdens de oorlog hadden 

geprobeerd om te kopen – ze benaderden hem met geschenken terwijl hij zelf rapen aan het 

roosteren was boven een vuurtje. Hij weigerde de geschenken. Uiteindelijk zou hij de Samnieten 

verslaan. 



12 
 

 

Afb. 9 – Marcus Curius weigert de geschenken die de Samnieten hem aanbieden. Schilderij in het 

vroegere Stadhuis van Amsterdam door Ferdinand Bol. 

Voor de toeschouwer die de vergelijking niet meteen vatte schreef Vondel gedichtjes bij veel van de 

schilderijen. Die bij dit schilderij luidt zo: 

“Op Burgemeesters wacht magh Rome veilig slaepen 

Als Marcus Curius het aangeboden gout 

Versmaende, zich genoegt met een gerecht van raepen 

Zo wordt door Maetigheit en Trouw de Stadt gebouwt” 
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Daar konden de burgemeesters dan eens rustig over nadenken tijdens de vergadering. 

In het museum 
In het Rijksmuseum is een enorme hoeveelheid kunstwerken uit de Gouden Eeuw te vinden die op de 

Klassieke Oudheid zijn geïnspireerd. Die gaan jullie in een speciaal twee uur durend programma 

nader onder de loep nemen. 

Zoals jullie hopelijk duidelijk is geworden waren prenten ontzettend belangrijk in het verspreiden van 

de verbeelding van klassieke goden en de klassieke stijl. Daarom is een deel van het programma 

gereserveerd om zelf aan de slag te gaan met prenten in de studiezaal van het prentenkabinet. 

Daarnaast gaan we in het museum op zoek naar de manieren waarop de Klassieke Oudheid als 

inspiratiebron werd gebruikt voor allerlei kunstvormen. Daarbij leren we de verschillende goden en de 

manier waarop ze werden gebruikt en weergegeven goed herkennen. Het leren herkennen van deze 

beeldentaal, en het leren kennen van de achtergronden ervan, is niet alleen handig als het over 

Nederland en de 17
de

 eeuw gaat. Dezelfde manier van uitbeelden verspreidde zich in deze tijd door 

heel Europa en zou ook nooit meer helemaal verdwijnen. De kennis hiervan is dus handig en leuk bij 

elk bezoek aan een museum of monumentaal gebouw waar ook in Europa. 
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Vragen bij de tekst 
Voor de zoekvragen moet je op internet of in boeken op zoek naar het antwoord.  

1. Bekijk afbeelding 6.  

a. In de alinea ‘moraalridders’  wordt uitgelegd dat bijvoorbeeld Karel van Mander in de 

verhalen uit de Metamorfosen op zoek ging naar een hogere moraal. Denk je dat de 

maker van deze prent die hogere moraal ook in het achterhoofd had toen hij deze 

prent maakte? Licht toe. 

 

b. Zie je het einde van het verhaal ook verbeeld op de prent? Beschrijf waar, en wat je 

ziet. 

 

2. (Zoekvraag.) Op pagina 9 lees je over Vitruvius, de schrijver van het boek De Architectura. 

De naam Vitruvius is tegenwoordig vooral nog bekend vanwege een tekening die Leonardo 

da Vinci maakte rond 1490, De mens van Vitruvius.  

 

 
 

a. Zoek op wat De Mens van Vitruvius is en wat Leonardo da Vinci bedoelde met deze 

tekening.  

 

b. Leg uit wat het menselijk lichaam volgens Vitruvius te maken heeft met het bouwen 

van een gebouw. 

 

3. Jacob van Campen liet zich inspireren door de klassieke bouwkunst. Ook in zijn ontwerp voor 

het stadhuis is dat meteen duidelijk. Bekijk het schilderij van het stadhuis. Welke ‘klassieke 

elementen’ merk je bij het bekijken van de gevel op?  

 

4. Bekijk de prent van Amphion en Zethos. Hier wordt een verhaal verteld over de bouw van de 

stadsmuren van Thebe. Zijn het echter stadsmuren die je op de achtergrond ziet? Zo nee, 

wat dan? 

 

5. Bekijk afbeelding 9 en lees het gedichtje van Vondel. Verwoord zelf de moraal die de 

ontwerpers en makers van het Stadhuis de burgemeesters van Amsterdam wilden 

meegeven. 


