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Het beleg van ’s-Hertogenbosch, de inname door de 
‘stedendwinger’ en de terugtrekking van de troepen 
van de Spaanse koning Filips IV werden door diverse 
kunstenaars vastgelegd, maar deze satirische weergave 
van de uittocht van de roomse geestelijkheid is uniek. 
Sinds 1579 was ’s-Hertogenbosch onafgebroken trouw 
gebleven aan de wettige soeverein, eerst Filips II als 
hertog van Brabant, daarna de aartshertogen Albrecht 
en Isabella en vervolgens Filips IV. Vanwege de strate-
gische ligging in het meest noordelijke deel van de 
Zuidelijke Nederlanden gold het als een van de sterkste 
schakels in de Spaanse omsingeling van de Republiek 
en een bolwerk van de contrareformatie.

BEVRIJDING OF INNAME?

Het Noordbrabants Museum schenkt ruime aandacht 
aan het jaar 1629 in de vaste collectieopstelling ‘Het 
verhaal van Brabant’, waarin de gebeurtenissen in zowel 
regionaal als nationaal perspectief geplaatst worden. 
Om deze opstelling te kunnen realiseren, heeft Het 
Noordbrabants Museum verschillende werken in lang-
durig bruikleen gekregen, onder andere van het Rijks-
museum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze 
geven de gebeurtenissen rond het beleg en de inname 
vrij realistisch weer. Het museum beschikte echter nog 
niet over een werk dat de uittocht op satirische wijze 
laat zien en daarmee ook de aandacht vestigt op de re-
ligieuze spanningen gedurende de Tachtigjarige Oorlog. 
Aan de hand van het schilderij van Saftleven is het nu 
mogelijk naast de gebeurtenissen zelf ook de verschil-
lende perspectieven daarop te belichten. Want terwijl 

Dierensatire

Begin maart 2020, net voor de wereld op
slot ging, was op de TEFAF een opmerkelijk 
werk van Cornelis Saftleven te zien – een 
schilderij met een bonte optocht van  
verklede dieren en monsters. Deze voor-
stelling verwijst naar een belangrijke  
historische gebeurtenis: de uittocht van de 
roomse geestelijken uit ’s-Hertogenbosch 
in 1629, na de overgave van de stad aan 
stadhouder Frederik Hendrik.
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Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Jheronimus Fonds en haar  

Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds)
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boven de rivieren nog steeds naar 1629 wordt ver- 
wezen als de ‘bevrijding van ’s-Hertogenbosch’, wordt 
het in het zuiden toch echt als een inname gezien. 
Meer  stem migheid is van alle tijden.

DE ‘CRUEPELE BISSCHOP’

Niet alleen het jaartal op het schilderij verwijst naar 
deze gebeurtenis. Ook de voorstelling verbeeldt het 
specifieke moment van de uittocht van de geestelijken. 
Op het schilderij zien we een processie van verklede 
dieren en fantasiewezens met vlaggen, kruisen, rozen-
kransen en heiligenbeelden. De kleding en attributen 
van de dieren verwijzen naar bepaalde kloosterordes 
of posities binnen de katholieke kerk. Het zwijn met 
een bel om zijn nek vertegenwoordigt bijvoorbeeld de 
Antoniusbroeders. Sint-Antonius wordt immers altijd 
afgebeeld met een zwijntje. De olifant op de kruiwagen 
heeft zijn oren tot mijter gevouwen en draagt een  
koperen vuurklok om zijn schouders bij wijze van  
ceremoniële schoudermantel (een zogenoemde mo-
zetta). Dit is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar 
Michael Ophovius (1570-1637), die in 1626 benoemd 
was tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. Aan de voeten 
van de olifant liggen twee krukken, dit is een referentie 
aan de ‘cruepele bisschop’: een gemijterde bedelaar 
die soms ook ten tonele verschijnt in de genrevoor-
stellingen van Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel en 
navolgers. Tijdens de echte vastenavondviering deden 
eenvoudige lieden zich soms voor als abt of bisschop; 
zij gingen zelfs voor bij pseudo-kerkelijke plechtig- 
heden. 

Op schilderijen met een voorstelling van de strijd 
tussen Vasten en vastenavond, de symbolische strijd 
tussen de vastentijd en carnaval, zijn de twee hoofd-
personages vaak afgebeeld op een kar, soms omgeven 
door figuren gekleed in allerhande huisraad. Door de 

De bedelaars
Pieter Bruegel I
1568. Olieverf  
op paneel,  
18,5 x 21,5 cm
MUSÉE DU LOUVRE,
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olifant op een kruiwagen te plaatsen met een vuurklok 
om zijn schouders en een paar krukken voor zijn 
poten, dreef Saftleven nog eens extra de spot met de 
bisschop. Hij zet Ophovius neer als de aanvoerder van 
het katholieke clerus die de stad moest verlaten.

COMMENTAAR OP DE ACTUALITEIT

De in Rotterdam werkzame Cornelis Saftleven (1607-
1681) was als veelzijdig kunstenaar actief binnen ver-
schillende genres van de schilder- en tekenkunst; hij 
maakte boerenvoorstellingen, portretten, landschappen 
en historiestukken. Tot zijn oeuvre behoren enkele  
satirische voorstellingen van dieren en fantasiewezens, 
waarvan het huidige werk een prachtig voorbeeld is. 
Deze satires geven blijk van buitengewone originaliteit 
en inventiviteit en worden daarom bijzonder gewaar-
deerd. Behalve van grote kunsthistorische waarde zijn 
deze werken ook belangrijk omdat ze refereren aan  
religieuze en politieke ontwikkelingen in de 17de eeuw. 
Saftleven heeft door middel van satire diverse malen 
gereageerd op de actualiteit; slechts twee, en nu drie, 
van zulke schilderijen zijn in Nederlands museaal bezit. 

Het vroegste voorbeeld dateert uit 1621, toen 
Saftleven door Petrus Scriverius benaderd werd om 
een satire te schilderen op de Synode van Dordrecht. 
Het schilderij is verloren gegaan, maar het schetsont-
werp hiervoor bevindt zich in de collectie van het 
Rijksmuseum. In Museum Boijmans Van Beuningen 
bevindt zich Saftlevens schilderij Die wil rechten om 
een koe uit 1629. Hierin bespot de kunstenaar boeren 
die zich door geldbeluste advocaten laten verleiden 
om bij het minste of geringste te procederen. Nog  
bekender is een satire op de berechting van Johan van 
Oldenbarnevelt in 1619 in het Rijksmuseum. Dit werk 
toont de landsadvocaat op een bankje, omringd door 
rechters in de gedaante van verschillende soorten dieren. 

Het werd geschilderd in 1663, wat aantoont dat Saftleven 
tot het eind van zijn leven satires bleef schilderen op 
politieke en religieuze gebeurtenissen. 

BEELDTRADITIE

Naast de mogelijkheden die Satire op de uittocht van de 
geestelijkheid uit ’s-Hertogenbosch in 1629 biedt om de 
geschiedenis van Brabant onder de aandacht van het 
publiek te brengen, past het werk ook kunsthistorisch 
gezien naadloos in de collectie van Het Noordbrabants 
Museum. Saftleven borduurde hiermee voort op in-
venties van Bosch en Bruegel, maar lijkt ook te zijn  
beïnvloed door werk van eigentijdse kunstenaars als 
Adriaen Brouwer, David Teniers de Jonge en Roelandt 
Savery. Het museum beschikt over een gevarieerde 
collectie waarin een aantal van deze kunstenaars uit de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vertegenwoor-
digd is. Bijna 400 jaar nadat de protestantse schilder 
Saftleven de katholieke geestelijken op spottende wijze 
vastlegde, vindt dit schilderij zijn definitieve bestem-
ming in de stad waar dit werk het meest op zijn plaats 
is: ’s-Hertogenbosch. 

Jettie Rozemond, conservator oude kunst Het Noordbrabants 

Museum

Geertje Jacobs, hoofd collectie Het Noordbrabants Museum 

Satire op de berechting van  
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