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In de loop van de jaren kreeg het gezin financiële 
problemen. In 1658 zag Van Stellingwerff zich 
genoodzaakt eerst de ene woning en vervolgens ook 
het andere pand te verkopen.10 Dit laatste huurde hij 
vervolgens van de nieuwe eigenaar, zodat hij er wel 
kon blijven wonen. De exacte sterfdatum van Gerrit 
van Stellingwerff is niet bekend. De laatste maal dat 
zijn naam in een officiële akte is gevonden, is in een 
verklaring voor de Weeskamer, gedateerd 6 juli 1659. 
Gerrit is dan, op 45-jarige leeftijd, al overleden.11

Het tot op heden bekende oeuvre van Van 
Stellingwerff omvat, naast het altaarstuk, een 
portret van de regenten van de Sint Joriskerk in 
Amersfoort (1657), een tekening van een Italiaans 
landschap (1643) in het bezit van Museum Flehite in 
Amersfoort en een vanitasstilleven (1641) dat zich 
bevindt in de collectie van museum M-Leuven in 
Leuven.12 

Deze vier werken vertegenwoordigen vier 
verschillende genres binnen de schilderkunst maar 

woningen heeft hij gekocht van zijn collega Paulus 
Bor.7 Over zijn leertijd zijn geen gegevens bekend. Er 
wordt vermeld dat hij een leerling kan zijn geweest 
van de hiervoor genoemde Bor.8 Zekerheid hierover 
bestaat niet. In 1635 werd hij ingeschreven in het 
Naamboek van het Sint Lucasgilde in Amersfoort.9 

1 Dit onderzoek is verricht door de toenmalige Stichting 
Kerkelijk Kunstbezit, tegenwoordig Erfgoed Kerken en 
Kloosters, onderdeel van Museum Catharijneconvent.   2 Ik 
wil Robert Schillemans hartelijk bedanken voor zijn opbou-
wende kritiek op mijn artikel en Marten Jan Bok voor zijn 
inspirerende begeleiding.   3 In 1934 is hotel de Vergulde 
Zwaan gesloopt om plaats te maken voor het pand van 
(voorheen) Vroom & Dreesmann.   4 Het Utrechts Archief 
(HUA): DTB Amersfoort ondertrouw-inschrijving in het 
huwelijksregister van de Nederduits-Gereformeerde Sint 
Joriskerk Amersfoort, 20 juli 1645.   5 L. van Hoorn-Koster, 
‘Gerrit Laurensz van Stellingwerff, een Amersfoorts schilder 
uit de 17e eeuw’, in: Flehite 17e jaargang (1985) nr. 4 50-63, 
60- 61; HUA: toegangsnummer DTB_Archief_Eemland_13, 

inv.nr. 29f, p. 16, inv.nr. 29f p. 13, inv.nr. 29f, p. 3, inv.nr 29e, p. 
80, http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archief-
bank/indexen/dtb.   6 Archief Eemland (AE), Cahier huis-
geld 1654, inv.nr. 144, ƒ 39v.   7 L. van Hoorn-Koster, ‘Stel-
lingwerff ’, 62.   8 Museum Flehite, Archief mevrouw M.W. 
Heijenga-Klomp, map 7 Amersfoortse schilders N-Z.   9 
W.F.N. van Rootselaar, ‘Het naamboek van het St. Lucasgilde 
te Amersfoort’, in F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandse 
Kunstgeschiedenis 6, Rotterdam 1884-1887, 300.   10 De 
nieuwe eigenaar is dr. Hendrick Schuth, een van de regenten 
van de Joriskerk en voorkomend op het regentenportret.   
11 AE, Archief van de Weeskamer, 1-1, 6 juli 1659.   12 Het is 
niet bekend of Van Stellingwerff ooit in Italië is geweest.   

Inleiding
Na een grondige restauratie heeft het altaarstuk van 
1991 tot 1996 in Museum Flehite in Amersfoort 
gehangen en daarna in de Sint Jozefkerk in Achter-
veld. Vervolgens is het in 2001 in bruikleen afgestaan 
aan de Sint Pancratiusbasiliek in Tubbergen waar het 
de achterwand van de kerk siert. Hier raakte het 
opnieuw in de vergetelheid. In september 2013 
kwam het altaarstuk echter onder de aandacht van 
een onderzoekswerkgroep onder leiding van dr. 
Marten Jan Bok van de Universiteit van Amsterdam, 
die een inventarisatie maakte van 17e-eeuwse Amers-
foortse schilders en hun oeuvres. Omdat bleek dat 
er geen verder onderzoek naar het altaarstuk van 
Van Stellingwerff is gedaan, vormde dit voor mij 
aanleiding om stijlkenmerken, iconografie en 
herkomst onder de loep te nemen. Dit artikel vormt 
een weerslag van mijn onderzoek, waarbij allereerst 
kort wordt ingegaan op zijn leven.2

Leven en werk 
Gerrit van Stellingwerff werd in Amersfoort geboren 
als zoon van Laurens Gerritsz van Stellingwerff 
(overleden ca. 1650) en Geertje Jans (tweede echtge-
note van Laurens). Zijn vader was waard in herberg 
De Vergulde Swaen aan de Utrechtsestraat.3 Op 20 
juli 1645 1645 huwde Gerrit Laurensz (Louwerensz) 
van Stellingwerff in Soest Bijtgen Peters Borts van 
Buytendijck.4 Een jaar later werd hun eerste kind 
geboren, Petrus, gevolgd door Johannes (1648), 
Bartholomeus (1650), Geertruyt (1653) en Celemina 
(1654).5 Hij woonde met zijn gezin in een huis aan 
Breestraat 26 en was tevens eigenaar van het grotere 
pand op nummer 24, dat hij verhuurde.6 Beide 
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De Bespotting van Christus, gesigneerd en gedateerd 
GvanStellinwerf 1643, doek 200x150 cm. 
Sint Pancratiusbasiliek in Tubbergen. 
Foto: Clem Schouten.

afb. 2 Portret van de Regenten van de Sint Joriskerk, gesigneerd en gedateerd  
G.vanStellingwerff 1657, doek 140 x 340cm. 
Sint Joriskerk, Amersfoort. Archief Eemland.

Ingang van een ruïne bij Rome, gesigneerd en gedateerd G.vanStel-
lingwerff fec Anno 1643, inkt op papier 172 x 321mm. 
Museum Flehite.



Vanitas, gesigneerd en gedateerd G.vanStellingwerf 
1641, paneel 66 x 113,5cm. 
Museum M-Leuven. Foto: Lukas-Art in Flanders VZW.



alles bij elkaar tekenen zich hiermee nog niet de 
contouren van een herkenbaar oeuvre af. Van 
Stellingwerff heeft ongetwijfeld meer geschilderd. 
De zoektocht naar andere werken - wat aanbeveling 
verdient - zal zich allereerst kunnen richten op deze 
genres. 

Visuele analyse 
Het oog van de beschouwer valt bij het kijken naar 
dit altaarstuk allereerst op Christus die zich - 
omringd door een groot aantal figuren - centraal op 
het doek bevindt. Verder is de architecturale setting 
in het oog springend en bepalend voor de vormge-
ving van de compositie. De balustrade van de trap 
en van het bordes zorgt enerzijds voor de begren-
zing van de hoofdscène, die zich afspeelt rond Chris-
tus. Anderzijds verdeelt de kunstenaar de enorme 
ruimte in tweeën, wat de mogelijkheid opent voor 
een tweede plan. Hier situeert hij toeschouwers, die 
een minder essentiële rol spelen maar wel van 
belang zijn. De groep rond Christus wordt aan beide 
kanten begrensd, aan de linkerzijde door de twee 
staande Schriftgeleerden, aan de rechterkant door 
de twee knielende figuren. Het beeld van Justitia dat 
zich recht boven Christus bevindt, vormt het 
eindpunt van een verticaal die begint bij Christus en 
zich voortzet in het Romeinse vaandel. De lansen 
van de soldaten naast Justitia benadrukken en 
versterken dit verticale element. 

De figuur met de tulband geheel rechts vormt 
de verbinding tussen Christus en zijn omstanders én 
de rest van de aanwezigen. Door dezen op de trap 
en het bordes te plaatsen, parallel aan de balustrade, 
vormen zij als het ware een voortzetting van de 
groep rond Christus. Van Stellingwerff laat figuren 
binnen deze groep overeenkomende houdingen 
aannemen. De opgeheven hand van de jongeman 
links achter Christus versterkt het handgebaar met 
opgestoken vinger van de Schriftgeleerde links. De 
knielende soldaat overhandigt Christus de rietstaf, 
de stok in de hand van de soldaat achter Christus 

loopt hier parallel aan en werkt eveneens verster-
kend. De twee uitgestoken armen van beide knielen-
de figuren accentueren het gebaar. Van Stellingwerff 
is er in geslaagd Christus en zijn omstanders op 
levendige wijze weer te geven. Anatomisch is hij 
echter niet geheel correct: dit geldt bijvoorbeeld 
voor de man rechts van Christus die het touw 
vasthoudt waarmee de handen van Christus zijn 
gebonden. Het levendige effect bereikt hij met name 
door zijn verf- en kleurgebruik. Met een verfijnde, 
wat droge penseelvoering schildert hij het incarnaat 
van het bovenlichaam van Christus, van het halfont-
blote bovenlijf van de tong uitstekende man op de 
voorgrond en van de gezichten van de twee Schrift-
geleerden.13 Het oog valt hierdoor als eerste op deze 
hoofdrolspelers op de voorgrond. Van Stellingwerff 
hanteert een bescheiden licht- donkertechniek. 
Deze is het best waar te nemen in het verschil 
tussen de donkere architecturale achtergrond en de 
groep in het licht op de voorgrond. Binnen deze 
groep plaatst de kunstenaar Christus niet alleen 
centraal maar ook uitgelicht. De glimlichten op het 
harnas en de helm van de soldaat rechtsvoor en de 
stofuitdrukking en kleurtinten van de mantels en 
hoofdbedekking van de Schriftgeleerden zijn 
eveneens op overtuigende wijze uitgevoerd. 

Nog een laatste opmerking over de vorm van  
het altaarstuk: naar de mening van de heer Sergio 
Cecchi, restaurator van het altaarstuk, was het 
oorspronkelijk rechthoekig; het is in zijn opinie ooit 
verkleind, waarschijnlijk als aanpassing aan het 
interieur van de kerk waar het heeft gehangen of 
veroorzaakt door de vorm van de beschikbare lijst.14 
Hiertegenover staat de constatering van Robert 
Schillemans, conservator van Museum Ons’ Lieve 
Heer op Solder in Amsterdam, dat de huidige vorm 
zeer gebruikelijk is voor wisselaltaren omstreeks het 
midden van de 17e eeuw.15 Hierover bestaat dus 
vooralsnog geen zekerheid, maar de zeer uitgespro-
ken verticale compositie maakt Cecchi’s opvatting 
minder waarschijnlijk. 

13 Met de kunsthistorische term incarnaat wordt het weer-
geven van de huid bedoeld, in al zijn tinten en schakeringen.   
14 Gesprek met Sergio Cecchi, restaurator, d.d. 23 april 2014 
en het restauratieverslag mei 1991: de signatuur was vóór de 
restauratie onzichtbaar, want dit gedeelte van het doek was 

omgevouwen. Onderbouwing voor een verkleining vormt 
de beschadiging – een horizontale scheur – die aangetroffen 
is bij de figuur links boven; deze kan het gevolg zijn van het 
afsnijden van het doek en vervolgens opnieuw opspannen.   

Boëtius Adamsz 
Bolswert, 
Bespotting en 
Christus voor 
Kaifas, 1590-
1622, prent 
133x75mm. 
Rijksmuseum 
Amsterdam.
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lijk deze bijvoorbeeld met de gedetailleerde weerga-
ve van het harnas van de Slapende Mars (ca. 1629) 
van Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Hetzelfde 
type pluim wordt aangetroffen op de baret van de 
cellist in Het Concert (ca. 1626) van Gerard van 
Honthorst (1590-1656). Verder herinneren de en 
profil weergegeven Schriftgeleerde, de neergeslagen 
blik van de toeschouwers en het type ‘oude man met 
baard’ bij Stellingwerff aan figuren bij Hendrik ter 
Brugghen (1588-1629) in diens Aanbidding van de 
koningen en Pilatus wast zijn handen. 

Het prominent weergeven van de huid door het 
schilderen van ontblote schouders en bovenlichaam 
is terug te vinden in bijvoorbeeld de Doornenkroning 
(1622/23) van Dirck van Baburen (1594/95-1624) en 
zijn evangelistenportretten (1621) in het Historisch 
Museum in Deventer en de Vrolijke Drinker (1603-
1629) van Ter Brugghen in het Centraal Museum in 
Utrecht. 

Verder is sprake van enige stilistische overeen-
komst tussen het werk van Van Stellingwerff en dat 
van zijn Amersfoortse collega Paulus Bor (1601-1669). 

De constateringen over weergave van de figuren 
leiden naar het volgende onderdeel van dit artikel, 
stijl en iconografie.

Stijl
De voorstelling van Van Stellingwerff is ontleend 
aan een onderdeel van het Passieverhaal, dat begint 
bij de intocht in Jeruzalem en eindigt met de verrij-
zenis van Christus. Van Stellingwerff heeft de keuze 
gemaakt een groep van grote omvang te verbeelden: 
Romeinse soldaten, Schriftgeleerden, gewone 
burgers, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Ze 
staan zelfs op de trappen en het bordes dat zich 
boven Christus bevindt. Christus zit in het midden, 
het bloed sijpelt van de doornenkroon over zijn 
ontblote bovenlijf, de purperen koningsmantel is 
rond zijn middel geslagen, hij leunt wat voorover, 
lijkt in zichzelf gekeerd. Zijn handen zijn geboeid, de 
naar hem toegebogen man rechts houdt, grijnzend, 
de touwen vast. De Romeinse soldaat met glanzen-
de wapenrusting duwt hem de rietstok - als ware het 
een scepter - in de hand en knielt spottend neer. 
Anderen steken de tong uit, maken aanstalten Chris-
tus te slaan. De Schriftgeleerden aan de linkerkant 
doen ook een duit in het zakje. Ze lezen hem de les, 
de opgeheven vinger lijkt te zeggen: we hebben je 
gewaarschuwd. Achter Christus, een stukje hoger, is 
het vaandel van de Romeinen - de machthebbers - 
zichtbaar, net als Justitia met weegschaal en zwaard. 
En naast Justitia slaat Pilatus - die Christus net te 
voren had overgeleverd - van boven het tafereel 
stilletjes gade.

Het weergeven van de episodes uit het Passie-
verhaal - waar de bespotting deel van uitmaakt - kent 
een lange traditie. De prent van de Bespotting - 
onderdeel van De kleine Passie (1509) - van Albrecht 
Dürer vormt een inspiratiebron voor veel kunste-
naars. Hetzelfde geldt voor de reeks prenten met 
hetzelfde thema als onderwerp die Lucas van Leyden 

tien jaar later vervaardigde. Later, eind zestiende, 
begin 17e eeuw waren er onder meer Goltzius (1558-
1617), Boetius Adamsz van Bolswert (ca. 1580-1633) 
en Johan Sadeler (1550-1600) die het thema van de 
bespotting verbeeldden.16 

Onbekend is waar Van Stellingwerff zijn oplei-
ding genoot en met welke collega’s hij contacten op 
artistiek gebied onderhield. Zoals gebruikelijk heeft 
hij tijdens zijn leertijd naar prenten van oude 
meesters leren tekenen. De beschikbaarheid van 
dergelijk studiemateriaal verklaart mogelijk het 
gebruik van de architectuur in zijn werk. De setting 
met trap, balustrade en toeschouwers die in alle hier 
genoemde prenten wordt aangetroffen, vormt een 
terugkerend, gemeenschappelijk element. In dit 
opzicht sluit Van Stellingwerff dus aan bij de traditie, 
zij het dat hij er een eigen draai aan geeft. 

Aan het begin van de 17e eeuw zijn in Utrecht de 
zogeheten Caravaggisten werkzaam. Kenmerkend 
voor hun stijl zijn inzoomen op de gebeurtenis, 
figuren ten halven lijve, afsnijdingen en sterke licht- 
donkereffecten. In het onderzoeksverslag van de 
masterwerkgroep Amersfoortse schilders in de 
Gouden Eeuw wordt geconstateerd dat Amersfoort-
se kunstenaars een artistieke relatie hebben gehad 
met Utrecht.17 Ook omgekeerd was er sprake van 
contacten. Zo hebben de Utrechters Hendrick 
Bloemaert (1601-1672) en Dirck van Voorst  
(ca. 1610-1658) tussen 1649 en 1669 wisselaltaarstuk-
ken vervaardigd voor de schuilkerk Sint Georgius in 
Amersfoort.18 Verder behoorde het schilderij met de 
voorstelling Christus en de Samaritaanse vrouw  
(ca. 1610) van Abraham Bloemaert (1566-1651) tot de 
inventaris.19 Gezien de geografische nabijheid liggen 
deze relaties zeer voor de hand. 

Er klinkt een verre echo van de Caravaggisten 
door in het werk van Van Stellingwerff; allereerst in 
de wijze van verbeelden van het harnas van de 
knielende soldaat en de pluim op zijn helm. Verge-

15 Gesprek met Robert Schillemans d.d. 5 februari 2015.   16 
Stellingwerff moet met deze traditie direct of indirect be-
kend zijn geweest.   17 M.J. Bok en E. Kok, Onderzoeksver-
slag Masterwerkgroep Amersfoortse schilders in de Gouden 
Eeuw (Amersfoort, 2013) 43 (bibliotheken AE en Museum 
Flehite).   18 P. Dirkse, Kunst uit Oud-Katholieke kerken, (cat.
tent. Museum Catharijneconvent) Utrecht (1989) 13-15; P. 

Dirkse, R. Schillemans, ‘Dirck van Voorst (ca. 1610/1615-
1658). Een onbekend Utrechts schilder uit het atelier van 
Abraham en Hendrick Bloemaert’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 
(1993) 5-18.   19 Zie Casper Staal, `Van Amersfoort naar 
Ascheberg. Een schilderstuk van Abraham Bloemaert ca. 
1610`, in: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en 
omstreken 2016 XVII, p. 106-123.   

Hendrick ter Brugghen, Aanbidding der Koningen, gesigneerd en 
gedateerd HT-Brugghen fecit 1619, doek 132 x 160cm. 
Rijksmuseum Amsterdam.
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23 In de beeldende kunst komen verschillende typen voor-
stellingen voor: zowel de combinatie van Doornenkroning 
en Bespotting – overeenkomend met de teksten in de bijbel 
– maar ook afzonderlijke voorstellingen van deze scènes.   

bespotting maar legt in zijn tekst meer de nadruk op de 
wijze waarop Pilatus tot zijn besluit komt. John 18,28-19,5.   

20 L. van Hoorn-Koster, ‘Stellingwerff ’, 63.   21 A. Blankert, 
Hollands Classicisme in de zeventiende- eeuwse schilderkunst 
(Rotterdam, 2000).   22 Johannes beschrijft eveneens de 

tien. Pilatus is soms aanwezig, maar wel op de 
achtergrond. Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de 
prentkunst, zoals te constateren valt bij het kijken 
naar de eerder vermelde werken van de hand van 
Dürer, Van Leyden, Bolswert en De Sadeler. 
Hendrick Goltzius borduurt voort op voorbeelden 
van Dürer en Van Leyden; voorbeeld hiervan is de 
Bespotting en Doornenkroning uit 1597, onderdeel 
van een serie van twaalf prenten. Helemaal links 
boven is Pilatus te zien, in de vensteropening. In het 
begin van de 17e eeuw brengt de Amsterdamse 
prentmaker Jan Harmensz Müller (1571-1628) één van 

den hiervan zijn de werken van Jheronimus Bosch 
(1450-1516) uit ca. 1485, Jan Mostaert (1475-1553) uit 
1515-1520 , Cornelis Engelbechtsz. (ca. 1461-1527) uit 
1515-1517, Maarten van Heemskerck (1498-1574) uit ca. 
1560 en Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638) 
uit ca. 1595. Het gaat hier om altaarstukken maar ook 
om werk van kleiner formaat, waarvan de functie te 
maken kan hebben met privédevotie. Opvallend in 
de voorstellingen is de toenemende grimmigheid 
van de beulen en een heviger lijden van Christus. 
Het uiterlijk van degenen die de vernederingen 
uitvoeren wordt karikaturaler, gemener en lelijker; 
de rol van de aanwezige schriftgeleerden beperkt 
zich tot een handgebaar. Het aantal aanwezigen 
loopt uiteen van een stuk of drie, vier tot boven de 

pingen, kleine menselijke figuren, egale belichting 
en personages op de voorgrond om het effect van 
diepte te bereiken. Of er een relatie tussen beide 
kunstenaars heeft bestaan, is niet bekend, maar 
interessant is bovengenoemde overeenkomst wel.

Een ander kenmerk van het classicisme is dat er 
minder aandacht wordt besteed aan de dramatiek in 
de gebeurtenis, in vergelijking met bijvoorbeeld de 
Caravaggisten. Deze keuze leidt tot ingetogenheid 
en verstilling die het kijken van de beschouwer 
beïnvloeden, aspecten die te maken hebben met de 
iconografische interpretatie van het werk. Dit onder-
werp wordt hierna behandeld. 

Iconografie
De bijbelse bron van het thema ‘bespotting’ is te 
vinden bij Matteüs, Marcus en Johannes, drie van  
de vier evangelisten van het Nieuwe Testament. 
Mat teüs en Marcus berichten hier ongeveer gelijk-
luidend over. Beiden schrijven dat de soldaten van 
de prefect Jezus meenamen naar het pretorium en 
daar het hele cohort om hem heen verzamelden. Ze 
deden hem een scharlakenrode mantel om, vlochten 
een kroon van doornentakken en zetten die op zijn 
hoofd. ‘ Zij gaven hem een rietstok in zijn rechter-
hand en vielen voor hem op de knieën. Spottend 
zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden, en ze 
spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en 
sloegen hem tegen het hoofd.’ (Matteüs 27, 29-30). 
Vervolgens leidden ze hem weg ter kruisiging.22 

Lag in de periode van het vroege christendom 
de aandacht op de goddelijke natuur van Christus, in 
de loop van de middeleeuwen verschoof dit. Het 
leven van Jezus als mens, en dus ook zijn lijden, werd 
onderdeel van de religieuze beleving van gelovigen. 
In de kunst werd Christus aanvankelijk afgebeeld in 
zijn goddelijke, overwinnende gedaante (Majestas 
Domini), ook als het gaat om scènes uit het lijdens-
verhaal. Onder invloed van de nadruk op zijn mens-
zijn werden de onderdelen uit de passie een geliefd 
thema in de beeldende kunst. Zo brengen Noord-
Nederlandse meesters de bespotting van Christus 
regelmatig in beeld in de schilderkunst.23 Voorbeel-

Bor is een goede bekende, misschien zelfs vriend 
van Van Stellingwerff. Bor verkocht zoals gemeld de 
twee woningen aan de Breestraat aan Van Stelling-
werff en leende hem geld.20 Verder hebben ze elkaar 
ongetwijfeld getroffen op de bijeenkomsten van het 
Sint Lucasgilde. Bor schilderde in zijn Twaalfjarige 
Jezus in de tempel (1630) en De aanbidding der konin-
gen (1639) hetzelfde type grijsaard als Van Stelling-
werff een aantal jaren later gebruikte. Bor werkte op 
dat moment nog in een caravaggistische stijl, maar 
na 1640 sloeg hij een meer classicistische weg in. 
Van Stellingwerff is geen caravaggistisch werk 
bekend, zodat wij niet kunnen bepalen of hij eenzelf-
de ontwikkeling heeft doorgemaakt als Bor.

Door het gebruik van de architectuur plaatst 
Van Stellingwerff zich, zoals reeds betoogd, in de 
traditie van meesters uit de 16e eeuw. Tegelijkertijd 
kent zijn altaarstuk door deze architectuur een 
heldere opbouw met een in het oog springende 
piramidale compositie, die wordt geaccentueerd 
door uitgesproken horizontale en diagonale lijnen/
elementen en biedt dit hem de mogelijkheid twee 
‘plans’ te hanteren op het toneel. Het kleine formaat 
van de hoofdrolspelers versus de grote afmeting van 
zijn werk, de voorgrond die vrijgehouden is en de 
figuren links en rechts op deze plek dragen hier 
eveneens aan bij. Dit in ogenschouw nemend heeft 
hij gekozen voor een classicistische aanpak. Albert 
Blankert verwoordt het als volgt in zijn inleiding bij 
de tentoonstelling Hollands Classicisme in de zeven-
tiende eeuwse schilderkunst: ‘… Een schilderij moet 
overzichtelijk zijn en de belichting gelijkmatig. Een 
met zorgvuldige aandacht gedetailleerde uitvoering 
geniet de voorkeur boven een brede penseelstreek’.21 
Het classicisme tekent zich af als een reactie op het 
maniërisme en caravaggisme van de eerste decennia 
van de 17e eeuw. 

Om nog even terug te keren naar Utrecht: hier 
werkte van 1635-1655 Nicolaes Knupfer (ca.1609-1655). 
In zijn schilderijen gebruikte hij, net als Van Stelling-
werff, de architectuur als element om zijn composi-
tie vorm te geven. Verder worden overeenkomsten 
aangetroffen in de heldere opbouw in twee verdie-
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Detail van de soldaten op de voorgrond De Bespotting van Christus. 
Foto: Clem Schouten.



geknoopt; in het kastje zit een stukje perkament met verzen 
uit de Torah.   31 Met veel dank aan Irene Zwiep van de 
Universiteit van Amsterdam die mijn foto’s heeft bekeken.   
32 N. Mayer-Hirsch, Verhalen uit Joods Amersfoort (Barne-
veld, 2009) 11-12.   In december 1661 werden Emanuel de Tor 
Alto en Joseph Pereira als Joodse poorters ingeschreven in 
Amersfoort en werd vermeld dat zij ‘joode’ waren (AE, 
Burgerrechtverleningen).   

29 Het Sanhedrin is het Joodse gerechtshof in het Palestina 
van de 1e eeuw. Tijdens het Romeinse bestuur bezat het 
Sanhedrin geen bevoegdheid tot het uitspreken van dood-
straffen; wel kon het hof een verdachte schuldig verklaren 
waarna het overdragen volgt aan de Romeinse bestuurders 
die ook het vonnis uitspreken. Zie ook Lucas 22.39-42, Matt 
26.56-75, Marcus 14.51-72, Joh 18.2-24.   30 Een tefillin is een 
houten gebedskastje dat met banden om het hoofd wordt 

genomen van het werk van Van Mander.   27 Een piekenier-
spot is een 17e-eeuwse hoofdbescherming die gedragen werd 
door een piekenier, een infanterist gewapend met een piek 
(lans) die vocht in de voorste linies.   28 Met veel dank aan 
Jeroen Punt, conservator Nationaal Militair Museum in Soes-
terberg.   

24 P.E. van Kooij, De doornenkroning van Christus door de 
Utrechtse Caravaggisten 1620-1622, doctoraalscriptie, Rijks-
universiteit Utrecht (1986).   25 In de eerder aangehaalde 
voorstellingen wordt Christus ook met mantel afgebeeld, 
beide zijn dus mogelijk.   26 K. van Mander, Het schilder-
boeck (facsimile 1969 www.dbnl.org) ƒ 49r; Van Stelling-
werff zal tijdens zijn leertijd ongetwijfeld kennis hebben 

en zich ook in Amersfoort vestigden.32 Ook kan 
Stellingwerff Joden hebben gezien in Amsterdam, 
waar toen al een grote Joodse gemeenschap was. 

Het vaandel met de letters SPQR (afkorting van 
het latijnse: Senatus Populusque Romanus, De Senaat 
en het Volk van Rome) en de Romeinse adelaar is 
door Van Stellingwerff prominent in beeld gebracht; 
het bevindt zich bij de Romeinse soldaten, maar 
wijst omhoog naar het beeld van Justitia én Pilatus 
die daarnaast staat. 

Een bijzondere keuze, hiermee lijkt Van Stelling-
werff Pilatus, als wereldlijke autoriteit onder het 
gezag van keizer Augustus, hoofdverantwoordelijke 
te maken voor wat zich hier afspeelt. Hij verwijst 
hiermee naar de eerdere episode in het passiever-
haal, waar Christus voor Pilatus verschijnt en deze 
Christus uiteindelijk overlevert ter kruisiging. In dit 
verband wordt de Romeinse standaard soms 
afgebeeld. Het beeld van Vrouwe Justitia heb ik niet 
aangetroffen in afbeeldingen van de bespotting uit 
de eerste helft van de 17e eeuw. Rembrandt gebruikt 
het echter in zijn prent uit 1655 waar Pilatus het volk 
laat kiezen tussen Christus en Barabbas en Justitia 

De hogepriesters staan geheel links, te herken-
nen aan de tefillin op hun voorhoofd.30 Het is 
mogelijk dat Van Stellingwerff met de drie zichtbare 
Hebreeuwse tekens op het voorhoofd van de ene 
priester het tetragrammaton (de vierletterige 
godsnaam JHWH) heeft willen verbeelden; drie 
letters (‘he wav he’, zonder de eerste yod) zijn zicht-
baar bij de priester en profil. Helemaal zeker is dit 
echter niet. Bij de andere letters, op de rode kraag, 
rode zoom en witte zoom, gaat het om Hebreeuwse 
losse tekens, wel gegroepeerd maar zonder beteke-
nis.31 

Tefillin worden vaker aangetroffen in dit type 
voorstellingen, bijvoorbeeld bij het werk van Corne-
lis van Haarlem; kennelijk bestond hier dus een 
traditie in. Een andere mogelijkheid is dat Van 
Stellingwerff met eigen ogen Joden heeft gezien die 
een tefillin dragen. In Amersfoort waren vanaf de 
eerste helft van de 17e eeuw Joden woonachtig. Zo 
werd aan de bombazijnwerker Abraham Abrahamsz 
in 1641 het burgerrecht van de stad verleend. Het 
ging veelal om Joden die Portugal en Spanje waren 
ontvlucht, via Antwerpen naar Nederland kwamen 

kenmerken van een westers exemplaar draagt. De 
rozetvormen op de helmbol zijn ontleend aan de 
decoraties op de Hollandse piekenierspot.27 Bij het 
harnas, dat gedragen werd door de ruiterij, heeft de 
kunstenaar de gebruikelijke dijbeenplaten vervan-
gen door een Romeins aandoende wapenrok voor 
een officier. De figuren op de achtergrond tenslotte 
dragen een helmtype dat veel weg heeft van de 
17e-eeuwse piekenierspot.28 

In vroege voorstellingen tot in de 16e eeuw zijn 
de spotters vaak gekarakteriseerd als Joden, te 
herkennen aan hun puntige hoeden. Dit kan te 
maken hebben met de voorgeleiding van Christus bij 
de hogepriester Kajafas en de mishandeling van 
Christus door mensen rond Kafajas, die in het 
evangelie voorafgaat aan die door de soldaten van 
Pilatus. Verder kan de in de middeleeuwen alom 
verbreide opvatting dat de Joden de dood van Chris-
tus op hun geweten hadden, een rol spelen. 

De soldaat met helm geeft Christus de spots-
cepter - een rietstok - in de hand, de ander steekt 
zijn tong uit en wijst met zijn vingers. Beide zijn veel 
voorkomende spotgebaren, die op bijna alle 
voorgaande en contemporaine voorstellingen 
worden aangetroffen. Fraai weergegeven is de 
tegenstelling in huidskleur tussen Christus en de 
man die de touwen rond Christus handen vasthoudt: 
de blanke, onschuldige huid van Christus tegenover 
de door de buitenlucht getinte - schuldige - huid van 
de ander. Deze tegenstelling wordt voortgezet in de 
huidskleur van de overige personages. En dan is er 
de rest van het groepje rond Christus, drie soldaten 
en twee jongere mannen. Ze zijn vol aandacht voor 
wat zich afspeelt, intens betrokken, geconcentreerd; 
de soldaat staat op het punt Christus te slaan, de 
jongeman heft zijn hand op om een klap uit te delen. 
De twee oude mannen maken ook deel uit van de 
groep. Zouden zij behoren tot de groep die met de 
hogepriesters binnen het Sanhedrin verantwoorde-
lijk zijn voor Christus’ aanstaande dood?29

de passieseries van Lucas van Leyden opnieuw uit.24 
Er bestond dus al vóór Van Stellingwerffs tijd 

een uitgebreide traditie. Wat doet hij er zelf mee? 
Van Stellingwerff toont de beschouwer het boven 
aangehaalde fragment uit de Bijbeltekst, maar hij 
kiest er voor het te accentueren. Door het toneel uit 
te breiden met meer, belangrijke, spelers maakt hij 
het groter, uitgebreider en geeft hij de beschouwer 
de gelegenheid dit afschuwelijke tafereel ten volle te 
beleven. Hij kiest het moment nà de doornenkro-
ning, nà het omhangen van de mantel. Christus 
wordt frontaal afgebeeld, hij zit iets terzijde 
gedraaid, hij lijkt in zichzelf gekeerd, naar binnen 
gericht, de blik ietwat omlaag, het bovenlichaam 
ontbloot, de spottend bedoelde scharlaken konings-
mantel om zijn middel geslagen. Deze manier van 
verbeelden roept herinneringen op aan de middel-
eeuwse Christus op de koude steen van Cornelis 
Engebrechtsz.25 Ook geeft het Van Stellingwerff de 
mogelijkheid schildertechnisch aandacht te schen-
ken aan het schilderen van het incarnaat, een voor 
kunstenaars zeer belangrijk geachte vaardigheid 
waaraan Karel van Mander uitgebreid aandacht 
besteedt in zijn Schilder-boeck.26 

De linker knielende spotter is weergegeven als 
een Romeinse soldaat. Hij is te herkennen aan zijn 
helm met pluim, harnas en zwaard; dit is in overeen-
stemming met de evangelietekst. Voor het verbeel-
den van zijn wapenrusting heeft Van Stellingwerff 
een interessante combinatie gemaakt van eigen-
tijdse militaire lichaamsbescherming én van 
Romeinse en Oosterse elementen. De helm staat 
bekend als de Zischägge, stamt van oorsprong uit 
het Midden-Oosten en komt vanaf de 17e eeuw via 
Polen naar de rest van Europa. De Europese Zischäg-
gen zijn volledig van blank metaal, de oosterse 
exemplaren zijn vaak rijkelijk gedecoreerd. En dit 
laatste aspect heeft Van Stellingwerff hier terug 
laten komen. De wangklep met versiering en vorm 
doet volledig oosters aan, terwijl de helmbol 

Detail van de hogepriesters De Bespotting van Christus. 
Foto: Clem Schouten.

Detail van Justitia en de zwarte man 
De Bespotting van Christus. 
Foto: Clem Schouten.
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Rembrandt van Rijn, 
Christus aan het volk 
getoond 1655, prent 
387 x 454mm. 
Rijksmuseum Amsterdam.



goederen 1740-1853.   38 In Amsterdam en Utrecht was dit 
type altaarstukken in de 17e eeuw te zien in de zogenaamde 
huiskerken.

Inleyding tot de hooge schoole der Schilderkonst, Zeste Hooft-
deel. Van de omstandicheit ofte bywerk, (facsimile 1969 www.
dbnl.org) 141.   37 HUA: archief Aartspriesters Hollandse 
Zending 1726-1853 (bnr.16); 1684 Achterveld lijsten roerende 

34 Interessante informatie over dit onderwerp is te vinden 
in ‘Rembrandts Africans’ van de hand van Elmer Kolfin in 
The Image of the Black in Western Art (Harvard, 2010) deel 
III.1.   35 Schriftelijke mededeling Elmer Kolfin Universiteit 
van Amsterdam d.d.14 april 2014.   36 S. van Hoogstraten, 

33 ‘Pontius Pilatus op de lithostrotos’ van de hand van Eltjo 
Schrage over het proces Jezus door Pontius Pilatus. Hierin 
wordt het beeld van Pilates als rechter in de 17e eeuw behan-
deld. E.J.H. Schrage, ‘Pontius Pilates op de Lithostratos’, in: 
Fundamina, a Journal of Legal History (2014) 20(2), 858-870.   

tekend door de toenmalige pastoor W. van Geijn, 
werkzaam in de parochie van 1825-1869. Niet duide-
lijk is of het altaarstuk daadwerkelijk in de kerk heeft 
gehangen. In een gesprek met de heer Gerrit van 
Bekkum uit Achterveld d.d. 18 maart 2014 wordt 
duidelijk dat zijn vader, die koster was in de kerk, wist 
van het bestaan van het werk van Van Stellingwerff: 
hij herinnert zich dat het op de zolder van de kerk lag. 
Deze herinnering dateert uit de eerste decennia van 
de 20e eeuw. Op een foto van het kerkinterieur uit 
1907 wordt het altaarstuk niet aangetroffen. Verder 
onderzoek van het parochiearchief kan wellicht 
uitsluitsel geven en verdient dus aanbeveling. Wat 
betreft de functie van het werk: wellicht gaat het hier 
om een wisselaltaarstuk: deze worden opgehangen 
overeenkomstig de kalender van het kerkelijk jaar.38 

Samenvatting 
Gerrit Louwerensz van Stellingwerff is een kleine 
meester die gewerkt heeft in het 17e-eeuwse Amers-
foort. Jammer genoeg is slechts beperkte biografi-
sche informatie over hem beschikbaar. Zijn tot op 
heden bekende oeuvre is niet groot maar omvat wel 
de verschillende genres uit de schilderkunst: historie-
stukken, portretten, stillevens en landschappen. Zijn 
techniek toont een bekwaam kunstenaar. Hij geeft 
zijn personages op het altaarstuk vorm met een fijn, 
ietwat droog penseel en varieert in zijn kleurgebruik. 
Met deze bespotting plaatst hij zich in de traditie van 
grote voorgangers. Zijn stijl kenmerkt zich door een 
heldere compositie waarin hij keuzes maakt die 
classicistische kenmerken hebben. Hij blijkt goed op 
de hoogte van de visuele traditie en grijpt terug op 
16e-eeuwse voorbeelden maar ook op de Utrechtse 
Caravaggisten en op Rembrandt. De eigenheid van 
Van Stellingwerff komt met name tot uitdrukking in 
interessante details die hij opneemt in de voorstel-
lingen; deze getuigen van originaliteit en eigen inven-
tie (vermogen tot vormgeving). De wijze van verbeel-
den heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de contem-
platie van de gelovige beschouwer uit de 17e eeuw. 

die zich bevindt in de Sint Odulphuskerk in Assen-
delft en een niet gedateerde Bespotting van een 
navolger van Jan van Bijlert. Verder heeft Gerard van 
Honthorst (1592-1656) tussen 1612 en 1620 een aantal 
bespottingen geschilderd en is er ook een Bespotting 
bekend van Ter Brugghen (1588-1629) uit 1620. 

Bij vergelijking van Van Stellingwerff ’s altaarstuk 
met de contemporaine bespottingen valt het 
volgende op. In de eerste plaats is bij een aantal 
contemporaine werken sprake van heftige emoties; 
bij Jan Miense Molenaer de voor hem zo kenmer-
kende grimasachtige, boertige gezichtsuitdrukkin-
gen, bij de Caravaggisten het lachen, de expliciet 
open monden die uitdrukking geven aan het spot-
effect en dit versterken. Ook is bij Baburen en Ter 
Brugghen in hun bespottingen en doornenkronin-
gen sprake van grimmigheid van de beulen. Van 
Stellingwerff brengt dit totaal anders in beeld. Hij 
werkt het thema meer ingetogen uit, met een 
verstilling die het niet minder dramatisch maakt 
maar anders. De afmeting van de figuren die bij Van 
Stellingwerff aanzienlijk kleiner zijn, stelt vervolgens 
de beschouwer in staat de bespotting van een 
afstand gade te slaan in plaats van er in getrokken te 
worden zoals bij de Caravaggisten en Molenaer. Het 
effect hiervan is dat de gelovige zich op een meer 
beschouwende wijze kan inleven in het lijden van 
Christus. Bij de andere werken overheerst de heftig-
heid en gruwelijkheid van het gebeuren, terwijl bij 
Stellingwerff het accent ligt op het proces waarbij 
Jezus ter dood is veroordeeld en het onrecht dat 
daarmee is gedaan. 

Herkomst
Zoals aan het begin van dit artikel aangegeven is het 
altaarstuk in 1989 gevonden; het lag opgerold in een 
ruimte achter het orgel in de Sint Jozefkerk in 
Achterveld. Archiefonderzoek wijst uit dat 11 juli 
1838 de vroegste datum is waarop het werk wordt 
aangetroffen in de inventarislijsten van de kerk.37 Het 
gaat om de lijst met vermelding ‘een schilderij 
voorstellende de geeseling van onzen H.J.C.’, onder-

oudtestamentische scènes. Dit schilderkunstig 
motief wordt ook gebruikt door Rembrandt op zijn 
Ecce homo-prent uit 1635-1636. Daar waren veel 
geschilderde kopieën van in omloop.35 Het is dus 
zeer wel mogelijk dat Van Stellingwerff deze afbeel-
ding kende. Door de Afrikaan als toeschouwer af te 
beelden in deze belangrijke scène geeft hij naar mijn 
mening aan dat Christus zijn leven geeft voor de 
gehele mensheid, en dus ook voor zwarte mensen. 
Verder is een kunsttheoretisch aspect van belang. 
Stellingwerff kiest er voor hier levensechte figuren te 
schilderen en niet alleen stereotypen voortkomend 
uit de picturale traditie. Dit sluit aan bij hetgeen 
Samuel van Hoogstraten aangeeft: het is belangrijk 
verscheidenheid in een schilderij aan te brengen 
omdat dat het oog genoegen geeft. Hij doet onder 
meer de suggestie een ‘Moor’ toe te voegen. 
Voorwaarde is wel, zo geeft hij aan, dat het histo-
risch klopt, dat karakters correct worden weergege-
ven: ‘alle natien, ja alle persoonen, hebben iets dat 
hun eygen is.’36 

Naast De Bespotting van Chritus van Van 
Stellingwerff kunnen nog de volgende altaarstukken 
met dit onderwerp uit de eerste helft van de 17e 
eeuw worden genoemd: de Bespotting/ Doornenkro-
ning van Jan Miense Molenaer (1610-1668) uit 1639 

komt ook voor in een groot schilderij van Constan-
tijn à Renesse waar Christus wordt voorgeleid aan 
Pilatus. Stellingwerff verwijst met het gezamenlijk 
afbeelden van de Romeinse stadhouder Pilates, het 
vaandel en Justitia naar het proces waarin Jezus ter 
dood werd veroordeeld. Door de aanwezigheid van 
de hogepriesters wordt ook de Joodse rol in het 
verhaal benadrukt. De discussie over de verantwoor-
delijkheid rond de veroordeling en dood van Chris-
tus speelde in de zeventiende eeuw dus ook. Lezens-
waardig in dit verband is het artikel ‘Pontius Pilates 
op de Lithotrotos’ van de hand van Eltjo Schrage.33

Van Stellingwerff heeft de intense blik van de 
toeschouwers op de trap mooi weergegeven; het 
gaat om soldaten en burgers. De man onderaan de 
trap, met het hoofd leunend op zijn gevouwen 
handen die op de trapleuning liggen is hiervan een 
fraai voorbeeld. Opvallend is de Afrikaans uitziende 
man met tulband bovenaan de trap, weer een door 
Van Stellingwerff bedacht interessant detail (zie afb. 
op p. 19). Dit past in de tendens die opgang doet in 
de 17e eeuw om zwarte mensen aan Bijbelse scènes 
toe te voegen.34 Populaire thema’s waar zij worden 
afgebeeld, zijn de doop van de kamerling, de aanbid-
ding van de koningen, de prediking van Johannes en 
andere nieuwtestamentische verhalen, maar ook 
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