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Inleiding

‘Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.’ 

– Aristoteles

Als trots Hasseltse leek niets mij mooier dan mijn scriptie te mogen wijden aan deze stad. In het oude raad-
huis aldaar hangt een verborgen juweeltje. Het gaat om een gesigneerd schilderij van Nicolaes van Galen uit 
1657. Vanuit een fascinatie voor het schilderij van Van Galen is dit onderzoek gestart. Een fenomenaal schil-
derij van uitzonderlijke kwaliteit, gesigneerd door een onbekende Hasselter schilder spreekt tot de verbeelding. 

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt steeds nader ingezoomd op het schilderij. In het eerste 
hoofdstuk wordt kort het stadswordingsproces van Hasselt uit de doeken gedaan. Op het proces ligt de nadruk: 
welke factoren initieerden de stadsrechtverlening, welke gevolgen had ze voor de ontwikkeling van de stad, met 
name op stedelijk niveau en waartoe groeide de stad in de middeleeuwen uit?

Het raadhuis aan de Markt en haar ontwikkelingsgang staan centraal in het tweede hoofdstuk. Zowel het 
exterieur (bouwhistorie, bouwmethode, stijlkenmerken) als het interieur (programma en inrichting) worden 
geanalyseerd. Speciale aandacht is er voor de restauratie van architect Cuypers, begin 1900, die veel invloed 
heeft gehad op de huidige verschijningsvorm van het pand. 

Binnen in het raadhuis bevindt zich de raadzaal waarin het meesterwerk hangt, het onderwerp van het derde 
hoofdstuk. Hierin worden vragen met betrekking tot het ruimtelijk functioneren van het schilderij behandeld: 
Keek men naar het schilderij tijdens de rechtspraak? Heeft het schilderij altijd op dezelfde plaats gehangen?

Via deze weg belanden we bij het schilderij zelf. Een beschrijving van het tafereel, haar stijlkenmerken - uit-
gesplitst in: kleur, licht, compositie, detailniveau, stofweergave en mogelijke invloeden - en restauraties zijn in 
het vierde hoofdstuk te vinden.

Het vijfde hoofdstuk beschrijft het leven en werk van Nicolaes van Galen. Naast het werk in Hasselt is er nog 
een ander schilderij van hem bekend. Dit schilderij wordt nader beschouwd en vergeleken.
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Het onderzoek, zoals beschreven in de eerst vijf  hoofdstukken, doet verslag van de ruimtelijke context van 
stad, gebouw en zaal en beschouwt het schilderij en het leven en werk van Nicolaes van Galen. Dit met het 
doel in een breed spectrum gegevens te vergaren over het mysterieuze meesterstuk en haar schilder Nicolaes 
van Galen als aanloop naar het laatste hoofdstuk. Over de vraag wie het geschilderd heeft zijn er globaal ge-
zien drie mogelijkheden: De eerste is dat Nicolaes van Galen het zelf  heeft geschilderd, de tweede dat iemand 
anders het gemaakt heeft en Van Galen het alleen gesigneerd heeft, en de derde mogelijkheid is dat Van Galen 
het in samenwerking met een andere schilder vervaardigd heeft. In dit laatste hoofdstuk zal ik deze drie alter-
natieven uiteen zetten en beargumenteren welke optie mijn overtuiging heeft.
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Hasselt

Ontstaan

Een met beuken of  hazelaars begroeide en hoger gelegen zandrug, dat betekent de naam Hasselt. De natuur-
lijke omstandigheden van de nederzetting zijn verantwoordelijk geweest voor de naamgeving, want Hasselt is 
ontstaan op een rivierduin langs het Zwartewater, nabij een trefpunt met de Vecht. De huidige Hoog- en Rid-
derstaat zijn op deze duin aangelegd. Hier zijn ook de vroegste sporen van menselijke bewoning gevonden die 
stammen uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. Het gaat om een vondst van paalgaten waaruit blijkt dat de 
eerste Hasselters in grote houten boerderijen hebben gewoond. Veel moet men zich bij deze eerste nederzet-
ting niet voorstellen. Ze zal slechts hebben bestaan uit een straat met daaraan een klein aantal boerderijen en 
een kerkje.1

In een document uit 1227 wordt de naam ‘Haslet’ voor het eerst vermeld. Dertien jaar later is er sprake van 
Hasselt, de naam die nog steeds gebruikt wordt. Het gaat hier om een tiendrecht uit Hasselt dat de bisschop 
uitgaf  aan Deventer. Een tiend is het recht op een tiende deel van de vruchtopbrengst van een land dat was 
bedoeld voor het onderhoud van een kerk, pastoor en pastorie. Dit lijkt erop te wijzen dat de grond pas ontgon-
nen was, want een tiend kon alleen van bewerkte grond afkomen.2

Hoogstwaarschijnlijk heeft Hasselt als enige bewoonbare plek in de nabije omgeving een centrale rol vervuld 
bij de ontginningen, in de vorm van ziekenzorg en de bevoorrading en het vervoer van kolonisten, omdat 
Zwolle en Vollenhove daarvoor op een te grote afstand lagen. De ontginningsactiviteiten werkten veel dyna-
miek en een toenemende bevolking in de hand.

Naast kolonisten had Hasselt ook veel aantrekkingskracht op ondernemende boeren en kooplieden. Hasselt 
had namelijk een gunstige ligging op het trefpunt van twee rivieren.

1  M. H. Bartels, Hasselt van Ae tot Zwartewater. Een uitwerking van het archeologische onderzoek in de stadskern van Hasselt, 

provincie Overijssel (Docteraalscriptie 1992, Universiteit van Amsterdam)

2 J. Mooiweer en W. Coster, ‘Uit den ash kolk der vergetelheid’ Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002  

(Kampen, 2003) p 12
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Het Zwartewater en de Vecht waren beide bochtige en smalle wateren, maar daar waar zij samenkwamen 
vormden ze een breed vaarwater. Dit maakte het voor grote schepen goed mogelijk deze plaats te bereiken, 
zodat de aangevoerde goederen overgeladen konden worden in kleinere schepen en nieuwe koopwaar kon 
worden ingeladen.3 Het Zwartewater stond in die tijd ook nog in open verbinding met de Zuiderzee.

stadsrecht 
Het recht om van een nederzetting een stad te maken was voorbehouden aan de landsheer. In Overijssel 

was dat de bisschop van Utrecht. Het was Hendrik van Vianden die tijdens zijn regeerperiode van 1252-1267 
Hasselt stadsrechten verleende. Dit blijkt uit afschriften uit de 14e eeuw, want de originele acte is helaas niet be-
waard gebleven.4 Dat is opmerkelijk, omdat de Hasseltenaren in de eeuwen daarna hun archief  met grote zorg 
behandelden. Zo werden kopieën van akten elders, bij bevriende relaties, ondergebracht. Ondanks dat er veel 
onduidelijkheid bestaat over het jaar, wordt bij elk eeuwfeest het jaartal 1252 aangehouden als stichtingsjaar.

Een landsheer verhief  niet zonder reden een gehucht tot stad, omdat dit inhield dat zijn eigen macht werd 
beperkt. Als de inwoners van een nederzetting om stadsrecht vroegen, moest daar dan ook iets tegenover staan. 
Waaraan Hasselt zijn nieuwe status had te danken, is niet overgeleverd. Het verlenen van een stadsrecht kon 
meerdere doeleinden dienen. Zo kan ze bedoeld zijn een prille stadswording een krachtig impuls te geven, 
maar ook om een bestaande toestand te bevestigen.

In het geval van Hasselt was de stadsrechtverlening hoogstwaarschijnlijk een strategische zet van de bisschop 
om zijn machtspositie te verbeteren. In dit deel van zijn machtsgebied had hij nog nauwelijks steunpunten of  
leengoederen. Wellicht zag de bisschop in Hasselt een toekomstige bondgenoot om de macht van de tot aan-
zien gekomen steden Kampen, Zwolle en Deventer in te perken. Want Hasselt bezat zeker de voorwaarden 
om het succes van de drie IJsselsteden te kunnen evenaren. Het stadsrecht had betrekking op zaken als bestuur, 
privileges en vrijheden. Regels omtrent stadsbestuur, rechtspraak en wetgeving waren erin vastgelegd evenals 
burgerplichten en voorschriften voor de handel. Ook regels voor het bouwen van huizen waren opgenomen.

De verkregen onafhankelijkheid is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Hasselt. Hasselt kreeg, 
net als vele andere Overijsselse steden waaronder Zwolle,  een stadsrecht dat gelijk was aan dat van Deventer. 
Deventer vervulde als oudste stad in Overijssel een voorbeeldfunctie. Steden pasten na verloop van tijd dit 
recht naar eigen behoefte aan, zodat een stadsrecht met een eigen karakter ontstond.

stad van betekenis

De stad Hasselt ontwikkelde zich in de Middeleeuwen tot een bloeiende en volwaardige stad. Dat blijkt al-
lereerst uit het feit dat er een eigen munt geslagen mocht worden. Ook de aanwezigheid van een boekdrukkerij 
vanaf  1481 geeft aan dat Hasselt wel degelijk mee telde.

Hasselt maakte enige tijd deel uit van de Hanzesteden, een verbond om gezamenlijk sterker te staan in de 
handelswereld. Al voor 1369 was Hasselt in het verbond opgenomen, omdat ze in dat jaar genoemd wordt 
als Hanzestad in de gesloten vrede van Stralsund. De stad speelde slechts een kleine rol als bijstad die zich liet 
vertegenwoordigen door Deventer.5

Door de gunstige ligging van de stad floreerde de handel. Hasselt was namelijk niet alleen gelegen aan een 
knooppunt van waterwegen, ook twee belangrijke routes over land kruisten elkaar in Hasselt. De oost-west 
route liep naar Twente en Duitsland over een weg die de loop van de Vecht volgde. Via het Zwartewater liep 

3  J. ten Hove, Het stadhuis van Hasselt (Kampen, 1993) p 11

4  J. Mooiweer en W. Coster, Idem, p 11

5  J. ten Hoven, Idem, p 14
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de noord-zuidroute via Rouveen en Drenthe naar Friesland en Groningen. Door de onbegaanbare venen in 
het noorden van Drenthe was dit een van de twee routes naar het noorden. 

Hasselt ontwikkelde zich als centrum in handel van eikenhout en ossen, al bleef  landbouw de belangrijkste 
inkomstbron. Dit kwam mede tot stand met behulp van de bisschop die Hasselt had vrijgesteld van tolbetaling 
van alle wegen in het bisschoppelijk gebied. Per schip werd eikenhout over de Vecht aangevoerd en verhandeld 
op de markt. In het voorjaar reisden Hasselter kooplieden af  naar Denemarken om slachtossen te kopen. Deze 
werden vervolgens naar Hasselt gedreven en daar in de weiden vetgemest, om ze in het najaar voor de slacht 
te verkopen.6  

Naast kolonisten, boeren en kooplieden kwamen er na verloop van tijd ook bedevaartgangers naar Hasselt. 
Hasselt had zich namelijk ook tot belangrijk bedevaartoord ontwikkeld. Op de plaats van de parochiekerk de 
Heilige Stede, buiten de stadsmuren, hadden zich vele wonderen voorgedaan. De bisschop van Utrecht stimu-
leerde de bedevaart naar de Heilige Stede door aflaten te verlenen. De vele pelgrims die Hasselt aandeden om 
kwijtschelding van hun schulden te krijgen, waren goed voor de economie van de stad.7

stadsuitbreidingen 
Jacob van Deventer heeft in de 16e eeuw vele Nederlandse stadsplattegronden getekend in opdracht van 

de Spaanse koning Philips II. De plattegrond van Hasselt is tussen 1525 en 1570 gemaakt. De tekening laat 
zien hoe Hasselt zich als volwaardige, ommuurde stad had ontwikkeld in de eeuwen daarvoor. De oudste 
woonkern, gesticht op een rivierduin evenwijdig aan het Zwartewater, bevindt zich aan de huidige Hoog- en 
Ridderstraat. Tussen de twee straten werd de St. Stephanuskerk gebouwd, wat een knik in de Ridderstraat 
en het naastgelegen bebouwingsblok opleverde. De kerk vervulde in de verdere ontwikkeling van de stad een 
centrale rol. Ze werd het referentiepunt waarop woningen zich oriënteerden en een kruispunt waar hoofdstra-
ten samenkwamen. Bij de kerk werd een raadhuis gebouwd en als centraal punt kwam er uiteindelijk ook een 
Markt. De bisschop van Utrecht schonk Hasselt in 1357 het recht van een weekmarkt en drie vrije jaarmark-
ten. Hierdoor kreeg de stad een meer stedelijk karakter. Opvallend is dat op de kaart van Van Deventer alleen 
de contour van het stadhuis getekend is en niet, in tegenstelling tot de overige bebouwing, een axonometrische 
weergave.

6  J. Mooiweer en W. Coster, Idem, p 19

7  J. ten Hoven, Idem, p 14

Kaart van Jacob van Deventer 
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De eerste boerderijen waren georiënteerd op de rivier en bevonden zich 
daardoor aan oostzijde van de straat.

Later werd ook de westzijde bebouwd en de percelen strekten zich uit tot 
aan de stadsgracht. De houten boerderijen aan de huidige Hoog- en Ridder-
straat werden in de vijftiende eeuw vervangen voor stenen huizen. 

Door een toenemende bevolking werd een nieuwe gracht gegraven en 
breide de bebouwing zich uit in zuid-oostelijke richting. De uitbreiding 
werd de Nieuwe Stad genoemd. De lange percelen aan de westzijde van 
Hoog- en Ridderstraat werden door midden gedeeld om bewoning aan de 
gracht mogelijk te maken. Tussen de kavels van de Hoogstraat en de gracht 
werd de Hofstraat aangelegd, de Regenboogstraat scheidde de kavels aan 
de Ridderstraat en de gracht. Haaks op de noord-zuid lopende hoofdstraat 
kwamen verbindingstegen. Een daarvan, de Nieuwstraat, groeide uit tot een 
hoofdstraat omdat ze nieuw en oud met elkaar verbond en uitkwam op de 
Markt. Een andere belangrijke verbindingssteeg was de Veersteeg, die in het 
verlengde van de Nieuwstraat liep en de toegangsweg tot de rivier vormde. 

Een brand in 1380 maakte de opbouw van een nieuwe kerk noodzakelijk. 
Tegelijkertijd werd de stad fors uitgebreid en nam het grondgebied met een 
derde toe. Deze uitbreiding maakte van Hasselt een echte stad en maakte 
van de buitengracht een binnengracht. Ook de verdedigingswerken moesten 
worden aangepast: een kostbare operatie.

Hasselt was over land toegankelijk via twee poorten: de Enk- en Venepoort. 
Reizigers vanuit Vollenhove gingen door de Venepoort de stad binnen en 
konden via de Enkpoort verder reizen richting Zwolle. Naast de Venepoort 
bevond zich de bedevaartsplaats de Heilige Stede.

VOLLENHOVE

ZWOLLE

Stadsuitbreidingen van Hasselt
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verval

De perikelen ten tijde van de Reformatie zorgden voor veel spanning in de stad. Ook economisch gezien 
stond Hasselt er eind 16e eeuw slecht voor. Door onveiligheid was het handelsverkeer over de Zuiderzee stilge-
legd en raakte Hasselt haar handelspositie in de hout- en ossenhandel kwijt aan Holland. 

Een stadsplattegrond van Nicolaes ten Have uit 1649 brengt de neergang van de stad goed in kaart. De 
Roomse Heilige Stede was door de Reformanten verwoest en uiteindelijk afgebroken in 1587. Daarnaast zijn 
de bouwblokken minder bebouwd dan op de kaart van een eeuw eerder. Nieuw zijn de verdedigingsbolwerken 
in opdracht van prins Maurits uit de 17e eeuw.

Het is opvallend hoeveel gelijkenis het centrum van het huidige Hasselt nog vertoont, zelfs de bolwerken 
zijn nog aanwezig. Alleen de aanleg van een brug over het Zwartewater heeft er voor gezorgd dat een deel in 
het noorden is weggevaagd van de kaart, hoewel een oplettende kijker de verdedigingswerken nog steeds kan 
vinden.

vOlwaardige stad?
Hasselt heeft zich in de Middeleeuwen ontpopt tot welvarende stad met een florerende economie. De stads-

rechten zorgden voor prominente privileges als muntslag, tolvrijheid en een eigen rechtspraak en stadsbestuur. 
Toch heeft de stad, ondanks haar potentie, zich nooit kunnen meten met de buursteden Zwolle, Kampen en 
Deventer. Wellicht heeft de relatief  late start van de stad hier iets mee te maken. De drie IJsselsteden hadden 
immers al een voorname positie binnen Overijssel bemachtigd toen Hasselt stadsrechten kreeg. Dit verschil 
komt ook op architectonisch gebied tot uiting. De woonhuizen in Hasselt zijn veel soberder en kleiner dan 
die in de buursteden. Het raadhuis van Hasselt laat zich eerder meten met de grote woonhuizen in Kampen, 
Deventer en Zwolle dan met hun raadhuizen die veel imposanter en rijker zijn. 

Kaart Nicolaes ten Have Huidige situatie
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Raadhuis

Ontstaan

Omstreeks het jaar 1000 kende de samenleving in Europa overwegend feodale verhoudingen: edelen heers-
ten over een gebied waarin het volk in lijfeigenschap leefde. Alle ambtelijke activiteiten en rechtspraak vonden 
plaats in paleizen van de vorst, in kerken, op pleinen of  op andere openbare plaatsen. De opkomst van steden 
bewerkstelligde bestuurlijke zelfstandigheid en de komst van een nieuwe maatschappelijke stand, de burgerij. 
De burgerij floreerde door een steeds belangrijker wordende handelsvoering. Deze ontwikkelingen creëerden 
de behoefte aan een nieuw gebouwtype: het raadhuis. Dit werd de plek waar het stadsbestuur vergaderde en 
recht werd gesproken. Hier ging men ook heen om handel te drijven, het 
laatste nieuws te vernemen of  zaken van algemeen belang als belasting-
heffing of  stadsverdediging te bespreken. Daarnaast had het raadhuis 
ook een sterk representatieve functie, omdat ze de macht van de nieuw 
opgekomen burgerij tentoonstelde. Vaak werd daarom een toren aan 
het gebouw toegevoegd als beeldbepalend element en statussymbool. In 
Noord- Italië verrezen de eerste raadhuizen, daarna volgden de Vlaamse 
steden en de Hanzesteden dit voorbeeld. 

In Hasselt werd in 1401 voor het eerst melding gemaakt van een raad-
huis op de Markt. Een andere vroege vermelding van een raadhuis stamt 
uit 1431. Bij een getuigenis van een zekere Aleijdis wordt gesteld dat die 
is afgelegd op het schepenhuis. Maar waarschijnlijk was er al veel eerder 
een raadhuis, want zo blijkt uit een aantekening van een jaar later: ‘onse 
raedhuus nyes vertymerd.’ Belangrijk te vermelden is dat de term vertim-
meren in de middeleeuwen niet alleen voor houtbewerking, maar ook 
voor het bouwen met steen gebruikt werd. Dat het laatste het geval is, is 
heel aannemelijk, aangezien een gasthuis uit de veertiende eeuw ook van 
steen was.  Een raadhuis in Hasselt was allereerst een bestuurscentrum, Het raadhuis gezien vanaf  de Nieuwstraat 



Hoofdstuk 2 - Raadhuis - pagina 11

stadbestuurders vergaderden en spraken recht op deze plaats. Daarnaast von-
den in dit gebouw ontvangsten van belangrijke gasten plaats en werden er 
de verleende oorkonden en privilegiën veilig bewaard. Dat het raadhuis een 
belangrijke functie vervulde in de stad blijkt uit haar ligging. Het bevindt zich 
op de meest centrale plaats in de stad: aan de Markt in het centrum en op het 
kruispunt van de wegen van en naar de stad. 

Aan de markt bevonden zich vooral winkels, herbergen en plaatsten om 
paarden te stallen. Er was ook een pomp aanwezig, waar men tegen betaling 
gebruik van mocht maken.

bOuwhistOrie

Vermoedelijk heeft de zetel van het Hasseltse bestuur zich altijd al op de 
Markt bevonden. Tijdens een eerdere restauratie zijn sporen van een vakwerk-
huis gevonden. Van het huidige raadhuis is de oostelijke kelder vermoedelijk 
het oudst en stamt uit de periode tussen 1400 en 1450. Dit kan afgeleid wor-
den uit de vorm van het kruisribgewelf  en het grote formaat van de baksteen.1 
Volgens een aantal bronnen2 is in de 15e eeuw het westelijke benedendeel van 
het raadhuis gebouwd, maar er zijn er ook3 die een latere datering uit 1615 
hanteren. Veel soberder is dit gedeelte en het kenmerkt zich door een spaar-
zaam gebruik van Bentheimer zandsteen voor de ontlastingsbogen.

Bronnen uit deze periode zijn er nauwelijks, zodat de totstandkoming ondui-
delijk blijft. Een goede datering wordt ook belemmerd door de gewoonte om 
bouwelementen uit eerder periodes te hergebruiken bij een latere verbouwing.

De oostelijke benedenverdieping heeft een andere behandeling van de nissen 
dan het westelijke gedeelte en is daarom waarschijnlijk in een ander periode 
tot stand gekomen. De datering van het oostelijke deel is eenvoudiger: een 
sluitsteen boven de ingang vermeld het jaartal 1550. Karakteristiek voor dit 
deel zijn de speklagen van Bentheimer zandsteen met steenhouwersmerken. 
De bovenverdieping bestaat wel uit één gedeelte omdat het een doorgemetseld 
geheel vormt. Vermoedelijk is ze uit 1550 afkomstig. 

1  E.H. ter Kuile , De provincie Overijssel (Den Haag, 1974) p 25-28

2  J. ten Hoven, Idem, p 20

3  Website Stichting Promotie Hanzestad Hasselt
Van boven naar beneden:

Kadastrale kaart Hasselt omstreeks 1900
Westgevel
Zuidgevel

Sluitsteen boven ingang
Oostelijk gedeelte
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bOuwmethOde 
De bouwmaterialen voor het raadhuis werden 

aangekocht in de omgeving en zelfs in Amsterdam 
en Holland en verscheept via het Zwartewater.4 
Omdat de bouwplaats vlakbij de rivier lag was de 
aanvoer geen ingewikkelde operatie.

Vanaf  de 12de eeuw werden muren in Nederland 
vooral in baksteen opgetrokken en werd natuur-
steen gebruikt ter verfraaiing van het geheel. Aan 
de steenhouwers werden hoge eisen van vakbekwaamheid gesteld. Er wordt van uit gegaan dat de stadsmuur-
bouwer en steenhouwer van Zwolle Jacob van Collen de leiding had over de bouw van het oostelijke gedeelte.5 
Het was heel gebruikelijk dat steenhouwers in die tijd hun merkteken achterlieten. Dat was allereerst bedoeld 
ter controle en verrekening van het werk, maar ook al een trots bewijs van het vakmanschap van de steenhou-
wers. 

Het raadhuis is gebouwd met behulp van een zogenaamde ‘vliegende steigers’. Dat is een constructie met 
korte balken, kortelingen, die aan een kant een stuk in de muur steken, waardoor steigerpalen onnodig wer-
den.6 Kortelingen werden tijdens het opmetselen van de muur in de muur opgenomen en na voltooiing weer 
verwijderd. De ontstane gaten werden weer opgevuld met een passend stuk steen. 

stijlkenmerken 
De gotiek is een bouwstijl die vooral wordt geas-

socieerd met imposante kathedralen, maar ook de 
profane bouwkunst maakt onderdeel van deze stijl 
uit.

De gotische raadhuizen kenmerken zich over het 
algemeen door een rechthoekige plattegrond met 
twee verdiepingen en een hoog dak dat door twee 
topgevels wordt ingesloten. Ook het raadhuis van 
Hasselt voldoet aan deze beschrijving al is de wes-
telijke trapgevel er tegenwoordig niet meer. Deze is 
nog wel te zien op de stadsplattegrond van Johan 
Blaeu uit 1650. In feite was het stadhuis een groter stadshuis, een woning waar alle burgers samenkwamen. 
Het belangrijkste verschil met een burgerwoning was de toevoeging van een toren. In Hasselt ontbreekt deze, 
waarschijnlijk was de omvang van de bevolking van Hasselt te gering om een toren te kunnen financiëren. 
Versierde elementen op de gevel en dan voornamelijk in het bovenste deel van het venster zijn karakteristieken 
van de gotiek. Ook in Hasselt treft men dit traceerwerk aan, zij het op kleine schaal en alleen op de westgevel. 

Veel raadhuizen in Nederland uit de middeleeuwen zijn van zandsteen gemaakt. De toepassing van baksteen 
in Hasselt, waarbij natuursteen een ondergeschikte rol speelt, wijst op de beïnvloeding door de baksteenarchi-
tectuur van de Noord-Duitse Hanzesteden. 

4  J. ten Hoven, Idem, p 26-27

5  A. J. Gevers en A. J. Mensema, Drostenhuis (Zwolle, 1987)  p 21-23

6 E.J Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie 

(Leiden, 1997) p 275

Merkteken  steenhouwers Vliegende steiger

Kaart Johan van Blaeu Westgevel
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Ook het stadhuis van Kampen, dat veel rijker is, maar ook door brand en verbouwingen minder authentiek, 
is eveneens van baksteen. Er zijn meer overeenkomsten tussen het raadhuis van Kampen en dat van Hasselt. 
Evenals Kampen werd ook het raadhuis van Hasselt voorzien van bijna identieke decoraties in de vorm van 
getorste elementen. Ook de pinakels aan de oostelijke trapgevel hebben een soortgelijk, schroefvormig karak-
ter. Beide stadhuizen maken deel uit van de Nederrijnse gotiek, een stroming die voornamelijk voorkomt in 
het midden en oosten van het land. De veelvuldig toegepaste korfboognissen waarin de vensters zijn geplaatst 
zijn ook typisch voor deze stijl.

De oostgevel is de meest opvallende gevel van het stadhuis. De vier pinakels en rookkanaal op deze gevel 
eindigen op kraagstenen met bladmotieven, gedrochten en dieren. De kraagstenen onder het rookkanaal zijn 
versierd met figuur van een gehurkte man met hoorns op zijn hoofd. Dit is een mythologisch figuur, een zo-
genaamde halfgod die de metgezel was van Dionysus, de god van de wijn. Deze symboliek zal alles te maken 
hebben gehad met het wijnhuis dat ook in het raadhuis gevestigd was.

vergelijking met drOstenhuis te ZwOlle

Het Drostenhuis te Zwolle vertoont opvallend veel gelijkenis met het raadhuis van Hasselt. Hierop is ook 
onder andere de redenering gestoeld dat Jacob van Collen de bouwmeester van het raadhuis was. Het steen-
houwmerk van Van Collen is namelijk aangetroffen op het Drostenhuis. Beide gevels zijn van baksteen en ge-
spekt met banden en blokken van Bentheimer zandsteen. Ook de invulling van de korfboognissen vertoont veel 
gelijkenis. Het Drostenhuis is door Gevers en Mensema7 op grond van archiefmateriaal gedateerd op 1550, 
maar D.J. de Vries die dendrochronologisch onderzoek deed naar het hout in het gebouw denkt aan een iets 
vroegere datering. Een van de gebruikte bomen in het gebouw bleek in 1543 gekapt. Het zou dus goed kunnen 
dat Drostenhuis model heeft gestaan voor het Hasselter Raadhuis.

7 A. J. Gevers en A. J. Mensema, Idem, p 258

Pinakels en rookkanaal Raadhuis Kampen Korfboognis Oostgevel

Drostenhuis Korfboognis Drostenhuis Korfboognis Raadhuis Hasselt Steenhouwmerk Drostenhuis
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Functie

Anders dan tegenwoordige stadhuizen, kenden de middeleeuwse raadhuizen ook commerciële functies. Een 
wijnhuis op de begane grond was publiek toegankelijk en was tegelijk de plaats waar officiële ontvangsten 
plaatsvonden. De verdieping had een meer gesloten karakter, hier zetelde het stadsbestuur en werd er recht 
gesproken.

Het bestuur van de stad, de magistraat, werd verkozen door de schepenen en raden. In principe kon elk man-
nelijk burger die lid was van de gereformeerde kerk verkozen worden. De praktijk wees anders uit: een beperkt 
aantal families maakte de dienst uit, doordat ze elkaar aan bestuurlijke functies hielpen. Dit heeft dikwijls ge-
leid tot beroering en spanningen in de stad. 

Het westelijke gedeelte van de benedenverdieping kreeg begin zeventiende eeuw een nieuwe bestemming: 
de waag werd erin gevestigd. Hier werden vanaf  1611 de goederen gewogen, voordat ze op de markt verkocht 
konden worden.

Een marktbestemming in het raadhuis was gangbaar, omdat het raadhuis, direct gelegen aan de markt, na-
tuurlijk een gunstige ligging had. De combinatie waag of  vleeshal en raadhuis was een veel voorkomende. De 
waag werd door het stadsbestuur tot begin 1900 verpacht. De kelder was ingericht als gevangenis.

In de periode 1827-1905 was er een dienstwoning naast de waag gevestigd. De bode woonde er met zijn ge-
zin in drie vertrekken. Toen er door een schenking een volksbibliotheek gesticht kon worden, werd deze op de 
eerste verdieping ingericht. Alle bewoners konden hier kosteloos een boek uit de collectie van circa 500 items 
lenen. Met de komst van een nieuw stadhuis in 1999 kreeg het raadhuis een nieuwe functie: het werd ingericht 
als centrum voor historie, cultuur en toerisme. Het pand is inmiddels eigendom van Vereniging Hendrick de 
Keyser.

Plattegronden begane grond en eerste verdieping  
en langsdoorsnede uit 1895
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restauratie 1910
Na een lange periode van verwaarlozing werd het raadhuis tussen 1907 en 1908 ingrijpend gerestaureerd 

door de zoon van de befaamde architect P.J.H. Cuypers, Joseph. ‘Het restaureren van een gebouw is niet alleen 
een kwestie van het onderhouden en herstellen, maar van het brengen in een staat zoals het voorheen wellicht 
nog nooit is geweest.’ Dit citaat van de Franse architect Viollet-le-Duc, het grote voorbeeld van Pierre Cuypers, 
vormde het uitgangspunt voor de renovatie van het raadhuis. Cuypers schroomde dan ook niet om heftige 
ingrepen te doen die verder gingen dan alleen het behouden van het raadhuis.

Het werkplan zoals opgesteld door de architect liet de vrijheid om tijdens de uitvoering veranderingen aan 
te brengen. Dat kwam goed uit, want tijdens de restauratie kwam aan het licht dat de oorspronkelijke ingang 
niet in de derde, maar vierde beuk van de noordgevel zat. De deur in de derde beuk werd dichtgemetseld en 
in de vierde beuk, onder de aangetroffen sluitsteen met het jaartal 1550 werd nu het ingangsportaal gemaakt.
De in de loop van de eeuwen wit gepleisterde oostgevel werd hiervan weer ontdaan zodat de bakstenen weer 
zichtbaar werden. De trapgevel in deze gevel die in slechte staat verkeerde, werd weer in originele staat te-
ruggebracht. Daarnaast werden slechte stenen vervangen en werden de borstweringen van de andere gevels 
verhoogd.

Er werden nieuwe kozijnen en vensters geplaatst die beter pasten bij de architectuur van het gebouw.           Het 
waren niet alleen herstelwerkzaamheden die werden uitgevoerd. Cuypers heeft ook sterk zijn stempel op het 
gebouw willen drukken, want hij voegde naar eigen ontwerp een torentje en zeven dakvensters toe.Ook in 
het interieur werd fors huisgehouden. Binnenmuren van de voormalige waag en dienswoning werden zoveel 
mogelijk verwijderd evenals de plafonds, zodat de oorspronkelijke balken weer in het zicht kwamen. Vloeren 
werden vernieuwd, trappen vervangen, schoorstenen werden weggebroken en vervangen voor nieuwe. De 
raadzaal werd voorzien van een nieuw interieur: er kwam een balustrade met een zitbank voor het publiek en 
schrijftafels van eikenhout. Op verzoek werden er gebrandschilderde ramen geschonken door achtereenvol-
gens: prins Hendrik, Koningin Wilhelmina, koningin-regentes Emma, de provincie Overijssel, Hasselt zelf, de 
Ridderschap van Overijssel en de steden Deventer en Zwolle. 

Na de restauratie zag de benedenverdieping er als volgt uit: een secretarie was aan de oostkant gesitueerd, 
aan de andere zijde bevond zich de burgemeesterskamer. Er tussen lag een brede hal met daarin een nieuwe 
trap en een kamer voor de politie en bode. Op de verdieping was nog steeds de raadzaal te vinden. Aan de 
oostelijke zijde werd het stadsarchief  opgeslagen en vonden commissievergaderingen plaats. Vanaf  1939 werd 
ook een deel van het archief  in de kelder opgeslagen. Na 1999 vestigde de VVV zich in de voormalige burge-
meesterskamer, werd de secretarie ingericht voor tijdelijke exposities en worden in de raadzaal tegenwoordig 
huwelijken gesloten.

Foto’s van de restauratie van 1910



Hoofdstuk 2 - Raadhuis - pagina 16

Plattegronden begane grond en eerste verdieping uit 1939

Foto’s van de huidige situatie



Hoofdstuk 3 - Raadzaal - pagina 17

Raadzaal

rechtspraak

‘Besef  goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk gezag, maar op gezag van de HEER, die u bij het recht-
spreken terzijde staat. Laat u leiden door vrees voor de HEER en neem u in acht, want de HEER, onze God, duldt geen onrecht, 
partijdigheid of  corruptie.’  II Kronieken 19:6-8

Deze tekst uit de Bijbel is in 1626 op een paneel in de raadzaal geschilderd om de stadsbestuurders te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur had sinds de stadsrechtverlening de bevoegdheid om recht te 
spreken over overtredingen binnen de stadsmuren. Rechters hadden de macht om te beslissen over dood en 
leven. In het stadsrecht waren exact de straffen vastgelegd voor bepaalde overtredingen; hierbij werd onder-
scheid gemaakt tussen burgers en vreemdelingen.

inrichting

Al sinds 1550 is de raadzaal op de eerste verdieping gelegen. Hoewel bronnen ontbreken, is het aan te nemen 
dat de zaal zich net als tegenwoordig in het westelijke deel bevond. Een plattegrond van voor de grote restau-
ratie van 1908 vertoont geen verschillen ten opzichte van de huidige situatie. De oostelijke zijde en de hal met 
trap is wel gewijzigd in de loop van tijd. Dat de raadzaal onveranderd bleef, kan goed verklaard worden door 
de oude scheidingsmuur tussen oost en west die als binnenwand van de raadzaal fungeert. Deze zware muur 
is niet eenvoudig aanpasbaar.

Het schilderij van Galen met een afmeting van circa 2 bij 2 meter past maar op één wand in de zaal: midden 
op de binnenmuur. Deuren en venster maken een plaatsing elders onmogelijk. De westelijke trapgevel zoals 
getekend door Blaue in 1650, zeven jaar voor de komst van het schilderij, maakt dit duidelijk.   Een doorsnede 
uit 1895 lijkt erop te wijzen dat het schilderij toen deel uitmaakte van een schouw. Dit wordt verder bevestigd 
door een citaat uit het einde van de achttiende eeuw van een Amsterdamse kunsthandelaar. In een brief  be-
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schrijft deze dat het schilderij ‘hangende op de raadskamer te Hasselt voor de schoorsteen, en welk juist daar-
voor geapproprieerd schijnt’.1 Over de inrichting van de raadzaal is weinig bekend, in het archief  zijn slechts 
een klein aantal aantekeningen hierover te vinden.

Op een plattegrond uit 1939, dus van na de restauratie door Cuypers, is nog een publieke tribune te zien, 
afgebakend door een balustrade. Dit verklaart ook de aanwezigheid van twee toegangen tot de raadzaal. 
Tegenwoordig is de deur van de publieke toegang gesloten. Tevens treffen we de houten lambrisering en de 
geïntegreerde bankjes aan de wand aan, heden ten dagen nog aanwezig. 

De ingangen tot de raadzaal bevin-
den zich aan de kortste zijde, wat het 
vermoeden doet rijzen dat de oriënta-
tie van de inrichting in de lengterich-
ting was. Het ligt voor de hand dat de 
rechters recht tegenover de publieke 
tribune zaten en dus uitkeken op het 
schilderij.

Toen er geen recht meer werd ge-
sproken werd de raadzaal in gebruik 
genomen voor raadsvergaderingen. 
De gemeentebestuurders zaten op 
leren stoelen aan lange eikenhouten 
tafels, centraal geplaatst in de ruimte. 
De burgemeester die aan de kop van 
de tafels zat, had uitzicht op het schil-
derij van Van Galen. 

huidige situatie

De rechtspraak is tegenwoordig letterlijk de rug toegekeerd. Niet alleen omdat de raadzaal een nieuwe func-
tie heeft, maar ook omdat het publiek tijdens huwelijksceremonies van het schilderij af  georiënteerd is. Geze-
ten op moderne, transparante, plastic stoelen is de blik alleen nog maar gericht op het gelukkige bruidspaar. 
Dat is de huidige situatie in de raadzaal die sinds 1999 in gebruik is als idyllische trouwlocatie. De trouwamb-
tenaar spreekt van achter de eikenhouten tafels de genodigden en het bruidspaar, gezeten op de leren stoelen, 
toe. De oriëntatie is zo dat zowel het bruidspaar als de gasten met de rug naar het schilderij zitten. Alleen de 
trouwambtenaar kan nog genieten van het meesterwerk van Van Galen.

1  J. ten Hoven, Idem, p 60

links: Doorsnede Raadhuis uit 1895   rechts: Plattegrond Raadzaal uit 1939

Het interieur in 1970

De huidige situatie
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Bezichtiging

thematiek van justitie-schilderijen

In vrijwel alle oude raadhuizen in Nederland zijn wandversieringen te vinden met voorstellingen die verwij-
zen naar het recht dat daar werd gesproken. Vaak gaat het om Bijbelse taferelen als het Oordeel van koning 
Salomo of  het Laatste Oordeel. Verhalen uit de klassieke geschiedenis werden ook regelmatig afgebeeld. In de 
steden nabij Hasselt waren in de rechtszalen dergelijke justitie-schilderijen te vinden. In Kampen en Zwolle 
werd als onderwerp het Laatste Oordeel gekozen. Ernst Maler schilderde het werk voor Kampen halverwege 
de 16e eeuw, een onbekende schilder vervaardigde het schilderij voor Zwolle in 1606. Voor de stad Deventer 
schilderde Gerard ter Borch II in 1667 de toenmalige Magistraat. Opvallend is dat beide schilders, Maler en 
Ter Borgh, burgers waren van de stad waarvoor ze hun werk schilderden. Ernst Maler kwam uit een invloed-
rijke familie uit Kampen die zowel op kunstzinnig als politiek gebied een belangrijke rol heeft gespeeld.1 Ook 
Ter Borch, hoewel in Zwolle geboren, bracht het grootste deel van zijn leven door in Deventer.

1 C.N. Fehrmann, Geslachtkundige aantekeningen over de familie Maler te Kampen (1950) p91

van links  naar rechts: 
Het Laatste Oordeel ( 1545), Ernst Maler, Kampen

Het Laatte Oordeel (1606), onbekend, Zwolle
De Magistraat van Deventer (1667), Gerard ter Borgh II, Deventer
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Het stadsbestuur van Hasselt gaf  in 1657 opdracht voor de vervaardiging van een schilderij voor het raad-
huis. Er werd niet gekozen voor een thema uit de bijbelse- of  klassieke-geschiedenis, maar voor een thema uit 
de vaderlandse geschiedenis: ‘De rechtspleging van Willem de Goede’. Deze Hollandse mythe uit de middel-
eeuwen werd voor het eerst gepubliceerd in de Divisiekroniek van Cornelius Aurelius uit 1517. Vanaf  die tijd 
tot in de achttiende eeuw werd dit verhaal veelvuldig afgebeeld in Hollandse raadhuizen. 

beschrijving van het taFereel

Ook al doen de vrolijke kleuren anders vermoeden, het schilderij getuigt van een onthoofdingscène. Centraal 
staat een man met ontblote hals die neerknielt op de voorgrond, zijn ogen zijn aan het zicht onttrokken door 
een muts op zijn hoofd. De man is een baljuw, een plaatselijke rechter, volgens de mythe van het dorp Hendrik-
Ido-Ambacht. Van een eenvoudige boer heeft hij daar zijn trots, een schitterende koe, gestolen. 

De baljuw had zich tevergeefs tot de boer gewend om diens koe te mogen kopen. Deze weigerde omdat het 
zijn enige koe was en zorgde voor het levensonderhoud van zijn gezin. Ten einde raad verwisselde de baljuw 
in het duister van de nacht de koe van de boer voor een andere, minder waardevolle. Toen de boer erachter 
kwam reisde hij af  naar het hof  van graaf  Willem de Goede om daar zijn gelijk te halen. De graaf  onderzocht 
de zaak en gebood ook de baljuw aan zijn hof. Willem de Goede rekende de baljuw zijn machts- en ambts-
misbruik zwaar aan en besloot tot het overgaan op het snelrecht: de baljuw werd ter plekke onthoofd. Op het 
schilderij zien we juist het cruciale ogenblik waarop de beul zijn zwaard ver uitzwaait om zijn dodelijk werk te 
doen. De graaf  zit links en kijkt neer op de vonnistreffing terwijl hij zelf  in het volle licht zit. 

Het stadswapen van Hasselt op zijn stoel wordt zichtbaar omdat de graaf  naar links uitgeweken is. Het stads-
wapen van Hasselt, rijk gedecoreerd met goud versierselen en leeuwen, bewijst dat het stuk in opdracht van 
het stadsbestuur vervaardigd is. 

Blankert2 omschreef  dit als een ontduikende beweging, alsof  de graaf  voor de zekerheid het zwaard van de 
beul wil ontwijken. Zelf  acht ik het aannemelijker dat het hier gaat om een vermoeide houding die toch waar-
digheid uitstraalt. Andere schilderijen van deze mythe beelden de graaf  liggend in bed af, mogelijk vanwege 
een ziekte. Ook op het schilderij van Hasselt lijkt iets van dit ziektebeeld terug te komen: de gelaatstrekken ver-
tonen vermoeidheid en de gehele houding wekt de indruk alsof  de graaf  elk moment kan bezwijken. Met de 
ogen gesloten of  op kiertjes, dat is niet goed zichtbaar, wacht de graaf  het oordeel ontspannen af. Hij lijkt met 
zijn hoofd te rusten op een kussen dat net te onderscheiden is in het roze vlak. Er is veel diepte in het gezicht 
aangebracht en dat zorgt ervoor dat als men er lange tijd naar kijkt, het gezicht tot leven lijkt te komen. Het 
is alsof  het karakter van de graaf  zich ineens toont aan het publiek. Het levert een blik op van waardigheid, 
mildheid en berusting. Emoties die lijken te passen bij deze situatie en de fysieke toestand van de graaf.

Op de voorgrond is de secretaris afgebeeld met het wetboek op de tafel voor hem. Afgebeeld als donker 
silhouet is ook dit gedeelte levendig en vol details vervaardigd. Met een afwachtende houding, die een  beetje 
onrustig is vanwege een voet die suggereert niet lang in deze houding te willen blijven, wacht ook hij het vonnis 
af. ‘Komt er nog wat van’ lijkt zijn houding te willen vertellen. Onder het wetboek ligt nog een geschrift, al lijkt 
het in eerste instantie meer op een kleedje.

De figuur van de beul suggereert een en al beweging en vormt een contrast met de strakke vlakken en schaars 
geplooide stoffen. De beul met een weelderige haardos en de plooien in het overhemd lijken een voorbode voor 
de naderende zwaai te zijn. Opvallend is de gelaatsuitdrukking van de beul: waar een grimmige blik voor de 
hand ligt, is het juist een aangeslagen blik die men hier aantreft, een van woede en verdriet.

De baljuw heeft zijn handen hoopvol omhoog geheven, maar toch straalt zijn houding vooral arrogantie uit.
Er is niets in zijn houding dat wijst op spijt, wel hoop op genade blijkens de gevouwen handen. Het gruwelijke 
tafereel is minder persoonlijk gemaakt, omdat de ogen van de baljuw afgedekt zijn. Alleen de ontblote hals 

2  A. Blankert e.a., Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst (Rotterdam, 1999) p 316
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toont kwetsbaarheid. De hals is heel prominent: alle lijnen 
uit het overhemd van de beul wijzen naar de hals.

Twee hoogwaardigheidsbekleders fungeren als getuigen 
bij deze rechtspleging. Beide figuren zijn getooid met edel-
stenen en luxe gewaden. Hun hele houding straalt gezag en 
aanzien uit. Vanaf  een afstand kijken ze toe, terwijl ze hun 
gezicht in de plooi trachten te houden. Dat lukt heel aardig, 
maar toch is er enige emotie waar te nemen: de man met 
de veer wendt zijn blik af  om het onpasselijke tafereel niet 
gade te hoeven slaan. De ander pruilt zijn mond en maakt 
een lichtelijk verslagen indruk. 

In de schaduwpartij van het onderkleed van de rechter 
figuur is een opmerkelijke patroon aangetroffen: men kan 
er een schilderende figuur in zien.3 Heeft de schilder hier 
zichzelf  vastgelegd? We zullen het nooit weten.

Tenslotte zijn er nog de toeschouwers met blikken van een mengeling van ontzetting en nieuwsgierigheid. 
Met open monden slaan zij het tafereel gade.

andere aFbeeldingen van de mythe

Vanaf  de oprichting van de Noord-Nederlandse Republiek wordt de middeleeuwse legende veelvuldig in 
raadhuizen afgebeeld. De magistraat die met dit tafereel voor ogen recht sprak, werd eraan herinnerd dat 
hij op zijn beurt onderworpen was aan het gezag van de stadhouder. . Tegelijkertijd kregen aangeklaagde en 
publiek van zo’n schilderij de gerustellende boodschap dat zij niet waren overgeleverd aan de willekeur van 
de plaatselijke rechter en dat voor het recht een boer niet minder telde dan een baljuw.  De veelvuldigheid 
waarmee de mythe ‘De gerechtigheid van Graaf  Willem de Goede’ is afgebeeld, maakt haar een belangrijk 
onderdeel in de Hollandse kunst. Opvallend is de hoge kwaliteit van de bewaarde werken. Voorbeelden hier-
van zijn te vinden in de raadhuizen van Alkmaar, Naarden en Gorinchem.

Het schilderij van Claes van der Heck uit Alkmaar is 
het oudste van de drie werken en stamt uit 1618. De 
nadruk ligt in het schilderij op de berechting zelf. Op de 
achtergrond is de graaf  in bed te zien die zijn zwaard 
aan de beul overhandigd. Een biechtvader spreekt met 
de terechtgestelde en ook de boer is in beeld. In de 
rechterhoek van het schilderij zien we de koe.

Op het schilderij uit Naarden, dat van een jaar later 
dateert, is meer dramatiek te vinden. Er is ingezoomd 
op de gebeurtenis van de berechting, waardoor de bal-
juw meer centraal is komen te staan. Het ontblootte 
bovenlijf  van de baljuw en diens krampachtige hou-
ding maken het tafereel aangrijpender. Dit wordt nog 
eens versterkt door de wenende toeschouwer aan de 
rechterkant. 

3  E. Brinckmann-Rouffaer, Rapport van de behandeling van ‘De Rechtspraak van Graaf  Willem de Goede’  (Restauratierap-

port, 1999)

 Oordeel van graaf  Willem III (1618), Claes Heek, Stedelijk Museum.Alkmaar

Schaduwpartij van het onderkleed van de rechter figuur
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Ook op het werk uit Gorinchen is een wenende knaap 
te vinden. Hij is prominent in het midden van het doek 
geplaatst, zodat hij achter het ontblootte lijf  van de bal-
juw onmiddellijk in het oogspringt.

In de reeks van elkaar opvolgende werken van de 
schilderijen te Alkmaar, Naarden en Gorichem valt op 
dat de compositie steeds eenvoudiger wordt. Waar bij 
Van der Heck nog duidelijk de omgeving is gedefinie-
erd, doet deze bij het laatste werk uit 1624 te Gorichem 
nauwelijks meer ter zake. Dramatiek lijkt een steeds be-
langrijker doel te worden waardoor steeds meer wordt 
gefocust op de berechting zelf.

Het schilderij uit Hasselt lijkt geheel onafhankelijk 
van de drie werken tot stand te zijn gekomen. Zowel in 
de compositie, aanwezige figuren, kleur en kleding on-
derscheidt dit werk zich van de andere drie, die onde-
ling veel meer overeenkomstig hebben. Het is ook het 
enige schilderij waar een directe verwijzing, in de vorm 
van het stadswapen, naar de opdrachtgevende stad te 
vinden is. 

In tegenstelling tot in Hasselt, bevindt geen van de 
drie schilderijen zich nog in de oorspronkelijke recht-
zaal. De werken uit Alkmaar en Gorinchem bevinden 
zich nog wel in de stad van herkomst, het schilderij uit 
Naarden is opgeslagen in het depot van het Rijksmuseum.

gelieFde mythe

Van der Waal legt in zijn geschiedschrijving4 een verband met een andere legende om toe te lichten waarom 
juist de mythe van Willem de Goede zo geliefd was. Het betreft de christelijke legende van Graaf  Herkenbald 
uit de 13e eeuw. Deze graaf  laat, terwijl hij op sterven ligt, zijn neef  onthoofden omdat deze zich had vergre-
pen aan een hofddame. Vervolgens weigert de bisschop de graaf  op zijn sterfbed 
het Heilig Sacrament van de hostie te geven, omdat de onthoofding een moord is 
en de graaf  weigert zijn berouw te tonen. Volgens de legende gebeurt er dan een 
wonder waardoor de hostie toch ineens op de tong van de graaf  belandt. Herken-
bald ging de geschiedenis in als een eerlijk persoon die zich niet liet beïnvloeden. 

Rogier van der Weyde heeft voor de raadzaal van het stadhuis te Brussel een 
aantal schilderijen gemaakt. Helaas verwoestte een brand in de zeventiende eeuw 
het stadhuis en de schilderijen. De schilderijen stammen uit de vijftiende eeuw en 
behandelen een onderwerp gelieerd aan de rechtspraak. Zo zijn er ook werken 
gewijd aan de legenda van graaf  Herkenbald. Niet de wonderlijke hostie, maar de 
terechtstelling is afgebeeld door Van der Weyden. Hiermee bracht hij een accent-
verschuiving aan van het geestelijke naar het wereldlijke. Het schilderij genoot een  
grote reputatie en zijn invloed strekte zich tot in Holland uit. In Hoorn schilderde 
een onbekende meester in 1530 het tafereel voor het stadhuis aldaar.

4  H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800 (Den Haag, 1952) p 258-280

 Oordeel van graaf  Willem III (1624),Anoniem,  
stadhuis te Gorinchem.

 Graaf  Herkenbald doodt zijn neef  
(1530) anoniem,West Friesch Museum 

Hoorn.

 Oordeel van graaf  Willem III, Oude copie naar het anonieme schilderij 
dat in 1619 aan het stadhuis te Naarden werd geschonken, Rijksmuseum 

Amsterdam.
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Van der Waal stelt dat het belangrijkste thema uit de Herkenbald legende, een terechtstelling in een sterfver-
trek, min of  meer als obligaat beschouwd kon worden in een raadskamer. Het lag voor de hand dat men voor 
afbeeldingen in raadzalen op zoek zou gaan naar een ander onderwerp binnen het genre van gerechtsstukken 
met eenzelfde motief. De mythe van Graaf  Willem voldeed hieraan en is mogelijk mede om die reden zo po-
pulair geworden.

Het valt op dat alle in dit hoofdstuk genoemde schilders van justitie-werken woonachtig waren in de plaats 
waarvoor ze het werk schilderden. Ter Borch II, Maeler, Van der Heck en zelfs Rogier van der Weyden schil-
derden in opdracht van het eigen stadsbestuur. 

histOriestuk 
‘De gerechtigheid van Willem de Goede’ is een historiestuk en onder dit genre worden schilderijen geschaard 

die Bijbelse, mythologische of  legendarische gebeurtenissen afbeelden.5 Het gaat vaak om een grote afbeelding 
waarop een episode is afgebeeld.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, waren het in de zeventiende eeuw niet de scènes van het alle-
daagse leven, maar de historiestukken die in de hiërarchie van schilderstukken bovenaan stond. Het historie-
stuk werd beschouwd als het moeilijkste van alle ontwerpen, vanwege de grootte en gecompliceerdheid, en niet 
de genrestukken van bijvoorbeeld Johannes Vermeer. 

De bewondering voor het Hollandse Realisme heeft kunsthistorici eeuwen lang blind gemaakt voor het feit 
dat er in de zeventiende eeuw eersterangs schilders waren die zich uitsluitend toelegden op het schilderen van 
historiestukken. Een goed voorbeeld hiervan is de kunsthistoricus Thoré-Bürger die halverwege de negen-
tiende eeuw dit schreef: ‘Het levende leven... een soort photographie van hun grote 17de eeuw, mensen en 
dingen, gevoelens en gewoontes – de daden en gebaren van een heel volk….Kijk! dat is niet meer een mystieke 
kunst die oud bijgeloof  omhult, niet meer een mythologische kunst die oude symbolen weer tot leven wekt, 
niet meer een kunst van oude vorsten en aristocraten, gewijd aan de verheerlijking van hen die de mensheid 
overheersen.’6 Lang werd onterecht aangenomen dat alleen Rembrandt zich nog bezighield met historiestuk-
ken in de vorm van Bijbelse taferelen.  

De huidige documentatie vertelt een ander verhaal: de kastruimte die de rubriek Historieschilderkunst in 
beslag neemt op de afdeling 17e eeuw van het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie in Den Haag 
is verbazingwekkend. In Van Hoogstraeten’s ‘Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst’ worden stil-
levenschilders vergeleken met ‘gemeene soldaten in het veltleger van de konst’ 7die niet anders dan voor de lust 
van een opdrachtgever werkten. Beter waren de schilders van landschappen, maar slechts weinig kunstenaars 
‘worden…ook tot den hoogsten en voornaemsten trap in de Schilderkonst, die alles onder zich heeft, geport 
en gedreven, welk is het uitbeelden der gedenkwaerdichste Historien.’8 Het genre van ‘De Rechtspleging van 
Willem de Goede’ werd dus als de top van de zeventiende eeuwse schilderwerken beschouwd.

5  A. Blankert e.a., God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten (Londen, 

1981) p 181 

6  W. Bürger, (= E.J.Th. Thoré), Musées de la Hollande (Parijs, 1858) p 322-324

7  S. van Hoogstraeten,  Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst : anders de zichtbaere werelt   

(Rotterdam, 1678) p75-76 

8  S. van Hoogstraeten, Idem, p79
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stijlkenmerken

‘Hij deed het als het ware spelenderwijs’9 Dat schrijft Blankert 
over het schilderij te Hasselt. Met groot gemak lijkt het geschilderd 
te zijn. De verf  is op een vloeiende wijze aangebracht, geen gewor-
stel of  gepruts.

De compositie is opgebouwd uit strak afgebakende kleurvlak-
ken, bijna zonder uitzondering effen gelaten. Het is fenomenaal 
hoe de schilder er toch in geslaagd is onderscheid te maken tussen 
verschillende materialen en stoffen. Steen is echt koud en hard, de 
zachtheid van het satijn van de mantel van de rechter hoogwaar-
digheidsbekleder is haast voelbaar. Een dergelijke stofuitdrukking is 
fabelachtig en wordt zelden aangetroffen bij Nederlandse schilders. 

Weergaloos is de weergave van goud, met name in de mantel van 
de graaf. Hier wordt ook met licht gespeeld: veel geler en helderder 
is het linkergedeelte dat in het licht blinkt. De gouden ketting op de 
borst van de graaf  oogt heel realistisch, omdat onregelmatigheden 
zichtbaar zijn en men de zwaartekracht kan zien werken. 

kleurgebruik

Het coloriet dat is gebruikt is heel anders dan dat van andere zeventiende eeuwse schilders, veel helderder. 
Eduard Plietzsch10, expert op het gebied van Nederlandse schilderkunst, was hiervan onder de indruk en 
schreef  lyrisch over de verschillende kleuren. In zijn woorden zou een beschrijving als volgt zijn:

Vergulde leeuwen sieren het Hasselter stadswapen van blauwe banen en een purperrood kruis. Zilvergroene 
rafels, als van een berk in mei, omlijsten het geheel. De graaf  is er voor gezeten en zijn lila mantel steekt goed 
af  bij de rafels. Rijk bezet met goud en gekleurde edelstenen, is zijn mantel een lust voor het oog van echte 
fijnproevers. Helder oranje, zalmroze en lila over en weer. Een donkere baret met een flamingo rode veer com-
pleteren het plaatje. 

Ook de twee hoogwaardigheidsbekleders gaan exclusief  gekleed in kleurige gewaden. De linkerfiguur draagt 
een duifgrijze satijnen jurk met een helgele mantel met zilveren tressen. Op zijn hoofd een olijfgroene baret 
met een witte struisveer. Een helrode, zijden baret siert het hoofd van de rechter man. Hij draagt een wit 
satijnen jurk met rooskleurige sjerp. Zijn mantel is fenomenaal: een witte, in de schaduwpartijen zeegroene, 
glinsterende mantel met zilveren en gouden tressen. Op de voorgrond bevinden zich twee baretten met lila en 
sneeuwwitte veren. 

De baljuw draagt een mosgroen gewaad en zijn rode mouwen, waaruit de gevouwen handen steken, vragen 
om de aandacht. Dit rood is slechts een voorbode van wat komen gaat. Want in het midden zuigt een prachtig 
dieprode mantel alle aandacht naar zich toe. De jas is afgezet met een lichte bontkraag en de zachtheid ervan 
is voelbaar.

Als een bloedvlek spat het rood uiteen over het doek. Overal keert het rood terug, steeds meer vervagend naar 
de hoeken toe. Heel even wordt ze donkerder in de wijnrode muts van de baljuw. Daar neemt ze steeds verder 
af, via het flamingo rood in de veer op het hoofd van de graaf, de baret van de meest rechtse figuur, het lila in 
de mantel van de graaf, de veer op de voorgrond en tenslotte de rooskleurige sjerp.

9    A. Blankert e.a., 1999, Ibidem, p 316

10  E. Plietzsch, Das Gemälde ‘De Rechtspleging van Graaf  Willem de Goede’ von Nicolaes van Galen (Keulen, 1960)  

Fabelachtige stofuitdrukking van 
de hoogwaardigheidsbekleders
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Een mooi contrast met de overwegend rode en gele tinten vormen de parelgrijze gordijnen in het midden van 
de achtergrond. Verder zijn op de achtergrond ook toeschouwers waarneembaar in kastanjebruine pakken.

lichtspel 
Het scenario speelt zich binnen af, van linksboven valt het zonlicht binnen, diagonaal tot het midden van het 

schilderij zoals ook vaak bij de genrestukken van Vermeer het geval was. De lichtinval is zo dat allerlei kleine 
idyllische tafereeltjes op zich ontstaan: de baretten met pluimen op de voorgrond, de rode mantel met bond-
kraag, de tressen op de kleding van de graaf  en ga zo maar door. 

Het licht speelt ook een spannend spel, omdat scherpe contrasten worden gemaakt, een kenmerk van clair-
obscur. Zware schaduwen, donkere figuren als de secretaris, het puntje van het zwaard, een klein hoekje van 
het tafelkleed dat nog net belicht wordt, zijn enkele voorbeelden.

Hoofdfiguren als de graaf  en de hoogwaardigheidsbekleders baden in het volle licht. Met de baljuw en de 
beul is een spannender lichtspel bedacht. Hoogtepunt is de ontblote hals van de baljuw, haast maagdelijk wit, 
dat contrasteert met de diep donkere schaduw van de halslijn.

geZichtsuitdrukkingen

De gezichtsuitdrukkingen van de afgebeelden zijn expressief  en op het eerste gezicht wat karikaturaal. Een 
nadere blik leert dat er allerlei trekjes te ontdekken zijn die de figuren een menselijker karakter geven, zodat ze 
niet zo voorspelbaar zijn. Opvallend zijn de fronsende wenkbrauwen die elk figuur sieren. 

detaillering 
Tot in de kleine finesse is dit schilderij boeiend: talrijke fraaie details sieren het schilderij. De schilder geeft 

hiermee blijk een waar meester te zijn. Op vier opvallende details wil ik nader inzoomen. 

Het goud op de 
mantel van de graaf. 
De edelstenen en 
goudversierselen zijn 
met grote zorg en heel 
realistisch afgebeeld.

De veren op de ba-
retten op de voor-
grond zijn zo fijn ge-
schilderd.

De glinsterende wit/
zeegroene mantel van 
de rechterfiguur is ver-
bazingwekkend. De 
pointillé techniek die 
hier gebruikt is ver-
bluffend en overdadig. 

De stofweergave is 
uitmuntend, aan elk 
haartje op de mantel 
is aandacht besteed. 
De bontkraag is net 
echt.
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cOmpOsitie

Een meesterwerk kenmerkt zich niet alleen in virtu-
ositeit, ook de compositie is essentieël. De compositie 
van dit schilderij is heel zorgvuldig opgezet met strak-
ke lijnen en kaders. Er zijn sporadisch enkele grillige 
vormen en lijnen te zien, bijvoorbeeld de staart en  de 
achterpoten van de leeuw naast het stadswapen en 
de wilde haardos van de beul. Maar de schilder heeft 
ze zorgvuldig ingekaderd in de rechte lijnen van de  
verticale pilaster links en de doorlopende horizontaal 
lijn van het podium waarop de scène zich afspeelt. 
Binnen die rechthoek doseert hij zorgvuldig de klei-
nere, scheefgeplaatste rechte vormen van het zwaard 
van de beul en van de lansen der soldaten. Die verti-
cale lijnen worden herhaald in de contouren van de 
mantel van de rechter hoogwaardigheidsbekleder en 
in het tafelkleed naast de secretaris, die voor textiel 
onwaarschijnlijk strak naar beneden vallen. In de compositie wordt geen enkele ruimte 
tussen de afgebeelde figuren gesuggereerd. Dat heeft dramatische gevolgen: als de beul 
het vonnis voltrekt, rollen er minstens drie koppen. De scherpe horizontale en verticale 
lijnen op het doek geven dit schilderij een hoog abstractie niveau.

mOgelijke invlOeden

‘Dat op een aangrijpende wijze een welbekend onderwerp te zien geeft en met groot 
talent geschilderd is door eene hand geheel afwijkend van die der bekende tijdgenoten 
van den kunstenaar die omstreeks het midden der 17e eeuw hebben gewerkt.’

Zo beschrijft B.W.F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amster-
dam, in 1901 het schilderij. Maar in de literatuur wordt ook vrij gespeculeerd over mo-
gelijke invloeden van bekendere schilders. 

Het kleurgebruik van Rembrandt mag dan wel geheel anders zijn, er zijn wel figuren 
die gelijkenis vertonen met de Rembrandtse School. De baljuw heeft, volgens Plietzsch11, 
qua houding en belichting veel weg van een werk in het Staatliche Museen van Berlijn 
van een onbekende leerling van Rembrandt. Ook de figuur links van de hoogwaardig-
heidsbekleder met veer doet sterk aan een van Rembrandt denken.

Plietzsch legt ook een relatie met Jan Lievens, omdat diens werk ‘de Geleerde’ hem 
sterk doet denken aan de graaf. De overeenkomstige rol perkament op de voorgrond 
versterkt volgens hem het beeld van beïnvloeding alleen maar meer.

Over de secretaris lopen de meningen nogal uiteen. De een vindt de figuur sprekend 
lijken op ‘de Geleerde’ op vroege werken van Rembrandt en de ander ziet in ‘De Koppe-
laarster’ van Vermeer eenzelfde figuur terug komen. Ook denaam van Karel du Jardin 
wordt genoemd. De vergelijking met de Utrechtse Caravaggisten is ook veel gemaakt 
vanwege overeenkomstige kenmerken als het clair-obscur, heldere kleurgebruik en de 
verfijnde stofweergave.

11  E. Plietzsch, Das Gemälde ‘De Rechtspleging van Graaf  Willem de Goede’ von Nicolaes van Galen (Keulen, 1960) 

Compositietekening

Biddende man, onbekende 
leerling van Rembrandt

De geleerde, Jan Lievens

De Koppelaarster (1656), 
Johannes Vermeer



Hoofdstuk 4 - Bezichtiging - pagina 27

restauratie begin 1900
Hij schilderij verkeerde begin 1900 in zeer slechte staat. Sigarenrook had het stuk bedekt met dikke lagen 

vuil. Dat blijkt wel uit het feit dat de baljuw werd aangezien voor een vrouw uit het apocriefe, derde aanhang-
sel van het boek Daniël uit de Bijbel. De hoofddirecteur van het Rijksmuseum dhr. van Riemsdijk zette zich in 
voor een restauratie van het schilderstuk. Hij zorgde er voor dat de gemeenteraad in 1902 een overeenkomst 
aanging met de vereniging Rembrandt, ‘waarbij het grote en belangrijke schilderij op het raadhuis aldaar voor 
rekening dier vereeniging zal worden gerestaureerd onder beding dat de gemeente nimmer dat schilderij zal 
mogen verkoopen.’12

Het schilderij werd voor een bedrag van 5000 gulden gerestaureerd door de heer Hesterman te Amsterdam. 
Dit was een lastige operatie omdat de verf  erg ‘dik en geschulpt’13 was. Nu kwam ook de handtekening van 
Nicolaes van Galen weer te voorschijn. Verder is het schilderij opnieuw bedoekt en iets groter gemaakt door 
het doek een paar centimeter verder uit te leggen. Het kleurverschil van het uitgelegde deel is nog steeds te 
onderscheiden. Helaas is er van deze restauratie geen rapport bewaard gebleven die meer informatie zou kun-
nen verschaffen over de technische staat. Door een aanhoudend sigarengebruik van de stadsraad was het doek 
jammer genoeg al naar een paar jaar weer ernstig vervuild. 

In 1999 is het schilderij opnieuw schoongemaakt en werd een uitzonderlijke dikke en taaie laag rookaanslag 
aangetroffen.14  Het verschil tussen de gereinigde en ongereinigde delen is dan ook enorm groot. Steeds meer 
toeschouwers op de achtergrond worden ineens weer zichtbaar. Nadeel is wel dat de onregelmatigheden in de 
verflaag, zoals haarscheurtjes, ineens meer opvallen. De vernislaag verkeerde in een goede staat zodat afname 
ervan, om het schilderij nog helderder en schoner te maken, niet nodig werd geacht.

12  J. ten Hove, Idem, p 65

13  E. Brinckmann-Rouffaer, Idem

14  E. Brinckmann-Rouffaer, Idem

Foto’s uit het restauratierapport van 
E. Brinckmann-Rouffaer

links: kleurverschil uitgelegde deel
rechts: scheiding gereinigd en ongereinigd deel 

links: steeds meer toeschouwers op de achtergrond worden ineens weer zichtbaar.
rechts: haarscheurtjes
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Nicolaes van Galen

het leven van nicOlaes van galen

Genealogie 
Over het leven van Nicolaes van Galen is weinig bekend, zijn naam is tot nu toe niet gevonden in doopboe-

ken. Toch slaagde dhr. Goutbeek1 erin een deel van zijn afkomst te construeren.

Nicolaes werd geboren als zoon van Jorrien van Galen en Rijckien van Ittersum, ofwel vlak voor 1614 anders 
omstreeks 1620. Zijn ouders trouwden waren in 1605 getrouwd in Zutphen, de plaats van de familie van Ga-
len. De familie van Rijckien is afkomstig uit Hasselt. Haar vader was licentmeester Hendrick van Ittersum, die 
tevens burgemeester van Hasselt is geweest, en Carsien Claesen. Goutbeek suggereert een adellijke afkomst: 
Hendrick van Ittersum was mogelijk een bastaardzoon van Robert van Ittersum, een edelman. Zijn twee of-
ficiële zonen, Ernst en Albert, waren beide drost. 

Van Jorrien en Rijckien zijn zes kinderen bekend, vier zonen en twee dochters. De oudste zoon Jan over-
leed al op jonge leeftijd, omdat er later nog een andere zoon dezelfde naam krijgt. Jentien en Albert werden 
in respectievelijk 1615 en 1618 te Hasselt geboren. Van de jongste kinderen, Aeltien, Nicolaes en Jan, is geen 
doopbewijs gevonden en  hun bestaan kan opgemaakt worden uit een boedelscheiding 1647. Bekend is dat 
Jorrien omstreeks 1647 hertrouwd met Aeltien Cornelis.

In 1649 treedt Nicolaes te Amersfoort in het huwelijk met Jannete Ferreris. Samen krijgen ze drie kinderen: 
Rijckjen (1650), Theodoor (1652) en Henderijna (1658). De jongste dochter wordt in Hasselt geboren, omdat 
Nicolaes hier een bank van lening is begonnen. De familie Ferreris heeft Italiaanse wortels en komt oorspron-
kelijk uit Piemonte. De familie beheerde in verschillende steden leenbanken. 

Theodor en Hendrica Ferreris krijgen naast Janette nog twee zoons die trouwen met de  zussen Hester en 
Susanna (de) la Vie. Bernard en Hendrick en hun vrouwen vestigen zich in Enkhuizen en beide krijgen onder 
andere een zoon die zijn vernoemen naar hun vader: Theodorus. De zoon van Bernard en Susanna is ook 
bekent onder de naam Dirck.

1 1  P.L. Goutbeek, De schilder Nicolaes van Galen en zijn omgeving, Hasselt Historiael, jaargang 27, januari 2010, p 29-35
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Deze Dirck was ook schilder van historiestukken. Met Adriaen Backer reisde hij naar Italië om daar een jaar 
te verblijven. Hij werkte samen met Gerard de Lairesse aan schilderingen in Huis Soestdijk en vertrok daarna 
naar Engeland om bij Peter Lely in de leer te gaan. Tevens werkte hij mee aan tal van schilderijen, plafond- en 
wandschilderingen in het stadhuis van Enkhuizen.

Werkzaamheden
Over de werkzaamheden van Nicolaes van Galen weten we een paar dingen. Na hun huwelijk vestigen Ni-

colaes en Janette zich in Kampen om in 1653 naar Hasselt te verhuizen waar Nicolaes een bank van lening 
opricht.2 In 1652 had hij contact met een Amsterdamse kunsthandelaar, Jacob Ritsma. In een machtiging 
waar hij bij Ritsma, via een notaris, aandrong op betaling omschreef  hij zich zelf  als ‘Claes van Galen, schil-
der, wonende tot Campen’.3 Het enige bewijs op schrift dat Van Galen wel degelijk zelf  schilderde. In Hasselt 
wordt Nicolaes in 1676 genoemd als gasthuismeester en in 1683 voor het laatst als bankhouder. 

Opleiding
Het is niet bekend waar hij is opgeleid. Gezien zijn schilderstijl liggen een aantal 

opties voor de hand. In Hasselt woonden geen toonaangevende schilders, dus Van 
Galen moet zijn opleiding elders genoten hebben. Bijvoorbeeld in Deventer bij 
Gerard ter Borgh en anders wellicht te Utrecht bij Caravaggisten als Hendrick ter 
Bruggen of  Gerard Honthorst.

tweede schilderij van nicOlaes van galen

Bij Douwes Fine Art te Amsterdam hangt het enige andere gesigneerde schilderij van Nicolaes van Galen. 
Het werk is gesigneerd met ‘Nic v Gale  fec 1648’ en heeft de afmeting van 38,5 bij 28,5 cm.  Het werk is geti-
teld: ‘Burgers en soldaten genieten van een maaltijd in de ruïnes van een Nederlandse stad’ en is mogelijk ter 
gelegenheid van het einde van de tachtigjarige oorlog gemaakt.

Kleur
Ook dit tafereeltje is zeer kleurig weergegeven en het coloriet heeft veel weg van het schilderij te Hasselt. Het 

algemene beeld is dat op het doek iets vaker donkere kleuren zijn gebruikt, met name allerlei groen- en blauw-
schakeringen. In Hasselt komen de kleuren rood en geel, in allerlei variaties, vaker voor. 

Opnieuw is het een rode mantel die eruit springt, in de rechter onderhoek. Opvallend is dat ook hier het 
‘bloedspat effect’ terugkeert: de kleding van de drie figuren op de voorgrond hebben het helderste rood en naar 
de achtergrond toe vervaagd de kleur tot in het roze van de lucht. Naast rood is er nog een tweede hoofdkleur: 
indigo. Over het doek verspreid komen accenten in deze kleur voor. Op de voorgrond in kleine versierselen 
aan de kleding, meer in de achtergrond in iets grotere vlakken. Maar hoe langer men kijkt, hoe beter men ziet 
dat de kleur overal opduikt. Het lijkt bedoeld te zijn om een evenwicht in de compositie te creëren. Dat zou 
meteen ook het enigszins doelloze blauwe vlak rechtsonder kunnen verklaren.

Licht
Omdat het hier een buitentafereeltje betreft is de belichting heel anders, alles is een stuk zonniger en alleen 

aan de binnenzijde van de ruïne komt geen licht. Op de kleding is wel sprake van veel schaduwwerking, wat 
de compositie diepte geeft. Ook in dit schilderij speelt de schilder een spannend spel: slecht enkele elementen 
baden in het volle zonlicht, bijvoorbeeld de arm van de linkerfiguur, de rode mantel en boven op de trom. 

2  J. Mooiweer en W. Coster, Idem, p 106

3  P.L. Goutbeek, De schilder Nicolaes van Galen en zijn omgeving, Hasselt Historiael, jaargang 27, januari 2010, p 29-35

De verloren zoon (1623), Gerard Honthorst, 
Alte Pinakothek München.
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Gezichtsuitdrukking

Het verschil in mate van uitwerking tussen voor- achtergrond komt nog wel het best tot uiting in de gezich-
ten. De gezichten van de  figuren op de achtergrond zijn vaag uitgewerkt. De drie mannen op de voorgrond 
daarentegen hebben zeer mooie uitgewerkte gezichtsuitdrukkingen. Onderling verschillen de drie figuren ook 
nog eens. De overeenkomst tussen de gezichten op beide schilderijen is groot. Als geen ander weet Van Galen 
personages te voorzien van een eigen karakter.

De linkerfiguur kijkt als 
enige recht vooruit. Het is 
zeer goed mogelijk dat het 
hier een zelfportret betreft. 
In 1648 was Nicolaes circa 
30 jaar oud, een niet on-
denkbare leeftijd voor het 
afgebeelde gezicht. Verder 
onderscheidt dit gezicht zich 
door zijn grootte en stijl. De 
lijnen van het gezicht zijn veel 
zachter en ronder, het gezicht 
bevindt zich een beetje in de 
schaduw en wordt keurig om-
lijst door een fraaie haardos. 
Het is vooral de mysterieuze 
blik in de grote, donkere ogen 
die ons recht aanstaart, die de 
aandacht trekt. 

De middelste figuur is heel 
anders van karakter: de ge-
zichtslijnen zijn harder en 
verfijnder, de neus is krom en 
de blik is overdreven streng. 
De gezichtskleur is veel geler. 

Er tussen in, meer gema-
tigd, zit het rechter gezicht. 
De kleur is weer wat roder, de 
lijnen minder hard en deze 
man heeft als enige helder 
blauwe ogen. Opnieuw be-
treft het echt een gezicht met 
karakter.
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Detaillering 
De concentratie van details is op dit kleine 

doek zeer groot, met name op de voorgrond. 
Elk grassprietje is hier zorgvuldig weer ge-
geven. Verder bevinden zich aan de kleding 
allerlei franjes, die het geheel net iets extra’s 
geven. Ontzettend fijn allemaal. Soms lijkt er 
haast overdreven veel nadruk op de details te 
liggen. Bijvoorbeeld een mosgroene mantel 
aan de linkerzijde, die overigens veel weg heeft 
van de mantel van de baljuw. De plaatsing van 
de mantel lijkt wat onlogisch, het is onduide-
lijk wat zijn functie is. Hij maakt in ieder ge-
val geen onderdeel uit van een persoon. Het 
lijkt erop dat de mantel puur geschilderd is om 
vakmeesterschap te etaleren. 

Ook al is de achtergrond wat minder uitge-
werkt, ook hier is het detailniveau hoog. Kijk 
maar naar de bakstenen die stuk voor stuk ver 
uitgewerkt zijn.

De stofweergave is ook op het tweede werk Van Galen weer voortreffelijk. Wederom zijn de vlakken zoveel 
mogelijk effen gelaten en toch is er het voelbare onderscheid tussen steenhard en fluweelzacht. Ook de pointillé 
techniek komt weer voor in het goud- en zilverstiksel.  

Compositie
De drie mannen op de voorgrond trekken de meeste aandacht en zijn ook het mooist uitgewerkt. Het con-

trast tussen voor- en achtergrond is vrij groot: op de voorgrond is er grote aandacht voor de detaillering, op de 
achtergrond is alles vager, minder uitgewerkt en valer van kleur en zijn er vlakken die niet noodzakelijkerwijs 
iets voorstellen. De overgang tussen voor- en achtergrond is sterk aangezet om het contrast nog eens te vergro-
ten en meer diepte te suggereren.

Opvallend is de verticale lijn die gesuggereerd wordt die via de kaplaars van de linkerfiguur omhoog, via de 
haren van de kat, de mouw uitmondt in de staaf  in de hand van de achtergrondfiguur. Spannend voor de com-
positie zijn de randen van de doeken. Het is heel duidelijk dat het schilderij begrensd wordt. De halverwege 
afgesneden, drinkende man aan de linkerzijde prikkelt, evenals de figuur eronder, met gele mantel waarvan het 
puntje van de elleboog net niet helemaal zichtbaar is. 

Ter vergelijking, links : de mosgroene mantel uit het schilderij te Amsterdam 
rechts de mantel van de baljuw te Hasselt
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Mysterieuze meester

mysterie 
Sluiers van nevel omhullen het schilderij van Van Galen. Een meesterwerk van hoge kwaliteit van een onbe-

kende schilder is een zeldzaam fenomeen. Van Nicolaes van Galen is weinig bekend. Zijn levensbeschrijving is 
kort vanwege een gebrek aan gegevens en over zijn werk als schilder is nog minder bewaard gebleven. Slechts 
één ander klein schilderijtje staat op zijn naam.

Nu zijn er vele Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw die slechts maar van één schilderij bekend 
zijn. Maar bijna zonder uitzondering gaat het dan om onbeduidende kunstenaars zonder onderscheidende 
karakteristieken. Vermoedelijk wordt een aantal van deze ongesigneerde werken aan bekende en stilistisch 
vergelijkbare schilders toegeschreven. Het werk van Van Galen met een signatuur vormt hier een uitzondering 
op. Een ongewoon geval.

In het Hasselter archief  zijn, ondanks zorgvuldig onderzoek van dhr. Mooiweer, geen aantekeningen gevon-
den over de schilder van de ‘Rechtspleging van Willem de Goede’. Er is door het stadsbestuur geen betaling 
gedaan voor het schilderij. Wel zijn er afschriften van betalingen aangetroffen voor het raamwerk, de lijst en 
het linnen. De maten van het linnen komen vrijwel overeen met de afmetingen van het schilderij.1 

meester

Zo veel raadselen spreken tot de verbeelding en zijn de afgelopen eeuwen aanleiding geweest tot speculaties. 
Deze zijn grofweg in te delen in drie verschillende antwoorden op de vraag naar de maker van het meester-
werk. De eerste groep is de mening toegedaan dat Nicolaes van Galen het zelf  heeft geschilderd, de tweede 
dat iemand anders het gemaakt heeft en Van Galen het alleen gesigneerd heeft, en de derde opinie is dat Van 
Galen het in samenwerking met een andere schilder vervaardigd heeft.

 Mijn overtuiging is dat Nicolaes van Galen zélf  de mysterieuze meester is. Dat Van Galen kon schilderen 
weten we. Hij heeft zichzelf  niet alleen in een acte laten omschrijven als ‘Claes van Galen, schilder, wonende 

1  Archief  Hasselt, Formsma inv. Nr 388 en bijlagen
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tot Campen’ er is ook een tastbaar bewijs: een tweede schilderij met signatuur. Er zijn nog twee signaturen van 
hem gevonden met overeenkomende schriftkenmerken. Vooral de gekrulde ‘G’ en de manier waarop de voor- 
en achternaam doormiddel van de ‘v’ met elkaar verbonden zijn, vallen op. De signatuur op het schilderij uit 
1648 is enigszins afwijkend omdat niet ‘N v Galen’, maar ‘Nic v Gale’ geschreven is. Het karakter van de letters 
op de schilderijen zijn wel zo gelijkend, dat we hier wel te maken moeten hebben met eenzelfde signeerder. 

typisch van galen

Het bestaan van een tweede schilderij is een geweldig gegeven, het biedt de mogelijkheid tot vergelijking. In 
kleur, compositie, stijl en belichting vertoont het schilderij ‘Burgers en soldaten genieten van een maaltijd in 
de ruïnes van een Nederlandse stad’ veel gelijkenis met het schilderij te Hasselt. 
Bovendien is het opmerkelijk dat beide schilderijen zich in stijl enorm onder-
scheiden, ze zijn geheel afwijkend van het werk van bekende tijdgenoten. De 
karakteristieken van Van Galen kunnen we slechts vaststellen aan de hand van 
twee schilderijen. Toch vallen een drietal eigenschappen op:

Allereerst zijn dat de gezichtsuitdrukkingen, anders dan bij welke schilder dan 
ook. De gezichten zijn uiterst uitgewerkt en hebben een mooie dieptewerking. 
Zware wenkbrauwen, enigszins gefronst en kromme spitse neuzen keren telkens 
terug. Toch heeft elke figuur een eigen, afgemeten karakter die zeer verfijnd 
wordt weergegeven. Er is een opvallende overeenkomst tussen de rechterfiguur 
te Amsterdam en de rechter hoogwaardigheidsbekleder in Hasselt.

Een tweede karakteristiek betreft het clair-obscur, naar het voorbeeld van Rem-
brandt en de Carravaggisten. De licht/donker contrasten worden sterker uitge-
beeld dan ze in werkelijkheid vaak zijn. Hiermee wordt een dramatisch effect 
bereikt, waarmee meer diepte gesuggereerd wordt. 

Een derde kenmerk van Van Galen betreft de grote aandacht voor details en 
dan met name de stofweergave. In egale kleurvlakken weet de schilder zeer ver-
fijnd en gevoelig het verschil in materiaal te suggereren.

De authentieke signering van Nicolaes van Galen, van wie inmiddels vaststaat 
dat hij kon schilderen, lijkt voldoende bewijs te zijn om het schilderij aan hem 
toe te schrijven. De unieke, onderscheidende schilderstijl van beide schilderijen 
versterkt dit vermoeden alleen nog maar meer.

Als Van Galen het stuk niet zelf  geschilderd zou hebben dan zou dat volgens Blankert het enige hem bekende 
Nederlandse zeventiende-eeuws schilderij zijn dat gesigneerd werd door ‘iemand die in het geheel niet in staat 
was het zelf  te maken.’2

ls het schilderij al door een ander geschilderd dan moet dat, gezien de hoge kwaliteit ervan, wel door een 
bekende schilder gedaan zijn. Dat lijkt niet voor de hand te liggen: Hasselt was een klein, afgelegen stadje ver 

2  A. Blankert e.a., 1999, Ibidem, p 316 

handtekening 1647 handtekening 1648
schilderij te Amsterdam

handtekening 1652 handtekening 1657 (nagetekend in bulletin 1903)
schilderij te Hasselt

hoogwaardigheidsbekleder, Hasselt

rechterfiguur, Amsterdam
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van het kunstcentrum in Holland. Daarnaast is het, zoals blijkt uit het stadswapen, in opdracht van het stads-
bestuur gemaakt. Het lijkt vergezocht dat Hasselt een bekende schilder hiertoe opdracht heeft gegeven.

armenZOrgplicht 
Uit het archief  weten we dat het schilderij in opdracht van het stadsbestuur vervaardigd is, omdat de kosten 

voor de materialen, linnen, raamwerk en lijst, door hen betaald zijn. De aanwezigheid van het wapen van Has-
selt bevestigt dit nog eens visueel.

Het was in de zeventiende eeuw zo dat het stadsbestuur zorg droeg voor elke burger, dat betekende voor elke 
ingeschrevene in de stad. Deze zorg hield in dat de gemeente verantwoordelijk was voor het welzijn van elke 
burger en moest bijspringen in geval van nood. Het was een soort armenzorg. In Hasselt stond deze ten tijde 
van de vervaardiging van het schilderij goed aangeschreven vanwege een sociale burgemeester. Op allerlei 
manieren probeerde de burgemeester om burgers in nood te helpen. De beste man trok er met zijn raad zelf  
op uit om te collecteren voor de armenzorg. Een unieke situatie die wel de betrokkenheid aangeeft.3 

Nu zag de economische situatie  van Hasselt er niet zo florissant uit. De gemeente zat niet bepaald royaal bij 
kas. Dat er juist in die tijd opdracht gegeven werd voor zo’n groot schilderij is niet geheel logisch. Zeker niet 
dat hiervoor een bekende schilder werd gevraagd. Maar de zorgdraagplicht van gemeente kon er ook juist voor 
zorgen dat ambachtelijke burgers allerlei opdrachten kregen van het stadsbestuur tot vervaardiging van zaken 
voor de gemeente. Zo is er wel bekend dat de koperslagers in die tijd opdrachten kregen voor het maken van 
allerlei wapens voor het raadhuis. 

slechts twee werken

Een ander raadsel dat nog onbenoemd is gebleven is de vraag hoe het kan dat van zo’n voortreffelijke schil-
der slechts twee werken bekend zijn. Van Galen moet wel meer geschilderd hebben, grote en kleine werken, 
dat kan niet anders gezien de hoge kwaliteit van de schilderijen. Deze schilderijen zijn of  verloren gegaan of  
ze gaan schuil onder een andere naam. Deze tweede optie is zeer verklaarbaar. In de 18e eeuw kwamen de 
veilingen van schilderijen opzetten. Om een werk beter verkoopbaar te maken, was het vrij gebruikelijk om 
een schilderij onder de naam van een bekende schilder te verkopen. Hiervoor werd dan de signatuur van de 
eigenlijke schilder verduisterd door die over te schilderen of  weg te halen. Dit kan ook heel goed bij schilderijen 
van Van Galen gebeurt zijn. Nicolaes van Galen was bij leven nu eenmaal geen bekend schilder. 

Het zou dus goed kunnen dat er nog meer ongesigneerde werken van Van Galen in omloop zijn. Omdat 
schilderen niet diens hoofdinkomen was, hoeft het niet eens om veel doeken te gaan. Wellicht schilderde Van 
Galen alleen voor zijn plezier, maar hoogstwaarschijnlijk zal hij meer dan twee schilderijen hebben vervaar-
digd. 

cOprOductie 
Nu zou het natuurlijk kunnen dat Van Galen het schilderij te Hasselt niet alleen gemaakt heeft. Onbekend 

is of  Nicolaes van Galen een atelier had met leerlingen die meeschilderden. Er is mij niets bekend over de 
schildersgilde te Hasselt. Dhr. Goutbeek4 vermoedt dat de neef  van Van Galen, Dirck of  Theodorus Ferreris, 
heeft geholpen. Hij acht het onaannemelijk dat Van Galen in 9 jaar tijd de sprong kon maken van een klein 
doek naar een groot historiestuk. Van Ferreris is bekend dat hij het historiestuk wel beheerste, gezien zijn werk 

3  Interview J.O. van der Vegte, 06-07-2010 

4  P.L. Goutbeek, De schilder Nicolaes van Galen en zijn omgeving, Hasselt Historiael, jaargang 27, januari 2010, p 29-35
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in onder andere Haarlem en Enkhuizen. Het is niet uit te sluiten dat Dirck Ferreris heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van het meesterwerk. Heel aannemelijk acht ik deze optie echter niet. 

Van Galen zal het schilderij te Amsterdam alleen geschilderd hebben, want ik acht Ferreris nog te jong, 9 
jaar, om in 1648 geholpen te hebben. Het is moeilijk voorstelbaar dat het jonge neefje Ferreris die nog maar 18 
jaar was in Hasselt ineens het grote werk deed en zijn oom zich beperkte tot de gezichtstuitdrukkingen, terwijl 
deze al zijn kwaliteiten bewezen had op een eerder schilderij. Het lijkt ook niet te stroken met de vloeiende 
wijze waarmee de verf  is opgebracht. Gepeuter is er volgens Blankert nergens aan te treffen, ‘hij deed het als 
het ware spelenderwijs’. In vergelijking is zelfs aan de Nachtwacht van Rembrandt het gezwoeg van de maker 
overduidelijk af  te lezen.5 Een verblijf  van Dirck Ferreris in Hasselt staat ook nergens vermeld.

Er zijn van Ferreris geen werken bekend van voor zijn 
verblijf  in Italië in 1667. Dat maakt het lastiger om de 
hand van Ferreris aan te wijzen in het werk te Hasselt, 
aangezien later werk een duidelijke Italiaanse invloed laat 
zien. Twee van zijn werken, historiestukken uit de raad-
huizen van Enkhuizen en Haarlem, zijn qua onderwerp 
en afmetingen het beste vergelijkbaar met ‘De gerechtig-
heid van Willem de Goede’.

De twee werken vertonen in compositie opvallende 
gelijkenissen: de focus ligt op een figuur die op een rijk 
gedecoreerde troon zit op een verhoging, die zich op 
een derde afstand van de totale breedte bevindt. Aan de 
linkerkant bakenen de verticale lijnen van kolommen of  
half-pilasters een doorkijkje naar buiten af. Gedrapeerde 
gordijnen in de linkerbovenhoek zorgen voor dieptewer-
king. Beide werken hebben een vliegende engel in de 
bovenzijde van het doek, net rechts van het midden, en 
een vrouw in de linker onderhoek die opkijkt naar de-
gene op de verhoging. De Italiaanse invloed is zichtbaar 
in de weelderig geplooide kleding, het warme Italiaanse 
zonlicht en de klassieke architectuur op de achtergrond.
De figuren lijken op elkaar door dezelfde levenloze uit-
drukking, haardracht, opgetrokken wenkbrauwen en de 
opvallend grote wangen van de dames. De gezichten met 
zachte lijnen en bolle wangen lijken in niets op de sterke 
gelaatstrekken van Hasselt, die haast karikatuur overko-
men. Opvallend zijn de vele armgebaren op beide doe-
ken. Ze lijken het onderwerp van de schildering te willen 
uitbeelden. De houdingen van de figuren ogen daardoor 
erg onnatuurlijk. In het schilderij te Enkhuizen wordt een 
beweging gesuggereert van twee armen die precies in het 
midden van het doek samenkomt.

Beide schilderijen ogen veel ruimtelijker, mede door de 
doorkijkjes naar buiten, dan het schilderij te Hasselt. Ook 
concentreerde Ferreris de gezichten niet in de middel-
ste strook van de compositie.  Wel komen in alle drie de 
werken compositorische hulpmiddelen voor: gordijnen, 

5  A. Blankert e.a., 1999, Ibidem, p 316

Allegorie op het goede bestuur (1671), Dirck Ferreris, 
Stadhuis Haarlem

Triomf  op de Vrede (1688-1690), Dirck Ferreris,  
Gemeente Enkhuizen 
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voorwerpen die verticale lijnen aanbrengen in de achtergrond 
en een verhoging. 

Het Hasselter schilderij is spannender dan de andere twee 
door meer schaduwwerking, half  verscholen toeschouwers en 
rijke details. Alle onderdelen lijken samen te werken en een 
functie te hebben voor de gehele compositie. In de werken van 
Ferreris is dit veel minder het geval, met name in de Triomf  
van Vrede: lege traptreden waar wel veel licht op valt trek-
ken ten onrechte de aandacht. De compositie van het werk te 
Haarlem is uitgebalanceerder, al leiden de vele engeltjes wel de 
aandacht af  van de drie hoofdfiguren.

Er zijn dus grote verschillen te benoemen tussen deze twee 
werken van Ferreris en het schilderij te Hasselt.  Het lijkt me 
daarbij niet nodig om een verklaring te zoeken voor een onmo-
gelijk geachte sprong tussen een klein en groot werk vervaar-
digd binnen een tijdspanne van 9 jaar. Ten eerste ben ik ervan 
overtuigd dat Van Galen meer geschilderd moet hebben, klei-
ne en grote doeken, en daarnaast zijn er meerdere schilders 
die beide formaten goed beheersten. Een goed voorbeeld is 
Dirck Hals: in een jaar tijd schilderde hij zowel ‘De buitenpar-
tij’ (78 x 137 cm) als het kleinere ‘Feest aan tafel’ (28 x 39 cm). 
Beide zijn van hoge kwaliteit.

cOnclusie

Mijn conclusie is dat het de signeerder, Nicolaes van Galen, was die ‘De Rechtspleging van Willem de Goede’ 
te Hasselt heeft geschilderd. Ik heb aannemelijk gemaakt dat hij dit werk heeft kunnen vervaardigen, hij hier 
niet voor betaald is en hoe het mogelijk is dat er slechts twee werken van de schilder bekend zijn. Dat het schil-
derij te Hasselt van de hand van iemand anders is,  is onaannemelijk. Voor de mogelijkheid dat Ferreris, zijn 
neef, mee zou hebben gewerkt zijn geen overtuigende argumenten.

Het zal deze Hasselter burger zijn geweest die in opdracht van het stadsbestuur dit meesterwerk heeft  
geschilderd. 

De buitenpartij (1627), Dirck Hals, Rijksmuseum Amsterdam

Feest aan tafel (1626), Dirck Hals, The National Gallery, Londen
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Nawoord

Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze scriptie over Nicolaes van Galen en zijn schilderij te Hasselt. Gefas-
cineerd ben ik geraakt over dit schilderij en haar mysteries. De compositie, de heldere kleur, voelbare stofweer-
gave en indrukwekkende gezichten, hebben me lyrisch gemaakt. Het is een schilderij dat zich onderscheidt van 
welk werk dan ook. Ook van het bezichtigen van het paneeltje in Amsterdam heb ik genoten.

Als Hasseltse ben ik er oprecht trots op dat dit meesterwerk in het raadhuis hangt. Ik hoop dat er met veel 
zorg en aandacht voor dit schilderij gezorgd blijft worden. Omdat er nog veel raadselen rond het schilderij zijn, 
hoop ik dat er in de toekomst nog meer onderzoek, bijvoorkeur technisch onderzoek, verricht wordt. En het 
zou natuurlijk fantastisch zijn als er nog meer werken van zijn hand zouden opduiken.

Heerlijk vond ik het om eens buiten mijn eigen vakgebied te kijken en me onder te dompelen in de wereld 
van de kunstgeschiedenis. Het onderzoek bracht me op plaatsen waar ik nooit eerder geweest was en waar ik 
veel van geleerd heb. Zo bezocht ik onder andere het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den 
Haag, het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle waar het Hasselter archief  opgeslagen is en Douwes Fine 
Art, kunstgalerie in Amsterdam.   

Tot slot wil ik een aantal personen bedanken die geholpen hebben bij de totstandkoming van deze scriptie.

Dhr. J.O. van der Vegte te Hasselt, oud-archivaris te Hasselt, voor het fijne en informatieve gesprek waaruit de 
liefde voor het archivarisvak bleek en zoekpogingen in het Hasselter archief; 
De medewerkers van Douwes Fine Art te Amsterdam voor een hartelijk ontvangst en de mogelijkheid het 
schilderij uit 1648 te mogen bezichtigen en de heren E. Douwes sr. en jr. in het bijzonder voor hun tijd om hun 
kennis met mij te delen;
Dhr. H. Dekker te Hasselt, voor het per post toesturen van een informatiemap over het schilderij;
Dhr. J. Grolleman te Hasselt, voor zijn hulp en het toezenden van de handtekening van Van Galen;
Dhr. P.L. Goutbeek te Haarlem, voor tijd om zijn artikel in ‘Hasselt Historiael’ nader toe te lichten; 
En natuurlijk mijn scriptiebegeleider dhr. E. Korthals Altes, voor zijn enthousiaste en kundige begeleiding.

Ik heb het allen zeer op prijs gesteld en spreek hiervoor mijn hartelijke dank uit!

Gerdien Duijst -  januari 2012
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