
Houtsnede van Christopher Jegher naar Peter Paul Rubens 
Frits de Vries 

Voor de catalogus bij de tentoonstelling in de Stedelijke Feestzaal , Meir 78, Antwerpen: 
‘Leven langs de Schelde – Antwerpen in de 16e en 17e eeuw’ van 10 juli – 26 augustus 1976 
vertaalde Raymond De Belser Antwerp’s Golden Age (1973).  
 

 
Study Guide for Antwerp’s Golden Age, 
Smithsonian Institution, 1973. 
Voorstudie voor: 

Antwerp’s Golden Age – The metropolis of 
the west in the 16th - 17th centuries.  
An exhibition organized by the City of 
Antwerp, in collaboration with the Belgian Ministry of Flemish Culture [voor een door de VS 
reizende tentoonstelling]. Circulated by the Smithsonian Institution, 1973-1975.  
 
De prent op de cover intrigeerde me. De catalogus vermeldt de titel ‘Hercules killing the 
hydra’ en in de catalogus Leven langs de Schelde letterlijk vertaald: ‘Hercules doodt de hydra’ 
naar schildering van Rubens. Deze titel vind ik vreemd, want ik zie geen veelkoppige slang, 
maar een vrouwenfiguur. Ik ken de prent ‘Hercules overwint de hydra van Lerna’ van 
Cornelis Cort naar Frans Floris uit de tweede 
helft van de 16e eeuw. Rubens en Jegher 
moeten die prent ook gekend hebben. Dus zal 
Rubens met de vrouwenfiguur niet de hydra 
van Lerna hebben bedoeld. Ik dacht dat het 
een vergissing was en zocht de titel op in het 
Prentenkabinet. Maar daar luidt de titel 
‘Hercules slaat de Hydra neer’.  

Daarom ben ik verder op zoek gegaan. 
Van het één kwam het ander en uiteindelijk 
kwam ik bij het plafond van de ‘Banqueting 
Hall’ in Whitehouse Palace te London. Zoals 
hierna blijkt ben ik van dit werk van Rubens 
diep onder de indruk geraakt. 



Omschrijvingen van het schilderij van Rubens waarop Hercules met een knuppel 
een vrouwenfiguur verplettert, en van de houtsnede van Jegher naar dit schilderij: 
Art UK (artuk.org) Hercules Crushing Discord (Banqueting House) Rubens 

Royal Collection 
Trust (rct.uk) 

Heroic Virtue crushes Envy Rubens 

khanacademy.org Hercules (Heroic Virtue) slays Envy (or Rebellion) with 
a club 

Rubens 

Museum of Fine 
Arts, Boston 

Hercules as Heroic Virtue Overcoming Discord  Rubens 
Hercules Combatting Envy and Strife Jegher 

Twee verschillende titels voor dezelfde afbeelding (in één museum!). Naar mijn mening kan de 
prent niet los gezien worden van het schilderij en zouden ze beide dezelfde titel moeten dragen. 
MPM/Prentenkabinet Hercules slaat de Hydra neer. Jegher 

Beschrijving: Hercules overwint de Hydra terwijl hij wordt gelauwerd door een engeltje. 
Rijksmuseum  Hercules overwint de Tweedracht en de Nijd Jegher 

National Gallery of Art Hercules Fighting the Fury and the Discord Jegher 

The British Museum Hercules clubbing the Hydra (Envy) and crushing her 
underfoot. A winged putti with a wreath floats overhead. 

Jegher 

Het is opvallend dat er zoveel verschillende namen zijn gegeven aan de schildering van 
Rubens en aan de prent van Jegher. In het Prentenkabinet en The British Museum wordt de 
vrouw die Hercules op de houtsnede van Jegher vermorzelt de Hydra genoemd. Waar deze 
naam van de prent en de beschrijving van het ‘engeltje boven het hoofd van Hercules’ 
vandaan komt, heb ik niet kunnen achterhalen. Carl Depauw schrijft bij deze prent in de 
mooie catalogus bij de tentoonstelling in het Prentenkabinet Rondom Rubens (1991, p. 195): 
‘De houtsnede is gebaseerd op Rubens olieverfschets, thans in het Museum of Fine arts te 
Boston voor een der hoekvelden van Whitehall Banqueting House. […] De overwinning van 
de held op het monster van de tweedracht, die zinvol was in de context van het plafond dat de 
vereniging van Engeland en Schotland door Jacob I als centraal thema heeft.’  

Toch is de titel van de prent in deze publicatie: ‘Hercules slaat de hydra neer’. Naar mijn 
mening is deze titel niet juist. Als Rubens de verschrikkelijke hydra van Lerna had willen 
schilderen, dan was die niet voorgesteld door een vrouw met een klein slangetje in haar hand. 
Daarom ben ik me gaan verdiepen in Rubens’ schilderijen voor The Banqueting House, 
Whitehall Palace te Londen. 

 
Achtergronden van Rubens’ schilderijen voor The Banqueting House 
Koning James VI van Schotland werd, na de dood van de kinderloze koningin Elizabeth I, in 
1603 uitgeroepen tot koning van Engeland en Ierland. Als James I werd Groot-Brittannië (met 
de koninkrijken Engeland, Wales, Schotland en Ierland) geboren. 

Toen The Banqueting House – waar de koning ceremonies hield en bezoekende 
ambassadeurs ontving – in 1619 afbrandde, werd begonnen aan een nieuw gebouw. De 
kunstminnende koning James I vroeg aan Rubens het gehele plafond te versieren. De 
besprekingen over het onderwerp van de serie doeken voor het plafond van Banqueting House 
was in 1625 in volle gang toen James I overleed. De formele opdracht is door zijn zoon 
Charles I gegeven waarschijnlijk rond 1629-1630 toen Rubens acht maanden in Engeland was 
en als diplomatiek gezant van Filips IV fungeerde.  

Terug in Antwerpen werkte Rubens zijn ideeën voor de compositie uit in een serie 
olieverfschetsen, die in 1632 ter goedkeuring naar Charles I gestuurd. Hierop werden enkele 
wijzigingen doorgevoerd om alle gewenste symbolen van de koning op te nemen. 



De serie kan de verheerlijking van James I 
worden genoemd. Het toont de wijze en 
vreedzame heerschappij van James I, zijn 
betrokkenheid bij de vereniging van de 
koninkrijken Schotland en Engeland, zijn 
goddelijke heerschappij en de symbolen van zijn 
koningschap. 

De enorme doeken werden vervaardigd in het 
atelier van Rubens in Antwerpen en in augustus 
1634 waren alle negen gigantische doeken 
voltooid. Vervolgens werden ze verscheept om  
op een hoogte van ca. 15 meter te worden aange-
bracht aan het plafond van Banqueting House. 
Eenmaal op de steigers werd ontdekt dat de 
afmetingen niet correct waren omgerekend van de 
Engelse naar de Vlaamse maten, waardoor 
aanzienlijke aanpassingen van verschillende 
doeken ter plaatse nodig waren om het doek 
passend te maken. Bovendien zal Rubens niet op 
de hoogte zijn geweest van de ovale vorm van de 
omlijsting van zijn rechthoekige schilderijen in de 
vier hoekvelden, waardoor sommige elementen 

aan de randen door de kozijnen worden verborgen. Zo is bijvoorbeeld de putto met de 
lauwerkrans op het doek ‘Hercules Crushing Discord’ (rechtsboven) overgeschilderd en is de 
linker voet van Hercules net als het hoofd van de ‘onwetendheid’ in het doek ‘Minerva 
spearing Ignorance’ (links) door het kozijn verborgen (zie het schilderij ‘Minerva overwint de 
Onwetendheid’ in het KMSKA). Maar in maart 1636 schreef Rubens aan een vriend dat alle 
schilderijen waren geïnstalleerd en dat ‘Zijne Majesteit er helemaal tevreden mee is’.1 
 
Conclusies 
De doeken zijn een eerbetoon aan de opdrachtgever James I. Zij stellen symbolisch zijn 
(goede) eigenschappen voor. In het schilderij van Rubens (en dus ook in de prent van Jegher) 
wordt James I voorgesteld door de deugdzame, heroïsche held Hercules die de tweedracht in 
de landen (Schotland en Engeland), voorgesteld door de vrouw met een verraderlijke slang in 
de hand, verplettert. De slang die de vrouw in haar hand heeft, is niet zo vervaarlijk als de 
veelkoppige hydra, maar met zijn beet in de kuit van Hercules wordt het venijn van 
Tweedracht gesymboliseerd. 

Depauw vermeldt in zijn beschrijving van de prent van Jegher, dat ‘de houtsnede is 
gebaseerd op Rubens’ olieverfschets in het bezit van het Museum of Fine Art te Boston, en 
dat Rubens later voor het uiteindelijke schilderij de putto heeft weggelaten. Hiermee ben ik 
het niet eens. De detaillering van Jegher is veel fijner dan de olieverfschets die Rubens 
maakte om de goedkeuring voor zijn werk te verkrijgen. Het zal niet zo zijn dat Rubens van 
Jegher de slangenbeet en de kop van de leeuw aan zijn mantel onder zijn rechterarm heeft 
gekopieerd. Naar mijn mening heeft Jegher zijn houtsnede gemaakt naar het uiteindelijke 
schilderij voordat het werd verscheept. Zie de vergelijking van de drie werken hierna, waarbij 
ik de prent van Jegher heb gespiegeld voor de vergelijking met de schilderijen. 

 
1 Bronnen o.a.: - khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/baroque-art1/baroque-england/a/the-

banqueting-house-whitehall-palace-edit 
- rct.uk/collection/search#/2/collection/408411/the-wise-rule-of-james-i 
 

https://kmska.be/nl/meesterwerk/minerva-overwint-de-onwetendheid
https://kmska.be/nl/meesterwerk/minerva-overwint-de-onwetendheid
https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/baroque-art1/baroque-england/a/the-banqueting-house-whitehall-palace-edit
https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/baroque-art1/baroque-england/a/the-banqueting-house-whitehall-palace-edit
https://www.rct.uk/collection/search#/2/collection/408411/the-wise-rule-of-james-i


Ter vergelijking de drie werken naast elkaar  
(de prent van Jegher gespiegeld voor de vergelijking met de schilderingen van Rubens) 

Hercules vermorzelt de tweedracht 
Houtsnede , afm. 61x35,6 cm, van Christoffel 
Jegher (graveur), (gespiegeld). Titel en 
beschrijving overeenkomstig het schilderij van 
Rubens: ‘Hercules overwint de Tweedracht en 
wordt gelauwerd door een putto’. 
Houtsnede (hier met mijn titel en volgens mij) naar 
het schilderij van Rubens ‘Hercules crushing 
discord’, voordat het werd verscheept en 
aangebracht aan het plafond van ‘The 
Banqueting Hall’, Whitehall Palace te Londen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     leeuwenkop 

beet van de 
slang in de kuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hercules as heroic virtue overcoming discord 
(Atelier) Peter Paul Rubens, 1633, olieverf op 
panel, afm. 63,8x48,6 cm. Museum of Fine Arts, 
Boston, USA.  
(Hier zijn de slangenbeet in het been van 
Hercules en de leeuwenkop van zijn mantel niet 
geschilderd.) 
Bij details in het museum is aangegeven: 
olieverf op paneel, maar dit moet vermoedelijk 
zijn: olieverf op doek gemaroufleerd op paneel 
(net als bij ‘Minerva overwint de Onwetendheid’ 
in het KMSKA). 

Hercules crushing discord 
olieverf op doek, afm. 549x239 cm. Eén van de 
plafondschilderingen van Rubens in de 
'Banqueting Hall', in Whitehall Palace, Londen. 
N.B. Toen bij plaatsing van de doeken bleek dat 
er een fout in de omrekening van de Engelse 
naar de Vlaamse maat was gemaakt, moest het 
doek ter plaatse worden aangepast. De putto en 
lauwerkrans zijn overgeschilderd en de zijkanten 
met de wapperende mantel en de rechtervoet van 
Hercules zijn achter het kozijn verborgen. 

 

Hierna het plafond van de The Banqueting House en de beschrijving van de negen doeken 
 



 
Voorstellingen van de negen objecten (olieverf op doek): 

Boven: 1. Reason bridling Intemperance 2. Procession of Cherubs Playing with Animals 3. Minerva spearing Ignorance 

Midden: 4. The Peaceful Reign of James I 5. The Apotheosis of James I 6. The Union of the Crowns of Scotland and England 

Onder: 7. Abundance triumphing over Avarice 8. Procession of Cherubs Bearing a Garland 9. Hercules Crushing Discord  

Afmetingen (HxB)     1, 3, 7 en 9:  549 x 239 cm       2 en 8:  239 x 1204 cm       4 en 6:  762 x 549 cm       5: 975 x 625 cm 

                                                    
        



Korte beschrijving van de negen doeken. 
 

 
 
 
 

 

 
 

9. Hercules Crushing Discord 

Onenigheid wordt vernietigd door de fysieke kracht van Hercules. 
De Grieks-Romeinse mythologische held – die bekend stond om zijn  
heroïsche deugdzaamheid – werd vaak geassocieerd met koningschap. 

1. Reason bridling 
Intemperance.  

Het verstand, de 
Rede, beteugelt 
onmatigheid. De 
Wijze Regering 
streeft Matiging na. 

James I schreef aan 
zijn zoon: ‘even in 
your most virtuous 
actions, make ever 
moderation to be 
the chief ruler’. 

3. Minerva spearing 
Ignorance.  

Onwetendheid wordt 
gespietst door 
Minerva, de godin 
van de wijsheid.  

James I was trots op 
zijn geleerdheid en 
zijn koningin, Anne 
van Denemarken, 
speelde af en toe de 
rol van Minerva in de 
masques (gemaskerde 
dansen en spelen aan 
het hof). 

7. Abundance 
Suppressing 
Avarice  

Overvloed zegeviert 
over gierigheid.  

Dit schilderij toont 
Gierigheid die wordt 
overwonnen door de 
figuur van 
Overvloed, de 
Koninklijke Gulheid. 

 
2. Procession of Cherubs Playing with Animals  

Putti (gevleugelde kinderfiguurtjes) gaan vrolijk om met wilde en 
getemde dieren, die harmonieus naast elkaar bestaan zoals in het 
paradijs. Een strijdwagen wordt getrokken door een ram en een wolf. 

 
4. The Peaceful Reign of James I 

Dit doek, dat boven de troonhemel is 
geplaatst, is bedoeld om te worden bekeken 
door het publiek van de vorst. 
James I zit in een prachtige, op de bijbel 
geïnspireerde setting die een vergelijking met 
koning Salomo doet vermoeden. ‘Peace’ and 
‘Plenty’ omarmen elkaar terwijl Minerva met 
Mars vecht. Op de voorgrond houdt 
Mercurius zijn caduceus*) op als de scepter 
van de koning. 
*) ‘Caduceus’ is de staf van Mercurius die 
symbool staat voor vrede, bescherming en de 
Eenheid, die bereikt wordt door verzoening van 
de tegendelen. 

 
6. The Union of the Crowns of Scotland 

and England 

Dit doek, dat direct boven je hoofd hangt als 
je de hal binnenkomt, toont de samenvoeging 
van de kronen van Schotland en Engeland 
onder het bewind van James I.  

Minerva brengt de twee kronen samen 
boven het jonge kind dat ofwel Groot-
Brittannië vertegenwoordigt, of de 
koninklijke erfgenaam, de toekomstige 
Charles II (1630-1685), die werd 
geboren toen de opdracht voor de 
schilderijen was gegeven. 

 
5. The Apotheosis of James I 

James I geloofde dat hij alleen 
verantwoording verschuldigd was aan God. 
Hier wordt hij gedragen op de vleugels van 
een enorme arend naar de zetel  
van God. Vrouwelijke figuren  
van vroomheid en religie bege- 
leiden zijn beklimming. Boven  
hem wacht de triomfkroon,  
gedragen door de godin  
Minerva en een vrouw die de  
Overwinning voorstelt. 

 
8. Procession of Cherubs Bearing a Garland 

De gouden eeuw wordt verbeeld met een stoet putti die slingers, fruit 
en bloemen dragen uit het land van vrede en overvloed. Zelfs de 
leeuw die de strijdwagen trekt, lacht. 


