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De opdracht 

Deze luidde als volgt:   

Kies een thema uit de Middeleeuwen en/of Renaissance (tot 1600). Het kan van alles zijn, 

bijvoorbeeld een bijbels of mythologisch thema.1 Maak rond dit thema een presentatie en 

kies daartoe tien kunstwerken die het thema betreffen. Alle kunstvormen zijn toegestaan 

dus niet alleen schilderijen maar ook beelden of bouwkunst. De vorm van je presentatie is 

vrij: het mag op schrift, digitaal in Word of Powerpoint, wat je maar wilt. Inleveren in de 

laatste week van februari 2015, uiterlijk de eerste week van maart. 

Inleiding en verantwoording thema 

Ik heb mij beperkt tot de teken- en schilderkunst omdat ik daarmee de meeste affiniteit heb. 

Aanvankelijk overwoog ik het hele scheppingsverhaal als onderwerp te nemen met Adam en 

Eva in het Paradijs, de zondeval en de uitdrijving. Weliswaar zijn er voldoende “verhalende” 

schilderijen waarop al deze fasen zijn afgebeeld (bijvoorbeeld op werken van Michelangelo, 

Jeroen Bosch of Lucas Cranach de Oude); ook had ik kunnen kiezen voor een compilatie van 

de drie afzonderlijke thema’s, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor een van de drie, 

namelijk de zondeval. Ten eerste omdat ik als criminoloog altijd al een grote belangstelling 

heb gehad voor morele onderwerpen. Ten tweede omdat ik het hele idee van de zondeval 

absurd en intrigerend vind. Ten derde omdat dit thema de kunstenaars de kans gaf om 

prachtige naakten (zowel van man als vrouw) te tekenen en te schilderen, waarbij ze 

bovendien in de gelegenheid waren hun visie te geven op het kwaad in de vorm van een 

slang en de verleiding - via de slang - van de man door de vrouw.  

Waarom juist deze tien 

Het zijn deze tien geworden omdat ze mij (binnen de te behandelen periode) het meest 

aanspraken.2 Pas achteraf bleek ik alleen maar werken uit de Renaissance te hebben 

gekozen. Dat is zuiver toeval (of niet?)  

In principe zijn de werken in chronologische volgorde geplaatst. Alleen de beide gravures 

(van Albrecht Dürer en van Lucas van Leyden) zijn vooraan geplaatst omdat het allebei 

gravures zijn en omdat het me aardig leek om ze met elkaar te vergelijken.    

Dat er - behalve de slang - soms veel en soms weinig andere dieren op de door mij gekozen 

schilderijen staan afgebeeld, is geen bewuste keus geweest. Primair ging het mij om de 

afbeelding van Adam en Eva in hun precaire situatie, om de handeling die gaande is tussen 

hen beiden, en uiteraard om de rol daarbij van de slang. 

 
1 Twee bijbelse thema’s mochten niet worden gekozen, aangezien die al in de les zijn besproken. Dit 
zijn de Annunciatie en de Kruisafname. Later kwam daar de Aanbidding nog bij. 
2 Behalve het werk van Van der Goes; dat zit er alleen maar bij vanwege de bijzondere verbeelding 
van de slang.  



 

Globale overeenkomsten en verschillen 

Opvallend vind ik dat de figuur van Adam overal aan de linkerkant is geplaatst. Wellicht heeft 

dit ermee te maken dat wij westerlingen gewend zijn van links naar rechts te lezen, en dat 

de kunstenaars onwillekeurig de eerste en in hun ogen belangrijkste mens daarom aan de 

linkerkant hebben gedacht.  

Wat ook opvalt is dat de schaamdelen van Adam en Eva op de meeste schilderijen bedekt 

zijn, meestal met een takje van de Boom der kennis van goed en kwaad (de verboden 

boom). Dat was toch echt niet nodig want volgens het bijbel-verhaal gingen zij zich pas na de 

zondeval schamen voor hun naaktheid. Alleen Michelangelo heeft Adam in volle glorie 

afgebeeld en zijn Eva is ook niet geheel vrij van “inkijk”. Was hij als Italiaan wellicht minder 

preuts dan de noordelijke kunstenaars? Maar Titiaan bedekt zowel Adam als Eva met een 

behoorlijk stel bladeren. Coxcie vormt dan weer een uitzondering met zijn blote Eva.3 

De slang is op veel schilderijen afgebeeld als een gemene gluiperd. Dat zou je niet 

verwachten: hij moest immers niet alleen Eva overhalen om van de Boom te eten maar 

bovendien moest hij haar zo ver zien te krijgen dat zij ook Adam ertoe zou bewegen om dat 

te doen. De slang moest het kennelijk vooral hebben van flemende woorden aan het adres 

van Eva. Hetgeen mij doe denken aan een oud twistpunt in het streng gereformeerde milieu 

waarin ik ben opgegroeid, namelijk over de vraag of de slang nu wel of niet gesproken heeft. 

Op de meeste schilderijen is hij/zij afgebeeld als echte slang, maar Raphael en Michelangelo 

beelden hem af met het bovenlichaam van een vrouw, Titiaan en Van Haarlem met het 

bovenlichaam van een jongetje. En Van der Goes heeft wel een heel bijzondere visie op het 

uiterlijk van de slang (zie daar). 

Bronnen 

De meeste achtergrondinformatie heb ik gevonden via Google. Ik zocht op trefwoorden als 

Adam, Eva, schepping, zondeval, erfzonde, schilderij, afbeelding etc. in diverse talen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Als je het anders bekijkt zou je ook kunnen zeggen dat alle schilders van na de zondeval zijn en zich 
dus ook allemaal behoren te schamen ☺ . 



 

 

 

1. Albrecht Dürer 

Adam en Eva 

Museum of Fine Arts, Boston 

Gravure 

25,2 x 19,4 cm 

Jaar 1504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gravure heet m.i. niet voor niets “Adam en Eva” en niet “De zondeval”. De nadruk ligt 

op de twee figuren en anders dan in die tijd gebruikelijk was, is op de achtergrond geen 

landschap of doorkijkje zichtbaar maar slechts het decor van een donkere tuin dat de twee 

gestalten alleen maar des te beter doet uitkomen. Pal in het midden zien we de Boom der 

kennis van goed en kwaad, en de slang die met zijn bek een verboden vrucht in de hand van 

Eva legt. Als compositorisch tegenwicht heeft zij ook in haar andere hand al zo’n vrucht.  

Adam en Eva zijn ook samen perfect in evenwicht. Adam houdt zijn linkerhand als het ware 

gereed om een vrucht aan te pakken en zijn opgeheven rechterhand maakt de “diagonaal” 

van alle handen compleet. Beide gestalten lijken te zijn geïnspireerd door klassieke 

Romeinse voorbeelden, ieder leunend op één been en wel zodanig dat zij naar elkaar (en de 

slang in het midden) toe neigen. Op het door Adam omhoog gehouden bordje staat dat 

Dürer de maker is (schepper naast God!). Wellicht heeft hij deze gravure als bewijs van zijn 

kunnen getoond aan Raphael, toen hij die in 1506 ontmoette te Rome. De hoofden van 

Adam en Eva vind ik persoonlijk wat minder geslaagd.  



 

 

 

2. Lucas van Leyden 

Zondeval 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Gravure  

16 x 11 cm 

Jaar 1529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij mijn keuze van kunstwerken mocht Lucas van Leyden niet ontbreken. Niet alleen omdat 

het boeiend is om zijn gravure van de zondeval te vergelijken met die van Albrecht Dürer, 

maar ook omdat ik zelf een nazaat ben van Lucas van Leyden; hij is mijn (14x) 

betovergrootvader.  

Deze gravure heet “Zondeval” en niet “Adam en Eva”. En inderdaad ligt het accent hier niet 

zozeer op de beide gestalten als wel op twee mensen die onderdeel uitmaken van een 

landschap en die bezig zijn iets te (gaan) doen. Eva pakt een vrucht aan van de slang en 

tegelijk geeft ze er met een zekere schwung van haar lichaam ook al een door aan Adam, die 

zowel letterlijk als figuurlijk voor haar lijkt te vallen. Adam kijkt verliefd omhoog, terwijl Eva 

koket haar blik afwendt. Anders dan bij Dürer is hier het verleiden zelf in beeld gebracht. 

Toch hebben beide gravures compositorisch wel iets met elkaar gemeen. Bijvoorbeeld de 

diagonale lijn die de vier handen met elkaar vormen (zij het hier in spiegelbeeld). En Van 

Leyden heeft weliswaar de Boom en de slang niet in het midden geplaatst, maar wel de 

vrucht die de oorzaak zal worden van alle ellende. Lucas van Leyden is nooit zoals Dürer in 

Italië geweest. In 1521 hebben beiden elkaar ontmoet te Antwerpen.  



 

 

3. Hugo van der Goes 

De zondeval  

Kunsthistorisches Museum, Wenen 

Olieverf op paneel 

32,3 x 21,9 cm 

Ca. 1475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit werkje van de Vlaamse schilder Hugo van der Goes vormt het linkerpaneel van een 

tweeluik (de rechterhelft bestaat uit een schilderij van de Kruisafname / Bewening). Het 

dateert uit de vroeg-Renaissance. Het is van een grote verfijning maar toch kan het mij niet 

bekoren. Adam heeft een modderfiguur, Eva een uitgezakte buik en de slang ziet er al 

helemaal verschrikkelijk uit: als een monsterlijke hagedis met een vrouwenkop. Adam steekt 

weliswaar zijn linkerhand uit maar van enige gretigheid is niets te merken. De slang kijkt 

slechts boos afwachtend. De blauwe irissen op de voorgrond bedekken wel mooi de 

naaktheid van Eva. Wellicht wijzen zij symbolisch vooruit naar de kruisiging die op het 

rechterpaneel is afgebeeld. Van der Goes woonde in een klooster (bij Brussel) omdat hij leed 

aan aanvallen van geestesziekte. Wellicht schilderde hij deze duivel tijdens zo’n aanval? Of 

bracht het door hem geschapen monster juist een aanval teweeg? ☺ 

 

 

 



 

 

4. Albrecht Dürer 

Adam en Eva 

Museo del Prado, Madrid 

Olieverf op panelen 

209 x 81 cm (elk paneel) 

Jaar 1507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de periode 1505-1507 verbleef Dürer in Venetië, waar hij o.a. kennis maakte met het werk 

van Titiaan en Bellini. Kennelijk beïnvloed door de Italiaanse meesters schilderde hij in 1507 

deze Adam en Eva, ieder op een apart paneel. We zien in dit grote werk de nauwkeurigheid 

terug die hij in de eerder gemaakte (veel kleinere) gravure ook al aan de dag legde. 

Persoonlijk vind ik de gezichten hier veel levendiger en uitdrukkingsvoller dan die in de 

gravure. Adam kijkt bijna iets al te smachtend (voor een man). Opmerkelijk is het verschil in 

huidskleur. Adam lijkt vaker in de zon te hebben gelopen dan Eva. Dit zal wel te maken 

hebben met het schoonheidsideaal van begin 16e eeuw (bleek is mooi). Wat mij opvalt is dat 

Eva’s rechterwijsvinger te lang is. Haar benen en voeten daarentegen vind ik erg goed 

geschilderd. 

Volgens diverse websites waren dit vermoedelijk de eerste levensgroot afgebeelde naakten 

in de Noord-Europese schilderkunst. Maar dan vergeet men toch de Adam en Eva die Jan 

van Eijck schilderde op de panelen van De aanbidding van het Lam Gods, in 1432. 

 

 



 

 

 

5. Raphael (Raffaello Sanzio) 

Adam en Eva 

Stanza della Segnatura,  

Vaticaanstad 

Plafondfresco 

120 x 105 cm 

1508-1511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit fresco wordt algemeen toegeschreven aan Raphael (maar helemaal zeker lijkt men daar 

niet over te zijn). Het totaalbeeld wordt nogal verpest door de lelijke slang. Deze heeft het 

bovenlichaam van een vrouw. Het is niet zo’n gedrocht als de slang van Van der Goes maar 

deze slang is toch bepaald onappetijtelijk. Hij/zij lijkt ook te zijn geschilderd door iemand 

anders, in een afwijkende toon. Maar wat zijn Adam en Eva prachtig afgebeeld! Qua 

beweeglijkheid doen zij denken aan de Adam en Eva op de gravure van Lucas van Leyden. 

Verder is het fresco ook technisch knap gemaakt met verkortingen in Adams benen en die 

van Eva in contraposthouding. Mooi vind ik ook de omhoog reikende handen midden voor 

de Boom der kennis van goed en kwaad. Deze handen staan op het punt een verboden 

vrucht aan te pakken, die overigens nauwelijks te zien is. De goudkleurige mozaïekjes vind ik 

geen verrijking (later aangebracht?) en de bodembedekking had wat verfijnder gekund.   

 



 

6. Michelangelo (Michelangelo Buonarroti) 

Zondeval en verdrijving (linkergedeelte) 

Sixtijnse kapel, Vaticaanstad 

Plafondfresco 

280 x 570 cm (het geheel) 

1508-1512  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren kunnen verschieten maar opvallend zijn toch wel de vrij zachte tinten van dit fresco 

in vergelijking met de meeste andere hier besproken schilderijen. Adam en Eva hebben fors 

gespierde lichamen en volmaakte vormen, als Griekse of Romeinse goden. Adam is wat 

ouder dan toen God hem schiep en dat zou je niet verwachten want in het Paradijs had men 

toch de eeuwige jeugd? Net als bij Dürer heeft Eva een wat blekere huid dan Adam. De 

naakte man en vrouw gaan kennelijk heel vrij en ongedwongen met elkaar om, je zou bijna 

denken dat ze alleen maar aandacht voor elkaar hadden totdat de slang hen kwam storen. 

Michelangelo heeft net als Raphael de slang het bovenlichaam van een vrouw gegeven, en 

die lijkt eerder tot beide mensen te spreken dan alleen tot Eva. Vruchten zijn niet te zien 

maar de suggestie wordt gewekt dat Eva er een van de slang aanneemt en dat Adam er een 

aanwijst met de woorden “doe mij die maar”. De anatomie van de slang geeft te denken: 

wat lijkt te beginnen als twee benen eindigt in één staart. Het dode stronkje in het midden 

lijkt een waarschuwing voor naderend onheil. Mooie eigenzinnige, bijna heidense visie van 

Michelangelo op de zondeval.  

 

 



 

 

7. Lucas Cranach de Oude 

Adam en Eva 

Galleria degli Uffici, Florence 

Olieverf op panelen 

172 x63 cm en 167 x 61 cm 

Jaar 1528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Adam en Eva doen denken aan die op het schilderij van Albrecht Dürer. Toch vind ik 

hier de verhoudingen minder goed. De gelaatsuitdrukkingen van Adam en Eva daarentegen 

zijn geloofwaardiger: Eva lijkt goed te luisteren naar wat de slang haar influistert, terwijl 

Adam zich op zijn hoofd krabt en lijkt te denken: “Tja, dit mag eigenlijk niet maar kan ik zo’n 

lieftallig aanbod wel afslaan?” De naakte figuren komen meer nog dan bij Dürer volledig uit 

de verf tegen de donkere achtergrond; behalve de slang zien we slechts enkele verboden 

vruchten. Cranach en Dürer ontmoetten elkaar in 1524. Het is dus goed mogelijk dat zij 

elkaar hebben beïnvloed, zoals ook Dürer en Van Leyden dat hebben gedaan. Veel later 

ontmoette Cranach overigens ook Titiaan.  

Lucas Cranach de Oude heeft wel een stuk of vijftig schilderijen gemaakt van Adam en Eva. 

Deze springt er voor mij uit, met name door de gelaatsuitdrukking van Adam. Lucas Cranach 

had twee zonen die ook schilderden: Hans en Lucas (de Jonge). Lucas Cranach de Jonge 

maakte na 1537 een Adam en Eva die sterk lijken op die van zijn vader. Hij schilderde veel 

meer van de entourage erbij maar voor Adam en Eva lijken precies dezelfde personen model 

te hebben gestaan.  



 

 

 

8. Michiel (van) Coxcie 

De zondeval 

Kunsthistorisches Museum, Wenen 

Olieverf op paneel 

237 x 87 cm 

Ca. 1550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michiel (van) Coxcie was een Zuid-Nederlandse kunstschilder die wordt gezien als 

belangrijke vertegenwoordiger van het Vlaams romanisme. In de jaren 1530 verbleef hij in 

Rome en maakte daar kennis met het werk van Raphael. Hij zou hierdoor sterk beïnvloed zijn 

en wordt dan ook wel (samen met Frans Floris) de ‘’Vlaamse Raphael’’ genoemd.  

Het aardige van deze Zondeval vindt ik de overheersende oranjeachtige kleur die onder 

meer terugkomt in de verboden vruchten en in het rossige haar van Eva. Het lijdt geen 

twijfel dat de slang iets bij haar in het influisteren is. Haar bovenlichaam is iets gedraaid 

zodat ze hem nog beter kan verstaan. Eva lijkt zich inderdaad te laten aanmoedigen en plukt 

al bijna van de Boom. Adam heeft niets in de gaten, of wendt misschien zijn gezicht af omdat 

hij liever niet wil zien wat hier gaande is. Hij zit in een originele houding, namelijk met de rug 

driekwart naar ons toegekeerd. Dit doet zijn gespierde lichaam goed uitkomen. Eva leunt 

half zittend op bevallige wijze tegen een rots of stronk aan en heeft zoals meer Eva’s een 



blekere teint dan Adam. Coxcie vond het kennelijk niet nodig om haar venusheuvel aan ons 

oog te onttrekken.  

 

 

9. Titiaan (Tiziano Vecellio) 

De zondeval 

Museo del Prado, Madrid 

Olieverf op doek 

240 x 186 cm 

Ca. 1565-1570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het schilderen van deze Zondeval zou Titiaan beïnvloed zijn door Raphael’s plafondfresco 

en door de gravure van Dürer. Ik waag dit te betwijfelen omdat de houdingen en gebaren 

toch behoorlijk anders zijn. Wel zien we bij alle drie verkortingen in de ledematen en staat 

Eva steeds in contraposthouding. Van Michelangelo wordt gezegd dat in zijn schilderingen 

veel tekenkunst is terug te vinden, terwijl Titiaan en andere Venetiaanse schilders vooral 

coloristen zijn. In zijn algemeenheid zal dit kloppen, en inderdaad zien we in dit schilderij 

prachtige kleurtonen die Adam en Eva tot mensen van vlees en bloed maken. Eva trekt de 

aandacht naar zich toe doordat het grootste deel van haar lichaam in het volle licht staat. 

Toch zie ik in dit schilderij ook zeker een onderliggend tekentalent. Zo is er niet veel 

verbeeldingskracht voor nodig om je voor te stellen dat Titiaan voor deze Adam een sterk 

gelijkende voorstudie had gemaakt met houtskool. De blauwige achtergrond (water of een 

berg?) detoneert naar mijn smaak ietwat. Fraai is het gebaar waarmee Eva de vrucht 



aanpakt, met toegewijde blik. Ook Adam kijkt afwachtend omhoog en raakt Eva lichtjes aan, 

als wil hij haar tegelijkertijd waarschuwen en beschermen.  

Van het schilderij is in 1629 een kopie gemaakt door Peter Paul Rubens.  

 

10. Cornelis Cornelisz. van Haarlem 

De zondeval 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Olieverf op doek 

273 x 220 cm 

1592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornelis van Haarlem was één van de belangrijkste maniëristische schilders in Nederland en 

wordt gezien als een belangrijke voorloper van Frans Hals. Zijn Zondeval is een schilderij van 

enorme afmetingen met een levensgrote Adam en Eva. Het doet zeer barokachtig aan door 

de theatrale bewegingen, de sterke contrasten en de berekende dieptewerking. Adam en 

Eva lopen er bij als operazangers; ze zouden spontaan in een duet kunnen uitbarsten. 

Evenals bij Titiaan heeft de slang hier het bovenlijf van een jongetje. Hij reikt Eva een 

(tweede) vrucht aan maar zij pakt die nog niet aan. In haar rechterhand heeft zij namelijk 

ook al een exemplaar, en ze lijkt te willen wachten totdat Adam daar eerst van heeft 

gegeten. Zo sleept zij hem mee in het kwaad.  

Links op de achtergrond zien we God in de vorm van een wolk terwijl hij Adam en Eva de 

Boom aanwijst waarvan zij niet mogen eten. Eigenlijk was het in de late Renaissance al niet 



meer gebruikelijk om op deze manier verschillende episoden van een verhaal op één doek 

samen te brengen. Maar het verhoogt wel het dramatische effect. 
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