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Inleiding

Een kromgebogen, kreupele oude man die zwaar op een tweetal krukken leunt. Aan zijn schouders
twee vleugels, een kaal hoofd en een lange baard die naar beneden hangt. Aan zijn voeten staat een
zandloper.1 Dit is een typische weergave van de personificatie Vader Tijd zoals deze in gebruik raakte
in de illustraties van de Trionfo del Tempo, één uit een serie van zes Triomfen geschreven door de
Italiaanse schrijver en humanist Petrarca. 2 In de weergave van deze figuur zijn zowel klassieke als
middeleeuwse elementen te zien. Het coderen van afbeeldingen die het abstracte begrip ‘tijd’
uitdrukken heeft een lange periode in beslag genomen. Sinds de oudheid hebben kunstenaars op ‘tijd’
gereageerd op een manier die zowel persoonlijk als cultureel bepaald is geweest. 3 De personificatie
Vader Tijd wordt echter pas gebruikt sinds het quattrocento, al heeft de figuur een langere
wordingsgeschiedenis waarin atributen en manieren van afbeelden worden gecombineerd en
veranderd. In de klassieke kunst wordt de tijd voorgesteld als iets vluchtigs, als een kans, in de
persoon van Kairos of als scheppende eeuwigheid in de persoon van Aion. In de middeleeuwen had de
voorstelling van Saturnus invloed op het afbeelden van de tijd en dit leidde tot negatieve associaties.
Hierdoor zou het type ‘Vader Tijd’ in de late middeleeuwen en de renaissance als vernietiger zijn
voorgesteld.
In dit werkstuk zal in het eerste hoofdstuk de ontwikkeling van de personificaties van tijd worden
beschreven zodat het inzichtelijk kan worden gemaakt waar de personificatie Vader Tijd vandaan
komt. Vervolgens zal er aandacht worden besteed aan de illustraties van de Trionfo del Tempo waarin
het type ‘Vader Tijd’ wordt uitgebeeld. Het is opvallend dat er in verschillende onderzoeken naar dit
onderwerp wordt geschreven over de ontwikkeling van deze personificatie, maar men lijkt ervan uit te
gaan dat de ontwikkeling wat vorm en vooral wat inhoud betreft tot een eindstadium komt in de
illustraties van de Trionfo del Tempo. De personificatie zou in een eerste reeks illustraties ontwikkeld
worden en later nog wel door andere kunstenaars in andere tijden worden ingezet, maar als het ware
met eenzelfde boodschap en inhoud.
Daarom is het verassend hoe Vader Tijd opduikt in allegorische, moraliserende prenten van het
zestiende-eeuwse Nederland. In een reeks prenten van Gerard de Jode, die later in dit werkstuk
uitgebreid besproken zal worden, staat de allegorische personificatie ten dienste van het uitbeelden van
de vermeende juiste tijdsbesteding en het belang van de mens die zich wijdt aan de arbeid.4 In de prent
Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd, 1563 - voor 1573 door Hieronymus Wierix5 lijkt

Afb. 1: De triomf van de tijd, toegeschreven aan Francesco Rosselli, 1480-90, gravure, 255 mm x 164 mm, The British
Museum, inv.nr.1860,0609.52
2
Cohen, 2014, pp. 121-126
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Lippincott, 1999, p. 169
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De Vries, 2005, p. 99
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Afb. 2: Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd, Hieronymus Wierix, 1563-1573, gravure, 261mm × 209mm,
Rijksmuseum, object nr. RP-P-2003-177
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de figuur Vader Tijd een vormverandering te hebben ondergaan. Dit wordt toegelicht in het vijfde
hoofdstuk. Tot slot wordt er afgewogen in hoeverre de personificatie Vader Tijd, na zijn ontstaan in de
illustraties van de Trionfo del Tempo, een ontwikkeling heeft doorlopen in de Nederlandse prentkunst
van de zestiende eeuw. Hierbij wordt met name gekeken naar prenten van Gerard de Jode, Crispijn
van de Passe naar Maarten de Vos en Johannes en Hieronymus Wierix.

Kairos, Aion en Saturnus
De ontwikkeling van de personificaties van tijd van de klassieke oudheid tot aan de late middeleeuwen in de
typen van Kairos, Aion en Saturnus

Van de specifieke combinaties van attributen die de personificatie Vader Tijd in het quattrocento
maken tot wat hij is, lijkt in de oudheid nog geen spoor te zijn. Volgens Panofsky waren er in de
oudheid twee hoofdtypen om tijd mee te verbeelden. Enerzijds waren er voorstellingen van Kairos. Dit
begrip stond voor de gunstige gelegenheid en werd uitgebeeld door de figuur Opportunitas. Deze werd
oorspronkelijk verbeeld als een naakte man in voorbijgaande beweging. Meestal was deze figuur jong.
Aan de schouders en hielen droeg de figuur vleugels. Zijn attributen waren een weegschaal en in een
latere periode één of twee wielen. Deze figuur zou zijn afgebeeld tot aan de elfde eeuw en smolt
daarna samen met de figuur van Fortuna en zou een allegorisch karakter hebben gehad.6 Maar hieraan
tegenovergesteld komt ook de oud-Perzische opvatting van tijd als Aion voor in de oudheid. Aion
betekent zoveel als ‘eeuwigheid,’ en representeert daarmee het tegenovergestelde van Kairos. 7 De
eeuwige vorm van tijd staat tegenover het vluchtige voorbijgaan van tijd. Aion wordt afgebeeld op
verschillende manieren. Deze figuur is oftewel deel van de Mithras-cultus en stelt in dat geval een
Perzische godheid voor. De Perzische Aion wordt verbeeld als een man met het hoofd van een leeuw.
Het lichaam van de man is omwikkeld door een slang en de figuur houdt een sleutel in zijn
rechterhand. De klassieke verbeelding van Aion verschilt hiervan. In dat geval hangt de opvatting van
tijd als Aion, eeuwigheid, samen met de Orphische godheid Phanes. 8 Deze figuur is volledig mens en
staat in een cirkel van tijd, die wordt gevormd door de twaalf sterrenbeelden. 9 Meestal is de figuur
gevleugeld en is zijn lichaam ook omwikkeld door een slang. Ook houdt de figuur een bliksemschicht
in zijn rechterhand.10
In geen van deze beelden zien we attributen als de zandloper, de zeis, sikkel, krukken of enig ander
blijk van ouderdom. De antieke personificaties van tijd kenmerkten zich enerzijds door snelheid en

Panofsky, 1962, p. 62-63
Panofsky, 1962, p. 63
8
Panofsky, 1962, p. 63
9
Cohen, 2014, p. 9. Phanes, Romeins reliëf, ca. 2e eeuw, Modena, Galleria Estense, su concessione del Ministero per I Beni e le
Attivià Culturali – Archivo Fotografico della SBSAE di Mondena e Reggio Emilia.
10
Lippincott, 1999, p. 171
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evenwicht, anderzijds door symbolen van universele macht en vruchtbaarheid, maar niet door
destructieve symbolen. 11

De iconografie van Kronos-Saturnus is belangrijk voor de iconografie van de tijd. Daar lijken de
meeste auteurs die schrijven over dit onderwerp het unaniem over eens te zijn.
Saturnus, als god van de tijd, kwam pas voor in de laat-Romeinse tijd. Het zou hier gaan om een
destructieve vorm van tijd zoals deze wordt beschreven in de Metamorfosen van Ovidius. Ovidius
schrijft over de tijd die de jaren verslindt, alles verwoest en eindigt met de dood.12 Hier ontstaat,
anders dan bij de figuren van Kairos en Aion, een negatieve bijklank bij het begrip tijd. Het gaat hier
niet om passerende kansen, of om de eeuwigheid, maar om verwoesting en deconstructie. In zijn
afbeeldingen draagt Saturnus een zeis bij zich. 13
Het Griekse woord voor tijd ‘chronos’ klinkt bijna hetzelfde als de naam van Kronos, Saturnus bij de
Romeinen. Deze werd als de beschermer van de landbouw afgebeeld met een sikkel en was een van de
oudste Grieks-Romeinse goden. Toen men de goden minder ging vereren werden de begrippen
chronos en kronos als het ware samengevoegd tot één betekenis. De eerste auteur die dit heeft
vastgelegd was Plutarchus. 14 Ook begonnen latere schrijvers in de vierde en vijfde eeuw n. Chr.
Kronos-Saturnus nieuwe attributen toe te schrijven, zoals de slang of draak die in zijn eigen staart
bijt.15 Een van de commentatoren op het werk van Vergilius, een vierde-eeuwse grammaticus, Servius,
schrijft dat de sikkel van Saturnus als symbool zou kunnen staan voor de manier waarop tijd door alles
heen snijdt. En de middeleeuwse mythograaf Macrobius legt uit hoe de slang eigenlijk een symbool is
voor de kringloop van het jaar en de manier waarop de tijd zichzelf verslindt. 16 Hieraan is te zien dat
attributen die later in verband zullen worden gebracht met vader tijd al in een vroeg stadium als
aanwezig zijn bij het uitbeelden van het abstracte begrip tijd, al zijn lang niet al de attributen al
aanwezig. Vleugels komen bij de Kronos-Saturnus figuur nooit voor. Evenmin zijn de krukken
aanwezig waar Vader Tijd in veel latere afbeeldingen vaak op leunt. 17

In de middeleeuwen kwam het klassieke beeld van Saturnus tijdelijk voor in de Karolingische en
midden-Byzantijnse kunst. Hierna zou de figuur niet meer voorgekomen zijn tot aan het
quattrocento.18 Saturnus werd tijdens de middeleeuwen wel vereenzelvigd met de planeet. In deze tijd
werd de karaktereigenschap van ernstig en somber aan Saturnus gekoppeld. Ook nu nog bestaat er een
melancholieke associatie, denk maar aan de spreekwoordelijke uitspraak, geboren worden onder
Panofsky, 1962, p. 62-63
Cohen, 2014, p. 33
13
Cohen, 2014, pp. 32-35
14
Panofsky, 1962, p. 64
15
Panofsky, 1962, p. 64
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Lippincott, 1999, p. 171
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Panofsky, 1962, p. 64
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Panofsky, 1962, p. 65
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Saturnus. Deze planeet werd al vroeg in verband gebracht met ouderdom en dood. En ook de Dood
wordt voorgesteld met een sikkel. 19
De eerste christelijke personificatie van de dood was die van de vierde ruiter van de Apocalyps. Later
komt de personificatie van de dood terug in meerdere vormen. Bijvoorbeeld in de vaak uitgebeelde
mythe van De drie levende en de drie doden, en in de Danse Macabre. De zeis is ook hier een vaak
voorkomend attribuut. 20In samenhang met het type van Saturnus en de personificatie van de dood die
de attributen deels overnam, zouden er negatieve associaties gekoppeld worden aan de verbeelding
van tijd. De sikkel van Saturnus, die wellicht ooit een agrarisch element in de voorstelling was
geweest, werd nu een wapen dat de verwoesting van tijd uitbeeldde. 21

In de vroegchristelijke kunst waren er weinig visuele expressies van het begrip tijd. De eerste
christelijke auteur die methodologisch tijd poogde te definiëren zou de kerkvader Augustinus zijn
geweest.22 Het gaat hierbij, en ook bij latere middeleeuwse schrijvers als Thomas van Aquino, vooral
om het theologische debat omtrent tijdelijkheid en eeuwigheid. 23 Tijd zou volgens Cohen, emeritus
hoogleraar van de Universiteit van Tel Aviv en auteur van meerdere boeken met iconografische
onderwerpen, gezien zijn als iets relatiefs, iets dat afhankelijk was van het cyclische ritme van de
natuur. In de 13e eeuw werd er voor het eerst een klok afgebeeld in de christelijke iconografie. Deze
werd afgebeeld in een geïllumineerd manuscript, de Bible Moralisée. 24
De uitbeelding van tijd in de middeleeuwen blijft samenhang vertonen met de uitbeelding van de
dood. Denk hierbij ook aan memento mori en de vanitas symboliek. Maar directe personificaties van
tijd zijn tijdelijk niet aanwezig in de beeldende kunst. Hier komt verandering in tijdens het
quattrocento.

Vader Tijd en de Trionfo del Tempo
De ontwikkeling van het type Vader Tijd in de illustraties van de Trionfo del tempo

In de late middeleeuwen ontstond de afbeelding van Vader Tijd. De hoofdzakelijke aanleiding hiertoe
lijken de triomfen van Petrarca. Deze teksten zijn geschreven tussen 1340 en 1370. Vader Tijd was
een nieuwe visuele allegorie die werd ontwikkeld door illustratoren van de Trionfo del Tempo.25 Een

Panofsky, 1962, p. 66
Cohen, 2014, pp. 79-86
21
Cohen, 2014, p. 35
22
Cohen, 2014, p. 43
23
Cohen, 2014, p. 47
24
Cohen, 2014, p. 51
25
Cohen, 2014, p. 117
19
20
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eerste reeks manuscripten, allemaal geproduceerd in Florence tussen 1440 en 1450, laten de eerste
visuele interpretatie van het thema zien. 26
Toen de illustratoren van Petrarca’s Trionfi hun afbeeldingen creëerden waren zij vrij om de tijd zelf
vorm te geven. Petrarca beschreef de personificatie van de tijd namelijk niet letterlijk in zijn
geschriften. Volgens Panofsky is de tijd zoals Petrarca deze beschrijft een verdelger. Daarom zouden
de illustratoren delen van de beeltenis van Saturnus hebben overgenomen. Dit zou de oorsprong
worden van de personificatie Vader Tijd: een half klassiek en half middeleeuws figuur. 27 Ook werd de
tijd geassocieerd met de personificatie van de dood in de vijftiende eeuw. De karakteristieke zandloper
en soms ook de vleugels worden als atributen tussen de twee figuren uitgewisseld. 28 Weliswaar deed
de zandloper als attribuut pas zijn intrede tegen 1450.29 Maar er bestaat discussie over de herkomst van
de figuur. Volgens Cohen waren de illustratoren niet beïnvloed door de beschrijving van Petrarca van
tijd als een vernietiger. Ook stelt zij dat de illustratoren niet letterlijk beelden uit de tekst over hebben
genomen. Het hoofdzakelijke thema van de illustraties, de personificatie van tijd, is namelijk niet
zodanig beschreven door Petrarca. In zijn schrijven komt de afgebeelde oude man die kromgebogen op
zijn krukken steunt niet voor. Volgens Cohen combineren de illustratoren het verbeelden van tijd als
oorzaak en gevolg in de persoon van Kairos en het middeleeuwse verbeelden van tijd. Dit zou
bijvoorbeeld te zien zijn aan de wereldbol die Vader Tijd vaak bij zich draagt in deze illustraties.30 De
publicatie van Cohen is de meeste recente publicatie over dit onderwerp, en tot op heden ook de enige
publicatie die de klassieke studie van Panofsky op dit punt tegenspreekt. De Trionfo del Tempo waarin
Petrarca slechts lijkt te schrijven over zijn beleving van tijd, en hierbij moet worden genoteerd dat hij
de befaamde tekst pas schreef tegen het einde van zijn leven, gaat vooral over thema’s als
sterfelijkheid, het voorbijgaan van faam, glorie en jeugd.31

Panofsky gaat er in zijn studie van uit dat de illustraties van de Trionfo del Tempo tijd portretteren als
de destructieve kracht die Petrarca beschrijft. Dat Vader Tijd soms naakt wordt afgebeeld en dat zijn
attribuut een zeis of een sikkel is kan volgens Panofsky worden herleid naar de afbeeldingen van
Kronos-Saturnus. De evolutie van het type Vader Tijd zou het vermengen van middeleeuwse en
klassieke elementen in een figuur aantonen. Ook zou het een iconografische ontwikkeling laten zien.
Pas in de renaissance trad de figuur van de tijd als verdelger op. Daarvoor kenden de personificaties
als Kairos of Aion geen destructieve betekenis. Vader Tijd heeft deze negatieve betekenis volgens

Cohen, 2014, p. 121
Panofsky, 1962, p. 69
28
Panofsky, 1962, p. 70
29
Cohen, 2014, p. 126
30
Cohen, 2014, p.126
31
Petrarca / Campbell (red.), 2006, pp. 395-399
26
27
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Panofsky ontleend aan de figuur van Saturnus.32 Cohen stelt dat geen van de aannames van Panofsky
correct zijn, met name omdat er geen bewijs voor is. Volgens Cohen kan het niet bewezen worden dat
de personificatie Vader Tijd is afgeleid van Saturnus.33 Volgens haar komt de personificatie juist voort
uit middeleeuwse tijdssymboliek. Tijd zou de plaats van God hebben ingenomen in de allegorie. De
globe en de armillairsfeer die met regelmaat vast worden gehouden door Vader Tijd zouden symbolen
zijn voor de kosmische controle van de tijd. Het kan volgens Cohen worden gezien als de archaïsche
symboliek van de cosmocrator. De globe was eerder al gebruikt voor het afbeelden van Apollo en
Christus. De armillairsfeer was eerder voornamelijk gebruikt als een attribuut van wetenschap en
astronomie. We kunnen de illustraties van de Trionfo del Tempo volgens Cohen daarom interpreteren
als een eindstadium van een ontwikkeling die eeuwen eerder al begonnen was, in de kathedraalscholen
van de twaalfde eeuw waar tijd werd getransformeerd van een dimensie van een theocentrische
kosmische structuur naar een afbeelding van tijd als één enkele kosmische kracht. 34 Deze theorie
vormt de belangrijkste tegenstelling tussen de studie van Cohen en de studie van Panofsky.

De attributen als de klok en de zandloper zijn nieuw als symbolische voorstellingen waarmee tijd
wordt gerepresenteerd. Er wordt verondersteld dat, gedurende de late middeleeuwen, het bezit van
persoonlijke tijdsvoorwerpen groeide onder de eveneens groeiende middenklasse. Maar ook voor de
stedelijke samenleving en economie werd tijd steeds belangrijker. 35 Volgens Quinones was het
ervaren van tijd op een snellere manier typisch voor de renaissance. Hij noemt tijd zelfs een
ontdekking van de renaissance. In de middeleeuwen was er al een groeiende behoefte aan regulering
door middel van tijd. In de dertiende eeuw deed de eerste mechanische klok zijn intrede. 36 Dit
verklaart wellicht de attributen waar Vader Tijd mee wordt gepresenteerd.
De vraag of er in de renaissance daadwerkelijk een verandering was in de conceptie van het begrip tijd
ligt aan de grondslag van het onderzoek van Cohen. De verandering in het denken over tijd zou
zichtbaar zijn in de literatuur van de proto-renaissance, namelijk in het werk van Dante en Petrarca.37
Cohen stelt dat tijd in de renaissance geen nieuwe ontdekking was ten opzichte van de middeleeuwen.
Al met al bestaat er duidelijk geen consensus in de literatuur over de precieze herkomst van de figuur
Vader Tijd.
In de eerste reeks illustraties van de Trionfo del Tempo zijn er, volgens Cohen, weldegelijk bepaalde
zaken geïnspireerd op de geïllustreerde tekst. Zo staat de personificatie van tijd keer op keer op een
wagen. In de eerste strofen van de Trionfo del Tempo wordt er beschreven hoe de zon op een

Panofsky, 1962, p. 77
Cohen, 2014, p.127
34
Cohen, 2014, pp. 133-134
35
Lippincott, 1999, p. 174
36
Quinones, 1972, pp. 3-5
37
Cohen, 2014, p. 115
32
33
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zegewagen naar de aarde trekt.38 Volgens Cohen zou de wagen waarop Vader Tijd in de illustraties
wordt gepresenteerd hiervan afgeleid zijn. 39 Vader Tijd is in deze reeks Florentijnse illustraties
voorgesteld als een oude man met vleugels, leunend op één of twee krukken, staand op de genoemde
wagen die wordt voortgetrokken door twee herten. Meestal is de personificatie kaal weergegeven en
draagt hij simpele kledij. In sommigen van de illustraties draagt Vader Tijd een globe of een
armillairsfeer bij zich. Deze eerste illustraties, allemaal geproduceerd voor 1450, zouden bepalend
blijven voor de latere iconografische voorstelling van de Trionfo del Tempo.40 Hoewel Panofsky stelt
dat Vader Tijd meestal naakt wordt weergegeven is dit als we kijken naar de illustraties niet het geval.
Ook de attributen als de zeis of de sikkel zijn in deze eerste illustraties nog niet aanwezig. 41 Deze
attributen zullen pas later aan de figuur gekoppeld worden. Attributen als de vleugels en één of twee
krukken lijken echter altijd aanwezig te zijn bij de personificatie. 42
Waarschijnlijk is een vijfde deel van de Trionfi manuscripten vervaardigd tussen 1450 en 1460. Het
gaat hier om een nieuwe reeks illustraties waarin bepaalde modificaties optreden ten opzichte van
eerdere afbeeldingen van Vader Tijd. De attributen als de globe en de armillairsfeer maken plaats voor
objecten die een relatie hebben met de menselijke ervaring van tijd, zoals de zandloper.43
Waarschijnlijk is de zandloper kort na zijn verschijning in de illustraties van de Trionfo del Tempo
ook een attribuut geworden van de personificatie van de dood. De associatie van tijd met sterfelijkheid
zou een belangrijk motief worden in de kunst van de renaissance. 44 In weer latere illustraties van
dezelfde tekst zouden ook middeleeuwse symbolen voor de tijd, zoals de zon en de maan, meer voor
gaan komen. Ook de sterrenbeelden, die in de klassieke oudheid al werden ingezet bij voorstellingen
van Aion, worden opnieuw gebruikt. 45 Er is opnieuw plaats voor verschillende klassieke attributen.
Zelfs de zeis en de draak die in zijn eigen staart bijt komen terug in de illustraties. 46 Hoe later de
illustraties werden gemaakt, hoe meer men toevoegde aan de voorstelling. Vader Tijd werd steeds
vader afgebeeld in een landschap waarin de verwelking van planten zichtbaar was, eveneens als kale
heuvels en bomen zonder bladeren aan de takken.47 De context rondom de figuur kreeg als het ware
een steeds grotere rol betreffende de boodschap die moest worden uitgedragen. Vooral tijdens de
zestiende eeuw was de uitbeelding van het verval van de natuur en soms ook van door de mens
gemaakte gebouwen, afgebeeld als ruïnes, een terugkerend thema in de illustraties. Dit was ook de tijd
waarin Italiaanse manuscripten met illustraties van de Trionfi zeldzaam werden. Onderzoekers lijken

Petrarca / Campbell (red.), 2006, p. 395
Cohen, 2014, p. 121
40
Cohen, 2014, p. 122-126
41
Cohen, 2014, p. 127
42
Cohen, 2014, p. 131
43
Cohen, 2014, p. 134-135
44
Cohen, 2014, p. 137
45
Cohen, 2014, p. 138
46
Cohen, 2014, p. 156-157
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Cohen, 2014, p. 158-159
38
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het er unaniem over eens te zijn dat Vader Tijd, op dit eindpunt in de Italiaanse illustratietraditie,
wordt afgebeeld als een verwoester. Het is een personificatie geworden die uitbeeldt hoe de tijd
voorbij vliegt.48 Echter, op dit punt in de ontwikkeling ontdekten Franse en Vlaamse illustratoren de
teksten juist. Aldus verspreidde het thema zich. Zowel in illustraties van de teksten, als bijvoorbeeld in
wandtapijten met dezelfde thematiek werd de personificatie Vader Tijd afgebeeld.49 Uiteindelijk kwam
het thema zo ook in Nederland terecht. 50

Vader Tijd in de prenten serie ‘Reeks van vier allegorieën op de tijd’ door Gerard de Jode
Christelijk gedachtegoed en morele deugden

In de Nederlanden werden er al vroeg profane prenten geproduceerd. Naar deze prenten wordt
doorgaans verwezen met de benaming ‘genre prenten’. Dergelijke prenten kwamen bijna gelijktijdig
op met religieuze prenten, niet lang na 1450.51 Binnen deze prentproductie vallen ook prenten met
moraliserende allegorieën als onderwerp. Deze allegorieën werden soms gebaseerd op mythologische
voorstellingen.52 Allegorische scenes waren zeer populair binnen de Nederlandse prentkunst van de
zestiende eeuw.53 Met een allegorie wordt een abstract gegeven of begrip uitgedrukt, doorgaans in de
vorm van een personificatie. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als: de seizoenen of de planeten,
maar ook aan tijd. De betekenis van dit soort prenten werd duidelijk gemaakt door de opgedrukte titel
en of andere inscripties. Deze teksten werden geschreven in het Latijn. Moralistische allegorieën
hadden als seculiere voorstellingen een belangrijke plaats naast de religieuze prenten. Ook figuren uit
de klassieke mythologie werden in de prentkunst verbeeld. 54
Tijdens de middeleeuwen was er geen complete breuk met de klassieke oudheid. De klassieke
concepten hadden door geleefd in de literatuur, filosofie, wetenschap en de kunsten. Soms werden
klassieke motieven echter wel uitgebeeld in een middeleeuwse beeldtaal. Klassieke thema’s werden
dan uitgebeeld door niet-klassieke figuren. Tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw kregen de
klassieke concepten vorm in een herstelde klassieke beeldtaal in Italië. In de mythen die in de
middeleeuwen bekend waren gebleven dienden de klassieke goden als allegorieën. Klassieke
mythologie werd geaccepteerd door de Kerk. Ook was de Kerk voorstander van moraliserende
interpretaties van mythologie voor didactische doeleinden. 55
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Al vanaf de twaalfde eeuw waren, voornamelijk religieuze allegorische voorstellingen, populair.
Daarom konden in de zestiende en zeventiende eeuw mythologische voorstellingen gemakkelijk
integreren.56

In het humanistische klimaat van de zestiende eeuw was men gewend aan beeldende metaforen. Het
publiek voor deze prenten bestond uit personen uit de bovenlaag van de maatschappij die onderwijs
hadden genoten. De voorstellingen, die vandaag de dag soms complex aandoen, zouden voor hen
gemakkelijk te begrijpen zijn geweest. 57 De serie prenten die door het Rijksmuseum wordt aangeduid
als: ‘Reeks van vier allegorieën op de tijd,’ door Gerard de Jode valt binnen het beschreven
spectrum.58 Deze serie, bestaande uit een viertal prenten, werd in 1991 aangekocht door het
Rijksprentenkabinet Amsterdam. De Jode was een oorspronkelijk uit Nijmegen afkomstige graveur en
uitgever. Ten tijde dat de prenten gemaakt werden, rond 1570, was De Jode werkzaam in Antwerpen.59
Het onderwerp van deze allegorische prenten is het gebruik en misbruik van tijd. In al de vier prenten
staat de personificatie Tempus, oftewel Vader Tijd, centraal in de compositie. Rondom de
personificatie spelen zich verschillende scenes af die het juiste gebruik van tijd en de consequenties
van onjuist tijdgebruik duidelijk maken aan de beschouwer. Het interessante hieraan is dat, hoewel we
hier nog steeds te maken lijken te hebben met de personificatie die ontwikkeld is door de illustratoren
dat de Trionfo del Tempo, de personificatie een ander doel dient, een andere boodschap uitdraagt en
zelfs van vorm veranderd is. Hierover volgt later meer. Allereest zal de context en de betekenis van de
prenten uiteengezet worden zodat de personificatie beter geplaatst kan worden.
In de eerste twee prenten van de serie wordt het nuttige, juiste gebruik van de tijd verbeeld in
samenhang met de menselijke arbeid en de Werken van Barmhartigheid. Uitgebeeld in allerlei taken
die als goed worden gezien, zoals kerkbezoek, onderwijs en ijverige arbeid. De laatste twee prenten
tonen het onjuiste gebruik van de tijd in de vorm van vertier, overspel, slapen en andere bezigheden
die niet nuttig worden geacht. 60 In deze twee prenten wordt ook getoond dat enkel de duivel profiteert
van het onjuist besteden van de tijd die men kan benutten tijdens het leven. 61 De boodschap van de
prenten past zowel bij het christelijke als bij het humanistische gedachtegoed. Daarnaast sluit het
onderwerp aan bij de groeiende populariteit van het motief arbeid en vlijt in de tweede helft van de
zestiende eeuw.62 Binnen dit thema werd arbeid geprezen en luiheid veroordeeld. Visuele
uitbeeldingen van dit thema zijn vooral te vinden geweest in de Noordelijke en Zuidelijke
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Nederlanden, zowel in de vorm van allegorieën als in de vorm van personificaties. Buiten de
Nederlanden komen dergelijke afbeeldingen zelden voor. 63
In de vier prenten van de Jode is Vader Tijd de centrale figuur. In de eerste prent wordt de
personificatie omringd door representaties van verschillende beroepen. Aan de beroepen die worden
uitgevoerd kunnen we zien dat de prenten zijn gemaakt voor een stedelijk publiek. 64 Vader Tijd houdt
zijn arm uitgestrekt in een wijzende houding naar de werkende mensen om hem heen. Er lijkt sprake te
zijn van een zeker importantie perspectief. Vader Tijd is grofweg tweemaal zo groot als de
mensfiguren die hem omringen. 65 Onder zijn leiding is er een smid aan het werk, een herder zorgt voor
zijn schapen, er is een bakker, een winkelier, vrouwen zijn aan het spinnen en helemaal op de
achtergrond van de prent zijn figuren te zien die het land bewerken.66 Het Latijnse onderschrift maakt
duidelijk dat tijd gebruikt moet worden om te werken voor de provisie van materialistische
benodigdheden. Dankzij dit handwerk genieten steden van rijkdom en verkrijgen koninkrijken glorie. 67
De tweede prent staat, zoals beschreven, in het teken van de Werken van Barmhartigheid. Recht boven
Vader Tijd is een Christusfiguur te zien in de hemel en op de voorgrond zien we verschillende
uitbeeldingen van christelijke naastenliefde. Linksonder is bijvoorbeeld een schoolmeester te zien die
iets uitlegt aan zijn leerlingen. Ook zien we mensen bidden in een kerk en, nogmaals, werken op het
land.68 De Latijnse inscriptie vertelt dat de prent gaat over naastenliefde.69 Daarnaast impliceert de
afbeelding dat men, door tijd juist te gebruiken en de zorgen voor zijn medemens, in de hemel komt.
Er is immers in de afbeelding een directe connectie tussen Vader Tijd en Christus.
De derde prent heeft luiheid als onderwerp. In tegenstelling tot de eerste twee prenten leunt Vader Tijd
hier op een kruk. De personificatie kijkt neer op een groep slapende mensen. Zij zijn arbeiders, maar
hun gereedschappen liggen onaangeraakt naast hen. Aan de voeten van Vader Tijd staat een duivel.70
Deze figuur strooit zaden en laat op deze manier zien dat ledigheid hem al de ruimte biedt om zijn
invloed uit te oefenen. 71 Op de achtergrond zijn drinkende figuren te zien, een gevecht, spellen en er is
zelfs een man te zien die de slaapkamer van een vrouw binnenklimt. De tekst maakt duidelijk dat het
verkwisten van tijd men duurt komt te staan als men voor God geroepen wordt. Slechts degenen die
een deugdzaam leven leiden zullen verlossing vinden.
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Op de laatste prent gebeurt iets bijzonders. Vader Tijd wordt niet één, maar twee keer afgebeeld. Over
het algeheel portretteert de prent het loze tijdverbruik van de hogere maatschappelijke klasse. Mensen
maken muziek en eten en drinken, maar het wordt direct duidelijk gemaakt dat dit gemakzuchtige
tijdgebruik niet zonder gevolgen is. Op de voorgrond vallen twee mannelijke figuren in het vuur van
de hel. Te midden van dit alles staat, net als bij de andere prenten, Vader Tijd. Aan de linkerkant van
de prent vliegt een tweede Vader Tijd weg van een sterfbed. Deze vliegende Vader Tijd wordt hier
gecombineerd met de personificatie van de dood die met een zeis in zijn hand over de stervende man
staat gebogen.72 Deze opvallende combinatie zal later in deze scriptie nogmaals aanbod komen. De
inscriptie beschrijft dat voorbijgegane tijd niet terug kan worden gehaald en dat men de tijd die er is
goed moet besteden om mee te mogen delen in de hemelse rijkdom. 73 Al met al heeft de prenten serie
een duidelijke boodschap. Iedereen moet werken en zijn tijd juist besteden om te voorzien in
levensbehoeften, te zorgen voor zijn naasten en uiteindelijk in de hemel te komen.
In betekenis alleen al heeft de allegorische personificatie Vader Tijd, sinds zijn ontstaan in de
illustraties van de Trionfo del Tempo, hier een ontwikkeling doorgemaakt. Waar deze ontwikkeling
precies is begonnen en wie de eerste is geweest die de personificatie als het ware loskoppelde van zijn
eerste allegorische afbeeldingen is nog de vraag. Echter, het is duidelijk dat de personificatie Vader
Tijd, in de beschreven prenten serie los is komen te staan van zijn oorspronkelijke allegorische
betekenis. Het lijkt nu een op zichzelf staande personificatie te zijn die letterlijk tijd representeert. Bij
de oorsprong van Vader Tijd hebben we te maken met een verwoester. Een personificatie met een
deconstructieve betekenis. Daar lijkt in de prenten van De Jode geen sprake van te zijn. Vader Tijd is
hier gekoppeld aan christelijk gedachtegoed en het denken over arbeid en ijver in het zestiende-eeuwse
Nederland. Daarmee verlaat de personificatie, mijns inziens, zijn rol als een verwoester die in de
literatuur als hoofdzakelijke rol beschreven wordt. Onder andere door Cohen wordt er wel geschreven
over de transformatie in vorm die de personificatie doorloopt, maar niet over de verandering in
boodschap.74 In de prenten van De Jode lijkt Vader Tijd leiding te geven aan de mensen om hem heen.
Door de connectie die in de tweede prent uit de serie wordt gemaakt tussen Vader Tijd, de Werken van
Barmhartigheid en Christus in de hemel, wordt dit gegeven versterkt. 75 In de eerste prent uit de serie
lijkt Vader Tijd leiding te geven aan de bedrijvige mensen om hem heen. 76 Zijn wijzende houding naar
de hem omringende figuren beeld dit uit. In de laatste twee prenten uit de serie is Vader Tijd niet
zozeer verwoestend, maar wel waarschuwend. De personificatie kijkt neer op de figuren om hem heen,
neemt niet langer een wijzende houding aan, maar leunt op een kruk. Een attribuut dat in de eerste
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twee prenten niet aanwezig is. Vooral door de besproken inscripties wordt de waarschuwende rol van
de personificatie aangegeven. De prenten zelf hebben immers een waarschuwende boodschap. Men
moet zijn tijd nuttig en juist gebruiken, anders eindigt men niet in de hemel, maar in de hel. Vader Tijd
wordt ten dienste van deze boodschap afgebeeld.
Aldus, het is duidelijk dat we te maken hebben met een verandering betreffende het doel waarmee de
personificatie is ingezet sinds de illustraties in het quattrocento, en eveneens de boodschap die de
figuur uitdraagt is een andere. In ieder geval in deze vier prenten. Hiernaast is ook de vorm van de
personificatie een verandering ondergaan. In de illustraties van de Trionfo del Tempo is Vader Tijd
een kreupele oude man. Hij moet leunen op krukken om zich staande te houden, de vleugels op zijn
rug zijn vrij klein en zijn lichaam is gekenmerkt door ouderdom.77 In de Nederlandse prentkunst krijgt
Vader Tijd een meer actief uiterlijk. Zijn krukken worden soms verwijderd uit de voorstelling en hij
krijgt een gespierd uiterlijk. 78 Dit is precies wat er gebeurt in de prenten van De Jode. Vader Tijd heeft
een musculaire gestalte die, mede door zijn kledij, klassiek aandoet. De personificatie draagt een
gewaad dat in al de vier voorstellingen om zijn lichaam heen is gedrapeerd. Zijn houding vertoont,
zeker in de laatste twee prenten, een lichte contrapost. Daarnaast hangen zijn vleugels niet langer klein
op zijn rug, maar zijn ze groot en in al de vier prenten fier uitgestrekt aan weerszijden van het lichaam
van Vader Tijd. Enkel de lange baard, waar de vroegste personificaties in de illustraties van de Trionfo
ook al mee werden uitgebeeld, lijkt behouden te zijn.
In de laatste prent gebeurt er nog iets noemenswaardigs in de combinatie van de personificatie van tijd
en de personificatie van de dood. De zeis, die van oudsher een attribuut was dat oorspronkelijk aan de
personificatie van tijd wordt toegeschreven, is nu in handen van de personificatie van de dood.79
Hieraan zien we dat dit attribuut inderdaad tussen de twee personificaties wordt uitgewisseld. Ook in
de Nederlandse prentkunst.

Vader Tijd in de prenten serie ‘Gebruik en misbruik van tijd’ door Crispijn van de Passe naar
Maerten de Vos
Werkethiek en humanisme

Een prenten serie die in verschillende literaire bronnen in samenhang wordt genoemd met de serie van
Gerard de Jode is de prenten serie ‘Gebruik en misbruik van tijd’ door Crispijn van de Passe naar
Maerten de Vos. Deze serie bestaat eveneens uit een viertal prenten waarin Vader Tijd wordt
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gecombineerd met andere personificaties. Er zijn subtiele verschillen in de weergave van Vader Tijd
als we deze weergave vergelijken met de wijze waarop Gerard de Jode de personificatie vormgaf,
maar de boodschap is vergelijkbaar. Dit is enkel al te zien aan de titel van de serie. Het gaat nogmaals
om het juiste gebruik van de tijd, maar hier in samenhang met het humanistische gedachtegoed over
werkethiek. Het humanistische gedachtegoed kwam in de vijftiende eeuw over vanuit Italië. Arbeid
werd in dit gedachtegoed in verband gebracht met deugden en geluk. Personificaties van ijver en
luiheid werden vaak tegenover elkaar gesteld afgebeeld. 80 Deze ideeën zullen ook in Nederland een
bepaalde impact hebben gehad. Zeker bij de boven en middenklasse van de maatschappij. In de
zestiende eeuw werd arbeid niet enkel een manier om welvaart te verkrijgen maar een beroep werd
ook iets waarmee men zich onderscheidde van een ander.81 Het begrip ‘tijd’ werd gelijkgesteld met
geld. In tegenstelling tot de prenten van De Jode gaat het in deze serie niet om de religieuze aspecten
van arbeid, maar om het om het succes van het individu dat wordt bereikt door middel van arbeid. In
de Nederlanden werden meerdere prenten geproduceerd waarin werd uitgebeeld dat het juiste gebruik
van tijd niet enkel resulteert in een plaats in de hemel, maar ook leidt tot economische welvaart en
materiële voorspoed.82 De beloning die men bij het juiste gebruik van tijd in het vooruitzicht wordt
gesteld is verschilt in de prenten van De Passe naar De Vos, van de prenten door De Jode.
Op de eerste prent uit de serie Landschap met Vader Tijd en personificatie van Vlijt en
Arbeidzaamheid, door Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1589 - 1611 staat Vader Tijd
afgebeeld naast de personificatie van ijver. 83 Op de achtergrond zijn twee soorten van arbeid
zichtbaar. Arbeid in de vorm van wetenschap en handarbeid. 84 Het is opvallend dat Vader Tijd niet
alleen zijn vertrouwde attributen in zijn handen houdt, maar ook een kleinere zandloper op zijn hoofd
draagt. In al de vier prenten draagt de personificatie deze zandloper als een soort hoofddeksel. De
inscriptie onder de prent maakt duidelijk dat dat men tijd juist moet benutten om er profijt van te
kunnen hebben.85 Wat de boodschap betreft is deze inscriptie vergelijkbaar met de inscriptie bij de
eerste prent uit de serie van De Jode. Alleen gaat het hier om de materiële beloning die arbeid men
schenkt, niet de immateriële goddelijke beloning.
In de tweede prent uit de serie, Landschap met Vader Tijd en personificatie van Geluk en Rijkdom,86
wordt het resultaat van ijverige arbeid verbeeld. De personificatie van rijkdom en geluk en Vader Tijd
staan tezamen afgebeeld.87 De vrouwelijke personificatie van rijkdom en geluk houdt een hoorn van
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overvloed vast die is gevuld met vruchten en een hoorn van overvloed die is gevuld met sieraden.
Links op de achtergrond is er een koning zichtbaar die recht spreekt en rechts zit een gezin aan tafel.
Verschillende bedelaars vragen om een aalmoes. 88 In de inscriptie wordt, aan de hand van de
personificatie van rijkdom en geluk, beschreven dat tijd niet verkwist moet worden en dat men kan
genieten van wat hem toekomt door het juiste gebruik van tijd. 89
De twee daaropvolgende prenten laten, net als de bij de prenten serie van Gerard de Jode, de gevolgen
zien van het onjuiste gebruik van tijd.90 Alleen hier zijn geen duivels uitgebeeld en geen beelden van
de hel. Hier gaat het om aardse consequenties, zoals armoede. De derde prent, Landschap met Vader
Tijd en personificatie van Onachtzaamheid en Passiviteit, toont een vliegende Vader Tijd met de
karakteristieke zeis in zijn handen. De vrouwelijke personificatie van onachtzaamheid en passiviteit
ligt op zachte kussens. 91 Ze strekt haar arm uit naar het gewaad van Vader Tijd. Naast haar ligt een
omgevallen kruik. De inhoud stroomt over de grond. Aan de linkerkant op de voorgrond liggen
garenklossen en een omgevallen weefgetouw. Op de achtergrond zijn mensen aan het drinken en
vechten.92 De inscriptie is waarschuwend van aard. Als men niet oppast en maar doet wat hij wil,
dansen, drinken en het spelen van spellen, eindigt men zonder geld langs de kant van de weg.93
In de laatste prent van de serie, Landschap met Vader Tijd en personificatie van Ellende en Armoede,94
lijkt de verwoestende kant van de personificatie Vader Tijd samen te worden gevoegd met het
humanistische gedachtegoed. Vader Tijd staat met zijn zeis opgeheven over de personificatie van
ellende en armoede heen gebogen. Deze personificatie, gehuld in lompen en zittend op een
mesthoop,95 houdt haar handen gevouwen en kijkt in smekende houding op naar Vader Tijd. Op de
voorgrond ligt een kapot spinnenwiel en gebroken stukken servies. Deze attributen staan symbool voor
armoede. Links op de achtergrond is een arme familie in een schuur te zien en rechts in de voorstelling
wordt een losbandige vrouw uit de kerk gezet. 96 Nog verder op de achtergrond van de prent staat een
dorp in brand. De inscriptie is geschreven vanuit het perspectief van de personificatie van ellende en
armoede. Er wordt beschreven hoe slecht zij gebruik heeft gemaakt van haar tijd, haar spinnenwiel en
andere bezittingen zijn gebroken en ze heeft nog slechts lompen als kleding, huizen storten in, al de
gilde leden moeten langs de wegen slapen en ronddwalen als bedelaars.97 Het is een beschrijving van
volledig materieel ongeluk. De consequentie van tijd die niet productief is gebruikt. Armoede wordt
dus geportretteerd als een gevolg van tijdsverspilling. En in de eerdere prenten uit deze serie wordt
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men aangezet tot vlijt door welvaart en geluk in het vooruitzicht te stellen. Dit is een concept dat botst
met het traditionele theologische gedachtegoed dat nog zeer aanwezig was in de zestiende eeuw en
duidelijk voortkomt uit de humanistische zienswijze.98
Wellicht moet erbij stil gestaan worden dat deze prenten van Crispijn de Passe naar Maerten de Vos
later zijn gemaakt dat de prenten van Gerard de Jode. Tot aan het midden van de zestiende eeuw
beeldde men arbeid vooral uit in relatie tot de zondeval. Het was immers een taak die God de mens
had opgelegd. De beloning voor het leiden kwam in de hemel. Naarmate de besproken eeuw tot een
einde kwam werd arbeid steeds vaker afgebeeld in een seculiere context. 99 Vader Tijd speelt in
sommigen van deze prenten rondom het thema arbeid een karakteristieke rol. Enerzijds is hij de
personificatie van tijd, zonder negatieve connotaties. Zoals we dit zien bij de eerste drie prenten uit
deze serie. Anderzijds blijft de verwoestende kant van deze personificatie, waarmee hij immers werd
ontwikkeld in de illustraties van de Trionfo del Tempo, aanwezig. Dit wordt vooral zichtbaar in de
laatst besproken prent waarin Vader Tijd met zijn zeis op het punt staat om de personificatie van
armoede te raken met zijn wapen.100 Wat de verschijningsvorm van Vader Tijd betreft, het is
opvallend dat zijn uiterlijk nog klassieker is vormgegeven dan in de prenten van De Jode. De
personificatie draagt dezelfde kledij: een gedrapeerde doek. Maar is een stuk jonger en meer musculair
afgebeeld dan in de vorige prenten serie. Hij komt hier niet over als de oude man die hij in zijn
oorspronkelijke vorm was. De krukken die hij in de prenten van De Jode nog tweemaal bij zich droeg
zijn in deze prenten reeks niet aanwezig. Wat dat betreft wordt het duidelijk dat de vorm waarin Vader
Tijd in Nederland wordt weergegeven vrij ambivalent lijkt te zijn. Dit komt verder aan de orde in het
volgende hoofdstuk waarin er verder wordt ingegaan op het verwoestende aspect van de personificatie
dat ook in de Nederlandse prentkunst die losstaat van werkethiek aanwezig is.

Vader Tijd in enkele prenten van Johannes en Hieronymus Wierix
Meer vormwisselingen en betekenissen

Johannes Wierix (1549-c. 1620) en zijn broers Hiëronymus (1553-1619) en Antonius II (1555/591604), waren prentkunstenaars. Hun prenten zijn tezamen gepubliceerd. Chronologisch zijn zij te
plaatsen tussen de tijd van Bruegel en de tijd van Rubens. In hun eigen tijd waren de prenten van de
gebroeders Wierix populair bij verzamelaars. Alle drie de broers zijn waarschijnlijk in de leer geweest
bij een goudsmid. De stijl waarin zij later als prentmakers gingen werken doet denken aan het werk
van Albrecht Dürer en Lucas van Leyden. Zij werkten onder andere voor uitgevers in Antwerpen,
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maar ook voor buitenlandse uitgeverijen. 101 Hun werk zou vallen onder de zogenaamde Dürerrenaissance. De esthetische conventies in het werk van de gebroeders Wierix komen overeen met de
conventies waarmee het werk van Dürer is opgebouwd. 102 In het uitgebreide oeuvre komen ook
verschillende prenten voor waar Vader Tijd op afgebeeld staat. Hieruit zijn voor deze scriptie drie
verschillende prenten geselecteerd. Deze prenten zijn gekozen omdat Vader Tijd er drie maal op een
andere manier op wordt afgebeeld. De vorm is hierbij in samenhang met de betekenis.
De drie prenten die besproken zullen worden zijn: Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd,
1563 - voor 1573 door Hieronymus Wierix,103 Paar bedreigd door Vader Tijd en de Dood, 1563 –
voor 1619, eveneens door Hieronymus Wierix 104 en Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne, 1577,
door Johannes Wierix, naar Hans Vredeman de Vries. 105
Het is opvallend dat Vader Tijd in al de drie de prenten wordt gecombineerd met de Dood. Waar de
personificatie zijn rol als een verwoester achtergelaten leek te hebben in de prenten van Gerard de
Jode, is zijn oorspronkelijke rol in de prenten van Johannes en Hieronymus Wierix weer vol op aan de
orde. De drie gekozen prenten zullen allereerst kort worden beschreven alvorens de voorstellingen
verder te analyseren.
De eerstgenoemde prent Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd, door Hieronymus
Wierix, is een prent waarin meerdere personificaties worden gecombineerd. Centraal in de voorstelling
staat de vrouwelijke weergave van geduld: Patientia. Zij zit op de personificatie van de nijd en de
dood. Naast haar is Vader Tijd geplaatst. Hij is weergegeven als een oude man met bokkenpoten, in
zijn ene hand een zeis en in de andere een zandloper. Het is opvallend dat hij geen vleugels heeft. In
de wolken boven de voorstelling zweeft een putto en op de achtergrond wordt een man aangevallen,
voor een stad die in brand staat. 106 De inscriptie van deze prent gaat voornamelijk over de
personificatie van geduld. Al zijn de tijden wreed, toch volhard het geduld. Geduld ondergaat al wat
onmetelijk triest is.107 De inscriptie maakt de prent vrij moraliserend. De personificatie Vader Tijd is
hier deel van de symbolen van slechtheid die de personificatie van geduld moet overkomen.
De tweede prent, Paar bedreigd door Vader Tijd en de Dood, ook door Hieronymus Wierix, geeft een
weergave van Vader Tijd die meer doet denken aan de prenten van De Jode en De Passe naar De Vos.
Vader Tijd wordt weergegeven als een musculaire man. Zijn vleugels groot en uitgestrekt, enkel een
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gedrapeerde doek dient als kledij. In zijn rechterhand houdt de personificatie een zeis, in zijn
linkerhand een spiegel die hij een jonge vrouw voorhoudt. Zij en een gedeeltelijk ontklede man
omhelzen elkaar voor een grot. De man wijst naar het spiegelbeeld van de vrouw. Achter hen, bij de
ingang van de grot, staat de Dood. Deze is weergegeven als een skelet, met eveneens een gedrapeerde
doek als kledingstuk. 108 In de inscriptie wordt beschreven dat de tijd, en de zonde, het lichaam doen
verslappen.109
De derde prent, Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne, door Johannes Wierix naar Hans
Vredeman de Vries, is deel van een zesdelige serie prenten over de zes leeftijden van de mens. In het
midden van deze prent zit een erg oude man in een nis. Boven op de nis, die eruitziet als een ruïne, zit
Vader Tijd. Deze Vader Tijd is eveneens zeer oud. Hij heeft een lange baard en uitgespreide vleugels.
In zijn handen houdt hij een zeis en een zandloper. Naast de nis staat de personificatie van de dood.
Deze personificatie heeft, net als Vader Tijd, een zandloper en een zeis in zijn handen. Over het
landschap zijn verschillende ruïnes en brokstukken van bouwwerken verspreid. 110 De inscriptie
benadrukt de thematiek van sterfelijkheid. Er wordt beschreven dat al wat bestaat, oftewel door God of
door de natuur, sterfelijk is. Al wat beetje bij beetje groeit, vervalt ook weer als zodanig. De tijd heeft
een fatale uitwerking en maakt dat het leven verwisselt met de dood.111

Dat Vader Tijd in verband wordt gebracht met de personificatie van de dood was al bekend bij
Panofsky. Al in de Italiaanse kunst van de vijftiende eeuw begonnen voorstellingen van de Dood
karakteristieke elementen aan voostellingen van Vader Tijd te ontlenen. Zoals beschreven gaat het
hierbij in eerste instantie om het uitwisselen van attributen. De zandloper, de zeis en soms zelfs de
vleugels worden tussen de twee personificaties uitgewisseld. Ook wordt Vader Tijd soms voorgesteld
als degene die de Dood van slachtoffers voorziet. Soms wordt Vader Tijd dan afgebeeld te midden van
ruïnes.112 Dit is wat er lijkt te gebeuren in de laatstgenoemde prent, vervaardigd door Johannes Wierix.
Daar houdt Vader Tijd de zandloper boven zijn hoofd. Het lijkt haast een waarschuwend gebaar te
zijn. Als we het hebben over Vader Tijd in zijn verwoestende staat is dit het ultieme voorbeeld. Mijns
inziens komt die lading in deze prent zelfs meer tot uitdrukking dan in de eerder besproken illustraties
van de Trionfi. Het verval van de natuur en ruïnes in het landschap waren in zestiende-eeuwse Trionfiillustraties al een terugkerend thema. 113 Uit de inscriptie en de titel van de prent kan worden
opgemaakt dat het onderwerp van de prent de laatste levensfase van de mens betreft die eindigt met de
dood. Het gaat duidelijk om sterfelijkheid. Dit thema wordt doorgetrokken in het landschap dat drie
108
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centrale figuren omringt. De oude man in de nis, Vader Tijd en de Dood worden omringt door ruïnes,
maar dat is niet het enige. De voorstelling overtreft de Trionfo illustraties betreft de uitbeelding van de
verwoestende kracht van de tijd. Het landschap is niet alleen bezaaid met brokstukken van zuilen en
vernielde, klassiek aandoende, architectuur. Het staat ook in brand. Op de achtergrond van de
voorstelling gaat een van de ruïnes in vlammen op. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er gebroken
klassieke torso beelden verspreid liggen. Maar bij een tweede blik wordt het zichtbaar dat er tussen
deze torso’s ook menselijke lichamen afgebeeld zijn.114 Door al de connotaties die deze prent heeft
met de dood doet de voorstelling denken aan de vanitas symboliek. Vanitas symbolen worden gezien
als een visuele uitdrukking van het bewustzijn dat de tijd die de mens ter beschikking staat eindig is.115
Maar dit is niet de enige van de drie genoemde Wierix prenten die samenhang vertoont met vanitas
symboliek. Ook in de prent Paar bedreigd door Vader Tijd en de Dood,116 komt dergelijke thematiek
tot uitdrukking. Het element dat deze thematiek aanduidt is de spiegel die Vader Tijd in deze prent in
zijn hand houdt. Vader Tijd en de Dood staan tegenover elkaar. Het jonge paar is tussen hen in
gepositioneerd. Het gezicht van Vader Tijd is zo gedraaid dat de beschouwer van de prent slechts de
achterkant kan zien, maar de andere drie figuren staren duidelijk richting de spiegel. Zelfs de lege
oogkassen van de Dood zijn daarop gericht. In de spiegel zien we de jonge vrouw, maar de boodschap
die Vader Tijd met de spiegel vertolkt is duidelijk. Zij zal niet altijd jong blijven. Dat deze specifieke
uitdrukking van vanitas symboliek al enkele decennia voordat deze prent werd gemaakt vaker
voorkwam zien we aan een schilderij door Jan Sander van Hemessen, een Antwerpse schilder. De titel
van het schilderij is Vanitas.117 Deze titel benadrukt als het ware het onderwerp van de voorstelling.
Het schilderij was oorspronkelijk deel van een tweeluik. Er staat een gevleugelde figuur op afgebeeld,
de vleugels zelf zijn een indicatie voor het passeren van tijd, en de figuur houdt een spiegel vast. In de
spiegel is de reflectie van een schedel te zien. Oorspronkelijk was de spiegel gericht op de
geportretteerde figuur in het nu missende paneel van het tweeluik. De spiegel is in dit werk een
instrument dat de sterfelijkheid van de geportretteerde benadrukt. 118 In de besproken prent van
Hieronymus Wierix heeft de spiegel dezelfde functie: een confrontatie met sterfelijkheid. Al is het
interessant dat hier de spiegel wordt voorgehouden door Vader Tijd. Daardoor kan er gesteld worden
dat de spiegel in deze prent niet enkel sterfelijkheid benadrukt, maar ook het verlopen van de tijd.
Deels hebben de twee tot nu besproken Wierix prenten dus een overeenkomstig onderwerp, namelijk
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sterfelijkheid. Al wordt dit in de prent Paar bedreigd door Vader Tijd en de Dood,119 op een minder
letterlijke manier verbeeld dan in Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne.120 Het landschap is bij
deze prent niet bezaaid met ruïnes en lichamen. Het is zelfs idyllisch te noemen. De uiterlijke
verschijningsvorm van Vader Tijd is aanmerkelijk minder agressief en meer klassiek aandoend van
aard. Al heeft hij wel een zeis in zijn hand. Bij beide prenten wordt Vader Tijd in een context geplaatst
die teruggebracht kan worden tot de illustraties van de Trionfo del Tempo. Tijd wordt gepresenteerd
als een verwoestende kracht die de jeugd doet vergaan.
Bij de andere geselecteerde Wierix prent Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd,121 is
Vader Tijd binnen een andere context geplaatst dan in de twee besproken prenten. De personificatie is
hier deel van een voorstelling waarin verschillende personificaties met elkaar worden gecombineerd.
In het zestiende-eeuwse Nederland kwamen dergelijke prenten, waarin personificaties werden
gecombineerd, vaker voor. Zeker van de Wierix familie zijn meerdere prenten met enigszins
vergelijkbare voorstellingen bewaard gebleven. 122 Wat in vergelijking met de andere aangehaalde
prenten direct opvalt zijn de bokkenpoten van Vader Tijd.123 Dit is geen klassieke manier van
weergeven en grijp niet terug op de illustraties van de Trionfo del Tempo. Volgens Cohen kwam deze
manier van het weergeven van deze personificatie vaker voor in de Nederlanden en zijn de
bokkenpoten afgeleid van de manier waarop de duivel wordt weergegeven in de renaissance.124 Er kan
daarom gesteld worden dat Vader Tijd hier is afgebeeld op een wijze die het ‘verwoestende’ aspect
van de personificatie in de voorgaande prenten zelfs nog overtreft. In deze voorstelling is Vader Tijd
monsterachtig geworden.

Conclusie
Tot in hoeverre heeft de personificatie Vader Tijd, na haar ontstaan in de illustraties van de Trionfo del Tempo,
een ontwikkeling doorlopen in de Nederlandse prentkunst van de zestiende eeuw?

Vader Tijd, zoals de personificatie wordt verbeeld in de illustraties van de Trionfo del Tempo, is een
oude man. Gebaseerd op de tekst van Petrarca die voornamelijk gaat over verloren faam, eindigheid
van het leven en de jeugd. Kortom het lijkt een destructieve versie van het schrijven en denken over
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tijd die wordt verbeeld. Deze negatieve verbeelding was destijds nieuw te noemen. Zoals in het eerste
hoofdstuk van dit werkstuk uiteen is gezet, voor het quattrocento hadden personificaties van tijd
vooral positieve connotaties. Attributen die later met de personificatie van tijd geïdentificeerd zullen
gaan worden zijn bij klassieke voorstellingen van Aion en Kairos nog niet aanwezig. Zij staan vooral
voor snelheid, evenwicht, universele macht en vruchtbaarheid.125 De negatieve bijklank van de
verbeelding van tijd ontstond in de iconografie rondom Kronos-Saturnus. Hierbij deed ook de zeis als
attribuut zijn intrede. 126
In de middeleeuwen vertoonde de uitbeelding van tijd samenhang met de uitbeelding van de dood.
Deze samenhang zien we niet terug in de eerste illustraties van de Trionfo del Tempo, maar is zeker
weer aan de orde in de Nederlandse prentkunst van de zestiende eeuw.
De precieze herkomst van Vader Tijd zoals deze wordt weergegeven in de genoemde illustraties wordt
door verschillende auteurs bevraagd. Volgens Panofsky is Vader Tijd een half klassiek en half
middeleeuws figuur en werden de illustratoren van de Trionfo del Tempo beïnvloed door de
beschrijving van tijd als een vernietiger door Petrarca. 127 Over het algemeen wordt deze informatie
door latere auteurs die hebben geschreven over dit onderwerp overgenomen. Slechts een recent
onderzoek als dat van Cohen zet vraagtekens bij de klassieke studie van Panofsky. Volgens haar
hebben de illustratoren eerder gekeken naar de vormgeving van Kairos en het middeleeuwse
verbeelden van tijd. Ook zouden zij niet beïnvloed zijn geweest door de Trionfo del Tempo. 128 Dit
toont aan dat er geen volledige consensus is over de precieze herkomst van de personificatie Vader
Tijd. Echter, door het onderzoek van Cohen en door naar de Florentijnse illustraties te kijken is het
wel zichtbaar hoe de personificatie er in het quattrocento uitzag. Vader Tijd wordt daar voorgesteld als
een oude man met vleugels die over het algemeen slap op zijn rug hangen. Hij leunt op één of twee
krukken en staat op een wagen die wordt getrokken door twee herten. Meestal is de personificatie kaal
weergegeven, met een lange baard en simpele kledij. Attributen als de zeis of de sikkel zijn in de
eerste reeks illustraties, geproduceerd in Florence tussen 1440 en 1450, nog niet aanwezig. Deze
zullen pas volgen in latere illustraties van dezelfde tekst. Ook de zandloper deed pas vanaf 1450 zijn
intrede.129 Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het ontstaan van de personificatie, maar er lijkt
nauwelijks onderzocht te zijn wat er gebeurde na het ontstaan van Vader Tijd. Over het algemeen lijkt
men ervan uit te gaan dat de ontwikkeling wat vorm, en vooral inhoud betreft, Vader Tijd blijft zoals
hij is in de illustraties van de Trionfo del Tempo. Vooral zijn typische beschrijving als een verwoester,
een deconstructieve personificatie, wordt herhaald.
In de Nederlandse prentkunst van de zestiende eeuw is te zien dat Vader Tijd los komt te staan van
zijn oorspronkelijke allegorische context en in een nieuwe context wordt geplaats met een nieuwe
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betekenis. Vorm en inhoud veranderen beide. Zij het op een wijze die vrij arbitrair lijkt te zijn. Vader
Tijd wordt hier verbeeld in genre prenten met moraliserende allegorieën als onderwerp. Een voorbeeld
hiervan is de prenten serie ‘Reeks van vier allegorieën op de tijd,’ door Gerard de Jode. In deze
prenten is Vader Tijd gekoppeld aan christelijk gedachtegoed en het denken over arbeid en ijver in het
zestiende-eeuwse Nederland. In slechts twee van deze vier prenten leunt Vader Tijd op een kruk. De
vleugels op zijn rug zijn groot en uitgestrekt. Ook krijgt hij een meer actief musculair uiterlijk. Er is
een doek om zijn lichaam gedrapeerd en in de laatste twee prenten uit de serie vertoont zijn houding
een lichte contrapost. Dit draagt bij aan het meer klassiek aandoende karakter van de personificatie in
deze prentenreeks. In de laatste van de vier prenten die tot deze serie behoren wordt Vader Tijd in een
en dezelfde prent gecombineerd met de personificatie van de dood.130
Niet alleen in de reeks van De Jode, maar ook in de prenten serie ‘Gebruik en misbruik van tijd,’ door
Crispijn van de Passe naar Maerten de Vos, wordt Vader Tijd uitgebeeld in relatie tot arbeid. Prenten
rondom het thema werkethiek waren populair in het zestiende-eeuwse Nederland. Deze prenten zijn
iets later gemaakt dat de prenten van De Jode en Vader Tijd lijkt hier als het ware in overtreffende trap
te zijn uitgebeeld. Zijn verschijning is nog meer actief, nog meer musculair, nog minder de oude man
die hij eens was in de illustraties van de Trionfo del Tempo. Ook houdt Vader Tijd in deze prenten
serie, in tegenstelling tot bij de reeks van De Jode, zijn karakteristieke zeis in zijn handen en draagt hij
voortdurend een zandloper bij zich op zijn hoofd. Maar gelijktijdig keert de inhoudelijke boodschap
van verwoesting en deconstructie terug in de laatste prent van de serie, Landschap met Vader Tijd en
personificatie van Ellende en Armoede.131 Waarin Vader Tijd zijn zeis heft tegen de personificatie van
ellende en armoede. Ook in de prenten van Johannes en Hieronymus Wierix wordt de negatieve kant
van de personificatie getoond. In de drie verschillende, op zichzelf staande prenten, die in het vijfde
hoofdstuk van deze scriptie beschreven zijn, wordt Vader Tijd gecombineerd met de Dood en vanitas
symboliek. Het interessantste is hoe de vorm van Vader Tijd veranderd in de drie prenten. In de prent
Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd, door Hieronymus Wierix, 132 is Vader Tijd
weergegeven met bokkenpoten. Dit zou afgeleid zijn van de manier waarop de duivel wordt
afgebeeld.133 Zijn vleugels zijn in deze prent verdwenen. In de prent Paar bedreigd door Vader Tijd en
de Dood,134 houdt Vader Tijd een spiegel vast. Deze houdt hij de afgebeelde vrouw voor om haar te
confronteren met haar eigen sterfelijkheid. Deze boodschap doet denken aan de tekst van Petrarca
waar in de tijd ook een brenger is van ouderdom. Verder komt de uiterlijke verschijning van Vader
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Tijd hier het meest overeen met de prenten van De Jode en De Passe naar De Vos. Deze zelfde
boodschap wordt ook uitgedragen in de prent Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne,135 waarin
Vader Tijd tezamen met de personificatie van de dood letterlijk wordt getoond als degene die
ouderdom brengt en de eindigheid van het leven benadrukt.
Hieruit kan opgemaakt worden dat Vader Tijd in de Nederlandse prentkunst van de zestiende eeuw
vele vormen had. Letterlijk en figuurlijk. De inhoudelijke betekenis van de personificatie is wisselend.
Vader Tijd wordt zowel afgebeeld in moraliserende allegorische genre prenten die onderwerpen
hebben met betrekking tot werkethiek. Maar ook in prenten waarin personificaties worden
gecombineerd, en het onderwerp vooral betrekking heeft op vanitas en verwoesting, zoals bij de
Wierix prenten. Om vast te stellen of Vader Tijd buiten de prenten over werkethiek altijd een
negatieve boodschap overdraagt zou een uitgebreider onderzoek nodig zijn. Echter, door enkel de
aangehaalde prenten te beschouwen, is het duidelijk dat de personificatie in de Nederlandse prentkunst
van de zestiende eeuw zeker een ontwikkeling doormaakt. Helemaal omdat prenten met arbeid en
werkethiek als onderwerp buiten Nederland nauwelijks voorkwamen 136 en het aannemelijk is dat
Vader Tijd dus ook niet in andere gebieden binnen eenzelfde context is afgebeeld. Aldus het is
duidelijk dat de personificatie na zijn ontstaan in de illustraties van de Trionfo del Tempo
ontwikkeling heeft doorgemaakt. En, losstaand van de eerste Trionfi-illustraties, aan de andere kant is
het frappant dat bepaalde attributen zoals de zeis, die al sinds de oudheid met personificaties van tijd
worden geassocieerd, ook terugkeren bij Vader Tijd in de Nederlandse prentkunst. Bepaalde aspecten
van de vorm van Vader Tijd lijken voortdurend aan verandering onderhevig te zijn geweest,
afhankelijk van de context. Dit is zichtbaar door de vergelijking tussen de prenten van De Jode en de
Wierix prenten. Terwijl zekere attributen als de zeis, de zandloper en de vleugels vrij constant worden
ingezet, maar ook hierop bestaan uitzonderingen. Zoals zichtbaar is in de prent Geduld triomfeert over
de Tijd, de Dood en de Nijd.137 Kortom de ontwikkeling van Vader Tijd in de Nederlandse zestiendeeeuwse prentkunst is veranderlijk en context afhankelijk. De personificatie is zeker niet altijd
gekenmerkt door verwoesting, zoals verschillende aangehaalde studies beweren, maar wordt juist
gekenmerkt door het wisselen van inhoud en boodschap.

Afb. 12: Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne, Johannes Wierix, naar Hans Vredeman de Vries, 1577, gravure, 209 mm
x 272 mm, Rijksmuseum, object nr. RP-P-1939-329
136
Veldman, 2006, p. 171
137
Afb. 2: Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd, 1563-1573, gravure, 261mm × 209mm, Rijksmuseum, object nr.
RP-P-2003-177
135
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