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Het schilderij in het 
Rijksmuseum is iets groter dan 
het schilderij in de klas. 

Toen Jan Asselijn voor zijn 
doek stond, zag dat er 
ongeveer zo uit! 

Jan Asselijn aan het werk



De zwaan fladdert wild met 
zijn vleugels. Losgeraakte 
veertjes vliegen in het rond. 
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Jan Asselijn schilderde dit 
schilderij tussen 1650 en 
1652. Het is dus al meer dan 
370 jaar oud. 

Jan was toen ongeveer 40 
jaar.



Zie je hoe de tong van de 
zwaan uit zijn bek komt? Wie 
ooit een woedende zwaan 
heeft gezien, weet wat voor 
geluid daarbij hoort. Een 
luid gesis als waarschuwing: 
wegweessssen!

In 1850 bestonden 
fotocamera’s, You-Tubefilmpjes  
en Google Afbeeldingen 
nog niet. Jan Asselijn móét 
de zwaan op zijn schilderij 
dus urenlang, in het echt en 
van heel dichtbij bestudeerd 
hebben om te weten hoe een 
bedreigde zwaan er precies 
uitziet.  

Sterker nog: het kan niet 
anders of hij heeft de zwaan 
regelmatig boos gemaakt om 
te zien hoe het dier reageerde. 
En dat is natuurlijk behoorlijk 
gevaarlijk! 
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Sommige details zijn door Jan 
extra zorgvuldig geschilderd, 
zoals de zwemvliezen van de 
zwaan en de waterdruppels 
erop. 
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Experts zijn het erover 
eens: Jan heeft niet alleen 
de boze zwaan, maar ook 
de zwanenkeutels goed 
bestudeerd. Anders had 
hij ze nooit zó echt kunnen 
schilderen. 
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Jan heeft de zwaan zo 
geschilderd dat het dier, 
als je voor het schilderij 
staat, hoog boven je 
uit torent. Dat maakt 
de boze zwaan nóg 
indrukwekkender en zelfs 
een beetje angstaanjagend. 
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Hoe echt de zwaan ook geschilderd is, Jan heeft ook wat ‘vergissinkjes’ gemaakt in zijn 
schilderij. De oranje wolk hierboven kan in werkelijkheid niet zo laag hangen. Bovendien 
krijgen wolken alleen zo’n oranje kleur bij zonsopgang of zonsondergang. Maar het licht dat 
op de zwaan valt, is veel te fel voor die tijd van de dag. 

De vraag is of Jan zich daarin echt vergist heeft of dat hij het expres heeft gedaan. Bijvoorbeeld 
omdat de oranje wolken gewoon nét iets mooier pasten bij de andere kleuren in het schilderij. 
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De zwaneneieren zijn ook 
iets te rond geschilderd. 

Vond Jan de eieren niet 
zo belangrijk? Heeft hij ze 
niet bestudeerd? Of had 
de opdrachtgever geen 
geduld meer en moest Jan 
het schilderij snel afronden? 



Vraag je je af waarom de 
zwaan zo boos is? 

Het antwoord komt 
aangezwommen uit deze 
donkere hoek... 
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Deze woorden zijn pas 
lang na de dood van Jan 
Asselijn op het schilderij 
geschreven. 

Maar waarom? En wat 
betekent het? 

Het is het verhaal van 
Raadspensionaris Johan 
de Witt. 
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Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Om het verhaal van Johan de Witt te 
begrijpen, moeten we even terug naar 
Nederland in de Gouden Eeuw.

Nederland zag er toen heel anders uit dan 
nu. Het land bestond uit zeven provincies 
die met elkaar samenwerkten. Tot 1588 was 
de Spaanse Koning de allerhoogste baas, 
maar toen hij werd verslagen, werden de 
zeven provincies zélf de baas. Ze noemden 
hun land: Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Een republiek is een land waar 
niet een koning of koningin, maar de burgers 
zélf de regels bepalen.

Provincie Holland
Uit al die zeven provincies mochten een paar 
belangrijke mannen (vrouwen hadden toen 
nog niet veel te vertellen...) meepraten over 
belangrijke beslissingen voor het land. Maar 
de provincie Holland was het grootst en het 
rijkst. Daardoor was hun stem veel belangrijker 
dan die van de rest en zij waren dus écht de 
baas. 

De raadspensionaris en de stadhouder
In die provincie Holland waren er twee héle 
belangrijke mannen: 
• de raadspensionaris (eigenlijk wat onze 

minister-president nu is)
• de stadhouder (de hoogste baas van het 

leger. Dat was altijd iemand uit de familie 
van Oranje. Een verre voorvader van 
Koning Willem-Alexander dus.)

Alleen was er een probleempje. De 
stadhouder en de raadspensionaris waren niet 
bepaald dikke maten. 

Bekijk het verhaal van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en Johan de Witt op Schooltv. Klik hier. 

<iframe src="https://player.ntr.nl/index.php?id=WO_NTR_16139266" width="600" height="338" frameborder="0" allow="encrypted-media; geolocation" allowfullscreen=""></iframe>


Johan de Witt

In 1653 wordt Johan de Witt 
Raadspensionaris van Holland én 
Zeeland. Daarmee is hij de machtigste 
man van de republiek. 

En Johan hoeft zich niet druk te maken om een 
zeurende stadhouder met wie hij de macht 
moet delen. De vorige stadhouder, 
Willem II, is namelijk net overleden en zijn 
opvolger, zijn zoon Willem III, werd acht 
dagen later geboren. 

Even geen stadhouder
Omdat baby’s geen stadhouder kunnen zijn, 
besloten de zeven provincies dat zij het prima 
af konden zónder stadhouder. Zodra Willem III 
groot genoeg was, kon hij het weer overnemen 
en tot die tijd zouden Johan en de belangrijke 
mannen uit de zeven provincieën het land 
samen leiden.  

Samenwerken
De raadspensionaris mocht geen besluiten in 
zijn eentje nemen. Hij moest altijd goedkeuring 
krijgen van de belangrijke mannen in de 
zeven provinciën. Hij moest dus overleggen, 
samenwerken en af en toe een plan afblazen 
of iets anders teruggeven om zijn zin te krijgen. 
Johan vond dat niet erg, omdat hij dit de 
eerlijkste manier vond om een land te besturen. 
Bovendien was het de Gouden Eeuw: het ging 
fantastisch met de republiek! 

En toch ging het mis...



Rampjaar Jarenlang regeerde Johan ons land. We 
hadden geen koning, maar het geld stroomde 
binnen door de handel van de VOC en de 
kooplieden. Er werden grachtenpanden 
gebouwd en mensen hadden genoeg geld om 
zichzelf te laten schilderen. 

Ha! Zie je wel! Wij hebben geen koning of 
stadhouder nodig. Die mannen in Den Haag 
regelen het allemaal prima, dachten de 
mensen. 

Van drie kanten aangevallen
Maar dan gaat het mis. In 1672 wordt de 
republiek door drie landen tegelijkertijd 
aangevallen. Duitsland en Frankrijk komen 
over land, Groot-Brittannië over zee. Johan 
heeft flink wat geld gestoken in het leger op 
zee, maar niét in het leger aan land. 
Frankrijk verovert grote delen van de republiek.

Stadhouder Willem III
Veel Nederlanders geven Johan de schuld van 
de nederlaag. Ze willen hun stadhouder terug! 
Willem III is inmiddels 22 jaar en Johan besluit 
de mensen hun zin te geven. Hij benoemt 
Willem III als stadhouder. Maar voor veel 
mensen is dat niet genoeg. Ze willen dat Johan 
opstapt en dat de Oranjes de baas worden. 

Twee kampen
En zo wordt het land verdeeld in twee 
kampen: de mensen die Johan steunen, 
de ‘staatsgezinden’ en de mensen die 
voor stadhouder Willem III waren: de 
‘oranjegezinden’. Woedende mensen vliegen 
elkaar continu in de haren. Van de zorgeloze 
Gouden Eeuw is weinig meer over. En het 
wordt nog erger... 



Let op! 
Het volgende schilderij is best heftig!



De dood van Johan 
& Cornelis
Op 20 augustus 1672 bezoekt Johan zijn 
broer Cornelis in de gevangenis in Den Haag. 
De mensen beschuldigen Cornelis ervan dat hij 
Stadhouder Willem III wil vermoorden. Cornelis 
ontkent, maar wordt toch gevangen genomen. 
Terwijl buiten een enorme groep woedende 
mensen staan te schreeuwen, mag Johan zijn broer 
op komen halen uit de Gevangenenpoort in Den 
Haag. 

Valstrik
Waarschijnlijk is het een valstrik, want als Johan 
binnen is, stormt de woedende groep naar binnen. 
De schutters, die Johan en zijn broer moeten 
beschermen, grijpen niet in. 

Vermoord
De mensen sleuren Johan en Cornelis naar buiten. 
De broers worden geslagen, gestoken, getrapt 
en gebeten en uiteindelijk vermoord. De broers 
worden uitgekleed en ondersteboven opgehangen. 
De aanvallers snijden zelfs lichaamsdelen af, die 
ze later weer doorverkopen! 

Een tong en een vinger zijn later gevonden en 
bewaard gebleven. 
Die liggen nu in het Haags Historisch Museum! 

Het brein?
En Willem III? Die heeft de daders van deze 
gruwelijke moorden nooit gestraft. Of hij wist wat 
er ging gebeuren of het zelfs heeft bedacht, is nooit 
bekend geworden.
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Maar niet iedereen vond 
dat Johan iets fout had 
gedaan. Veel mensen 
vonden hem een goede 
leider van het land. Net 
als de mysterieuze man of 
vrouw die op het schilderij 
van Jan Asselijn schreef. 

Toen die naar het schilderij 
keek, moest hij of zij 
waarschijnlijk denken 
aan Johan de Witt (de 
raadpensionaris). Johan 
was als een zwaan die zijn 
eieren (Holland) probeerde 
te beschermen tegen een 
gemene hond (de vijand). 
En hij (of zij) pakte een 
pen... 
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Een pelikaan en ander gevogelte bij een 
waterbassin, bekend als ‘Het drijvend veertje’, 
Melchior d’Hondecoeter, ca. 1680
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De menagerie, 
Melchior d’Hondecoeter, ca. 1690
(te zien in het Rijksmuseum, Amsterdam)

V
oo

rb
ee

ld
 v

a
n

 s
ch

il
d
er

ij
en

 m
et

 d
ie

r
en

Melchior d’Hondecoeter schilderde 
het liefst vogels. Maar op dit 
schilderij staan ook een paar 
doodshoofdaapjes uit Midden-
Amerika. En ook de meeste vogels 
op dit schilderij leefden niet in het 
wild in Nederland. 

Chique mensen hadden in die 
tijd vaak exotische dieren op hun 
landgoed rondlopen. Ook Koning 
Willem III, een voorvader van 
Koning Willem Alexander, had 
veel exotische dieren. Dit schilderij 
maakte Melchior in opdracht van  
deze koning. 

Het hing boven de deur van zijn 
kamer op Paleis Het Loo. 



Dode haan, hangend aan een spijker, 
Melchior d’Hondecoeter (waarschijnlijk), 1670
(te zien in het Mauritshuis, Den Haag)
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Het was natuurlijk veel makkelijker 
om dode dieren te schilderen. Dode 
dieren bewegen niet en zijn dus een 
perfect model. 

Schilderijen die zó echt lijken als 
deze worden ook wel ‘bedriegertjes’ 
genoemd. 



De stier, Paulus Potter, 1647
(te zien in Het Mauritshuis, Den Haag)
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Dit is een van de beroemdste 
schilderijen in Het Mauritshuis. 
En de stier is niet eens echt. 

Kijk maar, de stier is veel te groot om 
echt te zijn. HIj is bijna net zo groot 
als de boer ernaast. Zulke grote 
stieren bestaan niet. 

Maar er is meer dat niet klopt. 
Paulus Potter schilderde de hoorns 
van een 2 jaar oude stier, de tanden 
van een 4 jaar oude stier en de 
billen van een jong kalf. 

Hij bestudeerde dus meerdere 
stieren, allemaal van een andere 
leeftijd, om dit dier te schilderen. 
Maar maakt dat het schilderij minder 
mooi? Jij mag het zeggen. 



Twee koeien van achteren gezien, 
Paulus Potter, 1650
(te zien in het Rijksmuseum, Amsterdam)
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Het puttertje, Carel Fabritius, 1654 
(te zien in het Mauritshuis, Den Haag)
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Doe de sleutelchallange door het Rijksmuseum

Zin in een speurtocht? 

Ga naar 
www.rijksmuseum.nl/nl/
ontdek-meesterwerken 

of scan de QR-code hiernaast.

Wie weet kom je de Bedreigde 
Zwaan van Jan Asselijn ook 
wel tegen! 



Extra informatie, voorbeeldopdrachten en leuke weetjes 
zijn te vinden in de geprinte lesbrief

Oude Meesters in de Klas is onderdeel van 
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