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Stad en Maagd 
 

Inleiding 

 

Tijdens de presentatie van het Choëphore-schaalmodel in de Torenhal van de Grote Kerk in Dordrecht 

bemerkte ik in gesprekken met bezoekers dat niet iedereen vertrouwd is met het begrip ‘stedenmaagd’. 

Met name bij de buitenlandse toeristen die de tentoonstelling bezochten was het begrip onbekend. Toen 

ik in woordenboeken zocht naar een accurate vertaling in het Duits, Engels en Frans bleek dat het woord 

‘stedenmaagd’ in deze talen niet bestond. Stadtjungfrau bijvoorbeeld is geen gangbaar Duits, en town 

maiden of city virgin staan ook niet in de Engelse Van Dale. Evenmin is vierge de la ville of pucelle de 

la ville een gangbare uitdrukking in het Frans. Als deze uitdrukkingen al gebruikt worden, dan is dat 

vaak ter aanduiding van het Nederlandse ‘Stedenmaagd’, of er wordt – bij vierge de la ville – iets anders 

bedoeld (n.l. de als patrones met de stad verbonden Maagd Maria). 

Het maakte mij nieuwsgierig: waar komt dat onlosmakelijk aan de personificatie van de Nederlandse en 

Vlaamse stad verbonden maagdelijkheidsconcept vandaan? En waarom worden de allegorische voor-

stellingen van Europese steden buiten de Lage Landen aangeduid met termen als personification, alle-

gory en dergelijke? Dat die verpersoonlijkingen overal, dus ook buiten de Nederlanden, zonder uitzon-

dering vrouwelijk zijn, dat vermoedde ik al wel. 

Alsof het onderwerp al in de lucht hing, verscheen dit jaar bij de Walburgpers De Nederlandse Maagd 

/ Een ontdekkingsreis naar de bron van een nationaal symbool van Lina van der Wolde. De schrijver is 

directeur van Museum Atlas van Stolk in Rotterdam. De Atlas van Stolk is een verzameling van bijna 

250.000 prenten, tekeningen en kaarten over de Nederlandse geschiedenis. Deze gedigitaliseerde col-

lectie bood de auteur een basis voor haar onderzoek naar de oorsprong en de diverse verschijningsvor-

men van de Nederlandse Maagd. 

Van der Wolde toont in haar boek aan dat de beeldontwikkeling van de Nederlandse Maagd begint ten 

tijde van de opstand van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer Philips II in 1566 (de Beelden-

storm). En wel bij de Dordtse stedenmaagd, die overigens tot 1618 de ‘Hollandse Maagd’ genoemd 

werd. Deze maagd, zoals afgebeeld in een reliëf aan de Dordtse Groothoofdspoort, heeft een iconogra-

fische verwantschap met twee laatmiddeleeuwse topoi: De Dame met de Eenhoorn en Maria in de be-

sloten tuin: de hortus conclusus. (Daarover later meer.)  

Vanuit de Hollandse Maagd ontwikkelt zich parallel aan de culturele en politieke geschiedenis van Ne-

derland een drietal typen: achtereenvolgens het Pallas Athena-type (periode van de verlichting), de Vrij-

heidsmaagd (periode van de revoluties) en – met de kroning van Wilhelmina als omslagpunt – heel 

verrassend: het kaasmeisje (bijvoorbeeld in het affiche van Opland tegen nieuwe kernwapens in Europa 

uit 1984).   

De lezing en het bekijken van dit aantrekkelijke kijk- en leesboek riep als vanzelf de vraag op: en hoe 

zit het nu met het zusje van de Nederlandse Maagd, de Stedenmaagd?  

Om die vraag te kunnen beantwoorden, ‘leende’ ik de methodiek die Van der Wolde gebruikte voor 

haar boek. Dus: eerst inventariseren, dan rubriceren (chronologie, type, medium) en daarna proberen te 

komen tot enige duiding.    

Toevallig had ik kort geleden, gezeten achter mijn laptop i.v.m. een vooronderzoek voor mijn volgende 

beeld, al gebladerd door diverse laatmiddeleeuwse manuscripten die, dankzij de zoekfuncties van data-

banken van beroemde bibliotheekcollecties overal ter wereld, zomaar voor iedereen toegankelijk ge-

worden zijn. 

Het inventariseren is een tijdrovende, maar spannende en bijna verslavende bezigheid. Op mijn virtuele 

reis door Nederland en daarbuiten wandelde ik door steden, bezocht ik bibliotheken, kerken en musea, 

bekeek ik penningen- en prentencollecties en betrad ik de deftige woonhuizen van de aristocratie. Te-

gelijkertijd was dit een reis door de geschiedenis, en een bewustwording van typologische fluctuaties en 

constanten. En het was – meer dan ik verwachtte – een confrontatie met de vergankelijkheid der dingen 

en met mijn gevoeligheid daarvoor: dingen, gebouwen, beelden die met aandacht en liefde gemaakt zijn 

mogen niet gesloopt worden, het uitgummen van de (lees: onze) geschiedenis bij voorbeeld ter wille 

van de ‘vooruitgang’ is in laatste instantie een verraad aan onszelf. Dynamiek is belangrijk en ook nood-

zakelijk, maar aarzeling en reflectie zijn onmisbare grootheden bij het in goede banen leiden van deze 

dynamiek, opdat zij niet verwordt tot een ongeleid projectiel. 
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Nicolaes Berchem: Allegorie op de uitbreiding van Amsterdam (detail), ca 1663, Amsterdam Museum. De plattegrond van 

Amsterdam die de stedenmaagd vasthoudt is gemaakt door Daniël Stalpaert in 1662-’63. Links Abundantia met de hoorn des 

overvloeds, in het midden de Vrede met een olijftak en rechts de Waarheid met een zandloper en een appel. 

 

 

Een kalverliefde voor de geboortestad 

 

Allereerst: waarom boeit mij de in de geschiedenis steeds terugkerende combinatie van stad en vrouw? 

In een recent interview-met-publiek in de nieuwe Centrale Bibliotheek van mijn geboortestad Deventer 

vroeg gespreksleider Rob Smolders mij naar mijn verhouding tot die stad.1 Ik vertelde toen van mijn 

verhuizing als achtjarig jongetje met het gezin van een buitenwijk, de Zwolsewegbuurt, naar het centrum 

van de oude binnenstad, nog geen honderd meter van de plaats van het gesprek. 

Vanaf dat moment tot aan mijn middelbare schooltijd heb ik met uitgebreide wandelingen, al dan niet 

samen met mijn jongere broertje, de Deventer binnenstad verkend. Het gaf mij de sensatie van een 

avontuurlijke ontdekkingsreis, alles was nieuw, vreemd en aantrekkelijk! Die verkenningen te voet wa-

ren de bron van mijn interesse in geschiedenis – Huizinga’s ‘historische sensatie’ – en van mijn groei-

ende trots op mijn geboortestad. Een stad die ontstond in een diep verleden, twaalf eeuwen terug in de 

tijd, stadsrechten omstreeks 1025! Ik hield van die wandelingen weg uit de benauwende midden-
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standshectiek van het ouderlijk huis aan de Graven, ik hield van het warme rood van de kloostermoppen 

en van hun licht-moerassige geur. Nauwkeurig tekende ik de stadsplattegrond na en bracht alle histori-

sche gebouwen in kaart. Steeds beter leerde ik de stad kennen, ik was er thuis en was niet alleen trots 

op haar, ik hield van haar! Dat was in een levensfase waarin ik zo verlegen was dat ik nauwelijks de 

leuke meisjes in mijn klas van de Wilhelminaschool durfde aan te kijken. In het interview met Smolders 

hoorde ik mijzelf voor het eerst het woord ‘kalverliefde’ gebruiken ter definiëring van mijn gevoel voor 

de stad. En dan geplaatst op een voetstuk zoals Charlotte Mutsaerts dat deed in haar boek Rachels rokje 

(1994), waarin ze de hevige, niet aan hem verklaarde liefde beschrijft van haar bijna dertienjarige hoofd-

persoon Rachel Stottermaus (wat een prachtnaam voor een verlegen pubermeisje!) voor haar leraar Ne-

derlands Douglas Distelvink. 

Kortom, de band met mijn geboortestad was en is vergelijkbaar met de unieke sensatie van de eerste 

liefde, die per definitie onherhaalbaar is, of ze nu geconsumeerd is of niet; daarna volgt al dan niet een 

grotere of kleinere liefde die het predicaat ‘eerste’ moet ontberen. 

Wellicht is deze maagdelijke kalverliefde, deze aantrekkingskracht tot de genius loci van mijn geboor-

testad, wel een reden voor mijn fascinatie voor het verschijnsel ‘stedenmaagd’.   

 

Daarnaast ben ik mijn hele werkzame leven al geboeid door de combinatie van mens en ding, wat te 

maken zal hebben met het spanningsveld waarin de beeldhouwer zich begeeft. Hij mag zich naar mijn 

mening pas kunstenaar noemen wanneer het dode ding dat onder zijn handen vandaan komt, zich in de 

ogen van de beschouwer weet te verbinden met het leven. 

In de topos ‘stedenmaagd’ wordt het hele complexe amalgaam van straten, pleinen, huizen, godshuizen, 

paleizen, kanalen, rivieren, vijvers en parken én de mensen die zich daarin, daarop, daartussen bevinden 

en die zich ieder afzonderlijk verhouden tot al deze elementen en tot elkaar, samenvattend gepersonifi-

eerd in de gestalte van een vrouw, vaak met een of meerdere attributen die haar als zodanig herkenbaar 

maken. Deze vrouw kan zich uiten, ze weet haar emoties kenbaar te maken, ze geeft en ontvangt, ze is 

bezorgd, verontrust, opgelucht, zelfbewust of ontroostbaar.  

En juist deze expressiemogelijkheden maakten haar sinds mensenheugenis populair bij dichters, pren-

tenmakers, schilders en beeldhouwers om uiting te kunnen geven aan de verbondenheid van burgers met 

hun stad.    

 
1.  Rob Smolders: Het levende beeld, lezingenreeks in de Centrale Bibliotheek Deventer, 22 september 2021-16 maart 2022. 

Zie ook zijn blog: altijdvandaag.nl van 1 november 2021: Gerhard Lentink / Een plaats veroveren.   

 

 

De ontwikkeling van de stadsallegorie: van de Nippurklacht tot de Mainzer Peregrinatio  

 

  Helaas! Lierdichters en zangers bezingen mij mijn droevig hart! 

  Nu is de droefheid veel te groot voor mij; 

  dat lot bezingen zij voor mij in tranen. 

  Helaas de pijn die mij doorwondt, 

  de smart ervan vertolken zij voor mij. 

  Mijn bitter lot, mijn stukgereten hart, 

  mijn zachte “Ach!” zetten zij in tranen om. 

 

  Turmemuna of De Nippurklacht, vert. Herman Vanstiphout. 

 

De oorsprong van een vrouwenfiguur als allegorische verbeelding van de stad is volgens de Nederlandse 

latinist Piet Schrijvers in zijn artikel De Stad als Vrouw te vinden in deze Sumerische stadsklacht uit de 

Oudbabylonische periode, rond 2000 v.Chr., “toen historische klaagzangen, waaronder die over de stad 

Nippur, op tabletten werden neergeschreven naar aanleiding van de verwoestingen die de Sumerische 

steden ondergingen. Tot een vast bestanddeel van dergelijke klachten behoorde een monoloog van de 

gepersonifieerde stad, die zich in een klacht vereenzelvigt met de lijdende bevolking.”2 

Het lijkt er dus op dat de vroegste vormen van personificaties van de stad te vinden zijn in Zuid-Meso-

potamië, het gebied waar rond 3500 v.Chr. ook de eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden als 
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Uruk (de stad van het Gilgamesh-epos) en Nippur, de stad die in 

het aangehaalde gedicht betreurd wordt. Nippur lag aan de toen-

malige loop van rivier de Eufraat, bezat een ziggurat (van koning 

Ur-Nammu) en was ommuurd. De bibliotheek van de stad was de 

belangrijkste bron voor de huidige kennis van de Sumerische lite-

ratuur. 

Schrijvers vervolgt: “De nu vierduizendjarige geschiedenis van het 

beeld van de Stad als Vrouw lijkt een voorbeeld van acculturatie 

te zijn: door culturele overheersing en geografische nabijheid ver-

spreidde in de loop van de tijd het gebruik van dit beeld zich vanuit 

het Nabije Oosten naar het Westen.”3 

In zijn artikel stelt Schrijvers enkele hoofdmomenten van deze cul-

turele verspreiding door ruimte en tijd aan de orde.  

Als eerste de klaagliederen van Jeremia (6de eeuw v.Chr.), wiens 

eerste klaaglied over de ondergang van Jeruzalem duidelijk verwant is aan de Nippurklacht (al spreekt 

hier niet de stad, maar de dichter): 

 

  Hoe zit zij eenzaam neder, 

  de eens volkrijke stad; 

  als een weduwe is zij geworden, 

  die machtig was onder de volken; 

  de vorstin onder de landschappen 

  is onderworpen aan herendienst.  

 

  Bitter weent zij des nachts, 

  tranen vloeien langs haar wangen; 

  niemand is er, die haar troost 

  onder al haar minnaars; 

  al haar vrienden werden haar ontrouw, 

  tot vijanden zijn zij haar geworden.4 

 

 Klaagliederen 1:1-2, vert. Nederlandsch Bijbelgenootschap 1951. 

                  
Via de Hellenistische stadsepigrammen uit het negende boek 

van de Anthologia Palatina die vaak beginnen met een stere-

otiepe vraagzin als ‘Waar, waar is je schoonheid (je volk, je 

huizenpracht etc.) gebleven?’, maar waarbij ook wel de stad 

als klagende spreker opgevoerd wordt, voert Schrijvers de le-

zer naar het eerste plastische beeld in mijn verhaal: het door 

Eutychides van Sicyon omstreeks 300 v.Chr. vervaardigde 

beeld van Tyche (Fortuna) van Antiochië, wellicht het bekend-

ste voorbeeld van de kunst van de Seleuciden.5  

Zij draagt een zogenoemde ‘muurkroon’ of ‘stedenkroon’ (co-

rona muralis) op haar hoofd: een hoofdtooi in de vorm van 

een vestingmuur met kantelen, al dan niet met een aantal to-

rens. Dit attribuut blijft de stedenmaagd in afbeeldingen de 

eeuwen door als meest typerende accessoire vergezellen tot 

op de dag van vandaag.  

De muurkroon heeft volgens de Duitse klassiek archeoloog 

Marion Meyer een Voor-Aziatische oorsprong.6 Zo draagt ko-

ningin Assur-Sarrat, vrouw van de Assyrische koning Assur-

banipal (r. 668-631 v.Chr.) een muurkroon op een reliëf in het 

Pergamonmuseum in Berlijn. 

Ook de in Phrygië, diep in Anatolië, vereerde vruchtbaar-

heidsgodin Kybele werd vaak afgebeeld met een muurkroon.  

Koningin. Assur-Surrat, 7de eeuw v.Chr., 

Pergamonmuseum, Berlijn. 

Eutychides van Sicyon: Tycho van Antiochië, aan 

haar voeten de rivier de Orontes, ca 300 v.Chr., 

Musei Vaticani, Rome.  

 

 



6 

 

Later zou haar cultus zich verspreiden over het hele Romeinse Rijk, waar haar verering zou voortduren 

tot in de 5de eeuw n.Chr. 

Nog één keer citeer ik Schrijvers: “Vergilius droeg [in zijn epos Aeneis] in een epische vergelijking de 

verschijning van de Phrygische moedergodin getooid met toren-

kroon over op de stad Rome en wel in een lofprijzing, zodat de stads-

godin vanaf die tijd in een tweevoudige toepassing haar entree in de 

literatuur en beeldende kunst kon maken, zowel klagend (beklaagd) 

om haar neergang als jubelend (bejubeld) om haar opgang. De sleu-

telpassage bij Vergilius, waarin vader Anchises de toekomst van 

Rome voorspelt, luidt aldus:”7 

 

Weet wel, Aeneas: door zijn macht* zal eens een roemrijk Rome  

op aarde heersen, Romes kracht zich tot Olympus’ top 

verheffen, zeven heuvels zal het met één muur omvatten,  

trots op zijn helden – even trots als Cybele, de moeder 

der goden met haar torenkroon, die rondreist door de steden  

van Phrygië, gezegend om haar godenzoons, omringd  

door al haar telgen, allen hooggetroonde hemelingen.  

   

*de macht van de oorlogsgod Mars. 

Vergilius, Aeneis 6:781-787, vert. Marietje d’Hane-Scheltema.  

   

De vroegst bekende verering van de met een muurkroon getooide godin Dea Roma (Roma turrita) was 

in Smyrna in 195 v.Chr. In de stad Rome werd zij als ‘Roma’ tijdens de regeringsperiode van Keizer 

Augustus (27 v.Chr.-14 n.Chr.) de officiële beschermgodin van de stad. Zij werd nu meestal afgebeeld 

als een klassieke Pallas Athena (Minerva) met helm, lans en soms 

met een kleine figuur van de gevleugelde Victoria op haar hand.  

Dat de muurkroon inmiddels haar iconografische intrede in het hart 

van het Romeinse Rijk had gedaan, bewijst een bas-reliëf uit 160 

n.Chr. dat niet ver van de Via Appia, de Romeinse heerweg die 

Rome met de haven van Brindisium verbond, gevonden werd, uit de 

collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Het toont drie steden-

maagden, alle drie getooid met een muurkroon, terwijl ze op weg 

zijn naar een ontmoeting met een legeroverste die teruggekeerd is na 

de verovering van een vijandige stad.  

 

Ook in het oudste bekende verluchte manuscript dat aangeduid 

wordt als de Chronograaf van 354, staan vier ‘Tyches’, die vier be-

langrijke steden representeren, afgebeeld. Het gaat hier om een soort 

almanak, opgebouwd rond een kalender uit de tijd van het Romeinse keizerrijk, dat vervaardigd werd 

door de kalligraaf Furius Dionysius Filocalus in opdracht van de Romeinse senator Valentinus. Het 

origineel zelf is helaas niet bewaard gebleven, we kennen het handschrift van afschriften van kopieën 

uit de periode van de Karolingische renaissance. De illustraties met de stedenmaagden zijn meteen na 

de opdrachtpagina opgenomen. Ze representeren de steden Rome, Constantinopel, Alexandrië en 

Trier.          

De stad Rome wordt verbeeld als een vrouw met een gepluimde helm, gezeten op een troon, met op haar 

rechterhand de aardbol met de gevleugelde Fortuna, en in haar linkerhand een speer. 

Constantinopel wordt voorgesteld als een staande dame met muurkroon, in haar rechterhand houdt ze 

een lauwerkrans en in haar linkerhand – evenals Rome – een speer. Boven haar hoofd bevindt zich een 

door twee putti opgehouden lauwerkrans.  

De Alexandrijnse ‘maagd’ bezit een weelderige haardos waarin drie korenaren gestoken zijn. In haar 

rechterhand heeft ze een olijftak – teken van vrede – in haar linkerhand een boeketje met korenaren, 

granaatappels en olijftakken. Ter weerszijden van haar hoofd zien we twee zeilschepen.  

Elk van deze drie personificaties verkeren in het gezelschap van putti die een brandende kaars dragen.  

 

Kybele, 50 n.Chr., Paul Getty Museum. 

Tetradragme, Smyrna, 160-150 v.Chr. 
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Dea Roma, 83-96 n.Chr., Piazza Campidoglio, Rome.   Romeins bas-reliëf: De drie Tychae, ca 160 n.Chr., Musée du Louvre.  

                

       
Furius Dionysius Filocalus: ‘De Chronograaf van 354’: v.l.n.r. Constantinopel, Alexandrië en Trier, 354 n.Chr., kopie uit 1620 

naar Karolingische kopie (de ‘Luxemburgensis’), Bibliotheca Apostolica Vaticana, Rome.   

 

Treberis (Trier) draagt ook een gepluimde helm, in haar linkerhand (die leunt op een schild) houdt ze 

een speer. Met haar rechterhand grijpt ze een geboeide barbaar bij de haren. Boven de barbaar zweven 

een jachthoorn, een schaal en twee drinkbekers. 

 

We verlaten de antieke wereld en komen terecht bij het in het klooster van Reichenau vervaardigde 

evangeliarium van de Rooms-Duitse keizer Otto III. Deze Otto III werd op driejarige leeftijd in 983 

gekroond als koning van Duitsland en regeerde van 996 tot aan zijn vroege dood in 1002 over het Heilige 

Roomse Rijk der Duitse Natie. 

In dit rijk verluchtigde handschrift uit 990-1012, dat bewaard wordt in de Bayerische Staatsbibliothek 

München, bevindt zich een dubbelminiatuur met rechts de tronende keizer omgeven door rijksvorsten 

en bisschoppen; links bieden Sclavinia, Germania, Gallia en Roma de keizer eerbewijzen aan. Deze vier 

dames representeren de vier delen van zijn rijk. In hun handen houden ze respectievelijk de aardbol, een 

hoorn des overvloeds, een olijftak en een schaal. Hoewel in deze miniatuur alleen de gehelmde Roma 

als stedenmaagd beschouwd kan worden dragen juist Sclavinia – zij is de personificatie van de Slavische 

volken in het oostelijke gedeelte van het rijk – en Germania een stedenkroon.  
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Evangeliarium van Otto III: Sclavinia, Germania, Gallia en Roma bieden keizer Otto III eerbewijzen aan. Reichenau, 990-

1012, Bayerische Staatsbibliothek, München. 
 

In hetzelfde Rooms-Duitse rijk prijkt vanaf de 13de eeuw in het stadswapen van de Hanzestad Maagden-

burg de stedenmaagd, staande tussen de torens en boven de ingang van de burcht. Het gaat hier om een 

zogenoemd ‘sprekend wapen’, waarin de afbeelding verwijst naar de naam van de drager ervan. (Ety-

mologisch schijnt ‘magde’ afgeleid te zijn van het Germaanse magaþ, ‘groot’, ‘machtig’, maar daar had 

het stadsbestuur destijds geen weet van of geen boodschap aan.)  

De maagd werd aanvankelijk afgebeeld als een adellijke blonde jonkvrouw met opgeheven armen waar-

over lange mouwslippen afhingen. Zo verschijnt ze op de oudste zegels van de stad, waarvan al in 1244 

melding gemaakt werd.   

Pas later wordt zij weergegeven met een krans als symbool van haar maagdelijkheid in haar geheven 

rechterhand. Zo verschijnt zij ook op de putdeksels die in 2005 ter gelegenheid van de viering van  het 

1200-jarig bestaan van de stad in de straten van het stadscentrum te vinden zijn.  

 

                        
Stadszegel Maagdenburg: SIGILLVM.BVRGENSIVM.IN.MAGDHEBVRCH, 13de eeuw en putdeksel met stadswapen, 2005. 
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In 1483-’84 maakte Bernhard von Breyden-

bach, kanunnik van de kathedraal van Mainz, 

een pelgrimage naar Jeruzalem in het gezel-

schap van de Utrechtse tekenaar, boekdrukker 

en cartograaf Erhard Reuwich (zijn familie 

kwam oorspronkelijk uit Reeuwijk). 

Ze reisden over land naar Venetië, namen de 

boot naar Corfu en via Methone (Peloponne-

sos) en Rhodos – alle drie Venetiaanse kolonies 

– bereikten ze de Heilige Stad. Vandaar ging de 

reis naar de berg Sinaï en Caïro, waarna de rei-

zigers via Rosetta tenslotte per schip koers zet-

ten naar Venetië. 

Twee jaar later zag ’s werelds eerste geïllu-

streerde reisgids het licht: Peregrinatio in ter-

ram sanctam, uitgegeven door Bernhard von 

Breydenbach. 

Erhard Reuwich bezorgde de eerste editie in 

het Latijn, die rijkelijk geïllustreerd was met 28 

houtsneden van zijn hand. Op de eerste pagina-

vullende illustratie staat de stedenmaagd van 

Mainz met en vreemdsoortig hoofddeksel, ge-

kleed in een lang gewaad op een stenen sokkel. 

Aan weerszijden wordt zij geflankeerd door 

respectievelijk een heraldische gevleugelde 

wolf en door een heraldische gevleugelde 

leeuw, die beiden een wapenschild bekronen. 

Het boek werd een regelrechte bestseller; het 

werd de volgende drie decennia dertien(!) maal herdrukt, waaronder herdrukken in Spanje en Frankrijk, 

waarvoor de houtsnede-blokken verzonden werden naar lokale drukkers. De eerste Duitse vertaling 

werd nog in 1486 gedrukt, vertalingen in het Frans, Nederlands en Spaans verschenen nog vóór 1500. 
 

Tot zover een reis met zevenmijlslaarzen in ruimte en tijd langs plaatsen waar stedenmaagden ‘opdoken’ 

in de periode van haar eerste verschijning in het tweestromenland tot 31 oktober 1517, de dag waarop 

de Duitse monnik en theoloog Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen (welleswaar niet aan de 

deuren van de slotkapel van Wittenberg nagelde, maar wel degelijk) poneerde in zijn brief aan aartsbis-

schop Albrecht van Brandenburg. 

Deze gebeurtenis markeerde het begin van een explosieve groei van het aantal verbeeldingen van de 

stadsmaagd, eerst in de handelssteden van Noordwest Europa, die de nieuwe leer van Lutheranisme en 

Calvinisme toegedaan waren, daarna – in de periode van de Verlichting – over heel Europa. Tijdens en 

na de revoluties van 1789 en 1848, toen het concept van de zelfbewuste nationale natiestaat overal 

weerklank vond, zou je zelfs bijna kunnen spreken van een woekering van stedenmaagden in de grote 

steden van Europa, die deze idee in combinatie met nationale symbolen moesten uitdragen en bestendi-

gen.     

De stadsmaagd die het begin inluidde van deze ‘postlutheraanse’ ontwikkeling was afgebeeld in een 

reliëf aan een stadspoort. Zij keek uit over de samenvloeiing van drie breede rivieren die traag door 

oneindig laagland gingen (en nog steeds gaan): de Oude Maas, de Noord en de Merwede. 

Maar eerst keren we nog even terug naar de late Middeleeuwen, naar de periode waarin de iconografi-

sche oorsprong van deze maagd te traceren is. 
 

2. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw, artikel in het digitale platform Rozenberg Quarterly, november 2021. 

3. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw.  

4. Het lied is in 1663 prachtig verklankt door de Duitse barokcomponist Matthias Weckmann, 1619-1674: Wie liegt die Stadt 

so wüste… 

5.  Het beeld bevindt zich in de collectie van het Museo Pio-Clementino, Vaticaanstad. 

6. Marion Meyer: Die Personifikation der Stadt Antiocheia. Ein neues Bild für eine neue Gottheit, 2006.  

7. Piet Schrijvers: De Stad als Vrouw. 

Erhard Reuwich: Peregrinatio in terram sanctam, illustratie met 

Mainzer stedenmaagd, 1486, Picryl. 
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Jan van Brussel: Gerechtigheidspaneel, 1477, Bonnefantenmuseum, Maastricht. In het centrum van het paneel staat boven het 

Korinthische kapiteel van de centrale zuil de Maastrichtse stedenmaagd. Met beide handen draagt ze een rood schild met een 

vijfpuntige ster: het wapen van Maastricht. (Het jaartal 1599 op de lijst houdt mogelijk verband met een eerste restauratie.)   
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Een chronologische reis zigzaggend langs de stedenmaagden in de Lage Landen: 1477-1600  

 

Misschien wel het vroegste voorbeeld van een stedenmaagd in de Nederlanden vond ik in Maastricht. 

In het Bonnefantenmuseum aldaar, bevindt zich het Gerechtigheidspaneel, ook wel Het Laatste Oor-

deel genoemd, in 1477 geschilderd door Jan van Brussel voor de toenmalige Raadkamer van Bourgon-

dië in Maastricht. Na de opheffing van de Raadkamer belandde het paneel via het Dinghuis en het in 

1665 gebouwde nieuwe stadhuis van Maastricht, uiteindelijk in 2018 in het Bonnefanten.  

Het schilderij is volgens een T-vorm opge-

deeld in drie taferelen. Het bovenste register 

toont de hemelse rechtspraak: een op een 

gouden regenboog tronende, zegenende 

Christus, omgeven door acht engelen. Links 

van hem wordt een groep van zeven uitver-

koren vrouwen aangevoerd door de knie-

lende Maria; rechts een knielende Johannes 

de Doper met achter hem zeven uitverkoren 

mannen.   

Het onderste register wordt in twee gelijke 

delen verdeeld door een zuil. Links van deze 

zuil vindt een rechtszitting plaats in een 

rechtszaal, rechts wijst de aartsengel Mi-

chaël naar een helletafereel waarin enkele 

duivels hun tanden en klauwen zetten in het 

vlees van een vijftal naakte zondaars. 

Bovenop het Korinthische kapiteel van de centrale zuil staat het beeld van de Maastrichtse stedenmaagd. 

Met beide handen draagt ze een rood schild met een vijfpuntige ster: het wapen van Maastricht. 

 

In 1492 graveert de Maastrichtse meesterko-

pergieter Aert van Tricht bij wijze van sig-

natuur een afbeelding van de Maastrichtse 

stadsmaagd op een van de zes lobben van de 

voet van het monumentale koperen doop-

vont dat hij vervaardigde voor de Sint Jans-

kathedraal in Den Bosch. De maagd houdt 

in haar linkerhand een schild met het Maas-

trichtse stadswapen en in de rechterhand een 

lange uitwaaierende banderol met een in-

middels weggesleten tekst, wellicht de naam 

van de maker.  

 

Tien jaar eerder schildert de Zuid-Neder-

landse Agnes van den Bossche (±1438-

1504), vrijmeester van het Gentse Sint Lu-

casgilde, de Gentse maagd tweezijdig op een driehoekig canvas stads-

vaandel. 

We zien een dame met lang blond, loshangend haar, gekleed in een 

jurk van goudbrokaat die bij de hals en aan de onderkant is afgezet 

met hermelijn bont. Ze staat op een met bloemen bezaaid grasperkje 

en laat een hand vriendschappelijk rusten op de schouder van een ge-

kroonde heraldische leeuw.  

Aan het eind van de 14de eeuw koos het Gentse stadsbestuur voor het 

stadswapen de Maagd als zinnebeeld voor de stad in combinatie met 

de klimmende leeuw als symbool voor de strijdvaardigheid van de 

Gentenaren. Samen zitten ze in een besloten hof, de hortus conclusus, 

traditioneel symbool van maagdelijkheid en zuiverheid. Tegelijk duidt 

Jan van Brussel: Gerechtigheidspaneel, 1477 (detail). 

Aert van Tricht: doopvont Sint Janskathedraal Den Bosch, 1492 (de-

tail). 

Gentse rekenpenning, 1595. 
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Agnes van den Bossche: stadsvaandel van Gent, 1481-’82, Stadsmu-  Westfaals meester: Maria in de hortus conclusus, 1410, 

seum Gent (detail).                 linkerpaneel van dyptiek, Museo Thyssen-Bornemisza,         

              Madrid.8  

 

het prieel het stedelijk grondgebied aan. Deze voorstelling vinden we bijvoorbeeld op een Gentse re-

kenpenning uit 1595. (Rekenpenningen en het daarbij behorende rekenbord waren hulpmiddelen bij de 

boekhouding.) 

Vermoedelijk is het motief ontleend aan het gedicht Maghet van Ghend van Baudewijn vander Luere 

uit 1381-82, waarin hij in een droomvisioen de Gentse Maagd ontwaart in “een die alder scoenster jester 

dat ie der naturen meester op dese werelt werden liet.” [het schoonste prieel dat ik ooit van de meester 

der natuur aanschouwd heb]: 

 

Dese scone, dese Abele    [edele, hoofse dame] 

Was gheatsameert van sabele,   [was gekleed in zwartbont]  

Al hadde si ghedraghen rouwe, 

Ende op hare rechte mouwe 

Stonden vijf letteren sonder mee: 

G.H.E.N met eenre D, 

van finen perlen wt orienten.  [uit] 

Ende inder scoet der scoender prenten [schoon van gedaante] 

Soe clam een leeu van perlen fijn,  [klom een zilveren leeuw,  

Ghehalsbant ende gecroent guldijn.  met halsband en gouden  

Die maghet si dauwen metten armen, kroon, het wapen van Gent] 

Recht of sine wilde verwarmen, 

Ende custen daer na metten mont. 

Aldaer ic op den ouer stont 

Vander scoender riuieren clare,  [de Schelde en de Leie, de rivieren die het groene  

Soe merctic alle die ghebare   woud begrenzen, waar de dichter zich bevond] 

Die si dreef, die goedertier, 

Jeghen dat edel witte dier, 

Dweelc si ane hare borsten dwanc. 

Impressum  Pieter de Keysere: 

De Gentse Maagd, 1524. 
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De associatie van een stad met 

een maagd ontleent de auteur 

aan de bijbel: de hemelse stad 

Jeruzalem heeft een maagde-

lijk aanschijn, ze is de bruid 

van het Lam, symbool van 

Christus (Openbaring van Jo-

hannes 21: 9-11 e.v.). 

De afbeelding van een steden-

maagd binnen een cirkelvor-

mige omheining van gevloch-

ten wilgentenen (al dan niet af-

gesloten door een houten 

hekje) grijpt waarschijnlijk te-

rug op laatmiddeleeuwse voor-

stellingen van de tronende Ma-

ria in de besloten hof. Een 

mooi voorbeeld is het linkerpa-

neel van een triptiek uit 1410, 

geschilderd door een anonieme 

Westfaalse meester in de col-

lectie van het Museo Thyssen-

Bornemisza in Madrid.  

Al vanaf de tijd van de kerkva-

ders (4de en 5de eeuw n.Chr.) 

werd de maagdelijkheid van Maria vergeleken met het paradijs. De hortus conclusus gaat terug op het 

Hooglied van Salomo (±930 v. Chr.), waarin een bruidegom zijn bruid bezingt als: “Een afgesloten hof 

zijt gij, mijn zuster, mijn bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron...”(Hooglied 4:12).9  

 

Het beeld van de leeuw die op de schoot van de 

Gentse Maagd klimt zou Baudewijn vander Lu-

ere deels ontleend kunnen hebben aan profane 

laatmiddeleeuwse voorstellingen van de door 

een maagd getemde eenhoorn zoals weergege-

ven in de beroemde serie van zes wandtapijten 

uit 1484-1500 in het Musée de Cluny in Parijs; 

of in het veel oudere 13de-eeuwse Bestiarium 

dat bewaard wordt in de Saint John’s College 

Library in Oxford. In dit geval kruipt dus niet 

een leeuw maar de eenhoorn op schoot bij de 

maagd terwijl zij (op de Cluny-wandtapijten) 

gezeten is in het midden van een bloemrijk pri-

eel, dat lijkt te zweven voor de rode achter-

grond met een millefleurs motief.  

Het tafereel grijpt terug op een oude volksle-

gende waarin het fabeldier alleen getemd zou 

kunnen worden door een maagd. De in 1598 

heilig verklaarde bisschop Isidorus van Sevilla 

(ca 560-636) geeft in zijn Etymologiae (XII, 2) 

het recept: “ze moet haar borsten ontbloten, 

waarna de eenhoorn rustig op haar af zal ko-

men en zachtjes zijn hoofd op haar boezem 

neervlijen”. 

 

 

Anoniem: De Dame en de eenhoorn, 1484-1500, Musée de Cluny, Parijs. 

Anoniem: De Maagd en de eenhoorn, Bestiarium, 13de eeuw, 

Saint John 's College Library, Oxford. 
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De Gentse Maagd in haar hortus con-     Georg Braun en Frans Hogenberg: Civitates orbis terrarum: Maastricht (l.) en Dor- 

clusus, 16de eeuw (?).                    drecht (r.), 1572 (details). 

 

In de Civitates orbis terrarum, de prachtige zesdelige stedenatlas van Georg Braun en Frans Hogenberg, 

die in Keulen en Antwerpen verscheen van 1572 tot 1617, worden 421 steden afgebeeld, waaronder ook 

steden in Azië, Afrika en Amerika. Hoe verder de steden verwijderd lagen van Keulen en Antwerpen, 

hoe fantastischer en exotischer – en minder accuraat! – de steden in kaart gebracht werden. 

De atlas gunt ons een laatste blik op de plattegrond van de Middeleeuwse stad vlak voor het moment 

dat de vroegmoderne tijd het aanzien van deze steden ingrijpend zal veranderen door de nieuwe ves-

tingbouwopvattingen van ingenieurs als Sébastien de Vauban (1633-1717) en Menno van Coehoorn 

(1641-1704). 

De kaarten en stadsgezichten zijn rijk gestoffeerd met figuurtjes in de lokale klederdracht, met stadswa-

pens en tekstcartouches. Slechts op twee stadsgezichten verschijnt een stedenmaagd, gezeten in een door 

een wolkenformatie gedragen besloten hof, boven het stadssilhouet: op die van Maastricht en Dordrecht.  

 

De afbeelding van de Dordtse ste-

denmaagd in de atlas is ontleend 

aan oudere voorstellingen. Al in 

1549 wordt zij vermeld in het ver-

slag van de Spaanse hoveling Juan 

Cristobal Calvete de Estrella van 

de huldiging van kroonprins Filips 

II als graaf van Dordrecht (in ver-

taling): “Op de stadspoort was een 

maagd geschilderd, te midden van 

een groen rietveld; haar borst was 

ontbloot en in haar rechterhand 

hield zij een palmtak en in de an-

dere een schild ... en zij was om-

ringd door vijftien wapenschilden 

... Aan de voet van het schilderij 

stonden twee versregels: Me Mosa 

en Walis, cum Linga, Merva cin-

gunt Aeternam Batavae Virginis 

ecce fidem.” (‘Zie hoe Maas, Waal 

met de Linge en Merwede mij om-

gorden, mij de eeuwige, trouwe 

Bataafse Maagd.’) Gerrit Gerrtsz. Cuyp: Glasraam 3, De Dordtse Maagd, 1596, St. Janskerk, Gouda.  
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De stadspoort in dit in 1552 in Antwerpen uitgegeven verslag is de Dordtse Groothoofdspoort van vóór 

de ingrijpende verbouwing van 1617. De schildering zoals beschreven in deze tekst bestaat dus niet 

meer. Maar er bestaat gelukkig een (vrije) kopie: want in 1596 kreeg Gerrit Gerritsz. Cuyp van het 

stadsbestuur de opdracht tot het vervaardigen van het nog bestaande, schitterende raam voor de St. Jans-

kerk te Gouda, waarbij hij het schilderij op de Groothoofdspoort als uitgangspunt gebruikte. 

In het Goudse glas-in-loodraam zit de Dordtse Maagd, met een bloemenkrans in het haar, midden in de 

bloemenweelde van haar hortus conclusus; haar linkerhand leunt op het stadswapen terwijl ze in haar 

rechterhand een palmtak houdt als symbool voor vrede en vrijheid. 

 

De Atlas van Stolk bezit een ano-

nieme gravure uit 1579, een zin-

neprent naar aanleiding van het 

uitroepen van de Unie van U-

trecht, de Fœderatum Belgium, 

waarin voor het eerst de Amster-

damse stedenmaagd haar intrede 

doet in dit verhaal. Nog beschei-

den zit ze linksonder in beeld, ge-

tooid met de keizerskroon die 

Amsterdam in 1489 van de latere 

keizer Maximiliaan van Oosten-

rijk – toen regent van de Neder-

landen – op haar stadswapen  

mocht plaatsen. Haar rechterhand 

steunt op een schild met de letters 

SPQA, de afkorting die het stads-

bestuur gekopieerd had van het 

antieke ‘SPQR’, Senatus Popu-

lusque Romanus: ‘Senaat en volk 

van Rome’, waarbij de ‘R’ ver-

vangen werd door de ‘A’ van Am-

stelodamensis. In diezelfde hand 

houdt zij een scepter die eindigt in 

een hand, de hand van justitie. 

Dichtbij naast haar leunt de poot-

jebadende zeegod Neptunus op 

een kruik waaruit een brede wa-

tervloed stroomt, terwijl hij in  

zijn linkerhand een scheepsroer 

houdt. Wellicht is het waarschijn-

lijker dat het hier gaat om een allegorie van het IJ of de Amstel. De afbeelding van een zich languit-

strekkende riviergod met de hoorn des overvloeds of met een kruik waaruit water stroomt, stamt uit de 

Romeinse Oudheid (de liggende gestalte is overgenomen van beelden uit de Hellenistische periode) en 

werd in de Renaissance weer heel populair. De combinatie stadsallegorie-riviergod zal lang stand hou-

den, tot in de 19de eeuw zijn hiervan voorbeelden aan te treffen. (Bijvoorbeeld in het fries van het Mu-

seum an der Augustinergasse in Bazel met de stedenmaagd Basilea naast de riviergod Rhenus uit 

±1849.)   

Deze gelegenheidsprent is ook daarom interessant omdat ze naast de centraal afgebeelde Nederlandse 

Maagd en haar heraldische leeuw in de Hollandse Tuin ook nog zeven vrouwelijke allegorieën toont 

van de opstandige gewesten. Deze voorstelling toont ook een nieuw attribuut van de maagd dat recht-

streeks verband houdt met de Opstand, namelijk de vrijheidshoed, hoog geheven op een speer hier in de 

rechterhand van de Nederlandse Maagd. Dit attribuut duikt eveneens op bij de stedenmaagd tot in de 

tijd van de Bataafse Republiek (1795-1806). 

 

Anoniem: Fœderatum Belgium, 1579, Atlas van Stolk. 
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We gaan naar een van de brandhaarden van de Opstand: Den Briel. Na 

de inname van dit stadje door de Watergeuzen op 1 april 1572 heeft het 

stadsbestuur grootse plannen met de uitbreiding van de stad op het ei-

landje in de Goote (tegenwoordig het Spui). Op de noordelijke punt laat 

de stad een stadsschuur bouwen. Al snel ontstaat er een wijkje dat offi-

cieel ‘Nieuw Stad’ heette, maar in de volksmond ‘Zevenhuizen’ ge-

noemd werd.  Als voorwaarde werd gesteld dat huizen rondom van ste-

nen muren en gevels voorzien moesten worden. 

Aan het Slagveld nr. 52 verrijst in 1597 een pand met een fraaie trap-

gevel. Bovenin de gevel troont op een console de Brielse stedenmaagd; 

haar hoofd wordt omlijst door een palmet. Met beide handen omklemt 

ze een wapenschild met de Nederlandse Leeuw. 

 

In 1582 was Antwerpen uitgegroeid tot de belangrijkste handelsstad 

benoorden de Alpen, een proces van twee eeuwen waarbij het inwoner-

tal vertienvoudigd was naar 100.000. Na de Spaanse Furie (1576) sloot 

de stad zich aan bij de Pacificatie van Gent en werd zo gedurende de 

volgende negen jaar, tot aan de Val van Antwerpen, hét bolwerk van de 

opstand tegen het Spaans gezag. In dat jaar 1582 drukte Christoffel 

Plantijn een herinneringsbundel met maar liefst 21 prenten die een 

nauwkeurig beeldverslag vormen van “La ioyeuse & magnifique entrée de Monseigneur Françoys, fils 

de France, et frere unique du Roy”. Bij deze ‘blijde inkomst’ van de Franse dauphin ter gelegenheid van 

zijn kroning tot hertog van Brabant door de prins van Oranje, werden kosten noch moeite gespaard. 

Langs het hele parcours waren erepoorten met muzikanten, baldakijnen en wagens met zinnebeeldige 

tableaus vivants opgesteld. De Antwerpse stedenmaagd wordt daarbij tweemaal uitgebeeld, zoals te zien 

is in plaat III en plaat IX. Deze laatste prent toont het door de rederijkerskamer ‘De Olijftak’ verzorgde 

tableau vivant met centraal de tronende Antwerpse Maagd. Naast haar staat Mercurius met een vaandel 

en boven haar verschijnt een duif in stralenkrans, het symbool van de Heilige Geest. Voor de voeten van 

de maagd knielt een meisje met een kistje dat gevuld is met de privileges, wetten, vrijheden et cetera. 

De maagd is omgeven door Voorzienigheid, Wijsheid, Geloof en andere allegorische dames.  

 

 
Abraham de Bruyn of Pieter van der Borcht (toeschr.): La ioyeuse & magnifique entrée de Monseigneur Françoys, fils de 

France, et frere unique du Roy, Antwerpen, 1582 (detail), Atlas van Stolk.  

Gevelsteen, Slagveld 52, Den Briel, 

1579. 
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Isaac Claesz. van Swanenburg: De Leidse stedenmaagd verleent de keuren aan de Nieuwe Neringhe, 1596-1601, Museum de 

Lakenhal, Leiden. 

 

De Val van Antwerpen en de daaropvolgende vluchtelingenstroom naar de Noordelijke Nederlanden 

gaven de lakennijverheid in Leiden een enorme impuls. In Museum de Lakenhal in deze stad bevindt 

zich een schilderij uit ±1598 van Isaac Claesz. van Swanenburg met een allegorische voorstelling van 

deze ‘Nieuwe Neringhe’.  

De van links naderende Leidse stedenmaagd geeft aan de vrouw die de Nieuwe Neringhe symboliseert 

het boek met de stedelijke wetten en keuren die deze bedrijfstak regelen, tegelijkertijd schudt zij haar 

de hand. Het lijkt of ze samen een galante pas-de-deux opvoeren. De Nieuwe Handel is herkenbaar aan 

haar naam die in goud geborduurd is op een zoom van haar kleed. De stedenmaagd heeft op haar voor-

pand het stadswapen van Leiden: de twee gekruiste sleutels van Sint Pieter, de patroonheilige van de 

stad. Hier wordt dus de profane voorstelling van de stadsmaagd gekoppeld aan de symbolen van haar 

voorganger. (Evenzo blijven de oorspronkelijk katholieke kerken die na de Opstand van de noordelijke 

gewesten gebruikt werden voor de gereformeerde eredienst, hun katholieke heiligennamen behouden.)    

Enige putti in het kielzog van de Nieuwe Neringhe torsen een hoorn des overvloeds, als symbool voor 

de welvaart die de hernieuwde bloei van de textielnijverheid met zich meebracht. Op het bordes van de 

gefantaseerde stadhuisgevel heeft de schilder zich zelf uiterst rechts afgebeeld bij wijze van signatuur.  

In hetzelfde Museum de Lakenhal bevindt zich een vergelijkbaar schilderij van Abraham Lambertsz. 

van den Tempel uit 1651, getiteld: ‘De Leidse Stedenmaagd ontvangt de Neringhe’. Het is een groeps-

ensemble met aan weerszijden van de Leidse Maagd, Minerva, Mercurius, de Vrijheid, Justitia en de 

Neringhe met een keurboek onder de arm. Half verscholen achter de stadsmaagd staat een donker jon-

getje. Hij lijkt een stille getuige van de driehoekshandel waarbij Leids textiel op de West-Afrikaanse 

kust geruild werd voor Afrikaanse slaven. Deze werden naar de Nederlandse koloniën in de Cariben 

gebracht, waarvandaan suiker en koffie naar Europa werden verscheept.10 In de 17de en 18de eeuw von-

den rijke families het deftig om onder het personeel ook zwarte bedienden te hebben, waarmee ze hun 

internationale oriëntatie konden demonstreren. De Leidse historicus Karwan Fatah-Black wijst in zijn 
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Abraham Lambertsz. van den Tempel: ‘De Leidse Stedenmaagd ontvangt de Neringhe’, 1651, Museum de Lakenhal, Leiden. 

 

lezenswaardig boek Slavernij en beschaving / Geschiedenis van een paradox op nog een ander element: 

“Het motief van de zwarte bediende om de ‘blanke’ reinheid van de elite in de Republiek te benadrukken 

raakte na het midden van de 17de eeuw in zwang en zou dat nog heel lang blijven, maar” zo voegt hij 

hier aan toe  “raciale slavernij werd [in de Republiek] formeel niet toegestaan.”  

 
8. Het diptiek is waarschijnlijk in opdracht vervaardigd ter meditatie over Maria’s maagdelijke moederschap (linkerpaneel) 

en de verlossing door Christus’ kruisdood (rechterpaneel). Op het linkerpaneel staat Maria op het punt haar kind te voeden. 

In de hortus conclusus (zelf al een symbool voor Maria’s maagdelijkheid) bevinden zich nog twee Mariasymbolen: de roos 

en de fontein. Buiten de hof zien we een viertal oudtestamentische symbolen die duiden op Maria’s ‘onbevlekte ontvange-

nis’: de brandende braambos die niet verteerd wordt, de gesloten deur, een draagbare reliekschrijn (de Ark van het Ver-

bond?) en een bloeiend altaar.    

9.  Karin Braamhorst: Ikonenlexicon, 2004. 

10.  Mapping Slavery NL: Leiden. 

 

 

Zigzag langs de stedenmaagden: de zeventiende eeuw 

 

Terug naar Amsterdam, nog geen dertig jaar na de Unie van Utrecht, verbeeld in de hiervoor besproken 

zinneprent, koopt – in opdracht van de stad Amsterdam – de componist Jan Pietersz. Sweelinck in het 

jaar 1604 een klavecimbel bij de beroemde firma Ruckers in Antwerpen. Het deksel van dit instrument 

zal enkele jaren later beschilderd worden door Pieter Isaacsz, dan nog woonachtig in Amsterdam, maar 

niet veel later hofschilder van de Deense koning Christiaan IV. Het tafereel barst van zelfvertrouwen en 

ambitie. 

Links zetelt voor een geopende legertent de zelfbewuste Amsterdamse Maagd op haar troon, ze draagt 

de keizerskroon; haar linkerhand leunt losjes op een grote wereldbol, in haar rechterhand de hoorn des 

overvloeds. Achter haar staat de Faam die om de keizerskroon van de maagd een lauwerkrans legt. Naast 

haar een liggende riviergod met een leegstromende amfora, het IJ, en de zeegod Neptunus met zijn 
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drietand. De wereld ligt aan haar voeten: in de verte Kaap de Goede Hoop, links Azië met de Indonesi-

sche archipel, rechts Amerika. Ondertussen varen Nederlandse schepen af en aan. 

 

 
Pieter Isaacsz: Amsterdam als centrum van de wereldhandel, klavecimbeldeksel, 1604-1607 (detail), Rijksmuseum Amster-

dam. 

 

     
Hoornse Maagd afkomstig van de in 1871 gesloopte Koepoort, 1605, Westfries Museum, Hoorn. 

 

Een jaar na Sweelincks reis naar Antwerpen werd in Hoorn de uit 1508 daterende Koepoort verbouwd 

omdat de toegang te smal geworden was voor het verkeer. Bij de verbreding van de doorgang werd aan 

de zijde van de buitengracht een rijk gedecoreerde zandstenen omlijsting aangebracht. Boven op deze 
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omlijsting stond in een gebroken fronton een stedenmaagd ter begroeting van de binnenkomende be-

zoekers van de stad.  

Helaas werd de monumentale poort in 1871 afgebroken en ook de houten Koepoortsbrug werd gesloopt 

om vervangen te worden door de huidige stenen brug. 

Nu staat de vrolijk gepolychromeerde Hoornse Maagd er wat verloren bij in de tuin van het Westfries 

Museum. Met haar linkerarm draagt ze een fruitmand en in haar rechterarm houdt zij een reusachtige 

hoorn des overvloeds met allerhande fruit, wat een speelse verwijzing lijkt naar de naam van de stad die 

zij representeert, tegelijkertijd is het natuurlijk een symbool voor de welvaart die de stad ten deel viel.  

(De hoorn in het ‘sprekende’ stadswapen is overigens een muzíekhoorn, de schilddrager is een onge-

makkelijk zittende eenhoorn.)  

 

 
Abraham Janssens van Nuyssen: Scaldis en Antverpia, 1609, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. 

 

De Antwerpse barokmeester Abraham Janssens van Nuyssen kreeg in 1608 van de stadsmagistraat de 

opdracht om een schouwstuk te schilderen voor de Statenkamer in het Antwerpse stadhuis. Hier zouden 

de vredesonderhandelingen plaats vinden tussen de gezanten van de Verenigde Provinciën en de 

Spaanse Nederlanden. Met Janssens’ werk Scaldis en Antverpia beoogde het stadsbestuur de onderhan-

delaars te bewegen de Scheldeblokkade op te heffen, die al meer dan twintig jaar het economisch leven 

in de stad verlamde. 

Rond de eeuwwisseling had de Brabantse schilder zo’n vijf jaar in Rome vertoefd, en dat zie je weer-

spiegeld in dit schoorsteenstuk. De compositie van de achteroverleunende riviergod Scaldis (de Schelde) 

en de met een gestrekte arm naar hem reikende Antverpia ontleende Janssens aan Michelangelo’s Schep-

ping van Adam in de Sixtijnse Kapel, terwijl het felle licht-donkercontrast lijkt te duiden op de invloed 

van de werken van Caravaggio.  

In dit werk zien we een stadsmaagd in een uitzonderlijk actieve pose: ze helt verlangend voorover om 

het aanlokkelijke fruit en de parels uit de hoorn des overvloeds die Scaldis haar aanreikt te grijpen. 

Daarbij verliest ze bijna haar representatieve waardigheid. Beide allegorieën hebben hun kenmerkende 

attributen. Antverpia de muurkroon en Scaldis zijn reuzenamfora, waaruit het Scheldewater stroomt.    

De onderhandelingen zouden uiteindelijk leiden tot het Twaalfjarig Bestand. Maar Janssens allegorie 

sorteerde niet het gewenste effect: tot 1795 zou de Schelde gesloten blijven voor het scheepvaartverkeer.   

 

Evenals Amsterdam en Hoorn beleefde in de 17de eeuw ook Enkhuizen een enorme opbloei. De stad had 

de grootste haringvloot van de Nederlanden, bezat tevens een kamer van de VOC en ook de WIC had 

een vertegenwoordiging in de stad. De Enkhuizer vloot voer op de Oostzeelanden, Engeland, West-

Afrika en Indië. Met 25.000 inwoners behoorde Enkhuizen tot de grotere steden van de Noordelijke 
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Nederlanden. De grote economische voorspoed doet de aanwe-

zigheid van een lokale stadsmaagd vermoeden. Deze vinden we 

onder meer hoog in de prachtige renaissancegevel van het 

Marktmeestershuis aan de Westerstraat 158. Deze rijk ver-

sierde gevel uit 1617, toegeschreven aan bouwmeester Hen-

drick de Keyser, wordt bekroond door een aedicula (‘tempel-

tje’) ter omlijsting van de Enkhuizer Maagd. Het gepolychro-

meerde beeld toont een eenvoudig geklede vrouw met een gol-

vende haardos die met haar rechterhand steunt op het Enkhui-

zer stadswapen met drie horizontale gekroonde haringen. In 

haar andere hand houdt zij een vrolijk wapperende blauw-witte 

sjerp. Naast dit vroege voorbeeld zijn er ten minste nog zes(!) 

andere 17de-eeuwse Enkhuizer Stedenmaagden te vinden in de 

stad: twee boven de poortdoorgangen aan de veld- en aan de 

stadszijde van de Zuiderpoort, beter bekend als de ‘Dromme-

daris’, beiden uit 1649; uit diezelfde tijd stamt een gevelsteen 

met een Enkhuizer Maagd afkomstig uit het oude stadhuis maar 

nu ingemetseld in een gevel aan de Zwaanstraat; en ook aan de gevel van het ‘nieuwe’ stadhuis uit 1688 

bevinden zich aan weerszijden van het balkon twee stedenmaagden met een schepenkroon van de hand 

van Pieter van der Plasse. Ook op een plafondschildering van Dirck Ferreris in de raadszaal van het 

stadhuis figureert de Enkhuizer Maagd te midden van enkele deugden.        
 

                                          
Enkhuizer stedenmaagden: Zuiderpoort (‘Drommedaris’) veldzijde en stadszijde, 1649, Zwaanstraat, afkomstig van het oude 

Raadhuis van 1450, en de stadsmaagd met schepenkroon van Pieter van der Plasse aan de stadhuisgevel, 1688. 

                                                                                                                      
Terug naar het jaar van Enkhuizens oudste stadsmaagd: 1617. In 

dat jaar legt de uit Luik afkomstige, maar in Dordrecht werkzame 

beeldhouwer Gillis Huppe de laatste hand aan zijn Dordtse Maagd 

voor de nieuwe renaissancegevel aan de waterzijde van de Groot-

hoofdspoort. De in een brede ovalen lijst van zandsteen gevatte 

voorstelling is globaal gelijk aan het hier eerder beschreven glas-

in-loodraam van Gerrit Gerritsz. Cuyp, maar dan spiegelbeeldig. 

Alleen Cuyps bloemenkrans is hier vervangen door een wat merk-

waardig conisch hoofddeksel, dat wel wat weg heeft van een ves-

tingtoren. De poort was juist gereed om een jaar later het per schip 

gearriveerde, internationale gezelschap van vooraanstaande theo-

logen een monumentale entree te verlenen naar de Kloveniersdoe-

len waar de Dordtse Synode gehouden werd. 
      
Dirck Fereris: Allegorie op het bestuur van Enkhuizen, centrale plafondschilde-

ring Vroedschapskamer Stadhuis Enkhuizen, ca 1689. 

Geveltop Marktmeestershuis, Enkhuizen, 1617 
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We steken het Hollands Diep over, trekken 

door het voormalige Generaliteitsland Brabant 

en belanden vervolgens in de burgemeesterska-

mer van het stadhuis van Den Bosch aan de 

Markt. Daar hangt het in 1650 door Theodoor 

van Thulden vervaardigde allegorische schilde-

rij ‘Het verzoek van de Brabantse steden om 

toetreding tot de Staten Generaal’. 

Links op de voorgrond wil de in een satijnen 

gewaad gehulde Bossche stedenmaagd het wa-

pen van Brabant aanbieden aan de op een ver-

heven troon zittende vrouw, de personificatie 

van de Staten Generaal. In gezelschap van de 

oorlogsgod Mars (ze is immers op de Spanjaar-

den veroverde buit) vraagt ze om als gelijk-

waardige partner te worden toegelaten tot het 

‘Convent der Zeven Verenigde Gewesten’.  

De spelende putti naast de zeegod Neptunus 

proberen ondertussen de Brabantse pijl als acht-

ste in de hechte pijlenbundel van het Gemene-

best te wringen. Tevergeefs zo heeft de geschie-

denis geleerd. De Generaliteitslanden werden 

tot 1795 als wingewesten uitgebuit, waarbij ka-

tholieken als tweederangs burgers behandeld 

werden. Pas vanaf 1853 bij het moeizaam be-

vochten herstel van de bisschoppelijk hiërar-

chie kon de Katholieke Emancipatie een aan-

vang nemen die rond 1870 culmineerde in het 

uitstrooien van ontelbare nieuwe, neogotische 

kerken van vader en zoon Cuypers over het Nederlandse landschap. ‘Het Rijke Roomse Leven’ kreeg 

gestalte om nog geen eeuw later weer te verkwijnen. 

 

 
                       Theodoor van Thulden: Het verzoek van de Brabantse steden om toetreding tot de Staten Gene- 

                       raal, 1650, Stadhuis Den Bosch. 

Gillis Huppe: Reliëf met Dordtse Maagd, 1617, Groothoofdspoort, 

Dordrecht. 
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Palamedes Palamedesz.: De verpanding van de Rijksstad Nijmegen door Roomskoning Willem II aan Graaf Otto II van Gelre 

in 1247, 1665, Stadhuis Nijmegen. 

 

De hoofdstad van de Katholieke Emancipatie was natuurlijk Nijmegen, waar in 1923 de Katholieke 

Universiteit Nijmegen (nu de Radboud Universiteit) werd opgericht. 

Ook deze keizerstad heeft een stedenmaagd. Zij komt voor op een allegorisch schoorsteenstuk in het 

stadhuis, getiteld ‘De verpanding van de Rijksstad Nijmegen door Roomskoning Willem II aan Graaf 

Otto II van Gelre in 1247’, geschilderd in 1665 door Palamedes Palamedesz.  

Het schilderij verbeeldt de ontmoeting in 1247 op een burcht in Neuss tussen de kersverse koning van 

het Heilige Roomse Rijk, Willem II en zijn neef Otto II, graaf van Gelre en Zutphen. Vanwege zijn 

nieuwe functie had Willem dringend geld nodig en omdat Nijmegen als rijksstad onder zijn onmiddellijk 

gezag stond, besloot hij de burcht van Nijmegen en het omliggende gebied als onderpand te geven aan 

de graaf van Gelre in ruil voor een lening van 10.000 mark. Een niet ongebruikelijke actie in die tijd. 

De pandsom werd nooit ingelost waardoor Nijmegen tot op de dag van vandaag een Gelderse stad bleef. 

De band met het Duitse Rijk werd eerst in 1648, bij de Vrede van Münster, voorgoed verbroken. 

Op Palamedes’ schoorsteenstuk zit Willem II breeduit op zijn troon, de rijksscepter in de linkerhand en 

de linkervoet steunend op de rijksadelaar. Hij schudt de hand van zijn neef Otto rechts van hem, terwijl 

aan zijn andere zijde de Nijmeegse Maagd hem het wapenschild toont met daarop de Nijmeegse dub-

belkoppige adelaar en daarnaast de Gelderse klimmende leeuw. Daarbij wijst ze nadrukkelijk naar de 

leeuw. Links op de voorgrond legt een klerk gezeten aan een tafel de overeenkomst vast. De bewoners 

van de burcht en de stedelingen waren not amused, het leidde ertoe dat Otto de burcht gewapenderhand 

moest innemen: voortaan was slechts een graaf in plaats van de Roomskoning hun heer.  

 

Amsterdams enorme economische en culturele bloei in de 17de eeuw culmineerde in de bouw van een 

nieuw stadhuis: tegenwoordig het Koninklijk Paleis op de Dam.   

Het werd tussen 1648 en 1665 gebouwd naar het ontwerp van architect Jacob van Campen. Het bouw-

werk geldt als hét voorbeeld van het Hollands Classicisme en wordt beschouwd als Nederlands belang-

rijkste historische en culturele monument van de Gouden Eeuw. Die status heeft het gebouw zeker mede 

te danken aan de Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus, die met zijn medewerkers verantwoordelijk 

was voor al het beeldhouwwerk in brons en marmer in het interieur en aan het exterieur. Het was zijn 

pièce de résistance. De vruchtbare samenwerking tussen architect en beeldhouwer resulteerde in een 

‘gesamtkunstwerk’ dat destijds beschouwd werd als ‘een achtste wereldwonder’. 
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Artus Quellinus: Timpaan voorgevel Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam, 1665 (detail). 

 

Maar liefst drie stedenmaagden vormen het stralend middelpunt in het iconografisch program: in de 

Burgerzaal troont ze boven de ingang aan de Damzijde, waar zij als heerseres uitziet over de marmeren 

vloermozaïeken van het oostelijk en westelijk halfrond van de wereld. 

Maar ook in de beide timpanen van de voorgevel aan de Dam (oostzijde) en de achtergevel (westzijde) 

aan de Nieuwezijds Voorburgwal domineert een gekroonde Amsterdamse Maagd de voorstelling.   

 

Op de voorgevel heeft ze in haar ene hand het wapen van de stad, terwijl ze in de ander een olijftak, 

teken van vrede, vasthoudt. Ze kijkt neer op de Dam waar in de Gouden Eeuw de van overzee aange-

voerde goederen verhandeld werden; twee leeuwen liggen aan haar voeten. Links en rechts verdringen 

Fama’s met lauwerkransen zich om namens de we-

reldzeeën hun lof te zingen op de grootheid van Am-

sterdam. Daaronder een menagerie van hybride fa-

belwezens, zoals een trompetterende sater en een 

dito centaur met vissenstaart. Links komt Neptunus 

aangestormd op een tweespan met eenhoorns. Aan 

de rechterzijde nog zo’n tweespan maar dan gemend 

door een op zijn zeeschelp blazende faun. Het ge-

heel wordt gecompleteerd met allerhande zeedieren. 

Een Amsterdamse Maagd, herkenbaar aan keizers-

kroon en stadswapen, uit diezelfde tijd bekroont het 

toegangspoortje van het Rasphuis aan de Heilige-

weg, naar een ontwerp van Hendrick de Keyser. Ge-

zien het woord Castigatio onder haar zetel en de 

zweep in haar rechterhand, wordt hier de stads-

maagd opgevoerd als het zinnebeeld van de tuchti-

ging; aan weerszijden van haar zingen twee geke-

tende naakte mannen een toontje lager.   
Hendrick de Keyser: Toegangspoortje Rasphuis, Heilige-

weg, Amsterdam, 1663. 
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In 1674, nét iets meer dan een eeuw 

nadat er in die stad victorie gekraaid 

werd, vervaardigt Romeyn de 

Hooghe een prent van de Waag te 

Alkmaar. Werd de man vanouds 

weggezet als een oplichter, dief, 

pornograaf en atheïst, tegenwoor-

dig ziet men in hem ook een aan-

hanger van radicale verlichtings-

ideeën.11 De techniek van deze zeer 

productieve meesteretser was er 

niet minder om, zoals ook blijkt uit 

deze prent, waarin hij boven de ge-

vels van het Waagplein de Alk-

maarse Maagd afbeeldt in een vir-

tuoos gecomponeerde cartouche. 

Haar rechterhand leunt op het stads-

wapen terwijl ze met haar linkerarm 

een omzwachtelde roedenbundel 

omvat waaruit het blad van een bijl 

steekt. Deze symboliseerde al in de 

Romeinse Oudheid het gezag van 

de hogere magistratuur. Om haar heen zweven Mercurius, Prudentia – met slang en spiegel – en Abun-

dantia met de welbekende hoorn des overvloeds. Vijf rijk geornamenteerde door putti gedragen wapen-

schilden completeren de cartouche.  

   

We reizen een dertigtal kilometers naar het zuiden, naar Haarlem. Daar vervaardigt in 1681 de Haar-

lemse classicistische schilder Jan Salomonsz. de Bray in opdracht van het gemeentebestuur een allegorie 

als eerbetoon aan de inmiddels overleden stadhouder Frederik Hendrik als vredebrenger: een jaar na zijn 

dood in 1647 kwam met de Vrede van Münster een einde aan de oorlog met Spanje. 

Het schilderij was bestemd voor het Prin-

senhof in Haarlem, maar het hangt nu in 

het Frans Hals Museum in dezelfde stad. 

In een fraaie cirkelcompositie wordt on-

der loftrompetgeschal de in volle wapen-

rusting afgebeelde Frederik Hendrik 

door de gevleugelde Fama gekroond met 

een lauwerkrans en begroet door de ge-

knielde Haarlemse stedenmaagd. Zij 

draagt een muurkroon op haar hoofd en 

is gehuld in een vorstelijke met goud-

draad bestikte mantel met het stadswapen 

(een staand zwaard met vier sterren). De 

onafscheidelijke hoorn in haar hand toont 

de voorspoed die de vrede met zich mee-

brengt. Links houdt de met een reusach-

tig zwaard bewapende Nederlandse 

Maagd een schild vast met zeven samen-

gebonden pijlen, voor alle Nederlandse 

provincies één. Twee vredesduifjes op de 

voorgrond maken de cirkel rond. Achter 

dit tafereel doemt het karakteristieke sil-

houet op van de Sint Bavo.  

 
11.  Zie ook: Henk van Nierop: De vernuftige etser / het scandaleuze leven van Romeyn de Hooghe, 2019.  

Romeyn de Hooghe, De waag te Alkmaar, 1674, (detail), Atlas van Stolk. 

Jan Salomonsz. de Bray: Allegorie van Frederik Hendrik als de Vrede-

brenger, 1681, Frans Hals Museum, Haarlem.  
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Zigzag langs de stedenmaagden: de achttiende eeuw 

 

We zijn aanbeland in de achttiende eeuw en bij het in 1715 door stadstimmerman Claes Bockes Balck 

gebouwde classicistische stadhuis van Leeuwarden. Pieter Nauta maakte het fronton in de voorgevel: in 

het midden troont – geflankeerd door twee liggende leeuwen – de gehelmde stadsmaagd met geheven 

speer, gekleed als Pallas Athena (of Minerva). Haar rechterhand leunt op het gekroonde wapen van 

Leeuwarden, rondom haar dartelen een stel musicerende putti.  

Het lijkt erop dat de beeldhouwer zich hier heeft losgemaakt van het Hollands Classicisme van de Gou-

den Eeuw en vooruitwijst naar de internationale stijl van latere meesters als Antonio Canova en Bertel 

Thorvaldsen. 

 

 
Pieter Nauta: Timpaan voorgevel Stadhuis, 1715, Leeuwarden. 

 

Aan de andere kant van het land besloot in 1737 de Lutherse kerkenraad in Middelburg tot de bouw van 

een nieuwe kerk. Door een flinke aanwas van het ledental, mede veroorzaakt door de immigratie van 

lutherse vluchtelingen uit Salzburg, voldeed de oude behuizing aan de Suikerpoort niet meer. De stads-

architect Jan de Munck werd gevraagd voor het ontwerp. Het 

stadsbestuur stelde een terrein aan de Zuidsingel ter beschik-

king en in 1740 kon de bouw beginnen.        

Ter gelegenheid van de bouw werd er een historiepenning uit-

gegeven, naar een ontwerp van de medailleur Martinus 

Holtzhey. Op de voorkant van deze penning zit de Middel-

burgse Maagd, herkenbaar aan haar muurkroon, op een troon 

met twee roedenbundels en het stadswapen. Zij geeft Vrouwe 

Godsdienst die van links op haar toeloopt een tekening van de 

nieuwe kerk. Op de achtergrond ziet men de zee en het stads-

gezicht van Middelburg. Rechts op de voorgrond torst een 

putto met hermeshelm de hoorn des overvloeds. Eronder de 

tekst: Augustanam Confessionem Professis Area Ad Templum 

Aedific. Concessa: “Door de weldadigheid van de raad en het 

volk van Middelburg is aan de belijders van de Augsburgse 

Confessie de grond om een kerk te bouwen geschonken.” 

 

We blijven op Walcheren en gaan naar Vlissingen; daar vond op 5 juni 1751 de inhuldiging plaats van 

Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau als erfheer van Vlissingen. Twee jaar later 

verscheen er een herinneringsboek met tien prenten die verslag doen van de ‘blijde inkomst’. De titel-

plaat van Aert Schouman toont links de door Mars beschermde Vlissingse stedenmaagd met de   

Martinus Holtzhey: Penning bij de inwijding van 

de nieuwe Lutherse kerk te Middelburg, 1741. 
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vertrouwde attributen: roedenbundel, drietand, anker, scheepsroer en het stadswapen met daarop een 

zogenoemde Jacobakruik (verwijzend naar de oude naam van Vlissingen: Flessinghe). De maagd draagt 

een schepenkroon, een krans van naast elkaar geplaatste scheepsrompen. Wellicht is deze kroon te her-

leiden tot de corona navalis: een hoge onderscheiding voor Romeinse soldaten die als eerste een vijan-

delijk schip wisten te enteren. Rechts staat de Geschiedenis gereed om met haar ganzenveer deze ge-

beurtenis bij te schrijven in haar grote historieboek. 

Achter een opengeschoven gordijn is een erepoort zichtbaar, met daarop de borstbeelden van Willem de 

Zwijger en Frederik Hendrik. In de verte ziet men de begroeting van de prins door de vroedschap van 

Vlissingen.   

 

    
Aert Schouman: Inhuldiging van zijne doorluchtige hoogheid    Caspar Philips:  Historische Beschryving van Culemborg, 

Willem Karel Hendrik Friso, 1753, Atlas van Stolk.         1773. 

 

Ook een kleiner stadje als Culemborg had haar eigen stedenmaagd. Ze prijkt op de titelpagina van de 

Historische Beschryving van Culemborg uit 1773, een werk van 716 pagina’s geschreven door de pre-

dikant Arnoud Walraed Karel Voet van Oudheusden. De door Casper Philips getekende gravure biedt 

een inkijkje in een deftige salonkamer, waarvan het boogvenster uitzicht biedt op de ronde donjon van 

het 13de-eewse kasteel Kuylenburgh. Links zit op een zetel onder een baldakijn de gekroonde Culem-

borgse Maagd, ze houdt het ovale stadswapen met de drie heraldische zuilen op haar schoot. Dat ze er 

mag wezen bewijst de tekst op haar troon: Hoc.Cesar.Me.Donavit, ‘Deze schonk mij de keizer’, dat lijkt 

mij grootspraak want niet de Rooms-Duitse Keizer verleende Culemborg in 1318 stadsrechten, maar 

Jan I van Bosinchem, burchtheer van Culemborg. Rechts op de voorgrond ontrollen twee putti het hand-

vest en de privileges van de vrijstad. 

 

https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arnoud+Walraed+Karel+Voet+van+Oudheusden%22
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Een andere kleine stad met een eigen maagd is Dokkum. 

Voor de uit 1763 daterende rococo-raadszaal van het stad-

huis volgde de schilder Daniël Reynes een uitgebreid de-

coratieprogramma. De tien behangselschilderijen in gre-

nenhouten betimmeringen omvatten vier grote kleurrijke 

allegorische voorstellingen, daarnaast schilderde Reynes 

zes grisailles of ‘witjes’. (Dit zijn schilderingen in uitslui-

tend grijstinten, die een ornamentaal reliëf suggereren.) 

Liefst driemaal duikt de Dokkumse Maagd op in deze se-

rie. Bijvoorbeeld als ‘witje’ op het schoorsteenstuk. Daar 

zien we haar met het wapen van Oranje, de zeven pijlen 

der Unie en een Bijbel. Aan haar voeten de attributen van 

Vrijheid, Gerechtigheid, Verbintenis aan de Unie, Koop-

handel, Scheepvaart, Vrede, Heerlijkheid en Overvloed. 

Uit dit stilleven rolt ook nog een muurkroon, het hoofd van 

de stadsmaagd was al bezet met een pluimenhelm met lau-

werkrans.  

Ook in het stucwerk aan het plafond in de hal van het in 

1760-’63 verbouwde Sneeker stadhuis vinden we een ste-

denmaagd. Het is een werk van Jean Baptiste Singer. Op 

een wolkenbed tussen sierlijke rocailles en bloemslingers 

zetelt de Maagd van Sneek. Samen met een putto draagt ze 

het stadswapen, in haar linkerhand houdt ze een scepter 

met de zon der gerechtigheid.  

 

Het vroegste voorbeeld van de Rotterdamse Maagd dat ik 

aantrof bij mijn inventarisatie dateert pas van 1764. Dat ik 

geen oudere exemplaren gevonden heb, is wellicht te wij-

ten aan het Duitse bombardement van 14 mei 1940. (Of 

mogelijk aan mijn gebrekkige speurvaardigheid!) Maar 

ook de Maagd van 1764 ontkwam niet aan de verwoesting. 

Eens prijkte ze aan de gevel van de Delftsche Poort. Dit 

bouwwerk was de derde poort op die plaats: eerst stond 

hier de laatmiddeleeuwse Noorderpoort en daarna de St. 

Joris- of Delftsche Poort uit 1545. De laatste werd van-

wege bouwvalligheid gesloopt en in 1764 vervangen door 

een derde exemplaar naar het classicistische ontwerp van 

Pieter de Swart. Dit monumentale, twee bouwlagen tel-

lende poortgebouw heeft 175 jaar het straatbeeld bepaald 

tot 1939. In dat jaar begon men met de verplaatsing van de 

poort naar een plek zo’n honderd meter verderop, ten be-

hoeve van een betere doorstroming van het toenemende 

verkeer. Tijdens het bombardement werden echter de 

nieuwe onderbouw en de opgeslagen beeldhouwwerken 

beschadigd, waarna het stadsbestuur besloot af te zien van 

herbouw. Vijftig jaar later werd er op de oorspronkelijke 

plaats van de Delftsche Poort aan het Pompenburg een re-

constructie in staal opgericht, ontworpen door de Rotter-

damse beeldend kunstenaar Cor Kraat. Gelukkig weten we 

dankzij talrijke vooroorlogse foto’s hoe het beeldhouw-

werk aan de poortgevel er uitzag. Daarnaast is er de gede-

tailleerde beschrijving van de Nederlandse consul der 

beide Siciliën in Rotterdam Gerrit Obreen (1808-1883): 

“het soubassement is van arduinsteen, […] op de hoofd-

lijst aan de Haagsche Veer-zijde heeft men in alto relievo 

Daniël Reynes: Dokkumse Stedenmaagd, 1763, 

Stadhuis Dokkum. 

Jean Baptiste Singer: Stucwerk plafond Stadhuis, 

1763, Sneek. 

Pieter de Swart (arch.): Delftsche Poort, 1764, Rot-

terdam, beeldhouwer onbekend. 
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eene kolossale groep van vier beelden, voorstellende de stedemaagd, zittende met eenen bijlbundel in 

de linkerhand, regts achter haar Mercurius, terwijl aan den voet van den zetel de Rotte- of Schienimf 

over eene urn heen liggende, hare wateren naar den naast haar gezeten Maasgod schijnt toe te voeren.”  

 

De Nederlandse politicus Joan Derk baron van der Capel-

len (1741-1784), de grondlegger van de patriottenbewe-

ging, was een verklaard tegenstander van de ‘drostendien-

sten’, een uit de Middeleeuwen stammend instituut dat 

boeren in Overijssel verplichtte om tweemaal in het jaar 

onbetaalde hand-en-spandiensten te verrichten voor de 

landdrost. 

In zijn rede van 1778 over de onwettigheid van deze dros-

tendiensten in Overijssel trok Joan Derk fel van leer tegen 

de drosten die deze vorm van slavernij in stand hielden, 

en wel in zulke ondiplomatieke bewoordingen, dat hem 

de toegang tot de Zwolse vergadering van de Staten van 

Overijssel werd ontzegd. Pas na vier jaar slaagde hij mid-

dels een petitiebeweging erin zijn terugkeer in de Staten 

van Overijssel te bewerkstelligen. Een jaar later, in 1783, 

werden de gehate drostendiensten in Overijssel eindelijk 

afgeschaft. Ter ere van zijn ‘readmissie’ en de afschaffing 

van deze ‘herendienst’ werd er een speciale penning ge-

slagen naar een ontwerp van de Nederlandse medailleur Johann Georg Holtzey. 

Op de voorzijde houdt de tronende Zwolse Maagd met gestrekte arm het stadswapen hoog in de lucht, 

in haar linkerhand heeft ze een scepter met daarop de ‘zon der gerechtigheid’. Ze zit op een basement 

met het gekroonde wapen van Overijssel. Daarnaast leunt een dankbare akkerbouwer op zijn spade. De 

tekst van het omschrift luidt: Suum cuique: ‘Ieder het zijne’.  

 

Een andere penning met een stedenmaagd werd vier jaar 

later geslagen in de stad Utrecht. 

Het is 1786, we zijn in de nadagen van de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden. Utrecht is het brandpunt 

van de patriottenbeweging en dat niet in de laatste plaats 

vanwege het knellende regeringsreglement dat de provin-

cie Utrecht in 1674 was opgelegd (als straf voor de bezet-

ting door Lodewijk XIV in het rampjaar 1672) en dat haar 

feitelijk onder curatele stelde. Door een nauwe samenwer-

king tussen regenten en de Utrechtse burgerij ontstaat er 

een politieke dynamiek die, na felle debatten over de vast-

stelling, uiteindelijk resulteert in de invoering van een 

nieuw regeringsreglement. In feite gaat het om een 

machtsovername van de patriotse Utrechtse schutterij: de 

vroedschap wordt afgezet en vervangen door een gekozen 

vroedschap, die gecontroleerd wordt door burgergecom-

mitteerden, volgens de voorschriften van het nieuwe re-

glement.12 Deze zilveren gelegenheidspenning toont de 

beëdiging van het regeringsreglement op de Neude te Utrecht, 20 maart 1786. Rechts staat op een ver-

hoging de Utrechtse stedenmaagd met de muurkroon op het hoofd en het wapen van Utrecht op de borst, 

haar linkerhand wijst op het drievoudig verzegelde, nieuwe regeringsreglement dat hangt over een roe-

denbundel op een altaar met de vrijheidshoed en het jaartal 1764. (De vrijheidshoed werd hét symbool 

van de patriottenbeweging, als een variant op de revolutionaire Phrygische muts van de Franse Mari-

anne.) De maagd neemt de eed af van drie leden der burgerschutterij, een van hen draagt een hellebaard. 

Achter hen presenteren schutters het geweer, daarachter de gevels van de Neude.  

  
12. N.C.F. van Sas: De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, 2004. 

Johann Georg Holtzey: Penning op de readmissie van 

Jhr. Joan Derk van der Capellen tot den Pol tot de 

Statenvergadering van Overijssel, 1782. 

Penning op de beëdiging van het regeringsreglement 

op de Neude te Utrecht, 1786. 
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Zigzag langs de stedenmaagden: de negentiende eeuw 

 

  De Leydsche Stedemaegd in treurig Rouwgewaad  

  Beschrijft haar bittre Ramp en Reddelooze staat, 

  Doch midden in het Puin beschouwd [sic] zij in verrukking, 

  Oud Hollands Vriendschap, tot een troost in haar verdrukking. 

 

Deze regels van de Leidse natuuronderzoeker, arts, dichter en schilder Johannes le Francq van Berkhey 

staan onder een zinneprent van Noach van der Meer jr. in Le Francqs gedenkboek Oud Hollands vriend-

schap tot Leydens troost, geschreven na de Leidse buskruitramp van 1807.   

De ramp vond plaats ten tijde van de Franse bezetting: een 

schip met 17.760 kg buskruit aan boord ontplofte door onbe-

kende oorzaak terwijl het door het Steenschuur voer, een 

gracht midden in Leiden. Bij de ramp vielen 151 doden en 

ruim 2000 gewonden. Circa 220 woningen werden compleet 

verwoest of onbewoonbaar verklaard.  

Koning Lodewijk Napoleon was snel ter plaatse en maakte 

zich met zijn kordate optreden geliefd bij de bevolking. Hij 

stelde uit zijn privévermogen 30.000 gulden beschikbaar voor 

het door hem opgerichte rampenfonds en stelde Leiden voor 

tien jaar vrij van belastingplicht. De enorme opbrengst van 

een nationale collecte, bijna twee miljoen gulden, vormde de 

aanleiding bij de uitgave van het gedenkboek van Le Francq, 

die door de ramp dakloos geworden, tijdelijk opgevangen 

werd in Lodewijks paleis Huis ten Bosch dat ingericht was 

als noodhospitaal. 

Van der Meers zinneprent toont de Leidse Maagd als stads-

chroniqueur: gehuld in een rouwsluier zit ze tussen de puin-

hopen van de stad (Wie liegt die Stadt so wüste…) terwijl ze 

vanuit de linkerbovenhoek gadegeslagen wordt door Gods al-

ziend oog. Met een ganzenveer schrijft ze het sombere ver-

haal van de ramp bij in de Leidse kroniek; ze leunt daarbij op 

Lodewijks koningskroon en kijkt om naar een allegorisch ta-

fereel van twee mannen in antiek Romeinse dracht, waarbij 

de één (de Leidse Burgerij) een geldbedrag ontvangt van de 

ander (de betrokken Hollandse Burgers). Op de voorgrond en ook onder het muurtje dat dienst doet als 

schrijftafeltje liggen de lijkjes van twee slachtoffertjes van de ramp. 

Op de achtergrond de toren van de Sint Jacobskerk, een katholieke schuilkerk die eveneens zwaar be-

schadigd raakte. Op verzoek van de koning werd de kerk weer opgebouwd. De herstelde kapel werd 

daarna gewijd aan Lodewijk de Heilige, de schutspatroon van de koning. 

 

Nu naar een stadsmaagd die letterlijk getroffen werd door een andere, nog 

omvangrijkere ramp die als een grof litteken gekerfd staat in het geheugen 

van de stad. 

Begin jaren ’40 van de vorige eeuw vond een jongen in een afwaterings-

sloot bij Creil in de Noordoostpolder een stenen vrouwenkop. Hij had het 

hoofd mee naar huis willen nemen, maar het bleek te zwaar. Na een kilo-

meter lopen liet hij het gevaarte achter in een akker. Daar werd het hoofd 

gevonden door een archeoloog die het herkent als een beeltenis van Fortuna 

uit de Romeinse tijd. Duidt deze vondst op een Romeinse nederzetting be-

noorden de rijksgrens in de buurt van Urk? Het Fortunabeeld wordt een van 

de pronkstukken van Museum Schokland. Begin jaren ’90 verhuist de kop 

naar het zojuist geopende erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad. Daar 

ontstaan twijfels over de ouderdom van de kop; een bezoekend archeoloog, 

 

Noach van der Meer jr.: Oud Hollands vriend-

schap tot Leydens troost, 1807. Atlas van Stolk 

'De Urker Fortuna', 1835. 
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die gespecialiseerd is in de Romeinse Oudheid, dateert de kop als 18de- of 19de-eeuws! 

De locatie van de vondst, die bekend staat als de Rotterdamse Hoek, brengt het onderzoek naar de iden-

titeit van het beeld op gang. Vanaf de zomer 1940 is daar puin gestort uit het gebombardeerde Rotterdam 

voor de dijkversterking langs het IJsselmeer. Materiaalonderzoek en de muurkroon op de vrouwenkop 

leiden uiteindelijk tot de conclusie (“met 99% zekerheid”) dat de kop toebehoorde aan de Rotterdamse 

stedenmaagd in het timpaan van het oude Rotterdamse stadhuis aan de Kaasmarkt, dat verwoest werd 

bij het bombardement van 14 mei.  

 

        
David Welle: Afbeelding van de illuminatie van het        Stadhuis van Rotterdam aan      Toon Dupuis: Rotterdamse Steden- 

Stadhuis te Rotterdam, bij gelegenheid der komst           de  Kaasmarkt, ca 1905, inge-    maagd, 1920, Stadhuis Rotterdam. 

van Z.M. onzen geliefden koning den 3en July 1837,       gekleurde foto. 

1837, Universiteitsbibliotheek Leiden. 

 

Het oude stadhuis was in de 14de eeuw een stadslogement, in de loop der tijd werd het daarnaast ook als 

raadhuis gebruikt. Eerst na de verbouwing van 1606 was het pand volledig als raadhuis in gebruik. Bij 

een grondige verbouwing en uitbreiding in 1822-1835 kreeg het gebouw nieuwe classicistische gevels, 

ontworpen door stadsarchitect Pieter Adams. Hierbij kwam tevens de voorgevel aan de kant van 

de Kaasmarkt te liggen. Op de tekening van David Welle uit 1837 is te zien dat er in het midden van het 

timpaan een stedenmaagd heeft gezeten. Maar de tekening is weer niet zo duidelijk dat je met zekerheid 

kunt stellen dat de Urker Fortuna samenvalt met de maagd op de tekening, ook het ontbreken van de 

muurkroon in Welles tekening maakt de toeschrijving enigszins discutabel.   

(Overigens heeft het huidige in 1920 gebouwde stadhuis van de Maasstad ook een eigen stadsmaagd: 

een beeld van Toon Dupuis hoog in een nis, centraal in de voorgevel.)   

 

Ook in de Hanzestad Kampen werd een stedenmaagd uit het stadsbeeld gedrongen door oorlogsgeweld. 

Deze maagd stond opgesteld midden bovenop het kasteelachtige neogotisch poortgebouw dat het ver-

keer toegang bood tot de in 1874 gereed gekomen ijzeren brug over de IJssel. Deze poort stond aan de 

zijde van IJsselmuiden, aan de stadszijde stond een zelfde poortgebouw dat bekroond werd door het 

beeld  ‘Landbouw en Handel’. Deze door Nicolaas Hendrik Nierstrasz ontworpen brug kende vier voor-

gangers. De eerste houten brug over de IJssel werd gebouwd in 1448. Het was een vaste tolbrug, die een 

vrije doorvaart onmogelijk maakte, dit tot groot ongenoegen van de andere IJsselsteden en de landsheer. 

De tweede versie uit 1589 kreeg dan ook een drijvend gedeelte, een schipbrug. De derde vaste brug uit 

1638 en ook de vierde van 1784 hadden beiden een ‘val’ om het scheepvaartverkeer doorvaart te verle-

nen. 

De brug van Nierstrasz werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tweemaal opgeblazen: in 1940 door het 

Nederlandse leger als onderdeel van het verdedigingsplan en in 1945 door de vluchtende Duitse troepen. 

Daarna werd de brug hersteld, maar zonder de neogotische portieken. De beide door de Bossche kun-

stenaar Joseph Graven vervaardigde beelden, die vroeger de toegangen naar de brug versierden, werden 

opgeslagen in de Koornmarktspoort en daar liggen ze nog steeds in hun kratten te wachten op een vro-

lijker bestemming.   
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Op een foto uit 1935-’40 staat de Kamper Maagd op een ci-

lindrische sokkel, ze draagt een muurkroon en haar linker 

hand ontrolt een gezegelde oorkonde: wellicht de stadsrech-

ten uit vermoedelijk 1236 die echter nooit gevonden zijn. On-

der haar linkervoet vertreedt de maagd een zeemonster. 

Links achter de sokkel is nog net de brugportiek aan de stads-

zijde zichtbaar; direct rechts van de sokkel ziet men het to-

rentje van het stadhuis, daarnaast de Nieuwe Toren aan de 

Oudestraat.  

Aan de middeleeuws aandoende vormgeving van het hoofd 

van de Kamper Maagd meen ik te kunnen zien dat Joseph 

Raven lange tijd (van 1863 tot 1875) werkzaam is geweest 

als restauratiebeeldhouwer van de Sint-Janskathedraal in Den 

Bosch. Hij was ook de schepper van een andere maagd: de 

‘Maagd van Holland’ op de Nieuwemarkt a.d. Gedempte Bo-

tersloot in Rotterdam, onthuld in 1874. Dit beeld, dat meteen 

door de Rotterdammers ‘Kaatje Mossel’ werd gedoopt, over-

leefde wonderlijk genoeg wél het Duitse bombardement.   

 

In Antwerpen verloren zelfs vier stedenmaagden uit de 19de 

eeuw hun vertrouwde plaats op prominente punten in de stad, 

alle gelegen op nog geen anderhalve kilometer van elkaar aan 

de oostzijde van de door de Frankrijklei begrensde oude stad. Hier waren het oprukkend autoverkeer, 

brand en onduidelijke motieven de 

boosdoeners.  

In 1876 werd vijf jaar na zijn dood een 

monument opgericht voor burgemees-

ter Jean François Loos op de naar hem 

genoemde Loosplaats vlak voor de 

Sint-Jozefskerk. Loos was als burge-

meester  verantwoordelijk voor uitbrei-

ding en herinrichting van de stad Ant-

werpen in de 19de eeuw. Het monument 

werd vervaardigd door de Antwerpse 

beeldhouwer en schilder Jules Pecher.  

Het borstbeeld van de burgemeester aan 

de voet van het monument wordt ge-

flankeerd door vier figuren die de Nij-

verheid, de Handel, de Scheepvaart en 

de Kunsten voorstellen. De Antwerpse 

Maagd bekroont het monument. Ze 

houdt in haar linkerhand, als het New 

Yorkse Vrijheidsbeeld, een brandende 

toorts hoog boven haar met een muur-

kroon getooide hoofd, haar rechterhand 

leunt – als ik het goed zie – op het stads-

wapen van Antwerpen: een burcht met 

drie torens met daarboven twee schuin-

geplaatste handjes (‘Handwerpen’!).  

In 1960 werd het plein heringericht, 

waarbij het monument werd afgebro-

ken. Alleen het borstbeeld bleef behou-

den en bevindt zich nu in het Archief en 

Museum van het Vlaams Cultuurleven.  

Joseph Raven: Kamper Stedenmaagd, 1874, 

voormalige IJsselbrug, Kampen.  

Jules Pecher: Monument voor Jean François Loos, Loosplaats, Antwerpen 

(vernietigd). 
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Op slechts 400 meter hiervandaan, op het kruispunt van de Belgiëlei en de Mercatorstraat, stond het 

monument voor Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556), de ‘urbanist’ die verantwoordelijk was voor de 

vestingmuur rond de stad – de zogenoemde ‘Spaanse Omwalling’–, voor de aanleg van enkele straten 

en voor de bouw van het Brouwershuis en de Stadswaag. Het monument van de hand van de Antwerpse 

beeldhouwer Jan Van Arendonck werd in 1866 geplaatst en in 1896 verplaatst naar het Albertpark. Daar 

werd het vervolgens in 1950 verwijderd om uiteindelijk in ernstig gehavende staat te belanden in het 

depot van het Middelheimmuseum. Een oude foto toont het monument op zijn tweede locatie. De Ant-

werpse Maagd, getooid met een omkranste muurkroon, houdt een lauwerkrans boven het hoofd van de 

vestingbouwer. Diens borstbeeld gaat over in een hermeszuil waaromheen een banderol geplooid is. 

Van de tekst zijn alleen de woorden ‘Antwerp’ en ‘Van’ leesbaar. 

Er bestaan plannen om deze beroemde zoon van Antwerpen opnieuw te eren met een eigentijds monu-

ment. Zijn vijfhonderdste geboortejaar werd in 2019 in de stad met tal van evenementen herdacht.  

 

       
Jan Van Arendonck: Monument voor Gilbert van Schoonbeke,      Frans Joris: Monument voor Léopold De Wael, 1897, Mid- 

1866, Depot Middelheimmuseum, Antwerpen.             delheimmuseum, Antwerpen.  

 

De derde ‘verdwenen maagd’ leunde op de sokkel van het borstbeeld van Léopold De Wael. Van 1872 

tot 1892 was hij burgemeester van Antwerpen, en daarmee de langstzittende Antwerpse burgervader. 

De Wael liet Antwerpen een ware metamorfose ondergaan in stedenbouwkundige zin. Hij voltooide 

onder meer het rechttrekken van de Scheldekaaien om de havenontwikkeling meer ruimte te bieden, 

waardoor het oudste deel van de stad, de volkswijk rond het Steen, moest verdwijnen.  

Het door de Antwerpse beeldhouwer Frans Joris gerealiseerde monument stond van 1897 tot 1948 voor 

het Koninklijk Atheneum op de Franklin Rooseveltplaats. Daarna verhuisde het standbeeld naar het 

Albertpark, waar het na drie jaar werd afgebroken, waarna het via een aantal omzwervingen belandde 

op de herstelweide van het Middelheimmuseum.  

Het monument bestaat uit een hoge ronde sokkel, met daarop het borstbeeld van De Wael, een met een 

muurkroon getooide stedenmaagd die, omkijkend naar de burgemeester, hem met een uitnodigend ge-

baar de stad lijkt te tonen, en een naakte zittende Hermes, herkenbaar aan zijn gevleugelde helm, die het 

tafereel gadeslaat en op het punt staat de burgervader te lauweren. 

 

In 2004 richt een brand grote verwoestingen aan in de hoofdvleugel van het hierboven genoemde Ko-

ninklijk Atheneum van Antwerpen. Het gebouw uit 1884 blijft structureel ongedeerd. Maar het dak is 
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beschadigd en het interieur van de feestzaal blijkt verwoest. Negen 

van de tien schilderijen van de Antwerpenaar Franz Vinck gaan 

verloren. Tot de vernielde taferelen behoort ‘De Maagd van Ant-

werpen’. Vincks ‘Antverpia’ draagt een wit kleed als symbool voor 

haar maagdelijke status met daarover een rode mantel. Die kleuren 

verwijzen naar de zeven witte en zeven rode rozen, die op hun 

beurt de vrijheden of privilegies van de stad voorstellen.13 

 

Voor de Raadszaal van het neoclassicistische Stadhuis aan de 

Grote Markt in Groningen vervaardigde de Groningse schilder 

Otto Eerelman in 1878 een allegorische voorstelling met de titel: 

De stedenmaagd en haar wijding aan de handel, nijverheid, kun-

sten en wetenschappen. 

Met de stad Groningen – herkenbaar aan de Martinitoren en de Der 

Aa-kerk – achter haar treedt de roodblonde Groningse Maagd de 

beschouwer tegemoet. In haar geheven rechter hand houdt zij haar 

gouden muurkroon en iets wat lijkt op een geopende handboei. In 

de andere hand draagt ze zowel het groen-witte stadsvaandel als 

een palmtak. Op haar goudkleurige lijfje prijkt het stadswapen met 

de dubbelkoppige adelaar met groen-wit borstschild, op de leren 

band om haar heupen staat: [VIRGEN] GRONINGANA, ‘[Maagd] 

van Groningen’.  

Op de voorgrond heeft de schilder zich uitgeleefd om nauwgezet 

alle vier onderwerpen die gewijd worden te verbeelden: de ‘handel’ wordt gesymboliseerd met de ca-

duceus (Hermesstaf) en een scheepsanker, de ‘nijverheid’ met tandrad, pikhouweel, spade, zeis en 

graanhalmenbundel, de ‘kunsten’ zijn vertegenwoordigd in de winkelhaak, passer, bouwtekeningen, 

zuil, luit met bloemenkrans, bladmuziek, boeken, palet, penselen, hamer, beitels, buste en kapiteel, ter-

wijl de ‘wetenschappen’ simpelweg vertolkt worden door de uil. Zou de schilder middels die bloemen-

krans de ‘muziek’ aanwijzen als de edelste der kunsten? 

 

   
Otto Eerelman: De stedenmaagd en haar wijding aan de   Friedrich Schierholz: De Stedenmaagd, 1883, Ingang Vondelpark,   

handel, nijverheid, kunsten en wetenschappen, 1878, Stad-  Amsterdam (kopie Ton Mooy, 2009). 

huis, Groningen.  

Franz Vinck: De Maagd van Antwerpen, 

1884,  Koninklijk Atheneum van Antwer-

pen, vernietigd. 
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Misschien de bekendste stadsmaagd van Nederland vinden we in de stad Amsterdam, grootleverancier 

van stedenmaagden. Daar zetelt ze op de middelste pijler in de ingang van het Vondelpark aan de Stad-

houderskade in Amsterdam. 

Vanaf 1883 stond hier een beeld gemaakt door de Duitse beeldhouwer Friedrich Schierholz. Het werd 

gemaakt in opdracht van het parkbestuur om het park meer cachet te geven ten tijde van de Internatio-

nale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in 1883. De met de keizerskroon getooide Maagd zit 

op een zetel, in haar linkerhand houdt zij een schild met het wapen van Amsterdam, en met haar rech-

terhand nodigt zij wandelaars uit het park te betreden. 

Vanwege zijn slechte conditie werd het beeld in 2009 weggehaald en een jaar later vervangen door een 

kopie door het Amersfoortse restauratieatelier Ton Mooy. Deze kopie is gehouwen uit het sterkere Bent-

heimer zandsteen en moet daarom de eeuwen kunnen trotseren. 

Het originele beeld is na een grondige opknapbeurt in 2014 op een sokkel geplaatst aan de Koenenkade, 

onder de nieuwe naam ‘Stedenmaagd Amsterdamse Bos’. 

Zes jaar na de wereldtentoonstelling vervaardigde de Duits-Nederlandse beeldhouwer Ludwig Jünger 

voor de centrale boogtrommel in de voorgevel van Cuypers’ Centraal Station een hardstenen reliëf met 

de Amsterdamse Maagd, tronend op een wereldbol tussen de personificaties van het IJ en de Amstel. 

 

  
Ludwig Jünger: De Amsterdamse Maagd tussen de personificaties van het IJ en de Amstel, 1889, Centraal Station, Amsterdam. 

 

In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo-renaissancestijl, naar ontwerp van 

de architect Christiaan Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegelta-

bleaus met allegorische voorstellingen van ‘Overvloed’, ‘Telegrafie’, ‘Stoomkracht’ en de ‘Delftse ste-

denmaagd’. Ze werden vervaardigd in de Plateelbakkerij De Porceleyne Fles, naar een ontwerp van 

Adolf le Comte en uitgevoerd door de plateelschilder Leon Senf.  

In 1959 werd het gebouw gemoderniseerd, waarbij de tegeltableaus als ‘onesthetische versieringen’ rijp 

geacht werden voor de sloop. Maar de tableaus bleken stiekem gered. Delftenaar Durk Rienstra trof ze 

aan toen hij medio jaren tachtig zijn huis aan het Noordeinde betrok, ingemetseld in de muur van de 

gang. Hij vertelt: “De vorige bewoner van het huis was sloper van beroep. Hij had de tableaus meege-

nomen bij de verbouwing van het station en heeft ze vrij slordig in de gangmuur gemetseld. De tableaus 

verkeerden in uitermate slechte staat en de zouten in de muur dreigden de glazuurlaag aan te tasten.”      
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Adolf le Comte: De Delftse Maagd, 1885, Nederlands Tegelmu-        Abraham Frans Gips: De Alkmaarse Maagd tussen Mercu-       

seum, Otterlo.                    rius en Ceres, 1884, de Waag, Alkmaar. 

 

Enkele jaren later bood Rienstra vanwege een renovatie van zijn huis de panelen aan diverse musea aan,   

maar zowel Het Prinsenhof in Delft, als het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden toonden geen 

interesse, De Porceleyne Fles evenmin. Niet de artistieke kwaliteit, maar de hoge restauratiekosten wa-

ren het struikelblok. 

Uiteindelijk kwamen de tableaus na restauratie terecht in de collectie van het Nederlands Tegelmuseum 

in Otterlo, waar ze permanent te bezichtigen zijn.14    

Op het paneel van de Delftse Maagd wordt deze zittend op de grond afgebeeld met borstkuras en helm. 

In haar linkerhand houdt ze een palmtak, symbool voor vrede en vrijheid. Haar rechterhand rust op het 

stadswapen van Delft: een zilveren schild met een zwarte verticale balk met golflijntjes. Houding en 

gelaatsuitdrukking van de dame doen denken aan de Franse coquettes van Alphonse Mucha.  

Een ander tegeltableau met een stadsmaagd uit dezelfde tijd siert de in 1884 vernieuwde geveltop van 

het Alkmaarse waaggebouw uit 1582. In dit ontwerp van Abraham Frans Gips wordt de Alkmaarse 

Maagd geflankeerd door Ceres en Mercurius. Ze draagt een muurkroon, een borstkuras en in haar lin-

kerhand een door een lauriertak omkranst zwaard.  

 

Een coquette als in het Delftse tableau zien we ook 

in Roermond. In 1887 besluit het bestuur van de 

Zangvereeniging Koninklijk Roermonds Mannen-

koor tot de aanschaf van een vaandel. De kunst-

schilder Hendrik Luyten, zoon van de eerste diri-

gent Luyten de Bij, wordt daartoe verzocht een 

vaandel te schilderen. Het bestuur wilde “een vlot-

tend vaandel, een echte gildebanier, die met hare 

brede banen boven de hoofden van de zangers zou 

wapperen.” Daarbij koos men als onderwerp; de 

Roermondse stedenmaagd, “de kunst bekronend”.   

In de vaandelschildering staat de Roermondse 

Maagd met een muurkroon op het hoofd, op de 

trappen van een antieke tempelruïne, terwijl ze 

omziet naar de kunsten om deze te bekronen met 

een lauwerkrans. Aan haar voeten liggen en staan 

de attributen die de kunsten vertegenwoordigen: 

opgerold vaandel, palet met penselen, toneelmas-

ker, antieke vaas en lier. Rechts op de achtergrond 

het stadsgezicht van Roermond met de stenen 

Roerbrug en de toren van de Sint-Christoffel-
Hendrik Luyten: De Roermondse stedenmaagd, de kunst be-

kronend, 1887, vaandel Roermonds Mannenkoor. 
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kathedraal. Rechts onder de banderol met het opschrift ‘Roermonds Mannenkoor’ verschijnt het stads-

wapen met klimmende leeuw en fleur-de-lis. Wat de vijfpuntige Maastrichtse ster te zoeken heeft op de 

muurkroon van deze Roermondse Maagd is mij een raadsel. 

Het vaandel werd in 1936 vervangen door een nieuwe banier naar een ontwerp van Leon Capiau, Dit 

vaandel bleek na de oorlog echter onvindbaar, waardoor men bij het bevrijdingsconcert op 29 augustus 

1945 weer aangewezen was op het oude exemplaar. Amerikaanse militairen zouden de vlag als trofee 

hebben meegenomen. Het mannenkoor heeft een beetje pech met zijn vaandels: vanwege het eeuwfeest 

in 1980 werd het derde inmiddels wat beschadigde vaandel uit 1950 vervangen door een nieuw exem-

plaar van Wilmy Coonen-Peeters. Dit vaandel en de daarbij behorende gouden kroon werden in 2015 

gestolen uit de opslagruimte van het koor, “een intensieve zoektocht heeft tot heden nog niets opgele-

verd.”15 

 

Vanaf de jaren tachtig van de 19de 

eeuw krijgt met name de Amster-

damse stedenmaagd een geheel 

nieuw podium: de spotprent. Kranten 

en periodieken als De Tijd (1845), 

De (Groene) Amsterdammer (1877), 

De Telegraaf (1893), De Kroniek 

(1895), De Notenkraker (1907), De 

Haagsche Post (1914) en De Nieuwe 

Amsterdammer (1915) plaatsen in 

elke editie een of meerdere spotpren-

ten. Het verschaft een hele generatie 

zeer begaafde tekenaars een bodem 

onder hun bestaan. Ik noem er een 

aantal: Louis Raemaekers (1869-

1956) tekent voor De Telegraaf; Pe-

trus van Geldorp (1872-1939) voor 

De Tijd; Piet van de Hem (1885-

1961) voor De Nieuwe Amsterdam-

mer, De Kroniek en De Haagsche 

Post; Tjerk Bottema (1882-1940) 

voor De Notenkraker; Leo Jordaan 

(1885-1980) voor diverse kranten16 

en Albert Hahn (1894-1953) voor De 

Nieuwe Amsterdammer en De No-

tenkraker. 

Al deze tekenaars laten de (Amster-

damse) stedenmaagd soms of veel-

vuldig opduiken in hun cartoons.  

De grote pionier van deze groep is de 

Amsterdamse schilder, graficus en 

boekillustrator Johan Braakensiek 

(1858-1940) die van 1887 tot 1931 

voor De (Groene) Amsterdammer te-

kende. Zijn spotprenten in die krant 

wemelen van de stedenmaagden. Voor de Amsterdamse Maagd had hij een vast stereotiep ontwikkeld: 

een pronte dame met keizers- of muurkroon, gekleed in een lange jurk gemaakt uit de Amsterdamse 

vlag, waarbij over het voorpand een brede verticale zwarte baan loopt met de bekende drie witte andre-

askruisen. Dit type hield – met kleine variaties – zijn  hele carrière bij het weekblad De Groene Amster-

dammer stand, zodat de vaste lezers meteen wisten om wie het ging. 

Bij zijn 25-jarig jubileum in 1911 maakte zijn collega Louis Raemaekers voor De Amsterdammer een 

cartoon getiteld: ‘25 jaar heeft “Braak” ze aan een touwtje’.     

Louis Raemaekers: 25 jaar heeft "Braak" ze aan een touwtje, 1911, cartoon 

voor De Amsterdammer, Atlas van Stolk. 
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In deze tekening wordt de gelauwerde tekenaar in jacquet gepresenteerd als een volleerd poppenspeler 

die, met zijn dubbele potloodhouder als marionettenstok, behendig een tiental poppen laat dansen. Bij 

de prent staat een vijfregelig onderschrift op rijm: 

 

  Johan Braakensiek houdt z’ aan z’n touwtjes. 

  Deze hier zijn natuurlijk de oudjes, 

  Maar nog iedere week 

  Geeft hij ruk, prik of steek 

  Aan de ventjes zoowel als de vrouwtjes. 

 

Van de laatste categorie zijn er in deze prent twee afgebeeld: linksboven een typische Braakensiekiaanse 

Amsterdamse Maagd gekleed in Amsterdamse vlag, met de muurkroon op het hoofd. Het andere 

‘vrouwtje’ is te zien op de onderste rij: de diep gedecolleteerde Franse Marianne compleet met Phrygi-

sche muts. Zij maakt een Triple Entente-dansje met Ivan en John Bull. Aan de andere kant danst een 

ander trio de Triple Alliantie: de Duitse keizer Wilhelm II, de Oostenrijkse keizer Franz Joseph I en de 

Italiaanse koning Victor Emanuel III. Tussen de twee groepjes in zit Uncle Sam in een spagaat. Naast 

de Amsterdamse Maagd bungelen nog Abraham Kuyper, voorzitter van de ARP, en Theodorus Heems-

kerk, namens de ARP minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de ministerraad. 

 

In 1896 werd in Groningen het 

Hoofdstation voltooid naar het 

ontwerp van Isaac Gosschalk. 

Het is gebouwd in een “virtuoze 

mengeling van renaissance- en 

gotische stijlelementen" en geldt 

als een van de mooiste stations-

gebouwen van Nederland.  

“Hoog op de west- en oostwand 

van de stationshal bevinden zich 

vijf grote tegeltableaus met alle-

gorische figuren, passend bij het 

spoor. De tableaus zijn ontwor-

pen door de Groninger monu-

mentaal schilder Frans Bach. Hij 

maakte de kartons: ontwerpen op 

ware grootte in kleur. Op basis 

hiervan werden de tegels ver-

vaardigd door plateelbakkerij 

Rozenburg in Den Haag. Zowel 

qua voorstelling, compositie als 

lijnvoering staan de tableaus in 

de traditie van de jugendstil of 

art nouveau.  

Het middelste tableau op de 

westwand verbeeldt de steden-

maagd van Groningen. Ze draagt 

een muurkroon, zit op een impo-

sante troon en is gekleed in een 

lang gewaad. Daarover draagt ze 

een kuras. In elke hand houdt ze 

een olijftak vast. Ze wordt om-

ringd door harten of pompeblêd-

den: het blad van de waterlelie 

dat hier symbool staat voor de 

Groninger Ommelanden. Aan  
Frans Bach: De Stedenmaagd van Groningen, 1896, tegeltableau Hoofdstation Gro-

ningen. 



39 

 

haar voeten staat een vuurschaal. Daaronder is een aardbol afgebeeld met aan weerszijden een gevleu-

geld wiel. De aardbol is omwikkeld met rails. In het onderste register van het tableau zien we van links 

naar rechts een bijenkorf met bijen, een caduceus, het wapen van de stad Groningen, een uil en een 

korenschoof met een sikkel. Ze staan symbool voor de Groninger nijverheid, handel, wetenschap en 

landbouw. De aardbol symboliseert de wereld die door de aanleg van de spoorwegen bereikbaar is ge-

worden. Het spoor verkortte reistijden en maakte de uitbreiding van de wereldhandel mogelijk.”17  

 

In 1898 werd op de Brink in Deventer 

een fontein geplaatst naar een ontwerp 

van stadsarchitect Jan Mulock Houwer. 

De aanleg van deze fontein was al vijf 

jaar eerder gepland, toen de Deventer 

waterleiding gereed kwam. Door geldge-

brek kwam het er toen niet van. Maar bij 

de inhuldiging van koningin Wilhelmina 

slaagde men er wel in de financiering 

rond te krijgen. Vandaar de naam ‘Wil-

helminafontein’. Maar in tegenstelling 

tot wat wel gedacht wordt, wordt deze 

fontein niet bekroond door een beeld van 

de jonge koningin, maar door de Deven-

ter stedenmaagd, gemaakt door de De-

venter beeldhouwer Wilhelmus Gerhar-

dus van Poorten. De Maagd draagt in 

haar rechterhand een vergulde lauriertak, 

terwijl haar linkerhand leunt op een 

schild met het stadswapen met de adelaar 

‘van sabel’. Op haar hoofd draagt ze – als 

het zoontje van Willem Tell – een appel-

rond ‘Rudolfinisch’ keizerskroontje. (In 

987 verleende Keizer Otto III de vrije 

rijksstad Deventer de eenkoppige adelaar 

als zegel, maar pas vanaf het begin van 

de 17de eeuw komt de kroon van de Habs-

burgse keizer Rudolf II (1552-1612) 

voor op het wapen.)  

De fontein werd in 1960 afgebroken om 

ruim baan te maken voor het autover-

keer. In 1985 leidden gewijzigde opvat-

tingen over autoverkeer in de binnenstad 

tot de heroprichting van het monument. Nadat acht jaar later de Brink helemaal autovrij gemaakt was, 

geldt de Deventer Brink opnieuw als een van de mooiste pleinen van Nederland.   

 
13.  Jan Lampo: Maagden van vlees en maagden van verf. Kleine biografie van Antverpia, de Maagd van Antwerpen, blog van 

5 juni 2014. 

14. Durk Rienstra, VerhalenWiki (Stichting WikiDelft). 

15. Roermonds-Mannenkoor.nl, Historie: Onze Vaandels.  

16. Zie Jordaans tekening De Beschermer op pagina 44 en zijn prent Training op pagina 65.   

17: Databank Spoorbeeld. 

 
 

Zigzag langs de stedenmaagden: de twintigste eeuw 

 

In de eerste helft van de twintigste eeuw is in de Nederlanden het motief van de stedenmaagd nog immer 

populair, maar er treedt geleidelijk aan wel een versobering op in de weergave. Het aantal attributen 

neemt af en de persoonlijke signatuur van de kunstenaar wordt zichtbaarder. Maar dat is nog niet het 

geval bij het Oud Postgebouw van 1908 op de Korenmarkt in Gent.     

Wilhelmus Gerhardus van Poorten: Wilhelminafontein, 1898, Brink, De-

venter (detail). 
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Reliëf met Gentse Maagd, 1908, Oud postgebouw, Korenmarkt, Gent. 

  

Dit gebouw in het oude stadscentrum naar het ontwerp van Louis Cloquet en Stéphane Mortier is opge-

trokken in een mengstijl van neogotiek en neorenaissance, in aansluiting op de gevels van de gildehuizen 

in de stad. Boven de ingang van de zuidoostelijke hoektoren zetelt een lieflijke Gentse Maagd onder een 

gotisch baldakijn. Alle kenmerken van de Middeleeuwse Gentse stedenmaagd zijn nog aanwezig: het 

loshangende haar onder de muurkroon, de Gentse leeuw met zijn voorpoten op haar schoot, het stads-

wapen en de hortus conclusus, Het hele tafereel wordt omsloten door een wapentent. (De Gentse Maagd 

duikt zo’n dertig maal op in het straatbeeld. Een verwante voorstelling zien we bijvoorbeeld in een reliëf 

uit 1897 boven de artiesteningang van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg aan de Biezekapelstraat 

8 in Gent. Ook op een door Pierre Hemony gegoten klok uit 1659 in het Belfort is zij in reliëf afgebeeld.)  

 

    
Reliëf met Gentse Maagd, 1897, Koninklijke Nederlandse Schouwburg, zijingang  Pierre Hemony: Reliëf met Gentse Maagd          

Biezekapelstraat 8, Gent.         in Belfortklok, 1659, Belfort, Gent. 

 

Stedenmaagden verschijnen in het begin van de 19de eeuw ook in feestelijke optochten, waarin ze ‘ge-

speeld’ worden door lokale schoonheden, zoals dat in 1913 gebeurde bij de historische optocht in Edam 

n.a.v. de 100-jarige onafhankelijkheid; en tien jaar later in Antwerpen in de ‘Juwelenstoet’ van 1923.   
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Edams stedenmaagd omgeven door vrouwen die de vredesengel, de landbouw en de scheepvaart verbeeldden tijdens de histo-

rische optocht, viering 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland, Edam, 1913, coll. Het Leven. 

 

 
De praalwagen van de Antwerpse stedenmaagd in de jaarlijkse ‘Juwelenstoet’, 1923, coll. Het Leven.  
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Op de begraafplaats Esserveld in Groningen zien we het oeroude motief van de treurende stedenmaagd 

verwerkt in het grafmonument voor burgemeester Evert van Ketwich Verschuur. De populaire burge-

meester overleed in 1924, 45 jaar oud, onver-

wacht aan een hartaanval. Precies een jaar later 

werd op zijn graf het monument onthuld, ver-

vaardigd door de Groninger beeldhouwer Jo de 

Vogel.  

Onder het portret van de burgemeester in bas-

reliëf knielt de rouwende stadsmaagd, herken-

baar aan haar subtiel weergegeven muurkroon.   

 

Met het volgende werk zijn we echt beland in 

de twintigste eeuw. Voor de raadszaal van het 

voormalige stadhuis van Amsterdam aan de 

Oudezijds Voorburgwal vervaardigde de Am-

sterdamse beeldhouwer John Rädecker in 1927-

’28 een teakhouten beeldengroep getiteld Am-

sterdam als Scheepvaartstad. Tussen twee 

vrouwen die het IJ en de Amstel personifiëren 

verschijnt uit een zee van vijfhoekige sterren de 

naakte Amsterdamse Maagd, als een uit het 

zeeschuim geboren Venus. Zij is als steden-

maagd herkenbaar aan het maar net zichtbare in 

haar sokkel gegrifte stadswapen en aan de sil-

houetten van de torens van de Wester- en Oude 

Kerk achter haar. De twee rivierallegorieën dra-

gen lange strakke jurken met golflijntjesmotief, 

het IJ draagt een model van een stoombootje, 

de Amstel dat van een zeilbootje. Boven de 

vrouwengroep cirkelen drie meeuwen.   

 

Een collega en stadgenoot van Rädecker was 

‘Stadsbeeldhouwer’ Hildo Krop. 

Als geen andere kunstenaar heeft Hildo Krop 

een stempel gedrukt op de openbare ruimte van 

Amsterdam. Tijdens de bloeitijd van de Am-

sterdamse school in het begin van de 20ste eeuw 

kreeg hij een aanstelling bij de dienst Publieke 

Werken. Van 1913 tot 1966 zou hij voor de stad 

Amsterdam gebouwen en bruggen verfraaien 

met bouwsculpturen. 

In 1932 ontwierp Krop voor de toren in het 

midden van de Berlagebrug over de Amstel een 

reliëf in geglazuurde, gepolychromeerde bak-

steen getiteld: De Genius van Amsterdam. Het 

werd uitgevoerd door de Porceleyne Fles in 

Delft. Hoog aan de gevel kijkt de Amsterdamse 

Maagd over het water richting Amsterdam. Ze 

staat in een hortus conclusus van drie grijs-

groene ringen die de grachtengordel symbolise-

ren. De tuin wordt aan de voorzijde afgesloten 

door een het stadswapen. Achter haar hoofd 

straalt een gouden zon die de keizerskroon 

draagt. Binnen de grachtengordel zijn huizen 

en torens summier aangeduid. 

Jo de Vogel: Grafmonument Evert van Ketwich Verschuur, 1925, 

Begraafplaats Esserveld, Groningen. 

John Rädecker: Amsterdam als Scheepvaartstad, 1927-’28, voor-

malig Stadhuis, Oudezijds Voorburgwal, Amsterdam.  
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Hildo Krop: De Genius van Amsterdam, 1932, Berlagebrug, Amsterdam. Willem van Kuilenburg, Stedenmaagd van Utrecht,   

                                                                                                                      1910-1955, Centraal Museum, Utrecht.  

 

Een beeldhouwer wiens werk enige ver-

wantschap vertoont met het oeuvre van 

bouwbeeldhouwer Krop is de Utrechter 

Willem van Kuilenburg. Het Centraal Mu-

seum in Utrecht bezit een stadsmaagd van 

zijn hand in Franse Kalksteen. Het is ondui-

delijk of het een opdrachtwerk betreft en 

ook de datering (1910-1955) blijft vaag.  

Van Kuilenburgs Utrechtse Maagd houdt 

voor haar borst een beeld van Sint-Maarten-

te-paard-en-de bedelaar. (Willibrord, vanaf 

695 tot aan zijn dood in 739 de (eerste) bis-

schop van Utrecht, introduceerde Sint Mar-

tinus van Tours als patroonheilige van de 

stad.) Aan haar voeten ligt de stad Utrecht 

met de toren van de Domkerk. Op de zijkan-

ten van de sokkel zijn de emblemen van de 

universiteit en dat van de jaarbeurs afge-

beeld: een stralende zon met het opschrift 

‘Sol Iustitae’, respectievelijk de U van U-

trecht, bekroond met de hermeshoed.    

 

In 1936 ontwerpt de Haagse symbolistisch 

schilder Willem van Konijnenburg voor de 

entreehal van het anderhalf jaar daarvoor 

geopende Gemeentemuseum van zijn stad – 

eveneens een werk van Hendrik Petrus Ber-

lage – een zandstenen reliëf met de wat 
Willem van Konijnenburg: Eer het god’lijk licht in d’openbaringen 

van de kunst, 1936, Kunstmuseum Den Haag. 
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hoogdravende titel: ‘Eer het god’lijk licht in d’open-

baringen van de kunst’. Het ontwerp werd uitgevoerd 

door de eveneens Haagse beeldhouwer Dirk Bus. 

Centraal boven een timpaan met de titel staat de met 

een muurkroon getooide Haagse Stedenmaagd, die te-

vens het goddelijk licht verbeeldt. De vijf engelach-

tige figuren die haar aureool vasthouden, staan voor 

de vijf disciplines die het museum destijds liet zien: 

kunstnijverheid, muziekinstrumenten, prentkunst, 

Haagse historie en moderne kunst. Achter haar doemt  

een stad op vol monumentale gebouwen. Aan haar 

voeten verzamelt zich de volksgemeenschap die zij 

met haar rechterhand de weg naar de kunst wijst.  

Vlakbij dit reliëf bevindt zich in hetzelfde museum 

nog een Haagse Maagd uit 1935. Het is een beeld van 

geglazuurd keramiek van Coenraad Altorf, dat boven 

de doorgang naar de entreehal aangebracht is. Tegen 

een achtergrond van ultramarijn houdt een geknielde 

Maagd het gekroonde wapen van Den Haag met de 

karakteristieke ooievaar voor haar schoot.18 

 

 
Leo Jordaan: De Beschermer, 1940-’45, Atlas van Stolk. 

 

Museum atlas van Stolk bezit een tekening van de al eerder genoemde cartoonist en filmcriticus Leo 

Jordaan. In de jaren ’30 was Jordaan hoofdtekenaar van De Groene Amsterdammer, in die tijd richtte 

hij zijn pijlen vooral op het Hitlerbewind. Zijn harde, anti-Duitse spotprenten verschenen tot 11 mei 

1940 in dit periodiek, dat daarna van de Duitse bezetter een verschijningsverbod kreeg. 

Coenraat Altorf: Haagse Stedenmaagd, 1935, Kunstmu-

seum Den Haag. 
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In de bezettingstijd maakte Jordaan een tekening met de cynische titel: ‘De Beschermer’. Een filmische 

close-up zoomt in op de gevallen Amsterdamse Maagd met op haar hoofd een Minervahelm. Ze zoekt 

steun met haar rechterarm die met een dik touw aan haar lichaam vastgebonden zit. Ondertussen wordt 

ze vertrapt door een soldatenlaars en bedreigt met de punt van een bajonet. De enige kleur in het tafereel 

is het bloedkoraalrood van de jurk van de Maagd en van de Nazivlag op het Paleis op de Dam. 

De houding van de vrouw lijkt ontleend te zijn aan het beroemde beeld van de stervende Galliër in het 

Capitolijns Museum in Rome.  

 

In 1946 werden namens de stadsbevolking twee gebrandschil-

derde ramen aangeboden aan burgemeester Jan van de Mortel, 

bij zijn afscheid als burgervader, als blijk van dankbaarheid 

voor zijn verdiensten gedurende de oorlogstijd en daarna. De 

ramen werden ontworpen door de Tilburgse Glazenier Piet 

Clijsen voor de noordwand van de voormalige burgerzaal van 

het Paleis-Raadhuis, nu de ‘Oranjezaal’. 

De ramen brengen op symbolische wijze de voornaamste ge-

beurtenissen in beeld die Van de Mortels ambtsperiode zo 

sterk hadden gedomineerd: enerzijds de inval van het Duitse 

leger in mei 1940 en de daarop volgende bezettingsperiode, 

anderzijds de bevrijding door de geallieerden in 1944/45 met 

aansluitend daarop de periode van wederopbouw. 

In het ‘Bevrijdingsraam’ ontdekken we in het bovenste regis-

ter onder meer een voorstelling met een knielend meisje dat 

twee wapenschilden staande houdt met de wapens van Tilburg 

en Nederland. Vlak achter haar staat de Tilburgse steden-

maagd, herkenbaar aan haar muurkroon. Ze buigt het hoofd 

en draagt in haar handen een kussentje met daarop de gouden 

stadssleutel. Deze biedt zij burgermeester Van de Mortel aan, 

die naast haar staat met de ambtsketen om zijn schouders. In 

het onderste register staat op een gekarteld vel perkament deze 

tekst: ‘De burgerij van Tilburg heeft aan burgemeester Mr. 

J.C.A.M. van de Mortel bij zijn afscheid deze tweelingramen 

aangeboden uit dank en bewondering 15 januari 1946’.19  

 

De naoorlogse periode was een gouden tijd voor een nieuwe 

generatie Nederlandse beeldhouwers. In eerste instantie waren 

zij de vormgevers van een herinneringscultuur: overal in het 

land werden oorlogs- en verzetsmonumenten opgericht ter 

herinnering aan de slachtoffers van ’40-’45. Maar daarna werd 

deze lichting ook ingezet ter verfraaiing van de wederopbouw-

wijken die massaal uit de grond gestampt werden ter bestrij-

ding van de schrijnende woningnood van die tijd. 

Niet zelden hadden de beeldhouwers van deze generatie een 

rol gespeeld in het ondergrondse verzet. Een aantal van hen 

heeft dat zelfs met de dood moeten bekopen: “De beeldhou-

wers Frits van Hall, Henk Herriët, Johan Limpers, Cor van 

Teeseling en Gerrit van der Veen sneuvelden in het verzet en 

bezorgden hun voortlevende collega’s het ongeschonden bla-

zoen waarmee zij uit de oorlog tevoorschijn kwamen.”20  

Een van die collega’s, eveneens actief in het verzet, was de 

Utrechtse beeldhouwer Jan van Luyn. In opdracht van de ge-

meente Enkhuizen vervaardigde hij in samenwerking met de 

architect Jo Vegter een oorlogsmonument met de titel ‘De Ste-

denmaagd’. Het staat in het Wilhelminaplantsoen aan de rand 

van de oude stad, waar het in 1948 werd onthuld. Het is een in 

Piet Clijsen: Bevrijdingsraam, 1946, Paleis-

Raadhuis, Tilburg (detail). 

Jan van Luyn: De Stedenmaagd, 1948, Wilhel-

minaplantsoen, Enkhuizen.  
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Frans kalksteen uitgevoerd beeld van een op een slanke sokkel gezeten vrouwenfiguur, uitgevoerd in 

een ‘solide’ vormentaal. Zij omarmt in haar schoot enkele herkenbare gebouwen uit Enkhuizen, zoals 

de Zuidertoren, het Staverse Poortje en enkele geveltjes van het Zuiderzeemuseum. 

De tekst op het voetstuk luidt: ‘De Vrijheid herkreeg Enkhuizen 7 Mei 1945. Vergeet de Offers niet!’ 

 

Eveneens in West-Friesland staat aan het Harddraverspad in 

de Alkmaarder Hout een oorlogsmonument dat ook al ‘De 

Stedenmaagd’ als titel draagt. Het in 1950 onthulde bronzen 

beeld is een werk van de Bergense beeldhouwer Jeanne 

Kouwenaar-Bijlo.   

De treurende Alkmaarse Maagd draagt een rouwsluier en 

houdt in haar rechterhand met een vertwijfeld gebaar een 

lauwerkrans omhoog. Haar andere hand draagt het stadswa-

pen van Alkmaar met de geopende burcht. De tekst op het 

voetstuk is van Adriaan Roland Holst: 

 

  Zij staat hier in de naam van allen 

  Die strijdend totter dood gegaan 

  In onze nood ons zijn ontvallen, 

  Doch om, van vrijheidsstonde af aan 

  Voorgoed weer op te staan. 

 

Onder deze tekst is in 2001 een plaquette aangebracht met 

de tekst: ‘Op 17 november 1944 werden hier 5 mannen uit 

het verzet door de Duitse bezetter gefusilleerd.’  

(Het waren Pieter Booij, Arie Kapitein, Marinus Post, Pieter 

van Velzen en Frans van der Zeijden. De fusillade was een 

vergelding voor het neerschieten van een collaborerende 

landwachter in Alkmaar.) 

 

Ook in een aantal andere oorlogsmonumenten lijkt het beeld 

van de (treurende) stedenmaagd het motief, maar ze worden 

niet als zodanig aangeduid. Dit is het geval bij bijvoorbeeld 

het oorlogsmonument van Theo Bennes in Amstelveen 

(1950), het monument in Noordwijk van Corinne Franzen-

Heslenfeld, (1952) en de ‘Treurende vrouw’ van Cor van 

Kralingen in Rotterdam (1958).   

   

       
Theo Bennes: Oorlogsmonument, 1950, Broersepark, Amstelveen.    Corinne Franzen-Heslenfeld:       Cor van Kralingen:  

            Monument voor de gevallenen,    Treurende vrouw, 1958

            1952, Oude Zeeweg,          Goereesestraat,  

            Noordwijk.          Rotterdam.  
  

Jeanne Kouwenaar-Bijlo: De Stedenmaagd, 1950, 

Alkmaarder Hout, Alkmaar   
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Het oorlogsgeweld liet ook in Maastricht zijn sporen ach-

ter. Onder meer het station liep aanzienlijke schade op 

vanwege bomaanvallen. Daarbij gingen de 22 glas-in-

loodramen van de hand van Jan Schouten verloren. Het 

gereedkomen in 1949 van de elektrificatie van de spoor-

lijnen Maastricht – Heerlen en Maastricht – Roermond 

vormde de aanleiding om de bekende monumentaal kun-

stenaar Charles Eyck uit te nodigen voor een nieuw ont-

werp voor de ramen in de stationshal. Het thema van de 

ramen – een geschenk van de gemeenten die aan de 

spoorlijn liggen – is ‘Limburgs Welvaart’. 

De ramen in de voorgevel zijn gegroepeerd in drie delen 

als bij een triptiek: de  beide ‘vleugels’ bevatten elk twee 

rijen van twee ramen; het middendeel heeft drie rijen, bo-

venin twee ramen, daaronder twee rijen van drie ramen. 

Centraal bovenaan staan Fortuna en Mercurius, personi-

ficaties van Welvaart en Handel.  

Verder zijn in twaalf ramen afzonderlijk het wapen van 

Maastricht, van Limburg en de overige Nederlandse pro-

vinciewapens afgebeeld, elk met een eigen schilddrager. 

Deze ramen worden afgewisseld door acht ramen met de 

wapens van de omliggende gemeentes. 

In het centrale raam met het wapen van Maastricht is de 

schilddrager de Maastrichtse stedenmaagd die in tegen-

stelling met haar laatmiddeleeuwse oermoeder nu ge-

vleugeld is. (Al in de 17de eeuw is de stadsmaagd geëvo-

lueerd naar ‘D’n Ingel vaan Mestreech’, getuige haar 

weergave in het timpaan van Pieter Posts stadhuis van 

Maastricht uit 1662.) Ze houdt het stadswapen in haar 

handen terwijl ze lijkt te zweven boven een ommuurde 

stad aan een rivier. De toren rechts doet denken aan die 

van de Sint-Janskerk. Boven de Maagd zweeft een ban-

derol met een deel van een stichtelijke tekst die zich uit-

spreid over zes ramen: ‘Wij moeten hetgeen wij / te doen 

hebben begrijpen / als een onmisbaar onder/deel van het 

geheel en / dankbaar aanvaarden / dat ons dit is opge-

dragen.’ 

Het ontwerp voor de ramen is naar alle waarschijnlijk-

heid uitgevoerd door de glazenier en schilder Joep Nico-

las, die samen met Charles Eyck en Henri Jonas een van 

de coryfeeën was van de ‘Limburgse School’.  

 

     
Stationshal Maastricht met de ramen van Charles Eyck.   Pieter Post (arch), Timpaan Stadhuis Maastricht, 1662.  

Charles Eyck: Limburgs Welvaart, centrale raam met 

Maastrichtse Maagd, 1949, Station Maastricht. 
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Ook het 19de-eeuwse neoclassicistische station van Gouda ont-

kwam niet aan het oorlogsgeweld: Op 6 en 26 november 1944 

werden station en spoor getroffen door een geallieerd bommen-

tapijt van meer dan 43.000 kg brisantgranaten.  

De architect Sybold van Ravesteyn, sinds 1921 in vaste dienst 

bij de Nederlandse spoorwegen, bouwde in 1948 de overgeble-

ven kern van het oude station uit tot een nieuw, neobarok stati-

onsgebouw. In de jaren ’80 werd ook dit vervangende complex 

afgebroken. De huidige stationshal, ontworpen door NS-archi-

tect Marinus Markenhof en opgeleverd in 1984, bestaat uit één 

verdieping, met daarboven zes tongewelven. Een serie beelden 

van Jo Uiterwaal, die oorspronkelijk onderdeel waren van het 

ontwerp van Van Ravesteyn, is teruggekeerd in het nieuwe ont-

werp. Zij hebben een plaats gekregen binnen de halve bogen. 

De Utrechtse beeldhouwer Jo Uiterwaal werkte veel samen met 

Van Ravesteyn; zo maakte hij beelden voor Diergaarde Blijdorp 

in Rotterdam, voor het gebouw De Holland in Dordrecht en voor 

de stations van Roosendaal, Vlissingen, Den Bosch, Nijmegen 

en Gouda. 

Voor dit station vervaardigde Uiterwaal vijf terracotta beelden 

van personificaties van Gouda en van de vier belangrijkste in-

dustrieën van Gouda: plateelmakers, lakenmakers, wafelbak-

kers en kaarsenmakers. Deze beelden stonden oorspronkelijk op 

pilasters ter hoogte van de dakrand, waardoor ze het silhouet van 

het gebouw bepaalden. 

In het huidige station staat de Goudse stedenmaagd in het tongewelf uiterst rechts. Zij verbeeldt de 

kaarsenmakerij van Gouda die gesymboliseerd wordt door de bundel kaarsen naast de vrouwenfiguur. 

De vrouw draagt een laken (of een vaandel?) in haar armen en heeft in haar rechterhand een olielampje, 

bij haar voeten is het laatgotische stadhuis van Gouda afgebeeld.   

 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog raakte de oude 

Herebrug in de stad Groningen bij de bevrijdingsstrijd be-

schadigd. Omdat bovendien de brug niet berekend was op 

het toegenomen autoverkeer besloot de gemeenteraad in 

1951 de brug te vervangen.   

Daar in het kader van de percentageregeling in de begro-

ting ook een post opgenomen werd voor een beeldende-

kunsttoepassing, benaderde het gemeentebestuur de Gro-

ninger beeldhouwer Wladimir de Vries voor een ontwerp, 

dat in ieder geval verband moest houden met de stad.    

De Vries koos voor een ontwerp van een jong meisje, dat 

als stedenmaagd de stad symboliseert. Ze laat een voet 

behoedzaam rusten op de nek van een liggend kalfje. In 

haar rechterhand houdt ze een paar korenaren tegen de 

ronding van haar buik. Korenaren en kalfje verwijzen 

naar de verbondenheid van de stad met het ommeland. En 

ook de naam van het bronzen beeld ‘Landbouw en vee-

teelt’ sluit daar op aan.      

Na de opening van de brug in 1953 moesten de stedelin-

gen aanvankelijk wennen aan de naaktheid van het ‘brug-

gemeisje’ – het was het eerste ‘naaktbeeld’ in de stad –, 

maar al spoedig werd het beeld door de burgers omarmd 

en kreeg het zelfs een koosnaam: ‘Blote Bet’.      

Inmiddels is het beeld samen met de Herebrug aangewe-

zen als gemeentelijk monument, "vanwege de kunsthisto- 

Jo Uiterwaal: Goudse Stedenmaagd, 1948, 

Station Gouda. 

Wladimir de Vries: Landbouw en veeteelt, 1953, 

Herebrug, Groningen. 



49 

 

rische waarde van het beeldhouwwerk als 

zijnde een vroeg en markant ontwerp in het 

oeuvre van Wladimir de Vries die een van 

de belangrijkste representanten van de na-

oorlogse Groninger beeldhouwkunst is ge-

weest, en van wie enkele van zijn werken 

onderdeel van het stadsbeeld zijn gewor-

den". 

 

In hetzelfde jaar hakte de Haagse beeldhou-

wer Bram Roth uit natuursteen een steden-

maagd voor het voormalige stadhuis aan het 

Burgemeester De Monchyplein. De archi-

tect Julius Luthmann had het gemeentebe-

stuur voorgesteld om enkele Haagse beeld-

houwers opdracht te geven tot decoratie van 

zijn stadhuis. Naast Roth werden ook Dirk 

Bus en Gerard van Remmen verzocht werk 

te leveren. Zij hebben vooral reliëfs op het 

stadhuis aangebracht. Roths stadsmaagd 

kreeg een plaats boven op een trapmuur bij 

de ingang.   

In 1996 werd het ‘nieuwe’ stadhuis ge-

sloopt. De reliëfs werden herplaatst in de 

binnentuin van de nieuwbouw die op de 

plek van het stadhuis verrees. Op initiatief 

van de Stichting Vrienden van het Swee-

linckplein kreeg De Stedenmaagd in 2009 

haar nieuwe plaats in een parkje op dit plein. 

Roths ontwerp toont een bekoorlijke, inge-

togen vrouw die, zittend op een lage verho-

ging, haar blik laat rusten op het stadswapen 

van Den Haag dat zij met haar linkerhand 

tegen zich aan klemt. 

Het was het eerste opdrachtwerk van de 

beeldhouwer, zijn vrouw stond model en dat 

zie je. 

 

De Amsterdamse stedenmaagd duikt ook op 

in een affiche van de virtuoze tekenaar en 

illustrator Eppo Doeve. (Een tentoonstelling 

van zijn werk in Arti et Amicitiae aan het 

Rokin had als titel: ‘Hij kon alles wat hij 

wilde, en wilde alles wat hij kon’.)  

Het is het affiche voor de Internationale Di-

amant Tentoonstelling van 1957 in de Am-

sterdamse Apollohal. De Amsterdamse 

Maagd wordt hier verbeeld als een licht be-

schadigd stenen beeld met een Minervahelm 

(met het opschrift Amstelodamum), gekleed 

in het rood-zwart van de Amsterdamse vlag. 

Ze zit achter een draaischijf voor het slijpen 

van diamant en toont twee geslepen exem-

plaren. Naast de schijf ligt een lijntekening 

Bram Roth: De Stedenmaagd, 1953, Sweelinckplein, Den Haag. 

Eppo Doeve: Amsterdam Diamantstad, affiche, 1957, Atlas van Stolk.     
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van een regelmatig veelvlak, een pincet en een loep. 

Op de achtergrond een tekening van de wereldbol 

met oplichtende sterretjes.  

 

Een jaar later schonk de NV Bataafse Aannemings-

mij. aan de gemeente Amersfoort een baksteenreliëf 

getiteld ‘Mercurius en de Amersfoortse Steden-

maagd’. Dit werk aan weerszijden van de tunnelin-

gang van de Nieuwe Poort is van de hand van het 

kunstenaarsechtpaar Pieter Bogaerts en Romualda 

van Stolk. Aan de oostzijde bevindt zich de Amers-

foortse Maagd in een smal muurgedeelte bij de trap 

naar het Smallepad. Weergegeven in een hoekige li-

niatuur, houdt zij hoog boven haar hoofd een regen-

boog of het uitspansel. Achter haar zijn twee gelijk-

vormige driehoeken te zien die mogelijk refereren 

aan de torens van de Koppelpoort, ‘het visitekaartje’ 

van Amersfoort, maar ze kunnen ook als twee gesti-

leerde vleugels ‘gelezen’ worden.     

 

Eind jaren ’50 lijkt de naoorlogse opbloei van het ste-

denmaagdmotief alweer voorbij. Bij de onthulling (4 

mei 1956) van het alom fel bekritiseerde Nationaal 

Monument op de Dam was het merendeel van de oor-

logsmonumenten inmiddels geplaatst. In die periode 

woedde er op het terrein van de beeldende kunsten in 

Nederland, én daarbuiten, een felle richtingenstrijd 

tussen abstractie en figuratie. De aanhangers van de 

abstractie beschouwden deze stijl als een definitieve afrekening met alles wat fout ging in de 20ste eeuw; 

daarbij werd alle figuratie op één hoop gegooid met het werk van Naziprominenten als de beeldhouwer 

Arno Breker en de architect Albert Speer, én met de voortbrengselen van het socialistisch realisme van 

de Stalindictatuur. Kortom alles wat figuratief was, rook in hun opvatting naar totalitarisme. 

Dat niettemin het overgrote deel van de oorlogsmonumenten uit die 

tijd een figuratief karakter hebben, had alles te maken met de smaak 

en opvattingen van de meerderheid van opdrachtgevers en bevol-

king: die wilden graag een herkenbaar monument en kozen voor een 

figuratieve vormtaal.  

Ik vermoed dat deze keuze ook de hierboven aangetipte naoorlogse 

opbloei van het stadsmaagdmotief bewerkstelligd heeft. Na deze fi-

guratieve opleving in de beeldhouwkunst was het toch echt voorbij: 

evenals bij de schilderkunst van na 1945 was nu ook bij de monu-

mentale sculptuur abstractie de norm.   

Pas vanaf de jaren ’80 werden er vraagtekens geplaatst bij deze do-

minantie. (Onder meer door schildersbewegingen als Die neue 

Wilde in West-Duitsland en de Nederlandse kunstenaarscollectieven 

After Nature en de Tilburgse School.)            

 

Toch duikt in de periode ná 1960 de stedenmaagd een enkele keer 

op. Bijvoorbeeld in het affiche van Frits Müller uit omstreeks 1980. 

Hier verschijnt ze in een ongebruikelijke setting: namelijk in de file! 

We zien de stadsmaagd op de rug, gezeten op de fiets terwijl ze even 

stilhoudt om met een meewarige dan wel sardonische glimlach om 

te kijken naar de – denkbeeldige – in de file staande autobestuurder 

achter haar. De Amsterdamse Maagd draagt boven haar wapperen-

de haardos een Minervahelm met een onmogelijk grote hanenkam, 

Pieter Bogaerts en Romualda van Stolk: Mercurius en de 

Amersfoortse Stedenmaagd, 1958, spoortunnel Nieuwe 

Poort, Amersfoort (detail). 

Frits Müller: Op de fiets wás u er al!, af-

fiche, ca 1980, Atlas van Stolk. 
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daarbij gaat zij gekleed in een met ruches afgezet 

negligé. In haar linkerhand houdt ze zowel een 

speer als een schild met het wapen van Amster-

dam. Op haar rug de tekst: ‘Op de fiets wás u er 

al!’   

 

De stedenmaagdenrijke stad Enkhuizen mocht in 

1987 haar jongste stadsmaagd begroeten. In dat 

jaar vervaardigde de Enkhuizer schilder/beeldhou-

wer Han Sterk voor de Koepoort (of Westerpoort) 

uit 1654 een Enkhuizer Maagd. Ze staat boven op 

de daklijst van de gevel aan de stadszijde. Gekleed 

in een eenvoudige witte jurk draagt ze haar schild 

met het stadswapen in haar rechterhand terwijl ze 

in haar rechterhand de rood-geel gestreepte stads-

banier houdt. 

De band van de stedelingen met hun maagd wordt 

bevestigd door de dichtregels van stadsbeiaardier 

Jenke Kaldenberg, in 2016 aangebracht op een 

flatgevel aan de Kastanjelaan, even buiten de ves-

ting:  

 

  Je stille kracht 

  als roodgeel gedicht 

  door ons verleden 

  eer ik jou – mijn  

  Enkhuyzer maegd  

 

Ook in Arnhem treedt – hier aan de Rijnkade – 

sinds het jaar 2008 de lokale stadsmaagd naar vo-

ren in een ongedateerd gedicht van vóór 1947. Dit  

 

      
Jenke Kaldenberg: Je stille kracht…, 2016, Kastanjelaan, Enkhuizen.     H. Mohrman: …Biedt Arnhems stedenmaagd den Rijn,  

                                                                                                                  2008, Rijnkade, Arnhem. 
 

gedicht van H. Mohrman is aangebracht boven een venster in een verticale betonnen plaat met een ge-

metseld fonteintje. Het venster kijkt uit over de rivier en het landschap aan de overzijde, de tekst luidt: 

 

  …Biedt Arnhems stedenmaagd den Rijn 

  Nog waardig op zijn troon gezeten 

  Een goed bewerkte reuzenketen 

  Waarvan de schalmen schepen zijn  

Han Sterk: Stedenmaagd, 1987, Koepoort, Enkhuizen. 



52 

 

We eindigen deze rondgang langs de ste-

denmaagden in de Lage Landen waar we 

begonnen zijn: in Maastricht. Zoals hier-

voor al gemeld evolueerde de vleugelloze 

profane Maastrichtse Maagd wellicht onder 

invloed van de katholieke kerk naar een ge-

vleugelde engel: D’n Ingel vaan Mee-

streech. In deze gedaante liep deze engel 

sinds 1969 mee in de jaarlijkse carnavals-

optocht in zijn stad. Aanvankelijk ging het 

om de als engel verklede kroegbaas Math 

Hardy, maar naderhand kreeg Hardy gezel-

schap van een heuse engelreus op wielen, 

die onmiskenbaar de gelaatstrekken had 

van ‘Maastrichts bekendste kroegbaas’. Hij 

was niet de enige reus in die optocht: ook de 

zes meter hoge reus Gigantius liep vanaf 

’69 mee in de optocht. Gigantius had even-

als zijn collega een oorsprong in de stads-

historie. Ter gelegenheid van het bezoek 

van keizer Karel V en zijn zoon Filips II aan 

Maastricht in 1550 werd er een ommegang 

der gilden georganiseerd. Daarin werd een 

reus met een lengte van zeven meter mee-

gevoerd; in zijn buidel staken twee poppen: 

de hertog van Brabant en de prinsbisschop 

van Luik, destijds de regionale machtheb-

bers over de stad. Het was dus een politiek 

statement van de gildebroeders: zo demon-

streerden ze dat zij deze bestuurders ‘in hun 

zak hadden’. 

Eind 2007 werd de aanhangwagen waarin ‘D’n Ingel’ bewaard werd gestolen. De engelreus, die sinds 

18 september 2000 officieel stond ingeschreven in het bevolkingsregister van Maastricht, werd nooit 

meer teruggevonden. Op initiatief van toenmalig burgemeester Ger Leers werd een geldinzameling ge-

houden om een nieuwe engelreus te kunnen bouwen. Dit werk is uitgevoerd door beeldend kunstenaar 

Hubert Bour uit Heerlen. (Hij is ook de schepper van Lucius, de stadsreus van Heerlen.)   

  

         
D’n Ingel, bierviltje Grand Café D’n     Wil van der Laan, D’n Ingel vaan Mes-    D’n Ingel vaan Mestreech, tatoeage. 

Ingel, Vrijthof, Maastricht.   treech, 2018, ing. A2-tunnel, Maastricht.  

Hubert Bour: D'n Ingel vaan Mestreech, stadsreuzin, 2009, Maastricht. 
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De nieuwe engel werd gepresenteerd tijdens de sleuteloverdracht van 2009 aan de prins carnaval van  

Maastricht. Deze vijf meter lange engel draagt met gestrekte armen het levensgrote gekroonde stadswa-

pen. Het androgyne gelaat en de handen zijn van goud. De reus werd gedoopt tijdens de vijfjaarlijkse 

reuzenoptocht van Maastricht op 30 mei 2010. (Dat jaar deed ook een derde stadsreus zijn intrede: Pieke 

Dassen, gemodelleerd naar de in 2007 overleden gelijknamige schilder/poppenspeler uit het ‘Kunst-

kwartier’.)  
De engelreus is, evenals de reuzen Gigantius en Pieke Dassen, eigendom van de gemeente Maastricht.  

De Vereniging Ingelbewaorders gemeente Maastricht definieert de betekenis van haar stadsreus als 

volgt: “De Engel is beschermer en boodschapper tegelijk, is man en vrouw tegelijk, is neutraal, onzijdig 

en tolerant, is sterk, trots en onafhankelijk, en vertegenwoordigt al het goede dat in de Maastrichtenaar 

aanwezig is. De Engel moge ons behoeden voor ondeugden, groot en klein, en moge ons inspireren tot 

grote daden, ter vergroting van welvaart, welzijn en welbevinden van iedereen die in Maastricht woont 

of verblijft.”21 

 

Dat de Maastrichtse stedenmaagd springlevend is bij de stedelingen mag blijken uit haar aanwezigheid 

in tatoeages, op bierviltjes, als wanddecoraties en in de recente oplevering van het beeld ‘D’n Ingel vaan 

Mestreech’ van de Zuid-Limburgse beeldend kunstenaar Wil van der Laan in 2018. Dit bronzen beeld 

van een wat gekortwiekte engelfiguur staat op een hoge zuil bij de ingang van de A2-tunnel. In tegen-

stelling met het androgyne karakter van de engelreus wordt bij deze recente vertolkingen weer de vrou-

welijkheid van de Maastrichtse schutsengel benadrukt. In zekere zin is dat een terugkeer naar de bron: 

de stadsmaagd van het Gerechtigheidspaneel uit 1477. 

 
18. Jan de Bruijn (red): Het gedroomde museum / Kunstmuseum Den Haag, 2021. 

19. Paul van de Sande: ‘Tilburgse Stadssleutels’, Tilburg / Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, juli 1983. 

20. Jan Teeuwisse: ’1914-1945’, Beeldengids Nederland, 1994. 

21. Paul Spapens: ‘D'n Stadsingel vaan Mestreech’, Reuzenfederatie.nl en Paul Spapens: ‘Nederlandse Reuzen’, 2009. 

 

  

 

 

 
 

 
Ambrogio Lorenzetti: Allegorie van het goede en het slechte bewind, 1338-’39, Sala della Pace, Stadhuis Siena (detail). 

http://www.reuzenfederatie.nl/
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Stad en Vrouw, de Europese context   

 

Een heel vluchtige inventarisatie van allegorische verbeeldingen van de stad in Europa na 1500 leverde 

in chronologische volgorde dit boeket aan steden: 

   

  16de eeuw: Venetië en Cremona 

  17de eeuw: Hamburg en Wenen 

  18de eeuw: Wenen, Hamburg, Parijs, Augsburg en Lissabon   

 19de eeuw: Madrid, Neurenberg, Keulen, München, Bazel, Parijs, Dresden, Berlijn, Wenen,  

          Düsseldorf, Lindau, Ribeauvillé en Hamburg 

 20ste eeuw: Hamburg, Stuttgard, Évora en Lissabon 

 21ste eeuw: Hamburg 

 

Wat mij meteen verraste was het ontbreken van de stadsallegorie in het Italië van de (hoog)renaissance. 

Terwijl er in de kunsten in die periode kwistig gestrooid werd met allegorieën, ontbreekt die ene: de 

stadsallegorie. In Ambrogio Lorenzetti’s frescocyclus ‘Allegorie van het goede en het slechte bewind’ 

in de Sala della Pace van het stadhuis van Siena, wemelt het bijvoorbeeld van de allegorische persona-

ges – ik telde er vierentwintig –, maar een echte stadsallegorie zit er niet tussen. Of we moeten in de 

allegorie Divisio (‘Tweedracht’) een verborgen stedenmaagd willen zien. Ze zit tussen Furor (‘Woede’) 

en Guerra (‘Oorlog’) en is gekleed in het zwart-wit van het wapen van Siena, op haar borst staan de 

woorden SI en NO. Ze hanteert een beugelzaag en is net begonnen haar eigen been af te zagen. Maar ze 

heet Divisio, zoals de tekst bij haar hoofd duidelijk aangeeft. En de associatie van het zwart-wit, als de 

kleuren van Siena, zou ook onbedoeld kunnen zijn: zwart en wit zijn immers de uitersten in het kleu-

renpalet en in die hoedanigheid heel functioneel om ‘Tweedracht’ te verbeelden. Opvallend is dan wel 

weer de klankassociatie van SI NO met SIENA. Dus toch?   

 

Ook in het cassetteplafond van de Salone 

dei Cinquecento in het Palazzo Vecchio 

in Florence wemelt het van de allegorieën 

zonder dat we een stedenmaagd aantref-

fen in hun gezelschap. Dit plafond in het 

stadspaleis waar de Signoria (het stadsbe-

stuur) zetelde, werd verhoogd in 1563. 

Het plan voor de beschildering van het 

negenendertig vakken tellende nieuwe 

plafond werd opgesteld door Giorgio 

Vasari en Don Vincenzo Borghini.  

Rondom het centrale paneel met de ‘Apo-

theose van Cosimo I’ zijn acht panelen 

gegroepeerd met allegorische afbeeldin-

gen van de Toscaanse steden Arezzo. 

Certaldo, Cortona, Fiesole, San Miniato, 

Pescia, Pistoia en Volterra.  

Als voorbeeld kies ik het paneel van 

Arezzo, Vasari’s geboortestad. Vier alle-

gorische figuren bevolken het tafereel: 

rechts op de voorgrond ligt een naakte 

oude man met een hoorn des overvloeds 

en een vat, waaruit water stroomt. Hij ver-

beeldt de rivier de Castro die door Arezzo stroomt. Achter hem laat Ceres een hand rusten op zijn schou-

der; haar korenaar en sikkel staan symbool voor de overvloedige oogsten van de regio. Links houdt de 

god Mars het stadsvaandel in zijn rechterhand terwijl hij met zijn andere hand het stadswapen overeind 

houdt. De aanvliegende putto die in zijn linkerhand een bisschopsstaf houdt, verbeeldt het bisdom van 

Arezzo. En de stad Arezzo zelf? Die is gewoon letterlijk weergegeven op de achtergrond! In het midden  

is de Duomo San Donato te herkennen, en rechts de rijzige toren van de Pieve di Santa Maria.  

Giorgio Vasari: Arezzo, 1563, Palazzo Vecchio, Florence. 

 



55 

 

 
Paolo Veronese: Triomf van Venetië, 1580-’85, Grote Raadszaal, Dogenpaleis Venetië (detail). 
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In haar publicatie ‘Die Weiblichkeit der Städte / Darstellung der Stadt in verschiedenen Gattungen’ 

neemt de romanist Vincenza Incorvaia de stad Venetië als uitgangspunt voor haar betoog dat als volgt 

begint:  

“Venedig, die italienische Stadt, die weder ganz dem Land, noch ganz dem Meer gehört, zieht seit Ewig-

keiten Jeden in ihren Bann. Als Stadt des Karnevals, der Gondolieri, der Kanäle und des Vergnügens 

inspirierte sie jeden Künstler, der von ihr hörte oder in den Genuss kam, sie sogar selbst sehen zu 

dürfen. Darüber hinaus gab es nicht wenige Schriftsteller, die sich in diese Stadt verliebten und sie 

vergötterten. Venedig also als eine Geliebte ansahen…” 

Het is in deze stad, dat we in de 16de eeuw stadsallegorieën aantreffen, niet alleen bij de Nederlandse 

maniëristische schilder Lambert Sustris die van 1530 tot 1548 in Italië werkte, maar ook bij zijn be-

roemdere Venetiaanse tijdgenoot Paolo Veronese. Deze schilderde in 1580-’85 voor de Grote Raadszaal 

in het Dogenpaleis het even pompeuze als virtuoze ‘Triomf van Venetië’. Het is een enorm ovaalvormig 

schilderij dat met de werken van die andere grote Venetianen: Titiaan en Tintoretto, het plafond siert. 

Centraal in het werk is de scene waarin de op een wolkenbed zetelende, als een vorstin uitgedoste alle-

gorie van Venetië gekroond wordt door een hemelse engel, die meesterlijk weergegeven is in een heel 

gewaagd verkort. Rond de hoofdpersoon zitten diverse allegorische personages, met attributen die ver-

wijzen naar vrijheid, vrede, roem, handel, heerschappij en overvloed.  

 

De voorstelling van de stadsallegorie zoals verbeeld in Ve-

roneses schilderij duikt in de volgende eeuwen verspreid 

over Europa steeds weer op. Het eerst in de van oudsher 

internationaal georiënteerde handelssteden als Venetië, 

Antwerpen en Hamburg, steden die alleen al om opportu-

nistische redenen een zekere tolerantie betrachtten ten op-

zichte van andersdenkenden en immigranten. Het is niet 

verwonderlijk dat deze steden een rijke voedingsbodem 

vormden voor het opkomende humanisme. Juist daar kon-

den de oude patroonheiligen gemakkelijker vervangen wor-

den door een profane allegorie van de stad.  

 

Dit gebeurde ook in Hamburg waar tijdens de reformatie de 

rol van Maria als beschermheilige van de stad begint te ver-

bleken. In de 17de eeuw verdwijnt ze tenslotte van de Ham-

burger munten. In 1710 noemt de Hamburger dichter Bar-

thold Heinrich Brockes – wij kennen hem van de Brockes 

Passionen van Telemann en Händel – in zijn Kantate für die 

Petrimahlzeit ‘Hammonia’ de beschermgodin van de stad. 

(‘Hammonia’ is een Neolatijnse afleiding van een Middel-

eeuwse Latijnse benaming van Hamburg: Hammonis cas-

trum, wat zoveel betekent als ‘stad van Hamm(on)’, wel-

licht een lokale Germaanse godheid.)  

 

Brockes’ cantate leverde Hamburg een ijzersterk allego-

risch symbool dat zich tot op heden heeft weten te handha-

ven. Juist de koppeling van een eigennaam aan een ab-

stracte allegorie verhoogt de overlevingskans van die alle-

gorie exponentieel. 

De naam ‘Hammonia’ werd in 1828 nog eens extra beves-

tigd in de Hamburg-Hymne, het officiële lied van de vrije 

Hanzestad Hamburg, gecomponeerd door Albert Methfes-

sel op een tekst van Georg Nikolaus Bärmann. Het refrein 

luidt: “Heil über dir, Heil über dir, Hammonia, Hammo-

nia!” (Een heilwens die ons ‘anno nu’ niet bepaald fris in 

de oren klinkt.) 

Hambuger gouddukaten: MONETA.N.O.HAM-

BVRG (boven), AVE.PLEN’.GRATIA.1497, Ma-

ria-met-kind-afbeeldingen in een Mandorla. Aan 

haar voeten resp. het stadswapen en de maansikkel.  
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Engelbert Peiffer: Hansabrunnen, 1878, Hansaplatz, Ham-   Jörg Plickat: Hammonia, 2003-’06, Brooksbrücke, Hamburg. 

burg. 

 

    
Aloys Denoth: Germania en Hammonia, 1887, oude Brooksbrücke, Hamburg (vernietigd in WO II). 

   

Later in de 19de eeuw duikt Hammonia overal op in het stadsbeeld. Meestal draagt ze de gebruikelijke 

muurkroon, de andere attributen die haar vergezellen, wisselen per afbeelding: soms draagt ze een wa-

penschild, soms een Mercuriusstaf, het stadsvaandel of een anker en een stuurrad. 

Een rondgang door de stad brengt ons bij de volgende Hammonia-verbeeldingen: op de Hansaplatz in 

de wijk Sankt Georg staat een zeventien meter hoge fontein die bekroond wordt door een beeld van 

Hammonia, vervaardigd door Engelbert Peiffer. Aan de einden van de vooroorlogse Brooksbrücke over 

het Zollkanal uit 1887, stonden op hoge sokkels de beelden van Sankt Ansgar, Barbarossa, Germania 
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en Hammonia,  Ze waren van de hand van Aloys Denoth. De brug werd tijdens WO II verwoest, waarbij 

de vier beelden verloren gingen. Eerst in 2003-2006 werd de naoorlogse Brooksbrücke weer van beelden 

voorzien naar een ontwerp van Jörg Plickat, waarbij het beeld van Germania haar plaats verloor ten 

gunste van ‘Europa’ (een mooi voorbeeld van Duitslands Vergangenheitsbewältigung).  

Hammonia figureert sinds 1754 ook op diverse herdenkingsmunten en medailles. Zo ook op een her-

denkingspenning uit 1895 voor het Infanterie-Regiment 

‘Hamburg’ ter herinnering aan de Slag bij Loigny tijdens de 

Frans-Duitse Oorlog van 1870-’71. 

Boven de ingang van het stadhuis uit 1897 aan de Rathaus-

markt bevindt zich een mozaïek met een tronende Hammo-

nia, maar ook in de Phoenixsaal wordt ze afgebeeld op een 

schilderij terwijl ze naar voren treedt uit de brandende stad. 

Een tekst van Friedrich von Schiller onder het paneel her-

denkt de grote stadbrand van 1842: 

 

  Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,  

  und neues Leben blüht aus den Ruinen.  

 

In het gezelschap van een leeuw zien we haar op een uitkra-

gend plateau aan de jugendstilgevel uit 1910 van het Haus 

der Seefahrt op de kruising van Hohe Brücke en Nikolaifleet. 

 

     
Hammonia über den Trümmern der Stadt, 1897, Phoenixsaal; en Das Mosaik der Hammonia, 1897, ingang Stadhuis Hamburg. 

 

       
Hammonia, 1910, Haus der Seefahrt; en Waldemar Otto: Hammonia versöhnt Theorie und Praxis, 2005, Beurs, Hamburg.   

Herdenkingspenning Slag bij Loigny: Hammonia 

eert het Infanterie-Regiment ‘Hamburg’, 1895. 
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En tenslotte maakt ze deel uit van een sculptuur van Waldemar Otto uit 2005 boven op de gevel van de 

Beurs aan de Adolphsplatz, waarin ze omringd wordt door een viertal pupillen. Het beeld is getiteld: 

‘Hammonia versöhnt Theorie und Praxis’. 

 

Ik eindig dit bescheiden rondje Europa in Parijs. We keren terug naar de Frans-Duitse Oorlog van 1870-

’71 maar nu bezien vanuit Frans perspectief. Terwijl hij in 1870, tijdens de belegering van de stad door 

Pruisische troepen, op de wallen van Parijs liep, kreeg de symbolistisch schilder Pierre Puvis de Cha-

vannes het idee voor ‘Le Ballon’.  

In dit schilderij draait de met een geweer gewapende vrouwelijke allegorie van Parijs, eenvoudig ge-

kleed in een strakke zwarte jurk, zich om naar de hoogten van de Mont Valérien en begroet hoopvol de 

ballon die nieuwe berichten brengt.  

Onmiddellijk nadat Puvis het schilderij voltooid had, werd het dankzij een lithografie van Emile Vernier 

beschreven in de pers en bewonderd door de ‘esprits d'élite’. Deze moedigden de kunstenaar aan om 

een tegenhanger te maken, ‘Le Pigeon’, geschilderd begin 1871 en ook verspreid door een lithografie 

van Vernier. 

 

 
Pierre Puvis de Chavannes: Le Ballon, 1870, Musée d’Orsay,   Pierre Puvis de Chavannes: Le Pigeon, 1871, Musée d’Orsay, 

Parijs.              Parijs.  

 

In ‘Le Pigeon’ houdt dezelfde figuur-in-rouw, deze keer van voren gezien, een postduif tegen zich aan 

die ontsnapte aan de klauwen van een van de haviken die door de vijand waren getraind om deze ‘lucht-

post’ te onderscheppen. In de verte ligt het Île de la Cité met de Notre Dame en de Sainte Chapelle 

bedolven onder de sneeuw die tijdens deze strenge winter overvloedig viel. In beide schilderijen bevindt 

de ‘stedenmaagd’ zich op de vestingmuur van Parijs terwijl ze probeert het isolement van de belegerde 

stad te doorbreken. 

Na de ondertekening van de Vrede van Frankfurt, en na het neerslaan door de nieuwe Franse regering 

van de Parijse Commune in de Semaine sanglante (‘Bloedige week’) waarbij 20.000 slachtoffers vielen, 
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gloorde er weer hoop voor de Parijzenaren. Puvis vertolkte deze hoop met twee versies van L'Espérance, 

een geklede en een naakte, in de gedaante van een jong meisje met een olijftak, gezeten te midden van 

het puin van de verwoeste stad. (De wat stijve presentie van het meisje doet denken aan de allegorische 

figuren op Lorenzetti’s fresco’s in Siena.) Achter haar doemen de haastig geïmproviseerde grafheuvels 

op met schots en scheef geplaatste houten kruisen voor de gesneuvelden. Maar tussen het puin verschij-

nen de eerste aarzelende voorjaarsbloemetjes (…und neues Leben blüht aus den Ruinen) en links achter 

de horizon voorspelt het morgenrood een nieuwe lentedag.     

    

 
Pierre Puvis de Chavannes: L'Espérance, 1872, Musée d’Orsay, Parijs.  

 

 

Besluit 

 

“Außerdem hängt die Allegorie mit der traditionellen Vorstellung der Geschlechter-ordnung zusammen, 

denn Städte sind Örtlichkeiten, an denen sich früher nur das männliche auktoriale Subjekt im Verhältnis 

zum fremden Raum konstituierte und diesen Raum durch Vertextung beherrschbar und zu seinem eigen 

gemacht hat.”22 Aldus Vincenza Incorvaia in haar hiervoor al aangehaalde ‘Die Weiblichkeit der Städte’. 

Dat de allegorische verbinding van de stad met een vrouw een door mannen bedacht concept is, lijkt mij 

heel aannemelijk. Maar of dat te maken heeft met de perceptie van de stad als ‘te veroveren object’ 

betwijfel ik. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat het concept ontstaan is in een poging om 

juist de eigen stad, wier bewoners trots zijn op haar grootsheid, een ‘gezicht te geven’. 

En dat dat gezicht een goddelijke glans kan hebben, komt voort uit de bijna verbaasde verrukking van 

de stedeling over zijn stad; zoals bij de Florentijnse humanist Leonardo Bruni (±1370-1444) in zijn 

lofrede op zijn stad, ‘Laudatio florentinae urbis’, waarin hij in zijn enthousiasme over het harmonisch 
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geheel van de stad en de bouwwerken in 

het heuvellandschap rond Florence 

schrijft: “dat ze [die bouwwerken] eerder 

uit de hemel lijken te zijn gevallen dan 

door mensenhanden te zijn gemaakt”.23 

Bruni modelleerde zijn Laudatio naar de 

panegyriek (= publiek uitgesproken lof-

zang) Panathenaicus van Aelius Aristi-

des, een Griekse redenaar uit de 2de eeuw 

n.Chr. Deze lofzang op Athene voert ons 

naar de maagdelijke schutsgodin van die 

stad: Pallas Athena of Athena Parthenos (= 

‘Maagd Athena’). 

 

De verbondenheid tussen de godin en de 

stad Athene gaat zo diep terug in prehisto-

rische tijden, dat er geen onomstotelijk ant-

woord bestaat op de vraag of de stad is ver-

noemd naar de godin of andersom. (De eer-

ste keer dat de godin in geschreven tekst 

opdook, was overigens op het eiland Kreta. 

Daar is in het paleis van Knossos een klei-

tablet met Lineair B-schrift uit de 14de 

eeuw v.Chr. gevonden met de vermelding 

‘Atana Potinija’, dat een treffende gelijke-

nis vertoont met het Homerische ‘Potni Athana’. Dit kan waarschijnlijk vertaald worden als ‘Meesteres 

van Athene’ of ‘Vereerde Athèna’, deze dualiteit houdt het kip-en-eivraagstuk dus perfect in stand.24  

In haar boek Women in Ancient Greece (1995) schrijft de Britse classica Sue Blundell over Athena’s 

maagdelijkheid: "If the Gods are to provide us with a model of eternity, there has to be a point at which 

they stop behaving like humans and therefore stop yielding power to their sons. Athena's birth and her 

virginity stand as signs that this point has been reached". De auteur beschouwt Athene’s maagdelijkheid 

als een eindpunt in een proces naar vergoddelijking. Zo beschouwd konden de Atheners zich erop be-

roemen dat hun stad de allergoddelijkste bescherming genoot. 

Hoewel de figuur van Pallas Athena via haar Romeinse evenbeeld Minerva vaak lijkt door te schemeren 

in de verschijningsvorm van de stedenmaagden in de Lage Landen, heeft hier de maagdelijke status alles 

te maken met territoriale onschendbaarheid of met het streven ernaar. De Italiaans-Nederduitse koop-

man, humanist en geschiedschrijver Lodovico Guiccardini schreef in dit verband in een 17de-eeuwse 

vertaling van zijn ‘Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore’ uit 1567 (dus 

achttien jaar vóór de Val van Antwerpen!): “Antwerpen wort gemeynlijc gehouden voor een Maegt: 

want de inwoonders verseeckeren, dat sy […] noyt geplundert oft gerooft […] en is geweest”.25 

 

 
Jacob de Roore: Allegorie op de Vrede van Utrecht, Scaldis, de Antwerpse Maagd en Ceres, 1713, Stadhuis Antwerpen.  

Francesco Rosselli: Gezicht op Florence, ca 1472, Rijksmuseum, Am-

sterdam (detail). 
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De voorstelling van de stad en de Republiek als maagd in haar hortus con-

clusus is rechtstreeks, of via het stadswapen van Gent, geïnspireerd op de 

afbeelding van Maria in de besloten hof. Dat beeld leverde in haar gepro-

faneerde versie een adequaat zinnebeeld op voor de bevrijdingsdrang van 

de opstandige Nederlandse gewesten. De afbeelding verscheen in het ge-

west Holland als eerste op de Groothoofdspoort van Hollands oudste stad 

Dordrecht. Aanvankelijk werd zij beschreven als de ‘Hollandse Maagd’, 

maar dat veranderde al spoedig (vanaf 1618) in de ‘Dordtse Maagd’. Zoals 

dit overzicht laat zien, namen de andere steden in de Lage Landen de hor-

tus-conclususvoorstelling niet of nauwelijks over. Deze blijft verbonden 

met de Hollandse Maagd en, heel hecht, met de steden Gent en Dordrecht.   

 

Het voor de Lage Landen zo unieke concept van de Stedenmaagd houdt rechtstreeks verband met de 

moeizaam op de Spaanse overheerser bevochten territoriale integriteit. In die strijd, waarbij de krachten 

formeel gebundeld werden in de Unie van Utrecht en – negen jaar later – in de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden, was de identificatie van de burger met zijn stad veel sterker dan die met het 

gewest, de Unie of de Republiek. De jonge Republiek was meer een confederatie van een stel eigenge-

reide steden dan een centraal geregeerde natie. In deze constellatie kreeg de Nederlandse Maagd, die 

haar oorsprong had in het onafhankelijkheidsstreven van de Nederlandse gewesten, al snel gezelschap 

van diverse stedenmaagden. Daarbij figureerde de Nederlandse Maagd als abstracter concept meer in 

de literatuur, op penningen en in gelegenheidsprenten, terwijl de stadsmaagd veel zichtbaarder was in 

de publieke ruimte van de stad.  

Daar kon men haar aantreffen in het interieur en het exterieur van het stadhuis, in de gevel van het 

waaggebouw, van de lakenhal en het rasphuis, boven de doorgangen van de stadspoort en in gevels van 

voorname woonhuizen. Ze verscheen op gebrandschilderde ramen in kerken, op het deksel van een kla-

vecimbel, op vaandels, op kerkklokken, maar ook op munten en penningen, en op stadsplattegronden. 

Na de Napoleontische tijd verscheen ze ook bij bruggen, in de gevels van stations, postkantoren, musea 

en bij monumenten voor burgemeesters, bouwmeesters en – na WO II – oorlogsslachtoffers op pleinen, 

parken en begraafplaatsen. Daarnaast verscheen ze ook in de ‘vluchtigere media’ in spotprenten, op 

affiches en gedichten en tijdens carnavalsoptochten en ommegangen als stadsreuzin.  

 

De afbeeldingsfrequentie van de steden-

maagd in de openbare ruimte lijkt gelijke 

tred te houden met het al dan niet aanwe-

zige stedelijk en nationaal elan. Die fre-

quentie is hoog tijdens de tachtigjarige 

oorlog en de daaropvolgende periode van 

overvloed, om vervolgens wat terug te 

zakken in de 18de eeuw, waarna er na de 

Napoleontische tijd met de stichting van 

het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 

weer een opleving te zien is die haar 

hoogtepunt bereikt omtrent het fin de siè-

cle. Een laatste opleving zien we kort na 

het einde van WO II, waarbij in het kiel-

zog van de enorme toevloed aan oorlogs-

monumenten ook de stedenmaagd regel-

matig opduikt. 

In de Vlaamse steden volgt deze golflijn 

net een ander patroon, wat verband houdt 

met een ander geschiedenisverloop: van 

Habsburgse Nederlanden, Franse tijd, 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

naar (in 1830) de Belgische constitutio-

nele monarchie.   

Gerard de Lairesse: De Stedenmaagd van Amsterdam, vertegenwoordi-

gers uit Oost en West brengen hulde aan de Amsterdamse Maagd, Mer-

curius kroont haar met een lauwerkrans, 1675, Amsterdam Museum. 

Rekenpenning Gent, Gentse  

Maagd in hortus conclusus, 1715 
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Dit overzicht van stedenmaagden in de Lage Landen toont 

zo’n honderdtwintig voorbeelden, verspreid over drieën-

dertig steden. Dit is het topje van de ijsberg, hoeveel er in 

werkelijkheid zijn? Geen idee! Mijn inventarisatie heb ik 

vooral gericht op de Nederlandse steden, van de Vlaamse 

steden heb ik alleen Antwerpen en Gent onderzocht. Daarbij 

heb ik vrij oppervlakkig gezocht: ik heb bijvoorbeeld niet 

van alle steden in het onderzoekgebied de lijsten van beelden 

in de openbare ruimte en de beeldbanken van lokale musea 

en archieven onderzocht, die tijd gunde ik mijzelf niet. 

Ik vermoed dat er nog honderden voorbeelden te vinden zijn 

vooral in prenten, op munten en penningen en in de litera-

tuur. Desalniettemin biedt dit beperkte overzicht wel een 

idee van de diversiteit en de constanten in de afbeeldingen 

van de stadsmaagd. 

 

 

 

Twee vragen spelen dan een rol: Hoe herkent 

men een stedenmaagd? En: Welke stad represen-

teert zij? 

Om bij de laatste vraag te beginnen: bij drie-

kwart van de hierboven getoonde afbeeldingen 

is er een verbinding met het stadswapen. Meestal 

in de vorm van een wapenschild dat door de 

stadsmaagd gedragen – of op de grond overeind 

gehouden wordt. In een op de tien gevallen is het 

stadswapen verwerkt in haar kleding. Soms ook 

zweeft het stadswapen boven haar hoofd of 

prijkt het op het vaandel dat zij draagt. In enkele 

gevallen draagt ze in haar armen modellen van 

architectuur die kenmerkend zijn voor de stad 

die ze vertegenwoordigd. Deze vorm kent een 

analogie met de Romaanse en gotische afbeel-

dingen van stichters en patroonheiligen van een 

bepaalde kerk. (Als eerste schiet mij hier het 

prachtige mozaïek te binnen in de kathedraal van 

Monreale op Sicilië (1176), waarop de Norman-

dische koning Willem II de Heilige Maagd een 

model van ‘zijn’ kathedraal aanbiedt.) Vaak zien 

we de contouren van de stad ook op de achter-

grond achter de stadsmaagd opdoemen.   

Een enkele keer wordt haar naam gewoon ver-

meld op een banderol of op haar gordel.  

 

Een van de belangrijkste attributen die de stedenmaagd onderscheidt van elke andere vrouwelijke alle-

gorie is haar hoofdtooi. Zeker wanneer zij een muurkroon draagt, weet je zo goed als zeker dat het hier 

een stadsmaagd betreft. Maar de Amsterdamse Maagd en de stedenmaagden die een vrije rijksstad re-

presenteren (bijvoorbeeld Deventer) dragen een keizerskroon. Daarnaast is de lauwerkrans populair 

(10%). Oorspronkelijk de hoofdtooi van de god Apollo, de god van de schone kunsten, staat de lauwer-

krans symbool voor reinheid, eeuwig leven, overwinning, roem en eerbetoon.  

Een enkele keer draagt de stadsmaagd een schepenkroon maar meestal wordt deze hoofdtooi gereser-

veerd voor de vrouwelijke allegorie voor de zeevaart.  

Vanaf de 18de eeuw wordt de stadsmaagd ook dikwijls ten tonele gevoerd met de helm van Minerva (of 

Pallas Athena), dit onder invloed van het internationale neoclassicisme. 

Gevelsteen Armenschool, Gentse Maagd met 

leeuw in hortus conclusus, 1662, Museum voor 

Stenen Voorwerpen, Gent.    

De Normandische koning Willem II schenkt de Heilige Maagd 

een model van de kathedraal, 1176, Kathedraal van Monreale, 

Sicilië. 
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Als laatste dient de vrijheidshoed genoemd te worden. Maar dit hoofddeksel wordt gebruikelijk op een 

speerpunt geheven en niet op het hoofd gezet. De vrijheidshoed werd naar het einde van de 18de eeuw 

een belangrijk revolutionair symbool van de patriotten, als een Nederlandse variant van de Franse Phry-

gische muts. Vanaf deze tijd wordt het hoofd van de stadsmaagd ook wel met een krans van zonnestralen 

of met een nimbus afgebeeld. 

 

Vooral in de 17de  eeuw, toen de Nederlandse schilderkunst bol 

stond van de verborgen symboliek achter alledaagse genreta-

fereeltjes en stillevens, vooral in die eeuw kreeg ook de ste-

denmaagd door hun scheppers de nodige attributen in de han-

den gedrukt.       

De vier belangrijkste attributen zijn – naast het stadswapen – 

de palmtak, symbool van vrede en vrijheid; de lauwerkrans, nu 

als eerbetoon aan deugden, kunsten en wetenschappen; de 

hoorn des overvloeds als symbool van economische voorspoed 

en welvaart; en tenslotte de omzwachtelde roedenbundel waar-

uit het blad van een bijl steekt, als teken van wettig gezag. 

Daarnaast zijn er de speer (vaak in combinatie met de Miner-

vahelm) en de scepter die eindigt in een handje of in de zon der 

gerechtigheid. Ook de zevenvoudige pijlenbundel die de Ze-

ven Gewesten symboliseert, en een bundel korenaren, symbool 

van de agrarische welvaart in de omgeving van de stad, duiken 

zo nu en dan op als attribuut van de stadsmaagd. 

 

Vaak verschijnt ze ten tonele in weelderige, aristocratische 

kledij, soms in een luchtig gewaad die ontleent lijkt aan de 

klassieke Oudheid, soms in het zwart al dan niet met een rouw-

sluier, als een reïncarnatie van de Middeleeuwse pleurant en 

een aantal malen met ontblote borst, als halfnaakt en – vanaf 

begin 20ste eeuw – geheel naakt. Alleen de Maastrichtse 

Maagd wordt vanaf de late 17de eeuw gevleugeld weergege-

ven, al haar collega’s in de andere steden – voor zover ik weet 

– niet. Evenals de Gentse Maagd verkeert de stedenmaagd re-

gelmatig in het gezelschap van een leeuw (of van twee leeu-

wen). Daarnaast verkeren lokale riviergoden of -godinnen, 

zeemonsters, de handelsgod Mercurius, de oorlogsgod Mars, 

de zeegod Neptunus en Fama, de ‘Roem’ in haar gezelschap 

en ook allegorieën die de deugden representeren.   

Maar de hele entourage van attributen, dieren en allegorische 

personages wordt al ras minder omvangrijk bij het aanbreken 

van de twintigste eeuw.  

 

Bij mijn inventarisatie was schoonheid geen criterium. De ar-

tistieke kwaliteit fluctueert van virtuoos, via zeer gedegen tot 

middelmatig. De meeste kunstenaars behoren wellicht niet tot 

de absolute top van hun tijd, maar een aantal zeer zeker: zoals 

Artus Quellinus, Abraham Janssens van Nuyssen, Hendrick de 

Keyser, Nicolaes Berchem, Toon Dupuis, Willem van Konij-

nenburg, Charles Eyck, John Rädecker en Hildo Krop. 

Maar ook de waardering voor deze kunstenaars was onderhe-

vig aan de grillen van de perceptiegeschiedenis. Wij zijn niet 

in staat om een werk te beschouwen zonder het besef van wat 

er allemaal daarna nog gemaakt is door latere vakbroeders en 

-zusters. En we zijn niet in staat om de opvattingen en normen 

Frans van de Laar: Engel, Poort Waerachtig, 

Sint Pieterskade, Maastricht, 1887. 

Adolf le Comte: De Amsterdamse Stedenmaagd, 

uitvoering De Porceleyne Fles, 1900, Instituut 

Collectie Nederland. 
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van deze tijd compleet uit te schakelen bij de beschouwing van een werk uit vroeger eeuwen.  

Ik ben me ervan bewust dat een onderwerp als ‘de stedenmaagd’ met een zekere argwaan bekeken kan 

worden, rond de term hangt al gauw een geur van oubolligheid, irrelevantie, seksisme en achterhaald-

heid.  

Maar dat interesseert mij niet, het onderwerp fascineert mij en is eigentijds in zoverre wij het als zodanig 

willen zien. Tussen Oswald Spenglers Blut und Boden en Edgar Reitz’ filmtrilogie Heimat ligt een we-

reld van verschil. 

Misschien is mijn fascinatie vergelijkbaar met het heimwee van de katholieke zestigplussers naar het 

‘Rijke Roomse Leven’ met zijn Tridentijnse Mis, het mystieke theater, de geur van wierook, zijn plech-

tige processies, zijn sacramenten, nu ja de hele santenkraam. Dat heimwee is er niet voor niets, het 

ontstaat door een gemis. Het gemis aan de binding met een ‘heim’, een thuis, een toevluchtsoord waar 

we het ontzielde heden even achter ons kunnen laten. (Niet voor niets is het woord ‘verbinding’ bijna 

een modewoord geworden, dankzij het mateloze gebrek daaraan in deze hyper-geïndividualiseerde sa-

menleving.)  

De band met de plaats waar je geboren en opgegroeid bent, is een universeel, tijdloos archetype. De 

figuur van de stedenmaagd geeft uitdrukking aan die irrationele verbondenheid met je eigen stad. 

 

Gerhard Lentink                      november, december 2021  

 

 
22. Incorvaia citeert hier Barbara Schaff: ‘Gendered Cities, Italienische Städte im Blick britischer Reisender’, in Andreas Mah-

ler (red): Stadt-Bilder / Allegorie – Mimesis – Imagination, 1999. 

23. Paul van den Akker: ‘Uitzicht op de renaissance’, Kunstschrift nr 6, 2013. 

24. Ronald Frisart: ‘Athene: is de stad naar de godin genoemd of omgekeerd?’, Historiek, 2 september 2021. 

25. Eddy de Jong: ‘De stad als maagd’, Kunstschrift nr 6, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
Leo Jordaan: Training - De coach [wethouder E.J.] 

Abrahams: “Doorzetten, kindje, je bent nog altijd 

wat te zwaar voor de groote match!”, 1933, 

cartoon n.a.v. bezuinigingsmaatregelen Amsterdam, 

Atlas van Stolk. 
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Appendix: De Dordtse Maagd 

 

  Dordrecht, één der oudste steden 

    die de Batavier bewoont, 

  Leed in Neêrland's tegenheden, 

    doch is steeds met lof gekroond –   

  Ieder kent de Dordsche Maagd! –   

  Of zy nog dien naam wel draagt! 

 

Dit gedichtje rolde zonder haperen uit de mond van een 

vriend aan wie ik vertelde dat ik met dit artikel bezig was. 

Het stond afgedrukt onder een ovalen prent dat tientallen 

jaren in het ouderlijk huis aan de Oranjelaan in Dordrecht 

aan de muur gehangen had. Alle gezinsleden kenden het 

uit hun hoofd omdat het te pas en te onpas door hen als 

een running gag gedeclameerd werd. 

Het prentje is tussen 1795 en 1801 vervaardigd door de 

Amsterdamse graveerster Anna Catharina Brouwer naar 

een Dordts stadsgezicht van de in Dordrecht geboren 

schildersknecht en tekenaar Jan van Diepenhuijsen. (Dat 

was dus ten tijde van de Bataafse Republiek, vandaar: 

‘die de Batavier bewoont’.)  

Deze anonieme lofzang op de ongeschonden staat van 

Dordrecht gaat voorbij aan de historische realiteit: in de 

tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd in 1481 

de stad door een list ingenomen door Kabeljauwse bal-

lingen, bijgestaan door 150 Engelse huurlingen ongeveer 

op de manier van het turfschip van Breda ruim honderd 

jaar later. Ook in 1572 werd de stad belegerd en ingeno-

men door de Watergeuzen, maar die kregen achteraf het 

historisch gelijk aan hun zijde, waardoor er sprake was van een ‘bevrijding’. 

Het bovenstaande versje suggereert dat de Dordtse Maagd in de tijd van de Bataafse Republiek nog een 

‘levend symbool’ was. Dat dat juist is, daarvan getuigen de diverse afbeeldingen van de Dordtse stads-

maagd die ik aantrof bij mijn inventarisatie. 

 

Al eerder noemde ik de 

schildering, in 1549 beschre-

ven door Juan Cristobal Cal-

vete de Estrella, op de gevel 

van de Groothoofdspoort, 

het daarop gebaseerde glas-

in-loodraam van Gerrit Ger-

ritsz. Cuyp in de St. Janskerk 

te Gouda, en de stedenmaagd 

in het reliëf van Gillis Huppe 

aan de in 1617 ingrijpend 

verbouwde Groothoofds-

poort.        

Maar de beeldbank van het 

Regionaal Archief Dor-

drecht levert nog veel meer 

voorbeelden. Bijvoorbeeld een nieuwjaarswens van de tamboers der burgercompagnieën uit circa 1620. 

Onder een poort met de wapens van Holland en Dordrecht staan twee tamboers in uniform naast een 

Oranjeboom, waaraan het wapen van Prins Maurits is gehecht; onder deze houtsnede zit tussen de twee 

kolommen van een 36-regelig vers een tenger lieftallig Dordts Maagdje in haar hof.  

Anna Catharina Brouwer: Dordrecht, één der oudste 

steden…, 1795-1801. 

Gerrit Gerritsz. Cuyp: Glasraam no. 3, de 

Dordtse Maagd, 1596, St. Janskerk, Gouda. 

Gillis Huppe: Reliëf met Dordtse Maagd, 

1617, Groothoofdspoort, Dordrecht. 
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Nieuwjaarswens van de tamboers der burgercompagnieën, 1613-’25, rechts: detail met de Dordtse stedenmaagd, beeldb. RAD. 

 

Op een kaart van het voormalige baljuwschap Zuid-Holland met de titel Hollandiae Meridionalis Pars 

II continens novissimam Insularum Dordracensis, Alblasser, Crimper et Clundert, zit de Dordtse 

Maagd, gekleed en gehelmd als Minerva boven een doorgebroken dijk. De kaart die vervaardigd is 

tussen 1618 en 1651 toont ten westen van de binnenzee ‘den Bies Bos’ het ‘nieuwe eiland van Dor-

drecht’. Het is opmerkelijk dat twee eeuwen na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 nog over een ‘novis-

simam Insularum’ gesproken wordt. De gravure toont dat het eiland door inpoldering en aanslibbing 

alweer flink gegroeid was; het water stond niet meer tot aan de stadsmuur!  

 

     
Hollandiae Meridionalis Pars II continens novissimam Insularum Dordracensis, Alblasser, Crimper et Clundert, kaart van het 

voormalige baljuwschap Zuid-Holland, 1618-’51, de bovenkant van de kaart is gericht naar het westen; rechts: detail met 

Dordtse Maagd, beeldbank Regionaal Archief Dordrecht. 
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In de tweede druk van Jacob Cats’ 

‘Spiegel van den ouden ende nieuwen 

tijdt’ (1633) stond een paginagrote af-

beelding van de Virgo Dordracena li-

bros non liberos pariens (‘De Dordtse 

Maagd, boeken en geen kinderen ba-

rende’). Het is misschien wel de won-

derbaarlijkste afbeelding van een ste-

denmaagd die ik tot nu toe tegen-

kwam: boven de contouren van de 

stad zetelt op een wolkenbed de 

Dordtse Maagd, compleet met bloe-

menkrans en palmtak, terwijl ze uit 

een openstaande plooi in haar gewaad 

een boekentienling baart. Rondom 

haar verdringt zich een zevental putti 

die uitgelaten met hun boek in de weer 

zijn. Twee andere engeltjes kronen de 

maagd met een lauwerkrans. 

De afbeelding werd als logo voor het 

eerst gebruikt door stadsdrukker en 

boekhandelaar Hendrick van Esch die 

van 1633 tot 1642 gevestigd was ‘In ’t 

Hof’, op het uithangbord stond de 

tekst: ‘In de Druckereye van de 

Maeght van Dordrecht’.26 

  Volgens een tijdgenoot zou de 

spreuk door Cats zijn gesuggereerd: 

“de Spreucke gegeven van de Heer 

Raet   Pensionaris Cats, aen de Maegt 

van Dordrecht: te weten, dat hy is Li-

bros non liberos pariens, ’t welck seg-

gen wil, dat hy Pampiere-kinderen 

maeckt”. 

Het logo werd later ook gebruikt door 

andere Dordtse drukkers en boekver-

kopers, zoals Matthijs Havius, Jasper 

Gorisz, François Boels, Nicolaes de 

Vries, Symon onder de Linde, Jacobus 

Savry en Pieter van Braam.27  

 

 
 

In Dordracum Illustratum, de historische en topografische collectie van 

de Dordtse bankier en kunstverzamelaar Simon van Gijn (1836-1922), be-

vindt zich een houtsnede van een 17de-eeuws stadszegel waarop de 

Dordtse Maagd, zoals we haar kennen van het reliëf in de Groothoofds-

poort.    

 
De Maagd prijkt ook op de titelpagina van de Statenbijbel die in 1662 in 

Dordrecht gedrukt werd bij Jan Barentsz. Smient in samenwerking met 

Helmich van Cappel uit Gorinchem.28 (Smient woonde ‘op de Beurs’, het 

huidige Scheffersplein.) 

Aan de onderkant van de pagina zien we over de volle breedte een gezicht 

op Dordrecht vanaf de Zwijndrechtse oever. Daarboven verschijnen aan 

weerszijden van het Nederlandse wapen rechts het wapen van Dordrecht 

Adriaen Pietersz. van de Venne: Virgo Dordracena libros non liberos pa-

riens, afbeelding in Jacob Cats: Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, 

1633, daaronder: logo’s van Dordtse drukkerijen / boekverkopers uit 1634-

’35 (l.) en 1635 (r.), beeldbank RAD.  

Houtsnede van 17de-eeuws stads-

zegel. Dordracum Illustratum. 
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Jan Barentsz. Smient en Helmich van Cappel: Titelpagina Statenbijbel, 1662, rechts: detail met stadsmaagd in linker medaillon. 

 

en links de Dordtse Maagd in een medaillon 

dat getoond wordt door twee blote zeemeer-

minnen wier staarten ineengevlochten zijn. 

Voorwaar een kleine frivoliteit!  

 

Verrassend genoeg vinden we in Amsterdam 

eveneens een Dordtse stedenmaagd, uit 1670, 

en wel als gevelsteen in een pand aan de Kei-

zersgracht 471. De tekst in het ovaal om de 

zwaar verweerde maagd luidt: ‘In de Maagd 

van Dordt’. 

 

Naast de al genoemde afbeelding van de 

stadsmaagd op het stadgezicht van Dordrecht 

in de stedenatlas van Georg Braun en Frans > 

 

 
Romeyn de Hooghe: Stadsplattegrond van Dordrecht, ±1676 (detail). 

In de Maagd van Dordt, 1670 gevel-

steen Keizersgracht 471, Amsterdam. 
G. Braun en F. Hogenberg:                  

Civitates orbis terrarum: 

Dordrecht, 1572 (detail).  
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Romeyn de Hooghe: Stadsplattegrond van Dordrecht, 1676 (links: detail) en Titelpagina van Matthijs Balen Janszoons Be-

schryvinge der Stad Dordrecht, ±1677 (onder, rechts: detail), beeldbank Regionaal Archief Dordrecht.   

 

Hogenberg (1572) staat zij een eeuw later ook afgebeeld op de 

stadsplattegrond van Romeyn de Hooghe uit circa 1676.29 Ze draagt 

een muurkroon en leunt in haar borstkuras comfortabel achterover 

op een met munten gevulde hoorn des overvloeds, terwijl ze met 

haar rechterhand een lauwerkrans houdt boven het stadswapen. Een 

vervaarlijk blikkende leeuw ligt aan haar voeten, naast haar staan 

twee roedenbundels en verder houden Mercurius en de jonge Bac-

chus, Mars met een Medusaschild, Prudentia en twee oude rivier-

goden de maagd gezelschap. Links van dit tafereel zijn griendwer-

kers bezig wilgentakken te snijden. De aanwezigheid van Bacchus 

wordt verklaard door de bloeiende Wijnhandel in het Dordrecht van 

de Gouden Eeuw. 

 

Dezelfde Romeyn de Hooghe maakte 

ook de titelprent van Matthijs Balen 

Janszoons Beschryvinge der Stad Dor-

drecht, gedrukt in 1677 bij Symon on-

der de Linde, boekverkoper aan de Vismarkt in de ‘Groote Gekroonde Druc-

kerije’. Dit 1400 bladzijden tellende boek (verdeeld over vier delen) was eeu-

wenlang hét standaardwerk over de geschiedenis van Dordrecht. 

Op de titelprent is de Dordtse Maagd in Romeins kostuum gehuld, ze draagt 

een Minervahelm en houdt een Mercurius-staf in de hand. Links van haar 

laat een krijger een banier wapperen met daarop een kerk. Rechts een vrouw 

met een muntstempel (‘overste’) en een muntaambeeld. Op de voorgrond 

Bacchus, en Ceres en wat riviergoden. Op de achtergrond een Romeins leger, 

waarvan de schilden zijn versierd met de wapens van Hollandse steden als 

Enkhuizen en Heusden. 

De Dordtse Maagd in haar hortus conclusus figureert ook wel op de massaal 

geproduceerde Goudse ‘parelnaadkleipijpen’. Deze danken hun naam aan de 

parelvormige bolletjes die de naden van de twee pijphelften maskeren.  
Goudse parelnaadkleipijp, 

1690-1710.  
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Op een zinneprent op het jaar 1700, naar het ontwerp van S. Munkerus,  verschijnt onder een mytholo-

gisch tafereel de Dordtse Maagd gezeten tussen de wapens van de burgemeesters Meyndert Segwaert, 

Rudoplh Eelbo, Abraham Stoop en Pompejus de Roovere. De gekroonde stadsmaagd heeft ditmaal in 

haar tuin gezelschap van een leeuw.  

De gravure behoort bij het Latijnse eeuwdicht 'Festivitas XVII. a Salute parta Seculi', opgedragen aan 

de voornoemde burgemeesters. 

 

      
S. Munkerus: Zinneprent op het jaar 1700, in: Festivitas XVII. a Salute parta Seculi, 1700, beeldbank RAD.  

       

    
 
 

Begrafenisschilden van het Dordtse Mazelaars- of Zakkendragersgilde uit het midden van de 18de eeuw 

tonen onder de afbeelding van binnenvaartuigen de Dordtse Maagd in haar hof, met haar vaste attributen 

kroon, stadswapen en palmtak. 

 

      
Gedenksteen ‘De Dordsche maagd’, Cornelis de Wittstraat 3, Dordrecht; rechts: Henricus Tollens: Molen De Maagd, 1917.  

Begrafenisschilden van het Dordtse Mazelaarsgilde, midden 18de eeuw, rechts detail, beeldbank RAD. 
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In de gevel van een woningencomplex uit 1986 aan de Cornelis de Wittstraat no. 3 is een gedenksteen 

opgenomen die eraan herinnert dat er in het verleden op dezelfde plaats een molen stond met de naam 

‘De Dordsche maagd’. De steen toont de Maagd zoals op het ‘oermodel’ van Gillis Huppe in het reliëf 

van de Groothoofdspoort. De tekst luidt: “Den stigter is yan Bax den eersten steen gelegen door Cornelis 

Bax den 15 maart 1762 van ouds genaamt den Hoogmoet maar nu de Dordsche Maagd”.  

Op een foto, genomen vanaf het Vrieseplein, van Henricus Tollens uit 1917 staat ze er nog. Twee jaar 

later werd de molen ondanks felle protesten gesloopt. 

 

     
H. Walpot: Titelprent van ‘Ter gelegenheid van    Cornelis Kuipers: Zinnebeeldige voorstelling van de Dordtse Maagd,  

het staatelijk uittrekken etc., 1783, RAD.            ± 1784, beeldbank Regionaal Archief Dordrecht.  

 

Op de titelprent van de uitgave 'Ter gelegenheid van het staatelijk uittrekken en de Plechtige Maaltijd, 

gehouden door het Exercitie-gezelschap De Vrijheid in Dordr. op den 20 Oct. 1783’ zit de Dordtse 

Maagd met het stadswapen op de borst op een wolk naast een Romeins altaar. In haar rechterhand houdt 

ze een speer met de vrijheidshoed; om de speer slingert een lint met de tekst: ‘Dese beminnen wij’. De 

vrouw wordt omhuld door een stralenkrans. De beeldtaal van deze gravure van H. Walpot volgt geheel 

de patriottische iconografie. Het embleem sierde ook het vaandel van het corps De Vrijheid. 

Op een gewassen inkttekening van de Dordtse schilder/tekenaar Cornelis Kuipers zien we de Dordtse 

Maagd in dezelfde patriottische entourage met speer en vrijheidshoed, altaar, stadswapen en palmtak. 

Op het altaar liggen de gezegelde privileges en Matthijs Balens Beschryvinghe van Dordrecht. 

Onder de voeten van de maagd wordt een man met scepter en handboei over de grond gesleept door een 

putto die in zijn rechterhand een pamflet houdt, getiteld ‘De Oud-deken’. Het gezelschap wordt gecom-

pleteerd door twee gewapende patriotten, waarvan één zijn sabel heft naar een wegvluchtende man met 

een dolk. 

De pamfletten van de man die ondertekende met ‘De Oud-deken’ ageerden in 1784-’85 tegen het in de 

loop der tijd verloren recht van de gilden om hun eigen bestuurders te benoemen in plaats van hun 

besturen opgedrongen te krijgen van de overheid. De man met de scepter vertegenwoordigt wellicht de 

aristocratie, de man met de dolk de tirannie.   

 

Twee voorbereidende tekeningen van de Dordtse schilder/tekenaar Abraham van Strij, één in potlood 

en één met kleur gewassen, en een kopie door Johannes Rutten van Van Strijs gewassen tekening van  

‘het vaandel der Burger-Compagnieën te Dordrecht / uitgereikt 25 Julij 1786’ tonen een afbeelding van 

de stadsmaagd die sterk verwant is aan de hierboven beschreven ‘patriottische’ Dordtse Maagden. Het 

opschrift op de banderol luidt: 1e Comp. Virtute Civium Securior 1785: 'Beveiligd door de Deugd der 

Burgers'. 
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Abraham van Strij: Ontwerpschets voor het vaandel van de     Johannes Rutten naar Abraham van Strij: Vaandel der Burger- 

Burger-Compagnieën Dordrecht, 1785, beeldbank RAD.        Compagnieën Dordrecht, 1874, beeldbank RAD. 

 

Het Museum van Gijn bezit zes bijna identieke begrafenisschilden van het kuipersgilde St. Ewout uit 

1789. Omgeven door diverse gereedschappen en drie tonnen is de stadsmaagd afgebeeld zoals in het 

reliëf in de Groothoofdspoort. 

 

Binnen in de neoclassicistische Korenbeurs aan de Bomkade, in 1834 gebouwd door de stadsbouwmees-

ter George Nicolaas Itz, bevindt zich aan de oostelijke wand een door de stad Dordrecht geschonken 

reliëf met de Dordtse stedenmaagd. Zij troont op een sokkel met het stadswapen, en wordt geflankeerd 

door twee zittende stroomgoden, de Oude Maas en Merwede.30   

 

    
Johannes Rutten naar Abraham van Strij: Vaandel der Burger-Com-  Begrafenisschild van het kuipersgilde St. Ewout, 1789, 

pagniën te Dordrecht / uitgereikt 25 Julij 1786, RKD.      Museum van Gijn, Dordrecht.  
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In een lithografie afkomstig uit het boek Carmen Dordrectense perpetuum (‘Het lied/gedicht van het 

eeuwige Dordrecht’) van A. van der Werff uit 1835 zit de ‘Virgo Dortrajectina’ in een weelderig be-

groeide omsloten tuin met de gebruikelijke attributen: muurkroon, stadswapen, palmtak en Romeins 

altaar, terwijl een sjerp vrolijk om haar heen wappert. De voorstelling van de stadsmaagd lijkt ontleend 

te zijn aan Van Strijs ontwerp voor het vaandel van de burgercompagnieën van 1786. 

Boven de prent, die ook het door twee griffioenen gedragen stadswapen toont, staat de tekst: Insignia 

Vetera Urbis Dordrecht Celeberrimae (‘De aloude emblemen van de gevierde stad Dordrecht’), waar-

mee de steeds weer terugkerende band tussen stedenmaagd en stadswapen nogmaals bevestigd wordt. 

 

      
Insignia Vetera Urbis Dordrecht Celeberrimae, prent in A. van der Werff: Carmen Dordrectense perpetuum, 1835; rechts: 

detail, beeldbank Regionaal Archief Dordrecht.  

 

Met de oprichting in 1878 van de stoomre-

derij Fop Smit & Co, die vanaf het Groot-

hoofd geregelde veerdiensten onderhield 

met Rotterdam en Gorinchem, en met de in 

1872 gerealiseerde spoorverbindingen met 

Breda en Rotterdam, kwam ook in Dor-

drecht het toerisme op gang. (Buitenlandse 

schilders, als William Turner, Eugène 

Boudin, James Abbott McNeill Whistler, 

Johan Barthold Jongkind, Camille Corot en 

zo’n 250 andere kunstenaars hadden de stad 

en haar licht al eerder ontdekt, zij bezochten 

de stad vanaf het begin van de eeuw.) 

Een prentbriefkaart met een ongedateerde 

lithografie van de Dordtse steendrukker 

Frederik Böger getuigt van dit ontluikend 

toerisme. Onder de met veel arabesken ver-

sierde tekst ‘Souvenir de Dordrecht’ ver-

schijnt een afbeelding van de Dordtse 

Maagd van het type ‘Abraham van Strij 

1786’. Frederik Böger: Souvenir de Dordrecht, detail prentbriefkaart, RAD. 
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Van Gijns Dordracum Illustratum bezit een spotprent uit 

het "Humoristisch-Satiriek Weekblad" Uilenspiegel van 

16 maart 1889. De prent hekelt de poging van kerkelijke 

partijen om de tussentijds opengevallen kamerzetel in 

het district Dordrecht door een antirevolutionair te laten 

bezetten zonder acht te slaan op de lokale resultaten van 

de laatste verkiezingsuitslag.  

Voor de stadspoort staat de Dordtse Maagd, herkenbaar 

aan haar muurkroon en het opschrift Dordrecht op de 

zoom van haar gewaad. Ze maakt een afwerend gebaar 

naar de twee ARP-mannen tegenover haar, in wie ik in 

de kleinste Abraham Kuyper meen te herkennen. Wel-

licht is de andere persoon de voorgestelde kandidaat. De 

stadsmaagd wimpelt de beide heren af met de volgende 

woorden: “Ik heb u verleden jaar al gezegd, dat ik niet 

met u te doen wil hebben..... Gaat mijn deur voorbij”. 

 

        
Ex libris, Stedelijke Bibliotheek, 1895. RAD.              Groeiend Dordrecht, affiche, 1942.  Theo Dijkwel: Overbrugging Wan- 

                                                                                                                                                 tij, menukaart, 1910, RAD. 

 

In het ex libris uit 1895 van de Stedelijke Bi-

bliotheek zien we een tamelijk exacte af-

beelding in lijntekening van Gillis Huppes 

reliëf in de Groothoofdspoort. Dezelfde af-

beelding keert terug op een affiche uit 1942 

van de tentoonstelling ‘Groeiend Dor-

drecht’ in het Schilderijen Museum in Dor-

drecht (nu: Dordrechts Museum). De ten-

toonstelling was een succes, ze trok meer 

dan 13.000 bezoekers.31 

 

Op 12 februari 1910 werd de Prins Hendrik-

brug over het Wantij feestelijk ingewijd. De 

naamgever van de brug kreeg bij die gele-

genheid een ‘déjeuner’ aangeboden door de 

Gemeenteraad. De Dordtse schilder Theo 

Dijkwel maakte een ingekleurde tekening 

voor de menukaart: met de Grote Kerkstoren 

op de achtergrond staat de Dordtse Maagd 

naast een Oranjeboom met de wapenschil-

Ik heb u verleden jaar al gezegd, dat ik niet met u te 

doen wil hebben…, ‘Uilenspiegel’, 16 mrt. 1889, D.I. 

Tentoonstelling Groeiend Dordrecht, voor het hek van het Dordrechts 

Museum, Museumstraat, Dordrecht, 1942,’Dordrecht zoals het was’. 
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den van Oranje-Nassau en Mecklenburg. Ze draagt een kroontje op het hoofd, het stadswapen hangt op 

haar borst. Met één hand leunt ze op het Oranje-Nassauwapen, in haar andere hand houdt ze de caduceus. 

Een anker in de linkeronderhoek completeert het tafereel. 

 

Zoals blijkt uit deze inventarisatie van bijna dertig afbeeldingen van de 

Dordtse stedenmaagd, is haar weergave verregaand bepaald door haar ‘oer-

gestalte’ in het reliëf van Gillis Huppe in de Groothoofdspoort. Evenals bij 

de Gentse stedenmaagd het geval is, is de Dordtse Maagd sterk verbonden 

met haar hortus conclusus. Maar wanneer ze heldhaftiger als Minerva ver-

schijnt, en in meer verhalende taferelen ontbreekt de omsloten tuin. Ook in 

de patriottentijd wordt de afbeelding licht gewijzigd: dan zien we de toe-

voeging van de op een speer geheven vrijheidshoed en/of een met bloem-

guirlandes versierd Romeins altaar. In tegenstelling met mijn onderzoek 

naar de stedenmaagd in de Lage Landen heb ik geen naoorlogse afbeeldin-

gen van de Dordtse Maagd gevonden. En dat terwijl er ook nu nog een heel 

grote groep Dordtse burgers zichtbaar verknocht is aan hun stad en haar 

rijke geschiedenis.  

Een van hen is de gepensioneerd huisarts en literatuurliefhebber Kees Ro-

vers. Hij wees mij op een gedicht van de in 1611 in Dordrecht geboren, 

maar in Amsterdam werkzame dichter, boekhandelaar, uitgever en drukker Jacob Lescaille (Zijn ouders 

waren immigranten die Genève om geloofsredenen ontvlucht waren.) Zijn in 1652 gepubliceerde loflied 

op de Dordtse Maagd besluit dit overzicht:  

 

  Lof van Dordrecht 

 

  O herelijke maagd! Vorstin der edele steden 

  Van 't machtig Holland, bron van wijsheid die de rede 

  Uw plaats geeft, als gij 't woord 't eerst van uw zusters doet! 

  O moeder van de deugd, van kunst en hoge moed! 

  Beschutster van het land, verwinster in het strijden 

  Vreêmaakster in geschil, en pronk van oude tijden, 

Sieraad der graven en vertoonster van hun pracht, 

Bewaarster van het recht, schat van de oorlogskracht, 

Hoe blaakt mijn ziel om u naar uw waardij te prijzen! 

Maar wie kan u de eer die gij verdient, bewijzen? 

 
 

 
 

 

26. Mogelijk werd de drukker in de keuze voor een boekenmaagd op zijn uithangbord geïnspireerd door de Utrechtse 'Femme 

savante’ Anna Maria van Schurman. Deze dichteres en geleerde kreeg een belangrijke rol toebedeeld in het door Van Esch 

uitgegeven boek Van de uutnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639) van de Dordtse arts Johan van Beverwyck.27 

27. De vrolijke kluizenaar / Democritus minor: Boekenmaagd (ongedateerd blog). 

28. Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs: Uitgelezen / Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, 2010. 

29. Riny Benschop, Teun de Bruijn en Ineke Middag: Historische atlas van Dordrecht / Stad in het water, 2013. Zie ook noot 

11 op pag 25.  
30. Ik kon geen afbeelding vinden op het internet van dit reliëf, een poging om het te bekijken strandde op de afwezigheid van 

de bewoners. 

31. Peter Marijnissen: Dordrecht, zoals het was: Kunst en cultuur 5, 1995. 

Jan Maurits Quinkhard: Jacob 

Lescaille, 1611-1679, Rijksmu-

seum Amsterdam.  
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Gerhard Lentink: Choëphore (‘Hanneken van Dordt’), 2019-2021, 

1:5 schaalmodel, foto Piet Krijger. 

 

 

 

 


