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III. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

 

Deze scriptie is gewijd aan één enkel opmerkelijk en origineel kaartspel van Noord-Neder-

landse makelij: de Nieuwe Constitutie Kaart van ’s Paussen gewaande onfeilbaarheid gestigt 

op dolheid en blindheid, gepubliceerd, zo is steeds te lezen in speelkaartenliteratuur, naar aan-

leiding van de pauselijke bul Unigenitus. Ik sluit me dus aan bij de antropologische geschie-

denis, en dan vooral bij de nadruk van antropologisch historici op het feit dat schijnbaar klei-

ne, zelfs triviale episodes rijke inzichten kunnen opleveren mits close reading en thick des-

cription.
1
 Beiden zijn termen van antropoloog Clifford Geertz: het eerste impliceert een voor-

zichtige en volgehouden lezing van het cultuurhistorisch element, het tweede een diepgaande 

contextbepaling. ―When you realize that you are not getting something […] that is particularly 

meaningful to the natives,‖ schrijft Robert Darnton in zijn beroemde The Great Cat Massacre, 

―you can see where to grasp a foreign system of meaning in order to unravel it.‖ Door de 

Nieuwe Constitutie Kaart te begrijpen, is het mogelijk inzicht te bekomen in een basisingre-

diënt van de 18
de

-eeuwse tijdsgeest en cultuur;
2
 de vooringenomen en uiterst subjectieve aard 

van het kaartspel vormt daarbij geen obstakel, maar juist een steunpunt, een uitvergroting van 

Vroegmoderne mentaliteiten en spanningslijnen. Ook in navolging van Geertz zie ik cultuur 

dus essentieel als een semiotisch concept, waarvan de analyse geen experimentele wetenschap 

is op zoek naar wetten, maar een interpretatieve op zoek naar betekenis.
3
 

 

Ondanks de cultural turn zijn degelijke historische studies over kaartspelen schaars. Hoewel 

ze een niet te ontkennen historische waarde hebben, blijven ze tot op vandaag opvallend afwe-

zig in het academische discours. Die afwezigheid werd uiteraard reeds door andere speelkaar-

tenauteurs opgemerkt en bekritiseerd. Whiting, bijvoorbeeld, schrijft in het voorwoord van 

zijn werk over Britse propagandistische kaartspelen: ―Historical evidence can be found in 

many ‗off beat‘ places, such as […] playing cards. Of course such evidence must be handled 

carefully and only valued for what it is worth, but that still means that the evaluation should 

take place and not be brushed aside without further thought.‖
4
 De redenen voor de afwezig-

heid lijken vrij gemakkelijk aanwijsbaar. Op de eerste plaats worden speelkaarten over het al-

gemeen beschouwd als triviaal en alledaags. Al in het verleden fungeerden ze als ―gewone ge-

                                                 
1
 J. Davidson, ―History and anthropology‖, in: P. Lambert en P. Schofield, Making history: an introduction to 

the history and practices of a discipline, London, Routledge, 2004, p. 156 
2
 R. Darnton, The great cat massacre and other episodes in French cultural history, New York, Basic Books, 

1984, p. 78 
3
 J. Davidson, loc. cit. 

4
 J. R. S. Whiting, A handful of history, Dursley, Alan Sutton, 1978, p. v 
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bruiksdingen waar geen bijzondere zorg aan werd besteed‖. Ze waren alomtegenwoordig (cf. 

de grafische paradox: hoe groter de oplage, hoe groter de kans dat het materiaal verloren is 

gegaan
5
), leidden een kwetsbaar materieel bestaan, en versleten, beschadigde en/of onvolledi-

ge kaartspelen werden probleemloos van de hand gedaan of op de één of andere manier gere-

cupereerd (bijv. door rekeningen bij te houden op de kaarten of door de kaarten te verwerken 

in boekbanden).
6
 Een tweede reden zijn de negatieve associaties van speelkaarten met gokken 

en waarzeggerij. Wat dit eerste element betreft, zal op de voortdurende veroordeling van 

speelkaarten door autoriteitsfiguren in de loop van het Ancien Régime in het volgende hoofd-

stuk worden ingegaan. Onder associaties met waarzeggerij hebben vandaag niet alleen speel-

kaarten te lijden, maar vooral tarotkaarten. Toch was, met enkele zeldzame uitzonderingen 

(zoals Eyn loszbuch ausz der Karten gemacht, gepubliceerd in Mainz in 1505-1510), waarzeg-

gerij met zowel gewone speelkaarten als tarotkaarten ongekend in Europa vóór de 18
de

 eeuw.
7
  

 

Een derde reden voor de sporadische aandacht van academici voor speelkaarten – en dan 

vooral ook voor het soort niet-standaard speelkaarten dat in deze scriptie aan bod komt – kadert 

in de bredere problematiek van de houding van historici t.o.v. afbeeldingen. Over het alge-

meen lijken historici afbeeldingen niet ernstig te nemen; ze gebruiken ze louter als illustraties, 

zonder de artistieke conventies te overwegen die hen hebben gevormd, de doelen en strategie-

en van de kunstenaars, of de mogelijkheid dat ze informatie kunnen bevatten die elders niet 

toegankelijk is, wat hen het visuele equivalent zou maken van een geschreven primaire bron.
8
 

Zoals Burke aangeeft, spreekt men daarom wel eens, in navolging van Fyfe en Law, van ―the 

invisibility of the visual‖.
9
 De verklaringen voor die wetenschappelijke argwaan jegens af-

beeldingen zijn velerlei, en oorzaak en gevolg zijn niet altijd even scherp van elkaar te onder-

scheiden. Het vermeende manipulatieve, vertekenende, vervormende, vooringenomen en be-

drieglijke karakter van afbeeldingen is ongetwijfeld één van de factoren. Het postmodernisme 

heeft echter duidelijk aangegeven dat dit probleem allesbehalve tot visuele bronnen is be-

                                                 
5
 G. Rooijakkers en A. Van Den Berg, ―Niemand en de boodschap van de dingen. Europese ‗volksprenten‘ als 

cultureel medium in de vroegmoderne tijd‖, in: H. Kleijer, A. Knotter en F. Van Vree, Tekens en teksten. 

Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen, Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 1992, p. 40 
6
 In de kaart gekeken: Europese speelkaarten van de 15

de
 eeuw tot heden. Amsterdam, Stadsdrukkerij 

Amsterdam, 1976, 84 p. 2; D. Hoffmann, The playing card, an illustrated history, Leipzig, Edition Leipzig, 

1973, p. 12-13 
7
 M. Dummett, The Game of Tarot From Ferrara to Salt Lake City, London, Gerald Duckworth & Co. Ltd., 

1980, p. 94-95 
8
 P. Benedict, Graphic history: the wars, massacres and troubles of Tortorel and Perrissin, Genève, Droz, 2007, 

p. 6-7 
9
 P. Burke, Eyewitnessing: the uses of images as historical evidence, London, Reaktion Books, 2001, p. 9-10 
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perkt; bovendien kan, zoals reeds is geïnsinueerd, het vervormingsproces net bewijs zijn van 

fenomenen die historici willen bestuderen, zoals mentaliteiten, ideologieën en identiteiten.
10

 

Tot andere verklaringsfactoren behoren de door Kempers onderscheiden ‗traditie van wan-

trouwen‘ tegenover beelden, met wortels in de joodschristelijke cultuur,
11

 de technische be-

perkingen en mogelijkheden
12

 en de relatieve ontoegankelijkheid van het materiaal,
13

 en de 

grensafbakening tussen de verbaal georiënteerde discipline van de geschiedenis en de visueel 

georiënteerde discipline van de kunstgeschiedenis (die bovendien overwegend elitair is en 

weinig belang hecht aan de historische en sociale context). De afgelopen jaren is evenwel een 

―sterk groeiende belangstelling waarneembaar voor de informatieve waarde van afbeeldin-

gen‖—een soort pictorial turn. Heroverwegingen brachten echter niet alleen nieuwe beloften 

met zich mee, maar stelden ook nieuwe problemen bloot, zowel empirisch als methodisch en 

theoretisch.
14

 Steeds meer pleidooien komen dan ook op voor een ‗visuele geletterdheid‘, een 

beeldbronnenkritiek in navolging van de traditionele bronnenkritiek.
15

 Een stap in die richting 

wordt o.a. door Burke‘s Eyewitnessing gezet. De centrale vooropstelling van dit werk is dat 

afbeeldingen, net zoals teksten en orale getuigenissen, een belangrijke vorm zijn van historisch 

bewijs. Burke verdedigt daarbij een synthese van de elementen van de iconografische benade-

ringswijze en haar alternatieven (waaronder de psychoanalyse en het structuralisme).
16

 

 

Geen van de vernoemde redenen voor het ontbreken van aandacht voor speelkaarten door aca-

demici is onoverkomelijk. Een bereidheid los te komen van vooronderstellingen en een vast-

beradenheid met de eigen beperkingen te leren werken, zou vruchtbare resultaten kunnen op-

brengen. Immers, niet alleen hadden speelkaarten een belangrijke cultuurhistorische functie in 

de Nieuwe Tijden, niet-standaard speelkaarten, zoals de Nieuwe Constitutie Kaart, zijn net zo-

als afbeeldingen in het algemeen ―testimonies of past social arrangements and above all of 

past ways of seeing and thinking‖.
17

 

 

                                                 
10

 Ibidem, p. 30 
11

 B. Kempers, ―Inleiding‖, in: B. Kempers e.a., Openbaring en bedrog: de afbeelding als historische bron in de 

Lage Landen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1995, p. 13 
12

 S. Planckaert, Politieke prenten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1621-1648), Gent (onuitgegeven licentiaats-

verhandeling Universiteit Gent), 2006, p. 5 (promotor: R. Vermeir) 
13

 D. R. Horst, De Opstand in zwart wit: propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand (1566-1584), Zutphen, 

Walburg Pers, 2003, p. 13 
14

 B. Kempers, op. cit., p. 14 
15

 S. Planckaert, op. cit., p. 6 
16

 P. Burke, Eyewitnessing, p. 14, 183 
17

 Ibidem, p. 185 
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In de Nieuwe Constitutie Kaart komen in essentie twee historische ontwikkelingen samen: die 

van de speelkaarten en die van het jansenisme. Een beschouwing van beide elementen is dus 

onontbeerlijk om dit specifieke spel te kunnen vatten. In hoofdstuk IV wordt daarom de ge-

schiedenis van de speelkaart nader bekeken en wordt een licht geworpen op de evolutie van 

het medium vanaf zijn vergeten oorsprong tot en met zijn opkomst als een alomtegenwoordig 

cultureel object. Gezien het aanwenden van de Nieuwe Constitutie Kaart tot religieus-propa-

gandistische doeleinden, wordt vervolgens de algemene relatie tussen speelkaarten en het mo-

raaltheologische discours beschouwd. Dit discours is één van de vier discoursen die door Peter 

Burke werden onderscheiden op vlak van de geschiedenis van vrije tijd, in zijn toonaangeven-

de artikel Viewpoint: The Invention of Leisure in Early Modern Europe. De overige discour-

sen zijn het juridisch-politieke discours, het medische discours en het opvoedkundige dis-

cours.
18

 Vervolgens wordt in hoofdstuk V een overzicht geboden van de geschiedenis van het 

jansenistische conflict, vanaf de controverse in 1640 rond het werk Augustinus tot en met het 

schisma in 1723 tussen de rooms-katholieke en oud-katholieke kerk. Zowel in hoofdstuk IV 

als in hoofdstuk V ligt de nadruk op de situatie in de Republiek en in de Nederlanden in het 

algemeen: een logische keuze gezien de Noord-Nederlandse herkomst van de Nieuwe Consti-

tutie Kaart. Wat het moraaltheologische discours betreft, houdt dit onvermijdelijk een klem-

toon in op de visie op kansspelen van gereformeerde theologen. Hun visie kan evenwel als re-

presentatief worden beschouwd voor een bredere onderstroom; bovendien waren er ontegen-

sprekelijke parallellen tussen de gereformeerde religie en het jansenistische katholicisme (cf. 

infra). Nu, op deze uitvoerige contextbepaling volgt in hoofdstuk VI het centrale aandachts-

punt van deze scriptie: de analyse van de Nieuwe Constitutie Kaart zelf. Naast een bespreking 

van materiële basisgegevens en algemene kenmerken, wordt het kaartspel kaart voor kaart ont-

leed. Een slotbeschouwing waarbij de belangrijkste onderzoeksresultaten kort worden samen-

gevat en een aanzet wordt gegeven tot toekomstige studies, wordt uiteengezet in hoofdstuk VII. 

 

Het spreekt voor zich dat ik geen volledigheid pretendeer (exhaustiviteit is immers onmoge-

lijk en elementen zoals speelkaartenproductie en -receptie zijn noodgedwongen achterwege ge-

laten) en dat ik niet verwacht het laatste woord te hebben;
19

 integendeel, ik hoop dat mijn 

scriptie een aanzet en inspiratie vormt tot verder onderzoek, niet alleen naar de Nieuwe Consti-

tutie Kaart, maar ook naar soortgelijke parels die in musea en archieven hun beurt afwachten. 

                                                 
18

 P. Burke, ―Viewpoint: The invention of leisure in Early Modern Europe‖, in: Past & Present, 146 (1995), p. 

142-144 
19

 R. Darnton, op. cit., p. 5 
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IV. SPEELKAARTEN 

 

1. Beknopte geschiedenis van speelkaarten 

 

De vroegste geschiedenis van speelkaarten is tot op vandaag omringd door mysterie. De wei-

nige academici die zich aan het onderwerp wagen, betreden onvermijdelijk al snel de sfeer 

van speculatie en giswerk. Het staat wel zo ongeveer vast dat speelkaarten West-Europa be-

reikten vanuit het oosten. Volgens een gangbare hypothese, o.a. door Dummett uitgewerkt, 

werden ze in generische zin uitgevonden in China (niet toevallig de regio waar ook het papier 

en de drukkunst tot ontwikkeling werden gebracht).
20

 Vooral de Chinese ‗geldkaarten‘, waar-

van de oorsprong volgens Dummett in de 13
de

 eeuw moet gezocht worden, vertonen veel ge-

lijkenissen met de speelkaarten die westerlingen vandaag nog kennen: ze werden ingedeeld in 

drie of vier categorieën
21

 die verschillende monetaire waarden representeerden, met kaarten 

van 1 tot en met 9.
22

 Het precieze traject dat de speelkaarten vanuit China volgden, is niet ge-

kend, maar naar alle waarschijnlijkheid was het de islamitische wereld die hen zou introduce-

ren in Europa. Een 15
de

-eeuws, rijkelijk handgeschilderd kaartspel van het Egypte onder de 

Mamelukken, gekend in de literatuur als de ‗Mamelukkenkaarten‘, is net zoals westerse kaart-

spelen ingedeeld in vier categorieën (munten, polostokken, kromzwaarden en kelken, de basis 

voor de Italiaanse categoriesymbolen, vermoedelijk de oudste van de westerse varianten
23

), 

elk met tien puntenkaarten en drie (niet-figuratieve) hofkaarten. In de 15
de

 eeuw hadden speel-

kaarten West-Europa weliswaar reeds bereikt, maar in het licht van de vele aanwijzingen dat 

speelkaarten al voordien in de islamitische wereld waren gekend, vormde de academische ont-

dekking van de Mamelukkenkaarten, in 1939, een krachtige bevestiging van de hypothese van 

een islamitische oorsprong.
24

 Bovendien werden speelkaarten in de oudste westerse bronnen 

naibi (of een variant daarvan) genoemd—het eerste woord van de titel van één van de hofkaar-

ten in de Mamelukkenkaarten. 

 

Het relaas van de geschiedenis van de speelkaart neemt zijn volle vlucht met de explosie van 

West-Europese vermeldingen van speelkaarten in het laatste kwart van de 14
de

 eeuw. Eén van 

de vroegste en beroemdste is te vinden in het Tractatus de moribus et disciplina humanae 

                                                 
20

 M. Dummett, op. cit., p. 34 
21

 Aangezien de Nederlandse term ‗kleuren‘  me nodeloos verwarrend lijkt (i.t.t. het Engelse ‗suits‘ bijv.), heb ik 

geopteerd voor de benaming ‗categorieën‘. Dit is de enige betekenis waarin ze in mijn tekst wordt gebruikt. 
22

 M. Dummett, op. cit., p. 36, 39 
23

 Ibidem, p. 21 
24

 Ibidem, p. 39 
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conversationis, geschreven in 1377 in Bazel door Johannes von Rheinfelden. Net zoals in het 

geval van andere oude bronnen – zoals het Florentijnse edict van 1377 en de kronieken van 

Viterbo, waarin wordt verwezen naar het jaar 1379 – beweert de auteur dat speelkaarten 

nieuw geïntroduceerd waren in de regio.
25

 Bovendien zijn er belangrijke argumenta ex silen-

tio: zo ontbreken speelkaarten in Boccaccio‘s Decamerone,
26

 Petrarca‘s De remediis utrius-

que fortunae en het edict van de Franse vorst Charles V van 1369. Tegen 1379 hadden speel-

kaarten trouwens ook de Lage Landen bereikt: in 1870 rapporteerde Pinchart de aanwezigheid 

van speelkaartenreferenties in de rekeningen van het hertogdom Brabant onder de heerschap-

pij van Wenceslas, hertog van Luxemburg, en diens vrouw Johanna, hertogin van Brabant. De 

vroegste vermelding die hij had kunnen vinden, luidt als volgt: ―Ghegeven Minenhere ende 

Minrevrouwen, xiiij in meyo (1379), quartspel met te copen: iiij peters ij gulden, maken viij ½ 

mottoenen.‖
27

 De opkomst van de blokdruk en de andere vorderingen in druktechniek in de 

loop van de 15
de

 eeuw werkten uiteraard de massale verspreiding van speelkaarten in de hand, 

wat voor vele tijdgenoten allesbehalve een positieve ontwikkeling was. ―By the end of [the 

15
th

] century,‖ schrijft Mann, ―[playing cards] had been denounced as a work of the devil by 

practically everyone in authority [...]‖
28

 In dezelfde periode werd lustig geëxperimenteerd met 

de categoriesymbolen en samenstelling van het kaartspel. Uiteindelijk zouden regionale vari-

anten worden gestandaardiseerd. Het welgekende Franse categoriesysteem bijvoorbeeld, met 

harten, ruiten, klaveren en schoppen, verscheen rond 1480.
29

 Ook de tarotkaarten, doorgaans 

beschouwd als een klasse apart en ontstaan door toevoeging aan de vier categorieën van het 

kaartspel van een vijfde categorie troefkaarten, zijn een uitvinding van de 15
de

 eeuw; de oudst 

gekende tarotkaarten zijn afkomstig uit Milaan en dateren van het midden van de eeuw. Tegen 

1550, aldus Dummett, hadden de Europese varianten van het standaard kaartspel min of meer 

hun definitieve vorm aangenomen en zouden er – met uitzondering van wijzigingen in de geo-

grafische verspreiding van categoriesystemen, de introductie van verkorte kaartspelen, de op-

komst van moderne productietechnieken en de intrede van dubbelhoofdige kaarten (in de 18
de

 

eeuw) en van de Joker (in de 19
de

 eeuw) – weinig grote veranderingen meer plaatsvinden.
30

 

 

                                                 
25

 Ibidem, p. 11 
26

 D. Hoffmann, op. cit., p. 12 
27

 A. Pinchart, Recherches sur les cartes à jouer et sur leur fabrication en Belgique depuis l’année 1379 jusqu’à 

la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1993, p. 5 
28

 S. Mann, Collecting Playing Cards, London, Arco Publications, 1966, p. 9 
29

 M. Dummett, op. cit., p. 22  
30

 Ibidem, p. 26-29 
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Al snel waren naast de standaard kaartspelen echter ook niet-standaard kaartspelen ontstaan—

een schijnbaar vanzelfsprekend, doch erg belangrijk onderscheid dat volgens Dummett voor 

het eerst door Mann werd geëxpliciteerd. Dummett stelt het zo: ―The […] distinction […] is 

between cards whose design is largely or partly determined by some purpose extraneous to 

the use of cards to play card games, for instance that of advertising, political propaganda or 

educational instruction, and those whose design subserves no such further, albeit secondary
31

, 

end.‖ In het tweede geval moet opnieuw een onderscheid gemaakt worden tussen die kaarten 

die kaartspelers als normaal zouden beschouwen, en die kaarten die zij zouden aanzien als spe-

ciaal of fantastisch.
32

 Hoffmann kent de oorsprong van de niet-standaard speelkaarten in de 

eerste betekenis toe aan de Duitse monnik Thomas Murner, die rond het begin van de 16
de

 

eeuw een kaartspel ontwierp om het gemakkelijker te maken om, via afbeeldingen, de Institu-

tiones van Justinianus vanbuiten te leren (cf. de Ars Memorativa). De grote populariteit van 

het initiatief zou zelfs tot beschuldigingen van hekserij leiden.
33

 De trend nam zijn volle aan-

vang in de 17
de

 eeuw, met de vier kaartspelen uitgegeven in 1644 door Jean Desmarests in op-

dracht van kardinaal Mazarin, ter onderricht van de jonge Louis XIV. Deze kaartspelen wa-

ren: het Jeu des Rois de France, het Jeu des Reines Renommées, het Jeu de Géographie en het 

Jeu des Métamorphoses (Fables). Ze kenden een razend succes en gedurende de daaropvol-

gende decennia volgde een resem aan gelijksoortige kaartspelen in hun kielzog. Vaak wordt 

een onderscheid gemaakt tussen instructieve, divergerende en propagandistische kaartspelen. 

Noord-Nederlandse producenten lijken vooral van grote inventiviteit te hebben getuigd voor 

wat de twee laatste klassen betreft. Over de divergerende kaartspelen van Jacob Gole bijvoor-

beeld – en dan over één exemplaar in het bijzonder, waarvan de kaarten hoofdzakelijk afbeel-

dingen dragen van figuren uit spreekwoorden, kluchten en de Commedia dell‘arte, en dat vol-

gens de auteurs dateert van de jaren 1690
34

 – is een interessant artikel geschreven door Kap-

pers en Erenstein. De eerste propagandistische, politiek-kritische kaartspelen lijken in Enge-

land gepubliceerd te zijn, dat een stevige traditie op het vlak uitbouwde. Veruit het meest po-

pulair van deze spelen was, volgens Mann, The Popish Plot,
35

 uitgegeven rond 1678 en be-

                                                 
31

 Over het primaatschap van het ―extraneous purpose‖ van niet-standaard kaartspelen heerst een zekere 

onenigheid in speelkaartenliteratuur. Volgens sommigen, zoals Dummett, overheerst steeds de functie als spel, 

terwijl niet-standaard kaartspelen volgens andere auteurs, zoals Mann, zelden tot spel werden aangewend. (S. 

Mann, op. cit., p. 119) 
32

 M. Dummett, op. cit., p. xxi 
33

 D. Hoffmann, op. cit., p. 38 
34

 E. H. Ariëns Kappers en R. L. Erenstein, ―Theater in de kaart gekeken‖, in: E. Alexander, R. L. Erenstein en 

W. Hogendoorn, Scenarium, Deel 8, Nederlands toneel in de 17
de

 en 18
de

 eeuw, Zutphen, De Walburg Pers, 

1984, p. 105 
35

 S. Mann, op. cit., p. 123, 153 
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gaan met een grotendeels fictieve reeks Rooms-katholieke moordpogingen op de Britse vorst 

Charles II.
36

 De Harten Aas toont dan ook paus en kardinalen rond een tafeltje waaronder een 

duivel loert, met het opschrift: ―The Plot first hatcht at Rome / by the Pope and Cardinalls‖. 

Antikatholieke kaartspelen waren evenwel reeds in de 16
de

 eeuw terug te vinden. Zelfs Luther 

heeft ernaar verwezen: ―[The] common man is now so well informed and has come into such 

great understanding, as the ecclesiastics are not, as many various songs, poems, and mocke-

ries prove all too well, since on all sorts of leaflets for all purposes and also on playing cards, 

men paint popes and monks and have become as if nauseated wherever they see or hear a cle-

rical person.‖
37

 Nu, tot de Noord-Nederlandse propagandistische, satirische spelen behoort 

niet alleen de Nieuwe Constitutie Kaart, maar ook het 18
de

-eeuwse kaartspel van Het Groote 

Tafereel der Dwaasheid, een compilatie satires op de Zuidzee- en de Mississippiluchtbellen 

die groeiden uit de door John Law opgezette financiële speculatie in Frankrijk, Engeland 

(waar eveneens kaartspelen over de luchtbellen werden uitgegeven) en de Republiek. De kaar-

ten zijn zowel gepubliceerd geweest onder de naam April Kaart of Kaart Spel van Momus 

Naar de Nieuwste Mode, als Pasquins Windkaart op de Windnegotie van ’t Iaar 1720. 

 

2. Speelkaarten en het vroegmoderne moraaltheologische discours 

 

Amper waren speelkaarten Europa binnengekomen, of ze kenden tegenstand—niet toevallig 

zijn vele van de vroegste bronnen dan ook verbodsbepalingen (inclusief het voornoemde Flo-

rentijnse edict van 1377). In de 15
de

 eeuw wakkerden religieuze sentimenten t.o.v. speelkaar-

ten zelfs zo fel op dat toehoorders ze samen met andere overdadige luxeartikelen in grote 

vreugdevuren wierpen, naar aanleiding van preken van o.a. de Heilige Bernardino da Siena 

(één van de populairste predikanten van zijn tijd en één van de krachtigste advocaten tegen 

het gokken), Giovanni da Capistrano en Girolamo Savonarola
38

. Nochtans werd de noodzaak 

van recreatie als dusdanig wel degelijk erkend in de Vroegmoderne Periode. In zijn gelijkna-

mige artikel van 1995 wees Burke zelfs op ―the invention of leisure in Early Modern Europe‖, 

i.e. een verhoogde zichtbaarheid en formalisering, regularisatie en institutionalisering van 

vrijetijdsactiviteiten vanaf de late middeleeuwen. Het was vooral het medische discours dat de 

                                                 
36

 J. R. S. Whiting, op. cit., p. 50-51 
37

 L. A. Smoller, ―Playing Cards and Popular Culture in Sixteenth-Century Nuremberg‖, in: Sixteenth Century 

Journal, 17 (1986), 2, p. 188 
38

 W. Blockmans en P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa, 

Amsterdam, Prometheus, 2002, p. 386 
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positieve eigenschappen van vrijetijdsbestedingen beklemtoonde;
39

 geneeskunde – en gedu-

rende de Nieuwe Tijden was de humoresleer nooit veraf – vormde de basis voor enkele van de 

meest veelvoorkomende rechtvaardigingen van vrije tijd en ontspanning.
40

 Zo schreef de je-

zuïet Leonardus Lessius, wiens argumentatie bij de verdediging van het spel strikt medisch is 

(en zo eens te meer de vloeibaarheid demonstreert van de grenzen tussen de door Burke on-

derscheiden discoursen), in zijn begin 17
de

 eeuw verschenen De iustitia et iure: ―Net zoals het 

lichaam rust behoeft om levenskrachten te herstellen, zo ook heeft de ziel nood aan rust. Nu 

bestaat de rust van de ziel specifiek in spel en scherts. […] En terwijl de ziel zich zo ontspant, 

levert de natuur nieuwe levenskrachten en herstelt zij het oude evenwicht in het lichaam.‖
41

 

De menselijke nood aan recreatie werd verder uitgedrukt en versterkt door een traditie van 

zegswijzen en vergelijkingen, ―whereby either other living creatures or human artefacts pro-

ved the point, by displaying a comparable necessity for a periodic break from their ordinary 

occupations or uses‖.
42

 Het best gekend is ongetwijfeld de laatantieke vergelijking van de 

boog, overgenomen door vele latere theologen, van Thomas Aquinas tot Leonardus Lessius 

en François de Sales: net zoals een boog moet ook het menselijke lichaam niet altijd gespan-

nen staan. De vraag was dus niet of, maar welk vermaak geoorloofd/ongeoorloofd was.
43

 

 

Een gebruikelijke onderverdeling van spelen is tussen deze die door bekwaamheid worden be-

paald, deze die door toeval worden bepaald, en deze die een combinatie zijn van beiden. De 

laatste twee groepen werden samen als ‗kansspelen‘ bestempeld, en waren moreel problema-

tisch.
44

 Het kanselement, dat een hoofdrol speelde bij kaarten, dobbelen, triktrak (een popu-

lair spel met dobbelstenen en schijven
45

) en loterijen, hield in dat werd gebruikgemaakt van 

het lot, wat de goddelijke voorzienigheid over de toekomst en de bestemming van de mensen 

tartte—een zonde tegen het derde gebod van de decaloog (‗Gij zult den Naam des Heren uws 

Gods niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn Naam ijdel ge-

bruikt‘) en één van de voornaamste van de vroegmoderne bezwaren.
46

 Het argument speelde 

                                                 
39

 P. Burke, ―Viewpoint: The invention of…‖, p. 144 
40

 A. Arcangeli, Recreation in the Renaissance: attitudes towards leisure and pastimes in European culture, c. 

1425-1675, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, p. 18 
41

 T. Van Houdt, ―Spelen om geld. Gokken, wedden en loten in het moraaltheologisch discours in de Zuidelijke 

Nederlanden (eind zestiende – begin zeventiende eeuw)‖, in: De zeventiende eeuw, 15 (1999), 1, p. 64-65 
42

 A. Arcangeli, op. cit., p. 12-14 
43

 L. F. Groenendijk, ―Kansspelen in het ethische discourse van gereformeerde theologen in de Noordelijke 

Nederlanden‖, in: De zeventiende eeuw, 15 (1999), 1, p. 77 
44

 A. Arcangeli, op. cit., p. 111 
45

 K. Geerts, De spelende mens in de Boergondische Nederlanden, Brugge, Genootschap voor Geschiedenis, 

1987, p. 153 
46

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 79; A. Arcangeli, op. cit., p. 56 
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ook een nadrukkelijke rol in het moraaltheologische discours over kansspelen van gerefor-

meerde theologen in de Noordelijke Nederlanden.
47

 Daar werd in de loop van de 17
de

-18
de

 

eeuw zelfs een heuse pamflettenoorlog uitgevochten rond het kaartspel.
48

 De bestrijding van 

kansspelen was vooral een belangrijk onderdeel van het programma van de Nadere Refor-

matie, ―de beweging die in de zeventiende eeuw een serieuze gooi heeft gedaan naar ‗purita-

nisering‘ van de gereformeerde kerk en de wijdere samenleving‖. Enkele van de belangrijkste 

namen die ermee in verband kunnen gebracht worden, zijn: Gisbertus Voetius, Jean Taffin, 

Godefridus Cornelisz. Udemans en Petrus Wittewrongel.
49

 Tot wat door Groenendijk de ‗Voe-

tiaanse anti-kansspelliteratuur‘ wordt genoemd, behoort ook het in 1665 uitgegeven Kaert-

spel (sic), dat is, Kort en nodig Ondersoek: of ’t een Christen in conscientie geoorloft zy, op 

sulcken wijs, als ’t hedendaeghs geschiet, met de Kaert te Spelen? van een zekere E.S., die 

door van den End met vrij grote zekerheid werd geïdentificeerd als Guiljelmus Saldenus.
50

 

Het pamflet oefende o.a. invloed uit op het in 1719 uitgegeven Het Spelen met de Kaart den 

Christenen Ongeoorlooft van Henricus de Frein.
51

 Wat de kwestie van het lot betreft, steunde 

Saldenus bij het afkeuren van speelkaarten o.a. op Spreuken 16:33 en 18:18,
52

 volgens Groe-

nendijk ook de basis voor een definitie van de Engelse casuïst Amesius die generaties theolo-

giestudenten uit het hoofd hebben moeten leren; midden 18
de

 eeuw verwoordde een Utrechts 

hoogleraar het als volgt: het lot is ―een verzoek van een Goddelijk getuigenisse, door bepalin-

ge van de uitkomste in ene enkel gebeurelijke zake te openbaren, om enig geschil te beslis-

sen.‖ Men mocht het lot m.a.w. aanwenden om tweedracht tussen partijen te voorkomen,
53

 

maar ervan gebruikmaken voor ―vermaeck en tijdt-verdrijf (sic), sonder aendaght of eerbie-

digheyt‖ was niet te rechtvaardigen.
54

 Voor Wittewrongel moesten zelfs het ganzen- en uilen-

bord het daarom ontgelden.
55

 

 

Dat speelkaarten (en kansspelen in het algemeen) geen vorm van nuttig vermaak zijn – in de 

zin van de recreatie van lichaam en geest – vormde een tweede belangrijk bezwaar. Om aan-

vaardbaar te zijn, moest vrije tijd immers gekwalificeerd zijn als ‗actief‘ of ‗vruchtbaar‘, en 

                                                 
47

 L. F. Groenendijk, art. cit., passim 
48

 F. Cremers, Het nut van whist: opvattingen over het kaartspel, Turnhout, Nationaal Museum van de 

Speelkaart, 1998, p. 4 
49

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 74-76 
50

 F. Cremers, op. cit., p. 4; L. F. Groenendijk, art. cit., p. 76 
51

 F. Cremers, op. cit., p. 5 
52

 G. Saldenus, Kaert-Spel, dat is, Kort en nodig Ondersoek: of ’t een Christen in conscientie geoorlooft zy, op 

sulcken wijs, als ’t hedendaeghs geschiet, met de Kaert te Spelen? Den Haag, Gerrit van Blockhuys, 1665, p. 4-5 
53

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 78 
54

 G. Saldenus, op. cit., p. 6 
55

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 78 
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dus onderscheiden van loutere tijdverspilling.
56

 ―Wat voordeel is ‘er […] in den Boeck van 

twee, of twee-en-vijftig bladeren te studeren?‖ schreef Wittewrongel in zijn in 1661 versche-

nen Oeconomia christiana ofte christelicke huys-houdinghe (sic).
57

 ―[Wat] kan ‘t geloove daer 

door gesterckt, de hope bevestight, en de liefde daer door opgeweckt worden? Wat verade-

minge en verwackeringe kan het lichaem daer oock door toe komen?‖ vroeg Saldenus rond 

diezelfde periode.
58

 Een derde veel voorkomende tegenwerping, tenslotte, was het gevaar ver-

vat in de omgeving waarin en de wijze waarop werd gespeeld.
59

 ―Tijdt en gelt-quistinghe 

(sic), knorren, vloecken en lasteren als het Lot tegen loopt; onversadelijcke verhittingh in het 

spelen, droefheyt en ongenoegen, als men verlooren heeft; en eyndelijck twisten, kyvagien, en 

veelerley oneenigheden,‖ somde Saldenus op.
60

 Inderdaad waren de speelomstandigheden 

vaak zo bezwaarlijk dat vroegmoderne auteurs probleemloos konden argumenteren dat kans-

spelen niet alleen met het derde gebod van de decaloog, maar ook met andere geboden in 

strijd waren. Religieuze autoriteiten zoals Wittewrongel en de katholieke Oostenrijker Abra-

ham a Sancta Clara (in zijn in 1709 verschenen Centi-Folium (sic) Stultorum in Quatro) toon-

den zelfs aan dat spelers in feite tegen élk van de tien geboden zondigden.
61

 Die zonden wer-

den bovendien vaak beschouwd als min of meer inherent aan het kansspel zelf. ―Hoe-wel (sic) 

die ongemacken by toeval geseyt worden in het Kaert-spelen (sic) te zijn, soo sijn s‘er even-

wel […] soo vast aen, datse […] niet als heel selden daer van gescheyden kunnen worden,‖ 

schreef Saldenus. Ze volgen het kaartspel ―gelijck de schaduwe‘t Lichaem‖. Net zoals Witte-

wrongel
62

 laat ook hij de mogelijkheid open dat een enkeling er wel eens in zou kunnen sla-

gen zich te matigen bij het spelen, maar voor de overgrote meerderheid gaat dat gewoonweg 

niet op. ―Hoe kan ‘t dan geraden zijn, dat men hondert Kinderen een Mes of yts diergelijcks, 

daer sy haer alle mede sullen beschadigen, in de handt geeft of laet houden, omdat‘er mis-

schien een of seer weynige zijn, die sulcken noot niet en hebben, van sigh daer mede te be-

seeren?‖ wist hij op te merken.
63

 Het hoeft niet te verwonderen dat opvattingen over het dui-

velse karakter van het kansspel en een vermeende heidense oorsprong van het kaartspel wijd-

verspreid waren. Al in de 1
ste

 helft van de 15
de

 eeuw verklaarde Bernardino da Siena vol over-

tuiging dat de uitvinder van ludus Lucifer was, die, om te concurreren met de Kerk, die door 

Christus was ingesteld om zielen te redden, het spel instelde als zijn contraorganisatie, om het 

                                                 
56

 A. Arcangeli, op. cit., p. 15 
57

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 76-77 
58

 G. Saldenus, op. cit., p. 15 
59

 A. Arcangeli, op. cit., p. 56 
60

 G. Saldenus, op. cit., p. 19-20 
61

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 80-81 ; F. Cremers, op. cit., p. 3-4 
62

 L. F. Groenendijk, art. cit., p. 81 
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 G. Saldenus, op. cit., p. 19, 22-23 
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aantal verdoemden te verhogen. Nog in de 16
de

 eeuw was zijn preek het voorwerp van Franse 

en Engelse bewerkingen.
64

 Schijnbaar in de overtuiging dat hij de woorden van de heilige Cy-

prianus aanvoerde, schreef Lambert Daneau, een invloedrijk theoloog in het calvinistische 

Genève, aan het einde van die eeuw in zijn Brieve remonstrance sur les jeux de sort ou de 

hazard: ―Que le jeu de Cartes est invention du Diable: laquelle il inventa & forgea, pour tou-

jours mieux mettre l‘Idolatrie en plus grand usage & recommandation entre les hommes. Car 

les Rois & images que nous voyons peints aujourd‘huy dedans les Cartres, estoyent ancienne-

ment idoles & images d‘idoles [...]‖
65

 Dat dergelijke visies algemeen goed waren, wordt ook 

door Saldenus bevestigd: het kaartspel is volgens hem ―in der daedt niet anders, als een werck 

des vleesches, ‘t welck van de Duyvel en Heydenen sijnen oorspronck heeft.‖ Het zou uit-

gevonden zijn door Mercurius, die zichzelf op de kaarten liet afbeelden; christenen hielden 

het spel in gebruik en stelden een Koning, Koningin en Schildknecht in de plaats, en kunnen 

dus ―van medegemeynschap aen die oude Afgoderye niet geheel vry gesproken worden‖.
66

 

 

Uiteraard moet de eensgezindheid binnen het moraaltheologische discours wel genuanceerd 

worden. Zowel buiten als binnen een confessie was een scala aan opvattingen te vinden, gaan-

de van een ‗precies‘ tot een ‗rekkelijk‘ standpunt.
67

 Dat gereformeerde theologen het kaartspel 

niet altijd over de ganse lijn veroordeelden, werd vanzelfsprekend gretig aangegrepen door 

kaartspelers in de Noordelijke Nederlanden om hun positie te verdedigen. ―Om dat de verligh-

tinge van Gods Geest […] in alle Leeraren niet even groot en is, soo kan het wel wesen, dat 

d‘een hier of daer in wat anders gevoelt, als d‘andere,‖ verklaarde Saldenus bescheiden.
68

 

Twee namen van belang in dit verband, zijn die van de Engelse theologen William Perkins en 

Thomas Gataker, ook door Saldenus vernoemd. In zijn aan het begin van de 17
de

 eeuw gepu-

bliceerde The whole treatise of the cases of conscience beweerde Perkins dat bij het uitdelen 

van kaarten in gemengde spelen het lot niet te pas kwam, en dat het bij deze spelen de be-

kwaamheid van de speler was die de uitkomst bepaalde. In zijn visie konden dergelijke spelen 

daarom niet als ongeoorloofd veroordeeld worden. Gataker ging een tiental jaar later nog een 

stap verder en verdedigde de polemische mening dat het lot behoort tot de adiaphora (zaken 

die moreel gezien noch voorgeschreven, noch veroordeeld kunnen worden) en dat men het 

mocht aanwenden tot vermaak of winst mits het vermijden van zondige omstandigheden, 

                                                 
64

 A. Arcangeli, op. cit., p. 55-56 
65

 H. Coumet, ―Les jeux de hasard sont-ils une invention du diable ?‖, in: Mathématiques et sciences humaines, 6 

(1964), p. 23 
66

 G. Saldenus, op. cit., p. 12 
67

 F. L. Groenendijk, art. cit., p. 74 
68

 G. Saldenus, op. cit., p. 36 
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waartoe hij voorschriften verstrekte. De toenemende verinnerlijking van de vroomheid van de 

piëtistische gereformeerden en de ultieme mislukking van de Nadere Reformatie kwam de 

aanvaarding van het ‗rekkelijke‘ standpunt natuurlijk ten goede.
69

 Dat het binnen de katholie-

ke confessie vooral de 17
de

-eeuwse jezuïeten waren die vaak de toegevende partij vormden, 

ook op vlak van kansspelen,
70

 wordt bevestigd door de ontleding door van Houdt van Lessius‘ 

reeds vernoemde De iustitia et iure. Ressorteerden spel en ontspanning volgens de Aristoteli-

sche traditie onder de deugd eutrapelia – een bijzondere vorm van modestia, zelf een aspect 

van de kardinale deugd temperantia (gematigdheid) – dan werden kansspelen door vroegmo-

derne katholieke moraaltheologen eerder vanuit het oogpunt van iustitia (rechtvaardigheid) 

bekeken, in correlatie met het juridisch-politieke discours. Het kansspel werd geconcipieerd 

als een contract en moest dus beantwoorden aan de principes van contractuele rechtvaardig-

heid, waarvan vrijwilligheid, fair play en gelijke kansen de voornaamste elementen waren.
71

 

 

Een interessant fenomeen dat hier zeker dient aangestipt te worden, is dat van de moralisering 

van het spel en van de religieuze kaartspelen, dat kadert binnen de vroegmoderne logica van 

oppositie en inversie, en toe-eigening (volgens Frijhoff de productie van eigen zingeving door 

de ontvanger binnen een specifiek cultureel regime, in het kader van een concrete machts-

balans
72

). Het allegoriseren van een populair spel om het te verheffen tot een middel om de 

christelijke leer te propageren, was een gevestigde traditie in het Ancien Régime. Al in de 

10
de

 eeuw werd in Alea regularis door een zekere Wiboldus een ‗geestelijk dobbelspel‘ uit-

eengezet; in latere eeuwen volgden toepassingen op het schaakspel, het kaatsspel en inderdaad 

ook het kaartspel, beginnende reeds met het eerder vermelde Tractatus de moribus et discipli-

na humanae conversationis van Johannes von Rheinfelden.
73

 Eigenlijk was het ook Thomas 

Murners bedoeling geweest om, zo schreef hij zelf in een brief in 1502, a.d.h.v. zijn instruc-

tieve speelkaarten immorele spelen tegen te gaan—een vaak terugkerende rechtvaardiging 

van uitgevers van niet-standaard, en dan vooral bijbelse, speelkaarten. Nu, één van de bekend-

ste vroegmoderne voorbeelden van het allegoriseren van een spel is Het Gheestelyck Kaert-

spel met Herten Troef oft T’Spel der Liefde van de karmeliet Joseph a Sancta Barbara. Dit 

contrareformatorische emblemataboek ging terug op een preek die in 1661 in Antwerpen 
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70
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 T. Van Houdt, art. cit., p. 62-64, 73 
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werd gehouden,
74

 en werd voor het eerst gepubliceerd in 1666 (of 1676); het kende echter 

zo‘n groot succes dat herdrukken nog tot diep in de 18
de

 eeuw zouden volgen.
75

 Gezien de 

verderfelijkheid van het ―duyvelse‖ wereldlijke kaartspel – met schoppentroef – raadde de au-

teur de lezer aan het geestelijke kaartspel – met hartentroef – in de plaats te spelen,
76

 een alle-

gorie voor het leiden van een vroom en godsdienstig leven. Elk van de dertien hartenkaarten 

werden door hem gerelateerd aan christelijke geloofselementen: de harten heer aan God zelf; 

de harten vrouw aan de Heilige Maagd Maria; de harten zot aan de bekeerde zondaar die leeft 

naar de wil van God; de harten tien aan de tien geboden; de harten negen aan de negen enge-

lenkoren en maagdelijkheid; de harten acht aan de acht zaligheden; de harten zeven aan de ze-

ven werken van barmhartigheid; de harten zes aan de zes ―eyghendommen der Seraphinische 

liefde‖; de harten vijf aan de stigmata en het gezuiverde, verlichte en verenigde leven; de har-

ten vier aan de vier uitersten (dood, Laatste Oordeel, hel en hemel); de harten drie aan de hei-

lige familie en de drievuldigheid; de harten twee aan het uitwendig en het inwendig gebed; en 

de harten aas aan de drievuldigheid en de ene God. De hoofdstukken zijn doorspekt met uit-

spraken van heiligen en kerkleraren en met bijbelse en hagiografische exempelen, en gaan ge-

paard met door Frederik Bouttats vervaardigde gravures.
77

 Een niet te weerleggen bewijs van 

de populariteit en nawerking van het thema van een gemoraliseerd kaartspel is het feit dat het 

nog in de 20
ste

 eeuw was terug te vinden, in de vorm van het verhaal The Soldier’s Bible. 

 

Op de nabijheid van het moraaltheologische discours tot de overige door Burke onderscheiden 

discoursen op het vlak van vrijetijdsbestedingen en recreatie is al enkele malen gealludeerd. 

Dat kansspelen ook in het juridisch-politieke discours tegenstand ondervonden, zij het dan 

vooral wegens het gokaspect en de bezwaarlijke neveneffecten die er in de praktijk mee ge-

paard gingen, werd door Saldenus zelfs als argument tegen het kaartspel aangevoerd.
78

 Ghe-

rardo Ortalli onderscheidde een fenomeen – door hem de opkomst van ‗the gambler state‘ ge-

noemd – waarbij gokken vanaf de 12
de

-13
de

 eeuw in Europa geleidelijk opnieuw aan sociaal 

belang won en er een disciplineringproces plaatsvond: enerzijds zouden publieke autoriteiten 

zich toleranter opstellen tegenover een aantal spelen en zouden zij regulaties instellen (waar-

toe bijv. de speelhuizenpolitiek is te rekenen
79

), anderzijds zou er met die creatie van legale 
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ruimten een proliferatie van verboden op illegaal gokken gepaard gaan. Zoals reeds aange-

geven, was juridische literatuur op vlak van vrije tijd en spel vooral met kansspelen en de 

daaruit vloeiende economische verplichtingen begaan.
80

 Wat het medische discours betreft, be-

hoeft het 16
de

-eeuwse De Alea van de Noord-Nederlandse arts Pascasius Justus zeker een ver-

melding. Het werk is een systematische medische uiteenzetting van de kwalijke passie voor 

gokken, die volgens de auteur het grootste kwaad is van het menselijke leven (met seksuele 

gemeenschap op de tweede plaats). Volgens Arcangeli werd de verhandeling gedurende de 

volgende zestig jaar nog minstens tweemaal herdrukt. Een editie uitgegeven in Amsterdam in 

1642 heeft een interessant frontispice waarop o.a. een aapje te zien is met speelkaarten in de 

hand—een visuele reflectie over de menselijke aard met duidelijke boodschap.
81

 Ook in het 

opvoedkundige discours verschijnen kansspelen. Door de Nadere Reformatie bijv. werden ook 

catechetische leerboeken en opvoedingsleerboeken ingeschakeld,
82

 terwijl de waarde van het 

kansspel juist werd erkend in handboeken voor de ‗young nobleman‘ of ‗gentilhomme‘ zoals 

het aan het begin van de 17
de

 eeuw uitgegeven The Institution of a Young Nobleman door Ja-

mes Cleland.
83

 Tenslotte kan nog gewezen worden op de vroegmoderne schilderkunst (die 

volgens Burke over het algemeen suggereert dat vrijetijdsactiviteiten zichtbaarder werden, of 

respectabeler, ―or at any rate that they attracted more interest in the course of the seventeenth 

and eighteenth centuries‖
84

). Speelkaarten zijn o.a. een opvallend element in scènes van weel-

de – vaak met moraliserende ondertoon, zoals de voorstellingen van buitenpartijen en de vani-

tasstillevens – en uiteraard in de talrijke herberg- en gevechtsscènes van Nederlandse makelij, 

waarvan het 17
de

-eeuwse Ruzie over een kaartspel van Jan Steen een mooi voorbeeld is.
85
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V. HET JANSENISME IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN 

 

De geschiedenis van het jansenistische conflict in de Nederlanden is allesbehalve eenvoudige 

materie—de studie ervan legt een ingewikkeld samenspel bloot van theologische en politieke 

kwesties, en wordt geenszins vergemakkelijkt door het feit dat ‗jansenisme‘ een empty signi-

fier is, door Schrama vergeleken met het huidige polariserende gebruik van de termen ‗pro-

gressief‘ en ‗conservatief‘ of ‗links‘ en ‗rechts‘.
86

 De term was in essentie een creatie van zijn 

tegenstanders en heeft in de loop van de 17
de

 en 18
de

 eeuw uiteenlopende ladingen gedekt.
87

 

De strijd barstte voor het eerst los in 1640, naar aanleiding van het postuum uitgegeven werk 

Augustinus van Cornelius Jansenius, een theoloog van Noord-Nederlandse afkomst die in 

1635 tot bisschop van Ieper was benoemd. In het werk behandelde hij een hot issue van zijn 

tijd: de genadekwestie bij de kerkvader Augustinus.
88

 Paus Clemens VIII had die bijzonder 

polemische kwestie zelf vooropgesteld en had er vanaf 1598 een commissie – de Congregatio 

de auxiliis – voor laten samenkomen, maar onder diens opvolger Paulus V was de kwestie 

volledig terzijde geschoven en was zelfs een publicatieverbod over het vraagstuk afgekon-

digd. In zijn werk nam Jansenius de uitspraken van Augustinus over de ‗predestinatio ante 

praevisa merita‘ (de voorbestemming van de mens wordt vóór de voorziene menselijke mede-

werking beslist) als uitgangspunt,
89

 en stelde hij zich dus radicaal tegenover het molinisme, 

een optimistische leer inzake genade en vrijheid die door de jezuïet Luis de Molina was uitge-

werkt en door Leonardus Lessius in het Leuvense jezuïetencollege werd gedoceerd.
90

 De Leu-

vense jezuïeten waren dan ook zeer misnoegd toen zij weet kregen van de publicatie en bon-

den meteen de strijd aan met de medestanders van Jansenius. Al snel kreeg het conflict inter-

nationale proporties, en in 1642 werd, op aansporen van Francesco Albizzi, assessor van het 

Heilig Officie,
91

 in de bul In Eminenti het werk Augustinus officieel door de paus veroor-

deeld. Opnieuw onder invloed van Albizzi volgde in 1653 de bul Cum Occasione, waarin de 

ketters geachte leer in vijf proposities werd samengevat en veroordeeld. Over de vraag of die 

proposities effectief in Augustinus te vinden waren, heerste echter grote onenigheid, zodat in 

1656 de bul Ad Sanctam werd uitgevaardigd, waarin werd bevestigd dat de vijf stellingen wel 

degelijk uit het boek van Jansenius afkomstig waren en dat ze in de door hem bedoelde bete-
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kenis werden veroordeeld.
92

 Paus Alexander VII zou vanaf 1665 zelfs de ondertekening van 

een Formulier eisen waarbij de ondergetekende onder eed verklaarde zich bij die visie aan te 

sluiten. In deze eerste fase werd het jansenistische conflict vooral in Frankrijk uitgevochten, 

―waar,‖ zo schrijven Frijhoff en Spies, ―het conflict met name vanuit het klooster Port-Royal 

in het perspectief werd geplaatst van de oppositie tegen het absolutisme van de Bourbons‖;
93

 

Louis XIV zou er zich dan ook opwerpen als de voornaamste tegenstander van het jansenis-

me,
94

 waarvan volgens hem een ‗republikeinse‘ dreiging uitging, en zou daarbij het pausdom 

als een onmisbare bondgenoot zien.
95

 Door de theologen van Port-Royal werd ook een on-

derscheid tussen ‗quaestio juris‘ – de recht(vaardiging)skwestie – en ‗quaestio facti‘ – de feit-

kwestie – bepaald: de pauselijke onfeilbaarheid had volgens hen alleen op het eerste en niet 

op het tweede betrekking, en kon dus níet oordelen of een stelling al dan niet te vinden was in 

een werk. Ondertekening van het Formulier werd bijgevolg geweigerd.
96

 

 

Vanaf de tweede fase van het conflict speelden de Noordelijke Nederlanden een prominente 

rol. Net zoals in het zuiden waren de jezuïeten en de meeste regulieren er onwrikbaar anti-jan-

senistisch en maakten zij een groot deel uit van de clerus.
97

 In de Republiek was de spanning 

tussen regulieren en seculieren (beiden uiteraard een minderheid in een gereformeerd land) 

zich echter al langer aan het opbouwen. Sinds het einde van de 16
de

 eeuw was het gebied een 

pauselijk missiegebied – de Missio Hollandica – en viel de kerk er onder de verantwoordelijk-

heid van een pauselijk nuntius in Keulen en, ter plaatse, van een apostolisch vicaris; terwijl de 

apostolisch vicarissen steeds getracht hebben de nationale zelfstandigheid en bisschopsrechten 

te verdedigen, stonden de reguliere orden in een veel directer relatie tot de paus en vormden 

zij dus een constante bedreiging voor het gezag van de apostolisch vicaris.
98

 ―From the out-

set,‖ schrijft Israel, ―jurisdictional disputes regarding the status and powers of the Missio, and 

its Vicar Apostolic, were a key factor in the battle between Dutch Jansenism and anti-Janse-

nism.‖
99

 Bovendien waren er fundamentele inhoudelijke meningsverschillen: doorgaans over-

heerste bij de apostolisch vicarissen en de in hun geest werkende seculiere clerus een strenge 
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opvatting, terwijl de jezuïeten er een praktische en didactische spiritualiteit op na hielden.
100

 

Vooral onder het vicariaatschap van Johannes van Neercassel – apostolisch vicaris vanaf 

1663
101

 en vriend van vooraanstaande Franse jansenisten zoals Antoine Arnauld, geestelijk 

leider van Port-Royal, en Pasquier Quesnel – verspreidde het jansenistische gedachtegoed zich 

breed en diep doorheen de Missio.
102

 Reeds in 1669 werd Neercassel door Nederlandse regu-

lieren bij het Heilig Officie in Rome beschuldigd van jansenistische sympathieën.
103

 In het 

Rampjaar 1672 geraakte de Republiek verwikkeld in een vrijwel permanente oorlog tegen 

Frankrijk.
104

 Na de Franse bezetting en een kort ballingschap, zocht Neercassel zijn toevlucht 

in Gelderland; nadat de Fransen Gelderland en Overijssel evacueerden, gooide hij het politie-

ke roer om en kwam voor het eerst een formele modus vivendi met de Republiek tot stand. 

Vanaf 1675 oefende Neercassel zijn vicariaatschap dan ook uit met de formele toestemming 

van de Noord-Nederlandse staat. ―This in itself helped exacerbate the now traditional friction 

between the mainly Dutch secular clergy, […] and the regular clergy and Jesuits, who were 

chiefly south Netherlanders and foreigners,‖ stelt Israel, ―And this, in turn, encouraged the 

impulse within the Dutch Catholic Church towards a Jansenist stance.‖
105

 Aan het begin van 

de jaren 1680 schreef Neercassel een belangrijk jansenistisch traktaat over de biechtpraktijk, 

Amor Poenitens. Het werk bezorgde hem ernstige moeilijkheden en werd enkele jaren na zijn 

dood, in 1690, officieel door paus Alexander VIII veroordeeld,
106

 mede onder invloed van een 

anti-jansenistische enquêtecommissie.
107

 In 1688, toen Petrus Codde – die tot de selecte groep 

behoorde die Arnauld tijdens zijn bezoeken aan de Nederlanden deelgenoot had gemaakt van 

zijn opvattingen – Neercassel opvolgde,
108

 begon een derde fase in het conflict. 

 

In de jaren 1690 wierp Quesnel zich op als hoofdfiguur in het internationale jansenisme, en 

werd een verharding, zelfs een radicalisering, van de jansenistische houding ingezet;
109

 Ques-

nel was één van de getrouwen die Arnauld naar Holland had vergezeld en zich nadien samen 
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met hem had gevestigd in de Zuidelijke Nederlanden.
110

 In 1700 werd de gematigde paus In-

nocentius XII opgevolgd door de molinistisch denkende paus Clemens XI, die een sterk anti-

jansenistisch beleid doorvoerde. Codde, die reeds in 1699 ter verantwoording naar Rome was 

afgereisd en er krampachtig het ondertekenen van het Formulier probeerde te verhinderen, 

werd in 1702, aan het begin van de Spaanse Successieoorlog, geschorst en in 1704 ontsla-

gen.
111

 In dezelfde periode werden Quesnel en andere uitgeweken jansenisten in Brussel ge-

arresteerd en werd hun archief geconfisqueerd en door een commissie jezuïeten uitgepluisd;
112

 

Quesnel wist evenwel al snel te ontsnappen en kon zijn literaire activiteit voortzetten in Am-

sterdam.
113

 Na een eerste bul – Vineam Domini – tegen de jansenisten te hebben uitgevaardigd 

in 1705, veroordeelde Clemens in 1713 in de notoire bul Unigenitus 101 stellingen uit Ques-

nels Le Nouveau Testament en français avec des Réflexions Morales sur chaque verset.
114

 

Met de bul zou ook nadrukkelijk gedoeld zijn op de vernedering van de gallicaan Louis-

Antoine de Noailles, een kardinaal en de aartsbisschop van Parijs, die tot de zgn. ‗tiers parti‘ 

behoorde: de veroordeelde stellingen waren nl. ontleend aan de edities van Le Nouveau Testa-

ment die door Noailles zelf waren nagekeken en gedeeltelijk herzien.
115

 In elk geval stoot Uni-

genitus op hevige tegenstand. I.p.v. een definitieve oplossing, bracht hij definitieve moeilijk-

heden.
116

 ―In de verdere achttiende eeuw kunnen we het verwerpen van de bul […] als het dui-

delijkste criterium voor een ‗jansenistische‘ gezindheid hanteren,‖ schrijft Roegiers.
117

 ―Het 

begrip ‗jansenisme‘‖, bevestigt Spiertz, ―veranderde nu duidelijk van inhoud en strekking, 

want het […] nam de vorm aan van een georganiseerde binnenkerkelijke oppositie, waarmee 

velen die […] niet gediend waren van het Romeinse centralisme, een alliantie aangingen.‖
118

 

In die oppositie speelde de Republiek een grote rol in de productie en distributie van propa-

ganda.
119

 Het is in die context dat pro-jansenistische ganzenborden en speelkaarten tot stand 

kwamen. Taveneaux legt uit: ―La polémique publique se révélant impossible, on la transposait 

dans des combats imaginaires propres à offrir aux passions un exutoire naturel: le jeu, tou-

jours chargé d‘une agressivité symbolique, prit ainsi une place croissante dans les occupations 
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de chaque jour [des exilés jansénistes].‖
120

 Van ganzenborden over Unigenitus zijn verschil-

lende varianten gekend, o.a. opgesomd door Muller,
121

 Van Rijn en Van Ommeren
122

 en Buijn-

sters en Buijnsters-Smets
123

. Van speelkaarten is alleen de Nieuwe Constitutie Kaart gekend. 

Of het effectief de bedoeling was dat deze als spel werden gebruikt, is evenwel onzeker;
124

 het 

was immers ook gebruikelijk met op vellen gedrukte niet-standaard speelkaarten vertrekken te 

verfraaien.
125

 In elk geval primeerde hun propagandistische, satirische functie. 

 

Ondertussen had geen van de opvolgers van Codde lang weten stand te houden. De pauselijke 

benoemingen die volgden op de dood van apostolisch vicaris Gerard Potcamp (gestorven in 

het jaar van zijn benoeming, in 1705), werden herhaaldelijk tegengewerkt. De Noord-Neder-

landse geestelijkheid kon daarbij duidelijk rekenen op de steun van de Staten van Holland; 

samen met de Staten-Generaal verkondigden deze in 1720 zelfs de algemene uitdrijving van 

de jezuïeten, een actie die werd gerechtvaardigd ―on the grounds that the Papacy and Jesuits 

were seeking to compel the consciences of Dutch Catholics, and make them submit to an au-

thority which lay outside the Republic, and that this conflicted with the basic principles of the 

Republic by which the conscience of the individual must not be compelled‖.
126

 De spanningen 

tussen jansenisten en anti-jansenisten, seculieren en regulieren, gallicanen en ultramontanen, 

augustinisten en molinisten bleven dus aanhouden en vonden hun hoogtepunt in het schisma 

van 1723. Directe aanleiding was de benoeming door de weerspannige clerus van Cornelis 

Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht en hoofd van wat bekend zou komen te staan als de 

‗oud-katholieke kerk‘. Ondanks pogingen tot hereniging, zou die tot vandaag overleven, hoe-

wel ze al snel veel van haar oorspronkelijke steun en invloed verloor.
127

 Vanzelfsprekend zou-

den na het schisma steeds meer Franse jansenisten naar de Republiek uitwijken en zich er met 

de geestelijkheid versmelten; eind 18
de

 eeuw werd zelfs de redactie van de Nouvelles ecclési-

astiques, het in 1728 opgerichte tijdschrift van de jansenisten, naar Utrecht overgebracht.
128
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Indien men uit het voorgaande relaas zou afleiden dat een jansenistische spiritualiteit als dus-

danig niet te definiëren is, dan zou dat ongetwijfeld terecht zijn, maar toch kan het ook nuttig 

blijken enkele algemene krachtlijnen te proberen onderscheiden. Op de strenge, pessimistische 

doctrine van het augustinisme is reeds gewezen—zij vormde de basis voor een strikte, sobere 

en verinnerlijkte benadering van vroomheid die veruiterlijkte devotie- en aanbiddingsvormen 

met een kritisch oog bekeek,
129

 het belang onderstreepte van berouw en biecht,
130

 en aan het 

woord een essentiële plaats toekende.
131

 De parallellen met het protestantisme zijn tijdgenoten 

niet ontgaan. Gereformeerden sympathiseerden met de quasi-calvinistische karakteristieken 

van de jansenistische geestelijkheid en interesseerden zich voor de polemiek tegen de absolu-

tistische monarchie en tegen de jezuïeten en het ultramontaanse katholicisme,
132

 terwijl voor 

de jezuïeten en ultramontanen dat wat zij als herkauwd calvinisme onder het mom van katho-

licisme beschouwden, niets minder was dan een samenzwering om het katholicisme van bin-

nen uit te vernietigen en nare herinneringen opriep aan de al te recente religieuze burgeroorlo-

gen.
133

 Toch bleven katholieken – inclusief jansenisten – en protestanten wel degelijk geschei-

den. Tegen de jaren 1680 had in de Republiek een scherpe ontmoedingspolitiek van beide zij-

den een vrijwel volkomen scheiding bekomen, die gedurende de eerstvolgende twee eeuwen 

zou volharden.
134

 ―Ni les jansénistes, à qui leurs adversaires reprochent constamment leurs 

accointances avec l‘hérésie protestante, ni les protestants, qui se méfient de l‘intégrisme ca-

tholique des augustiniens, n‘ont […] intérêt à une collusion trop visible,‖ aldus Sgard.
135
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VI. DE NIEUWE CONSTITUTIE KAART 

 

1. Inleiding 

 

Hoewel de Nieuwe Constitutie Kaart de hedendaagse lezer onvertrouwd en vreemd voorkomt, 

is het spel geen onlogische ontwikkeling in het licht van de hierboven besproken, converge-

rende trends van de ontwikkeling van speelkaarten als middel tot communicatie en kritiek, en 

van de escalerende jansenistische strijd met woord en beeld als voornaamste wapens. 

 

Voor de eigenlijke bespreking van de kaarten baseer ik me op de driedelige benadering die 

door Panofsky wordt vooropgesteld in zijn Studies in Iconology. Hij onderscheidt drie inter-

pretatieniveaus die overeenkomen met de drie betekenislagen van de afbeelding. Een eerste 

interpretatieniveau is dat van de pre-iconografische beschrijving, begaan met het primaire of 

natuurlijke onderwerp, die zowel een feitelijke als een expressieve betekenis heeft: concreet 

gaat het dus enerzijds om het identificeren van objecten, situaties en gebeurtenissen, ander-

zijds om het opmerken van expressieve eigenschappen. Een tweede niveau is dat van de ico-

nografische analyse, begaan met het secondaire of conventionele onderwerp; concreet gaat het 

om het thuisbrengen van figuren, verhalen en allegorieën. Een derde en laatste niveau is dat 

van de iconografische interpretatie, begaan met de intrinsieke betekenis of inhoud, die duide-

lijk wordt eenmaal we de grondtrekken in rekening brengen ―die het algemene karakter bepa-

len van een volk, een periode, een klasse, een godsdienstige of politieke overtuiging, en die 

onbewust tot uiting komen in een persoonlijkheid en hun neerslag vinden in een kunstwerk‖; 

daartoe is volgens Panofsky een ―synthetische intuïtie‖ vereist.
136

 Die picturale niveaus ko-

men overeen met de literaire niveaus die door Friedrich Ast waren onderscheiden bij de inter-

pretatie van teksten: het letterlijke of grammaticale niveau, het historische niveau en het cultu-

rele niveau.
137

 De gelaagdheid kan ook aangevuld worden met de drie fasen die Gervereau bij 

de analyse van beeldmateriaal onderkent: de kunsthistorische fase is die van de beschrijving, 

de historische die van de contextevocatie, en de semiotische die van de interpretatie.
138

 Hoe-

wel het, althans volgens Panofsky, de bedoeling is dat die stappen samenvloeien tot een orga-

nisch, ondeelbaar proces,
139

 lijkt het me juist interessanter en overzichtelijker ze, in de mate 

van het mogelijke, gescheiden te houden. Bij elke kaart – met uitzondering van de titelkaar-
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ten, die eigenlijk een geval apart vormen – is daarom te vinden: [1] een beschrijving die de 

manifeste narratieve structuur van de afbeelding blootlegt en er enkele basiselementen van 

uitlicht (zoals de bijhorende regels tekst) en [2] een ontleding die de gerepresenteerde allego-

rieën en historische personages en gebeurtenissen identificeert en verklaart, o.a. met behulp 

van een 17
de

-eeuwse, Nederlandstalige editie van Cesare Ripa‘s Iconologia en van 19
de

-eeuw-

se, antikatholieke literatuur. Tenslotte [3] volgt in een besluit een meer diepgaande analyse, 

waarbij algemene karakteristieken aan bod komen, evenals eerder latente, discursieve beschou-

wingen en aspecten, zoals beeldvorming, ideologie en propaganda. 

 

De Nieuwe Constitutie Kaart is te vinden in de vorm van afzonderlijke kaarten en in de vorm 

van gedrukte vellen (met op het eerste vel het bovenschrift ―De Roomse Onfeylbaarheyd word 

hier naar eys vertoond, / En, als zy waard is, met een Kaarten Spel bekroond.‖). Ze bestaat uit 

twee titelkaarten en 52 kaarten met het Franse categoriesysteem. Met uitzondering van de ti-

telkaarten is op elke kaart een symbolische afbeelding aangebracht en is een rijmend onder-

schrift aan de voet voorzien (wat ze tot ‗iconoteksten‘ maakt, die men zowel letterlijk als me-

taforisch kan lezen
140

). De waarde wordt aangegeven in de rechterbovenhoek door één enkel 

categoriesymbool met een Arabisch cijfer (2 tot en met 10) of een woord (Aas, Knegt, Vrouw 

of Heer). De afgebeelde onderwerpen zijn min of meer chronologisch gerangschikt, in de vol-

gorde harten, ruiten, klaveren en schoppen, telkens aflopend van Heer tot en met Aas. Hoewel 

het spel in de meeste speelkaartenliteratuur terug te vinden is, zijn de kaarten naar mijn weten 

nooit eerder uitvoerig geanalyseerd. Alleen Van Rijn en Van Ommeren vermelden de voor-

stellingen afzonderlijk en wagen zich af en toe aan een korte (soms foutieve) interpretatie.
141

 

 

Ik ben op de hoogte van het bestaan van tien exemplaren van de Nieuwe Constitutie Kaart, die 

zich bevinden in: het Amsterdams Historisch Museum; het Rijksprentenkabinet Amsterdam; 

de privé-collectie van Arno Sinselmeijer in Amsterdam; de Collectie Van Stolk in Rotterdam; 

het Belasting & Douane Museum in Rotterdam; het Nationaal Museum van de Speelkaart in 

Turnhout; de Bibliothèque Nationale de France in Parijs;
142

 het Bodleian in Oxford; het Bri-

tish Museum in Londen; en de collectie van de United States Playing Card Company. Scans 

van het exemplaar in het Belasting & Douane Museum zijn in de appendix te vinden. 
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2. Analyse 

 

2.1. Titelkaarten 1 en 2 

 

Net zoals de overige kaarten is ook titelkaart 1 in twee verdeeld, maar in de ruimte waar een 

afbeelding te verwachten is, staat eenvoudigweg te lezen: ―Deze Nieuwe Consti- / tutie Kaart 

feilbaar / voor de verliezers, On- / feilbaar voor de winners, / worden gemaakt, en zyn / te koop 

te Romen, in de / Vissers ring, by Pieter / Waanregt, in de gekroonde / Constitutie Non.‖ 

 

Titelkaart 2 toont twee figuren – de één gekleed in een geruit narrenpak met narrenkap, met 

een narrenstok in de linkerhand, de ander gekleed als een toneelfiguur, in een zwart pak met 

plooikraag, met zijn muts in de rechterhand – op een podium; ze houden vrolijk een doek vast, 

waarop staat: ―Nieuwe Con- / stitutie Kaart / van ‘s Paussen / gewaande onfeil- / baarheid 

gestigt op / dolheid en blindheid.‖ Het onderschrift luidt: ―Deez‘ spelen met hun Muts, en met 

hun / Geks kaproen [narrenkap], / Gelyk de Paussen met hun Constitutie doen.‖ 

 

De titelkaarten zetten de toon voor het gehele kaartspel—de satirische ondertoon en bijtende 

spot zijn reeds duidelijk vertegenwoordigd, en worden visueel gerepresenteerd door de nar en 

de toneelfiguur op titelkaart 2. Dat de kaarten feilbaar zijn voor de verliezers en onfeilbaar 

voor de winnaars is nogal wiedes; ook de verkoopgegevens op titelkaart 1 zijn uiteraard iro-

nisch bedoeld en verwijzen allen naar het pausdom en het katholicisme: Rome, vissersring 

(i.e. de zegelring van de paus waarmee bullen in rode was werden verzegeld
143

), Pieter ofte-

wel Petrus, waanrecht (i.e. ingebeeld gelijk
144

), constitutie en non. De vermeldingen van het 

woord ‗constitutie‘ slaan ongetwijfeld op de in 1713 uitgevaardigde bul (constitutie) Unigeni-

tus; de hoofdfiguren van deze, zoals we hebben gezien, hoogst polemische episode zullen ver-

der in het kaartspel aan bod komen. Jammer genoeg zijn de ware uitgever en plaats van uitga-

ve van de Nieuwe Constitutie Kaart tot op vandaag onbekend. Titelkaart 2 laat evenwel geen 

twijfel bestaan over het mikpunt van de spot en de kritiek: de instelling van het pausdom. 

 

2.2. Harten Heer 

 

Een bisschop, herkenbaar aan zijn mijter en de kromstaf in zijn linkerhand, reikt vredig met 

de rechterhand naar een pauselijke tiara, die vanuit een brandend vuur op de grond verschijnt. 
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Achter hem is een vrouwelijke figuur te zien; zij draagt een masker met snode gelaatsuitdruk-

king en hanteert een blaasbalg, waarmee zij de bisschop lijkt aan te wakkeren of te animeren. 

In de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Gregorius de grote 

ontfangt, door huigg / lary, / Ter helle uit spaussen kroon, met romens heerschappy.‖ 

 

Zoals het onderschrift aangeeft, is de afgebeelde paus Gregorius I de Grote, paus van 3 sep-

tember 590 tot 604. De vrouw die wordt voorgesteld als de drijfveer achter zijn handelingen is 

de personificatie van Huichelarij; het masker, ―deckende het waere om het valsche te vertoo-

nen‖,
145

 is een vanzelfsprekend attribuut van dit allegorische personage (en van gerelateerde 

personages, zoals Hypocrisie en Geveinsdheid). Hoewel Gregorius met tegenzin het pausdom 

op zich nam, was hij een sterk en zelfverzekerd leider
146

 en genoot hij een immense autori-

teit—als enige paus wordt hij tot de vier grote kerkvaders gerekend. 

 

2.3. Harten Vrouw 

 

Op een wezen met de kop en vleugels van een adelaar en het lichaam van een leeuw zijn drie 

vrouwelijke figuren gezeten. De eerste heeft een uiltje op het hoofd en houdt twee sleutels in 

de linkerhand; de tweede is geblinddoekt en draagt een kruis in de linkerhand; de derde heeft 

verschillende kronen op het hoofd en heeft een pauselijke tiara in de linkerhand. In één van de 

ophogingen van de grond, in een opening, verschuilt zich een kleine zon met stralenkrans. In 

de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―De Staatzugt, By-

geloof (sic), en doffe Onwe- / tenheid, / Staan op den grondslag van de Roomse / Majesteit.‖ 

 

Het mythische wezen dat de drie vrouwen draagt, is een griffioen, een symbool van superieu-

re kracht en wreedheid.
147

 De vrouw met uil is de personificatie van Bijgeloof; de uil is haar 

attribuut aangezien deze ―is genomen van de vreesachtige en superstitieuse menschen voor 

een dier van ongeluck‖.
148

 De vrouw met blinddoek is uiteraard de personificatie van Onwe-

tendheid, en de vrouw met meerdere kronen die van Staatszucht, want, schrijft Ripa, die be-

weert Seneca te citeren, zij wil ―alle hoogheyd innemen, en door de geheele Werlt haere eer-

tijtels en wapenen te pronckstellen‖.
149

 Samen brengen zij de attributen van het pausdom aan 
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die ook in het wapenschild van Vaticaanstad te vinden zijn: de sleutels van Petrus, het kruis-

beeld en de pauselijke tiara. De zon die zich schuilhoudt is een symbool van Waarheid; net 

zoals de waarheid is zij immers ―een klaer licht‖ en toont zij ―alles soo ‘t in der daed is‖.
150

 

 

2.4. Harten Knegt 

 

Een rechtstaand man met pileolus op het hoofd staat op het punt een geknield man te kronen 

met een keizerlijke kroon. Deze knielende man is geharnast en reikt de geestelijke een pause-

lijke tiara aan, waaraan een blad verbonden is waarop het woord ―Oppergezag‖ te lezen is. In 

de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Dit‘s Phokas, die zo 

snood zyn eigen / Heer dorft doôn, / Gregoor bekroond hem, om ‘t bezit der / Paussen kroon.‖ 

 

Tijdens het pontificaat van Gregorius I de Grote (ca. 450-604, tot paus gekroond in 590) was 

er een blijvende frictie met de patriarch van Constantinopel en met Byzantijns keizer Maurici-

us, omtrent het oppergezag van de paus.
151

 Net zoals latere historici meenden tijdgenoten dat 

―behind Gregory‘s rhetoric of humility and equality was a less attractive concern for his own 

dignity‖.
152

 Toen de tiran Phocas in 602 de troon overweldigde en Mauricius doodde, werd 

deze zelfs met open armen door Gregorius ontvangen.
153

 De kaart doelt duidelijk op deze epi-

sode en op de pauselijke machtsbelangen; ook de Harten Heer is in dit licht erg betekenisvol.  

 

2.5. Harten 10 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, zit op een troon en reikt met de linkerhand naar 

een miniatuur van een kerkgebouw, maar wendt zijn gezicht ervan af. Ter hoogte van zijn 

borst glijdt een slang uit zijn gewaad, die zich ook op het kerkgebouw richt. Het gebouw wordt 

omhooggehouden door twee figuren, waarvan één verschillende kronen op het hoofd heeft. In 

de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―De Mond en Staatzugt 

geeft de kerk hier / in den dwang / Des paus, die ‘t hart treft van de waarheid, / met een slang.‖ 

 

Hoogstwaarschijnlijk heeft de kaart in kwestie het niet op een specifieke paus gemunt, maar 

op het pausdom in het algemeen, hoewel het volgens Van Rijn en Van Ommeren om Bonifati-
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us III (benoemd tot paus in 607) zou gaan,
154

 die van Byzantijns keizer Phocas een formele 

verklaring verkreeg dat Rome het hoofd was van alle kerken.
155

 In de christelijke gedachte-

gang was de slang een bijbels synoniem van Satan en een symbool van het kwaad;
156

 ze werd 

beschouwd als trots, hebzuchtig, wellustig en listig.
157

 Op de Harten 10 wordt ze duidelijk ge-

lieerd aan het pausdom en wordt getoond hoe zij de instelling van de kerk – voorgesteld door 

het kerkgebouw dat wordt gedragen door de personificatie van Staatszucht – treft. 

 

2.6. Harten 9  

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, zit op een dik wolkje en houdt een wereldbol in 

zijn schoot. Twee personen kijken toe: de één is bebaard, zit geknield op de grond en werpt de 

handen op in wanhoop, de ander is jonger, zit op een stenen basis en wijst lachend naar de 

paus. In de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Nu buigt de 

wereld voor des paussen / Opper magt, / Daar Herakliet om schreid, en Demokriet / om lagt.‖ 

 

Ook deze kaart lijkt zich op het pausdom in het algemeen te richten. De wereldbol is een dui-

delijk symbool voor het oppergezag van de paus en is ook een verwijzing naar diens wereldse 

aspiraties. De tegenstelling tussen de filosofen Heraclitus en Democritus was reeds een geves-

tigde traditie in de antieke literatuur en was vooral populair tijdens de Renaissance en Ba-

rok.
158

 ―The depiction,‖ schrijft Veldman, ―is generally based on an epigram in the Anthologia 

planudea to the effect that life is more pitiful and ridiculous than at anytime in the past. The 

author therefore asks himself whether he should weep with Heraclitus or laugh with Democri-

tus.‖ Inderdaad worden beide filosofen vaak afgebeeld bij een wereldbol of –kaart.
159

 

 

2.7. Harten 8 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, is gezeten op een troon en wordt omringd door 

drie figuren: een geestelijke met een kruisje op de rugzijde van zijn gewaad kust knielend de 

blote voet van de paus; een tweede geestelijke, met priesterlijk gewaad, kijkt afwachtend toe; 
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een bisschop, met mijter en kromstaf, knielt op de grond. In de achtergrond is een glooiend 

landschap te zien. Het opschrift luidt: ―ô Constantyn! is nu uw staatzugt eens / geboed [be-

vredigd], / Daar zig de Geestt‘lykheid neerbuigt en / kust uw voet.‖ 

 

De afgebeelde paus is Constantinus I (paus van 708 tot 715) en de scène verwijst hoogstwaar-

schijnlijk naar het conflict van deze paus met Felix, aartsbisschop van Ravenna, en diens me-

destanders. Felix weigerde zich nl. te schikken naar het pauselijke gezag
160

 en zou daarvoor 

op wrede wijze worden gestraft; ―[the] popes of this age,‖ schrijft Dowling, ―[…] strove to 

establish and confirm their power by punishing to the utmost of their ability all who should 

presume to rebel against the authority of the apostolic See‖. Op aansporen van de paus werd 

Felix door Justinianus II, Byzantijns keizer, blind gemaakt en verbannen, en werden de andere 

rebellen ter dood veroordeeld.
161

 Na zijn ballingschap zou Felix zich met de paus verzoe-

nen.
162

 Het kussen van de voeten van de paus was inderdaad gangbaar in deze periode, en was 

volgens Dowling een nieuw ingestelde traditie:
163

 keizer Justinianus zou zich bij het ontvan-

gen van Constantinus effectief op de grond hebben geworpen en diens voeten hebben gekust. 

 

2.8. Harten 7  

 

Een keizer, geharnast en met een scepter in de rechterhand, is gezeten op een troon op een ge-

beeldhouwde basis. De troon wankelt doordat vier geestelijken – waarvan twee personen met 

biretta en twee personen met tonsuur – de sculpturen van de basis verzamelen, in opdracht van 

een paus, gekroond met de pauselijke tiara, die achter de troon staat en klaar is de kroon, die 

van het hoofd van de keizer valt, op te vangen. Het onderschrift luidt: ―Des Keizers troon 

word door de beelden / ondermynt, / Waar door Gregoor, veel meer dan Leo, / Keizer schynt.‖ 

 

De afgebeelde keizer is Leo III de Isauriër, heerser over het Byzantijnse Rijk van 717 tot 741. 

Onder zijn heerschappij was, tot afgrijzen van het pausdom, het iconoclasme orthodox: vanaf 

726 vaardigde hij edicten uit tegen (de verering van) heilige beeltenissen. Zowel Gregorius II 

(paus van 715 tot 731) als zijn opvolger Gregorius III (paus van 731 tot 741) voerden hevig 

campagne tegen deze heterodoxie. Vooral onder de laatste kende de controverse een hoogte-
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punt: in 731 werd een synode gehouden die het iconoclasme veroordeelde en iedereen excom-

municeerde die beeltenissen vernietigde, waartoe keizer Leo dus werd gerekend.
164

 Het con-

flict sleepte aan tot de dood van beide hoofdrolspelers in 741, en pas in de 9
de

 eeuw zou het 

iconoclasme definitief door de Byzantijnen worden afgezworen.
165

 De kaart verbeeldt duide-

lijk hoe de beeldenkwestie het keizerlijke gezag ondermijnt. Geestelijken met birettas represen-

teren in dit kaartspel trouwens steeds jezuïeten, maar hier zou dat hoogst anachronistisch zijn.  

 

2.9. Harten 6 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, staat op een voetstuk en speelt met een kroon. In 

de achtergrond, in een glooiend landschap, deelt een bebaard figuur religieuze kledingsstuk-

ken vanuit een kist uit aan drie geestelijken. Het onderschrift luidt: ―De Onfeilbaarheid speeld 

met der Fransse / kroon, als niet, / Daar Momus ‘t geestlyk koor met klederen / voorziet.‖ 

 

Of met de afgebeelde paus een specifieke paus wordt bedoeld, is niet duidelijk. Waarschijn-

lijk wordt opnieuw het pausdom in het algemeen – en, in dit geval, zijn invloed op het Franse 

vorstendom (wat uiteraard hoogst betekenisvol is in het licht van het jansenistische conflict) – 

bekritiseerd. Momus (Grieks: Μωμος) was de Griekse god van censuur en spot,
166

 maar ook 

zijn rol is hier een raadsel; misschien verwijst het uitdelen van geestelijke gewaden naar het 

uitbesteden van de bekleding van kerkelijke ambten of naar simoniepraktijken. Vermoedelijk 

wordt de term ―koor‖ hier in de algemene betekenis van ―bende‖ gehanteerd.
167

  

 

2.10. Harten 5  

 

Een gekroonde, gezeten vrouw met een weegschaal in de linkerhand wordt omringd door drie 

vrouwen: de eerste draagt verschillende kronen op het hoofd en blinddoekt de vrouw; de 

tweede heeft een uiltje op het hoofd en steelt het zwaard van de vrouw; de derde heeft een 

slang in de linkerhand en neemt bladen weg die aan de voeten van de vrouw lagen. In de ach-

tergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―De Heerszugt, Ligtgeloof 

met listigheid / gepaard, / Ontrukken ‘t Regt ‘t gezigt, haar Brieven, en / haar Zwaard.‖ 
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De vrouw die centraal staat is de personificatie van Rechtvaardigheid; het zwaard symboliseert 

haar macht en de weegschaal haar onpartijdigheid, terwijl de vellen papier waarschijnlijk naar 

juridische akten verwijzen. Het feit dat zij wordt geblinddoekt wordt als negatief beschouwd; 

zoals de Harten Vrouw toont, wordt de blinddoek in dit kaartspel in verband gebracht met On-

wetendheid. De vrouw met verschillende kronen op het hoofd is de personificatie van Heers-

zucht, de vrouw met uiltje op het hoofd de personificatie van Bijgeloof en de vrouw met slang 

de personificatie van Listigheid; samen ondermijnen zij de Rechtvaardigheid. 

 

2.11. Harten 4 

 

Een bisschop, met mijter op het hoofd, kroont een geknield persoon met de pauselijke tiara en 

geeft hem een blad waarop ―Sergius II.‖ te lezen staat. Die persoon geeft op zijn beurt een 

blad aan een skelet met zeis, dat achter hem staat; op dit blad staat ―Os porci‖ te lezen. Een 

vierde individu kijkt toe en draagt een dienblad met kostbaarheden. In de achtergrond is een 

glooiend landschap en een gebouw te zien. Het onderschrift luidt: ―De Paus verzaakt zyn 

naam, en geeft die / aan de dood / By ‘t kronen, wyl hem elk door geld tot / vrindschap nood.‖ 

 

Tegen de 12
de

 eeuw geloofde men dat Sergius II (paus van 844 tot 847), wiens pontificaat on-

der zware kritiek zou komen te staan wegens zijn geld- en machtshonger,
168

 oorspronkelijk Os 

Porci of Bucca Porci (―varkenssnuit‖) heette, en dat hij de eerste paus was die had besloten 

om bij zijn ambtsopname zijn naam te veranderen. De opvatting is o.a. te vinden bij Godfried 

van Viterbo, een 12
de

-eeuws kroniekschrijver.
169

 Het is duidelijk dát geloof dat op de kaart 

wordt voorgesteld – het skelet is daarbij de personificatie van de Dood –, maar eigenlijk was 

het Sergius IV (paus van 1009 tot 1012) die Peter heette en de bijnaam Os/Bucca Porci had.
170

  

 

2.12. Harten 3 

 

Een vrouw, gekroond met de pauselijke tiara, staat rechtop; ze kijkt naar haar linkerzijde en 

wijst in de tegenovergestelde richting. Een baby, half verscholen onder haar gewaad, ligt aan 

haar voeten. In de achtergrond is een stad te zien met gebouwen, waaronder een grote basi-
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liek. Het onderschrift luidt: ―Paussin Iohanna pronkt in ‘t pausselyk / gewaad, / Maar krytend 

[schreiend] wigt ontdekt [openbaart] haar hunne (sic) [kunne: geslacht], / naam, en staat.‖ 

 

De kaart is gebaseerd op de beroemde legende van pausin Johanna, die tot in de 17
de

 eeuw bij-

na unaniem als waar werd aangenomen. Het verhaal, waaraan een definitieve vorm werd ge-

geven in de 13
de

 eeuw, door Martin Polonus, gaat als volgt: de opvolger van Leo IV, in 855, 

was een zekere Johannes Anglicus, die eigenlijk een vrouw was; het geheim kwam aan het 

licht toen zij tijdens een processie van een kind beviel.
171

 De basiliek in de achtergrond van de 

kaart is hoogstwaarschijnlijk bedoeld de Sint-Pietersbasiliek in Rome weer te geven. 

 

2.13. Harten 2 

 

Een gekroond man leidt een paard bij de teugel waarop een paus, gekroond met de pauselijke 

tiara, is gezeten. De paus heeft een bliksemschicht in de rechterhand en wordt gekroond met 

een verenkrans door een putto, die een uiltje in de rechterhand houdt. In de achtergrond is een 

landschap te zien met een kerkgebouw en brug. Het onderschrift luidt: ―Lotharius geleid des 

Paussen paard, / ô hoon! [schande] / Daar ‗t Begeloof hem schenkt eene uile / ved‘ren kroon!‖ 

 

De identificatie van beide figuren is problematisch. Volgens Van Rijn en Van Ommeren gaat 

het om keizer Lotharius I en Gregorius IV (paus van 827 tot 844),
172

 maar afgezien van het 

feit dat de politieke manoeuvres van die paus vrij ondoeltreffend waren,
173

 lijkt dit ook on-

waarschijnlijk gezien de chronologische opvolging van de speelkaarten. Misschien zijn Lotha-

rius II van Lotharingen – zoon van Lotharius I – en Nicolaas I (paus van 858 tot 867) daarom 

betere kandidaten. Nicolaas was nl. de paus die het best het hernieuwde pauselijke zelfver-

trouwen belichaamde;
174

 hij beschouwde de paus als vertegenwoordiger van God op aarde 

met autoriteit over de gehele kerk, en volgens hem had de kerk het recht toe te zien op de staat 

en deze te beïnvloeden, en zich ertoe te wenden voor bescherming en steun.
175

 Zijn pontificaat 

was erop gericht die theorie realiteit te maken—hij aarzelde dan ook niet om tussen te komen 

bij de scheiding van Lotharius met zijn echtgenote Theutberga, in de jaren 860, en om hem op 

te dragen zijn concubine de bons te geven en naar zijn legitieme vrouw en koningin terug te 
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keren. Na een reeks lelijke confrontaties was Lotharius gedwongen zich te schikken naar de 

pauselijke wil en zich (tijdelijk) met zijn vrouw te verzoenen.
176

 Wie de personages ook zijn, 

de speelkaart illustreert duidelijk de onderwerping van de vorst aan de het pausdom; het lei-

den bij de teugels van het paard van de paus was een symbolische handeling van respect en 

onderdanigheid jegens de kerkelijke autoriteit die effectief werd uitgevoerd, o.a. door Frede-

rik I Barbarossa. De bliksemschicht in de hand van de paus is vermoedelijk een visuele repre-

sentatie van zijn macht en toorn; de uil en uilenvederen kroon zijn attributen van Bijgeloof.   

 

2.14. Harten Aas 

 

In een paleis strijden twee groepen tegen elkaar, gewapend met schilden, speren en krom-

zwaarden. Twee gesneuvelden liggen reeds op de grond. In de achtergrond is te zien hoe een 

paus, gekroond met de pauselijke tiara, op een troon is gezeten en zijn evenwicht lijkt te ver-

liezen; hij heeft een kelk in de rechterhand. Het onderschrift luidt: ―De Paus sterft door vergif 

De geestlyk- / heid verwoed / Pleit om den stoel, door ‘t staal, ten kosten / van haar bloed.‖ 

 

Waarschijnlijk verwijst deze kaart naar de dood van Johannes VIII (paus van 872 tot 882), die 

de eerste paus zou geweest zijn die werd vermoord; volgens de Annales Fuldenses werd hij 

vergiftigd door leden van zijn entourage en vervolgens doodgeknuppeld. Bloederige vendetta‘s 

werden uitgevochten;
177

 het pausdom was nu het bezit van de grote Romeinse families, ―a 

ticket to local dominance for which men were prepared to rape, murder and steal‖. Maar liefst 

een derde van de pausen die werden benoemd tussen 872 en 1012 stierven in verdachte om-

standigheden.
178

 Een gruwelijk hoogtepunt van deze duistere periode was de kadaversynode: 

in 897 liet Stefanus VI (paus van 896 tot 897) het lijk van zijn voorganger Formosus (paus 

van 891 tot 896) opgraven, op een troon zetten en in een schijnproces plechtig veroordelen; 

het verminkte lijk werd uiteindelijk in de Tiber geworpen. Een reactie van de Romeinse be-

volking en de voorstanders van Formosus bleef niet lang uit—enkele maanden nadien werd 

Stefanus afgezet en gewurgd in de gevangenis.
179

 Kortom, de kaart spreekt eigenlijk voor zich.  
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2.15. Ruiten Heer 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, staat met de rechtervoet op een wereldbol en met 

de linkervoet op een lijk. Hij wordt omringd door drie personen: de eerste, waarmee hij oog-

contact heeft, is gekleed in een dierenvel en heeft een dolk en afgehakt hoofd in de handen; de 

tweede is ook in dierenvellen gekleed, maar bevindt zich in de schaduwen; de derde is een 

kind dat een gesel breekt. In de achtergrond keren drie figuren de scène de rug toe: de eerste 

heeft een speer en zegekrans in de handen; de tweede is gevleugeld en heeft een vuur op het 

hoofd; en de derde heeft een stralende zon op het hoofd. Het onderschrift luidt: ―Het heillig 

Drietal vlugt daar Sergius / gevoed / Door Ontugt, Moord, geweld, nog op een / doden woed.‖  

 

Sergius III werd tot paus verkozen in 897, maar werd al snel afgezet en verbannen; zeven jaar 

later, in 904, kon hij zich dan toch tot paus opwerpen en bleef hij in functie tot 911. Hij liet zijn 

voorgangers Leo V en Christoforus opsluiten en vermoorden, en met geweld en dreigementen 

zette hij zich in om het werk van Formosus (wiens veroordeling door de kadaversynode door 

hem werd herbevestigd), Johannes IX, Benedictus IV, Leo V en Christoforus ongedaan te ma-

ken. Hij genoot daarbij de steun van adellijke families zoals de Theophylacti, de facto heer-

sers van Rome, waarbinnen Theodora en haar dochter Marozia een groot gezag genoten. De 

invloed van deze vrouwen was zo sterk dat het pontificaat van Sergius III en die van zijn on-

middellijke opvolgers bekend staan als ‗de pornocratie‘.
180

 De negatieve voorstellingswijze in 

het kaartspel behoeft dus weinig uitleg. De figuur met dierenvel (een symbool van dierlijke 

kracht en een beestachtig karakter) en afgehakt hoofd is de personificatie van Moord, de figuur 

met dierenvellen die van Geweld, en het kind dat een gesel (een symbool van tucht) breekt die 

van Ontucht. De identiteit van de figuren in de achtergrond is minder duidelijk. De benaming 

―het heillig Drietal‖ roept associaties op met de Drievuldigheid of de drie christelijke deugden 

Hoop, Geloof en Liefde, maar daar lijkt de voorstellingswijze niet mee overeen te stemmen. 

De figuur met speer en zegekrans is mogelijk de personificatie van Overwinning, de gevleu-

gelde figuur met vuur die van Godsdienst (cf. infra), en de figuur met zon die van Waarheid.  

 

2.16. Ruiten Vrouw 

 

Een rijkelijk uitgedoste vrouw, met korset en hoepeljurk, en twee veren op het hoofd, houdt 

een waaier in de rechterhand en een naakt, dansend figuurtje in de linkerhand; het figuurtje is 
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gekroond met de pauselijke tiara en heeft een wijnrank in de hand. De vrouw is via een ket-

ting om haar middel verbonden met een kind dat een gebroken lint vasthoudt en stapt op een 

gesel en op een voorwerp dat op een prang lijkt of mogelijk een onderdeel is van een paarden-

harnas. In de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het opschrift luidt: ―Dit‘s Sergius 

giile hoer, de snoô Murozia, / Zy draagt de Dertelheid, en sleept zelf de / Ontugt na‖. 

 

Marozia was één van de Theophylacti en zou reeds op 15-jarige leeftijd de minnares van paus 

Sergius III geweest zijn; hun zoon was de toekomstige paus Johannes XI (paus van 931 tot 

935/936).
181

 Zij, haar moeder Theodora de Oudere en haar zus Theodora de Jongere staan be-

kend als ―notorious and abandoned prostitutes‖
182

 en hielden in Rome de touwtjes in handen; 

zij zijn de oorzaak voor de benaming ‗pornocratie‘ voor deze duistere periode in de pauselijke 

geschiedenis. De veren op het hoofd van Marozia zijn pauwenveren; de pauw is een symbool 

van Hoogmoed en IJdelheid, want ―dit dier [schept] behaegen in sijne uytwendige veeren, 

sich te groots houdende by ‘t geselschap van andere vogelen‖.
183

 Het dansende figuurtje dat 

zij in de hand houdt is de personificatie van Dartelheid; de wijnrank heeft vanzelfsprekende 

connotaties met dronkenschap en wulpsheid, en de tiara linkt haar aan de paus. Het kind dat 

een lint breekt en op symbolen van tucht en dwang stapt, is de personificatie van Ontucht. 

 

2.17. Ruiten Knegt  

 

Een man met pileolusachtig hoofddeksel staat in een magische cirkel met vier kaarsen; een 

schedel ligt aan zijn voeten. In de rechterhand houdt hij een boek waaruit hij met een stok in 

de linkerhand symbolen op de grond aftekent. Twee duiveltjes en een demonisch, vliegend we-

zen bevinden zich achter hem. Op een wolkje staat een man in monnikskledij toe te kijken. In 

de achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Silvester schroomd 

zelf niet, door ‘s duivels / hulp en raad, / Te klimmen op den stoel des kerkelyken / staat.‖ 

 

Silvester II (paus van 999 tot 1003) maakte diepe indruk op tijdgenoten met zijn veelzijdige 

en schitterende intellect. ―His reputation rests less on his work as a churchman,‖ schrijft Kelly, 

―than on his many-sided culture, especially in the fields of science, music, and mathematics, 
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but also in literature [...]‖ Zijn eruditie (en specifiek zijn connectie met islamitische kennis
184

) 

en ongeziene promotie van Reims naar Ravenna en Rome vormden de aanleiding tot het ont-

staan van een legende volgens dewelke hij een tovenaar was met een pact met de duivel.
185

 De 

kaart spreekt dus voor zich, hoewel de identiteit van de clericus op het wolkje een raadsel is. 

 

2.18. Ruiten 10 

 

Drie pausen, gekroond met de pauselijke tiara, zitten in een cirkel op drie tronen. In het mid-

den van de cirkel liggen twee gekruiste sleutels. De pausen lijken naar elkaar te gebaren en 

elk wordt vergezeld door een dier: de eerste door een ezel, de tweede door een haan, de derde 

door een pauw. Boven de scène zweeft een vrouwelijk figuur; ze heeft vleugels op de rug en 

op de voeten, en houdt in de ene hand een appel en in de andere drie pijlen. In de achtergrond 

is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Dit‘s Benedictus, en Silvester, en 

Johan, / Drie Roomse paussen; en een heilloos / Driegespan.‖ 

 

Johannes XIX (paus van 1024 tot 1032) was de broer van zijn voorganger, Benedictus VIII 

(paus van 1012 tot 1024), en werd op de troon gezet door de Tusculani familie, met grote som-

men omkoopgeld. Hij werd van leek tot paus verheven in één enkele dag. Hoewel hij door-

gaans als onbekwaam wordt beschouwd, was hij politiek scherp van geest en slaagde hij erin 

zijn eigen positie te versterken en vrede te verzekeren.
186

 Ook zijn neef en opvolger, Benedic-

tus IX, verkreeg het pausdom dankzij een omkoopcampagne van de Tusculani; hij was op dat 

moment een twintiger. ―He was both violent and debauched, and even the Roman populace, 

hardened as they were to unedifying papal behaviour, could not stomach him,‖ aldus Duffy.
187

 

In 1044 brak een opstand uit en moest Benedictus de stad verlaten, en in 1045 kwam Silvester 

III aan de macht. Al snel kon Benedictus het pontificaat heropnemen, maar in ruil voor een 

grote som geld trad hij amper twee maand later af ten voordele van Johannes Gratianus ofte-

wel paus Gregorius VI, een ouderlijk man met een oprechte interesse in religieuze hervor-

ming. Benedictus zou later nog een derde maal aan de macht komen, van 1047 tot 1048.
188

 

Volgens Edgar bezetten Silvester, Johannes (Gregorius) en Benedictus op een gegeven mo-

ment de grote basilieken van Rome en leefden zij zelfs in onderlinge overeenstemming; in na-
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volging van andere auteurs spreekt hij dan ook van een ―three-headed monster, […] emerging 

from the portals of the infernal pit‖.
189

 Wie wie is op de kaart is niet zeker. De ezel is een sym-

bool van domheid en luiheid, de haan is hier vermoedelijk een symbool van agressiviteit of 

wellust,
190

 en de pauw is een symbool van hoogmoed en ijdelheid. De betekenis van de ge-

vleugelde figuur is eveneens onzeker: de appel in haar hand is een symbool van de Zondeval 

en de drie pijlen verwijzen misschien naar de eensgezindheid van de drie pausen. 

 

2.19. Ruiten 9 

 

Op een verhoog in een glooiend landschap zit een man, gekleed in een dierenhuid en met een 

zwaard in de rechterhand, op een troon. Achter de troon loert een vos. De man heeft zijn arm 

rond de schouders van een uitgedoste vrouw die twee sleutels in haar linkerhand houdt. Uit 

zijn mond schiet een bliksemschicht, die in de grond verderop inslaat en twee groepen scheidt: 

de ene groep bestaat uit een paar misnoegde vrouwen, de andere uit enkele mannen die nogal 

schaapachtig de schouders lijken op te halen. Het onderschrift luidt: ―Machtilde zit hier naast 

den snoden / Hillebrand, / Wiens blixem, ruukeloos, schent het heil- / lig trouw verland (sic).‖ 

 

Hildebrand van Soana zou als Gregorius VII (paus van 1073 tot 1085) het hervormingsstreven 

tot hoeksteen van de pauselijke politiek maken en de pauselijke machtsaanspraken tot een on-

gezien niveau tillen, op basis van een in zijn Dictatus Papae uiteengezette, extreme herinter-

pretatie van de tweezwaardenleer die de hoogste macht in de wereld aan de paus toekende. 

Een conflict met de Duitse vorst Hendrik IV bleef dan ook niet lang uit.
191

 De speelkaart ver-

wijst naar de krachtige maatregelen van Gregorius tegen het klerikaal huwelijk en ter bevor-

dering van het celibaat, die vooral in Frankrijk en Duitsland op hevig verzet stuitten.
192

 De cle-

rus beschuldigde hem o.a. van incest met de trouwe papiste Matilda van Toscane—beschuldi-

gingen die ook op de door Hendrik bijeengeroepen synodes van Worms en Brescia werden 

geuit.
193

 De betekenis van de afgebeelde scène is dus vrij duidelijk; dat Matilda naast Grego-

rius zit en de pauselijke sleutels in handen heeft, is een onmiskenbare verwijzing naar haar 

vermeende intieme relaties met het pausdom. De dierenhuiden en vos symboliseren het snode, 

sluwe karakter van de paus en brengen hem in verband met Moord en Geweld. 
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2.20. Ruiten 8  

 

In een binnenvertrek staat een paus, gekroond met de pauselijke tiara, met één voet op een ge-

harnast man, die onderdanig uitgestrekt op de vloer ligt. De paus wordt echter met een zwaard 

bedreigd door een glimlachende, rijkelijk geklede man. Twee geestelijken – de één een bis-

schop met mijter en kromstaf, de ander een kardinaal met galero en bisschopsstaf
194

 – en een 

burger staan rondom. Het onderschrift luidt: ―De trotsse Alxander treed Fredricus met / den 

voet, / ‘t Geen hy aan Diedrik haast betaald had / met zyn bloed.‖ 

 

Onder Frederik I Barbarossa, keizer vanaf 1155 en de eerste om zijn rijk consequent aan te 

duiden als het sacrum imperium (Romanorum) – het Heilige Roomse Rijk –, werd de strijd 

met het pausdom over de pauselijke machtsaspiraties volop aangebonden.
195

 Alexander III, 

die zich identificeerde met het anti-imperiale beleid van zijn voorganger, Hadrianus IV, werd 

tot paus benoemd in 1159 (en bleef in functie tot zijn dood in 1181), maar pro-imperialen be-

noemden de keizerlijk gezinde paus Victor IV. Dit was de aanleiding tot een schisma dat tot 

1177 zou aanhouden, het jaar waarin de Vrede van Venetië werd gesloten: in ruil voor het in-

trekken van de excommunicatie van Barbarossa, erkende deze Alexander als paus.
196

 Volgens 

een apocrief relaas van de episode, zou Alexander Barbarossa hebben vernederd door hem op 

de grond te doen liggen en op zijn nek te staan; de legende werd o.a. door Luther aanroepen 

als bewijs van pauselijke tirannie
197

 en wordt allicht ook op de speelkaart afgebeeld. De iden-

titeit van de man die de paus bedreigt, door het onderschrift ―Diedrik‖ genoemd, is onduidelijk. 

 

2.21. Ruiten 7 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, is gezeten op een troon vóór een nis. Op de troon 

staat vermoedelijk het beeld van een heilige met palmtak. Aan weerszijden staat een vrouw: 

die aan de rechterzijde is gekleed in dierenhuiden, die aan de linkerzijde heeft pauwenveren 

op het hoofd en een pauw in de armen. Beiden steunen op de troon. Aan de voeten van de 

paus knielt een man; zijn kroon is van zijn hoofd gevallen. Op de voorgrond staan tegenover 

                                                 
194

 J. Hall, op. cit., p. 47 
195

 W. Blockmans en P. Hoppenbrouwers, op. cit., p. 185 
196

 J. N. D. Kelly, op. cit., p. 176, 179 
197

 K. Stadtwald, ―Pope Alexander III‘s humiliation of emperor Frederick Barbarossa as an episode in sixteenth-

century German history‖, in: Sixteenth Century Journal, 23 (1992), 4, p. 755 



 

 

38 

elkaar twee wierookvaten op een verhoog. Het onderschrift leest: ―Paus Celestinus kroond 

hier keizer Hen- / driks hoofd, / Dog heeft hem met den voet weer van zyn / kroon beroofd‖. 

 

Amper tot paus benoemd, in 1191, kroonde paus Celestinus III (paus van 1191 tot 1198) de 

Duitse vorst Hendrik VI tot keizer. De toestand was echter onstabiel, want Hendrik stond op 

het punt op te marsen naar het zuiden om het koninkrijk Sicilië op te eisen (door de pausen als 

een pauselijk leen beschouwd
198

), dat hij uiteindelijk in 1194 in handen zou krijgen. Ook an-

dere problemen stelden zich: Hendrik benoemde en erkende bisschoppen naar eigen willekeur 

en hield gedurende twee jaar de Engelse vorst Richard I Leeuwenhart gevangen, die onder 

pauselijke bescherming stond. Maar zelfs toen Hendrik toenadering tot de paus zocht, bleef 

deze een confrontatie uit de weg gaan; kenmerkend waren zijn temporiserend beleid en een 

gebrek aan een krachtdadig optreden.
199

 Volgens sommige relazen zou Hendrik echter door 

Celestinus geëxcommuniceerd zijn; het is duidelijk daarop dat ook deze speelkaart alludeert. 

De vrouw gekleed in dierenhuiden is, zoals vermeld, gelieerd aan de personificaties van Ge-

weld en Moord en kan ook een ―snood‖ karakter symboliseren, terwijl de vrouw met pauwen-

veren en pauw de personificatie van Hoogmoed of IJdelheid is. De relevantie van de religieu-

ze setting, met heiligenbeeld en brandende wierookvaten, is niet duidelijk. 

 

2.22. Ruiten 6 

 

Een man in een gewaad met een zon met stralenkrans op de borst houdt een brandende fakkel 

in de lucht, die in de gloed van een hemelse lichtstraal baadt. Enkele omstanders kijken vol 

bewondering toe, terwijl in een donkere grot in de achtergrond een groep geestelijken zich 

juist afwendt van het schouwspel. Het onderschrift leest: ―Heer Waldus steekt zyn ligt, aan ‘t 

ligt der / Waarheid aan, / Wyl ‘t geestt‘loos geestt‘lyk volk de waarheid / tragt te ontgaan.‖ 

 

Pierre Valdo was een Frans predikant en de stichter van de waldensen. Hij was oorspronkelijk 

een lakenkoopman, maar in de geest van de vita apostolica en de nieuwe spiritualiteit die er-

mee gepaard ging, had hij afstand gedaan van zijn bezit om te gaan preken. Wegens hun ei-

genzinnige bijbelexegese werden de waldensen in 1184 echter tot ketters verklaard.
200

 Vol-
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gens Edgar was hun geloof zelfs ―a system of the purest Protestantism‖.
201

 De boodschap van 

de speelkaart spreekt voor zich: Valdo wordt afgebeeld met de zonneschijf van de Waarheid, 

en zijn brandende ijver of verlichte geest, door de toorts gesymboliseerd, wordt voorgesteld 

als hebbende een goddelijke oorsprong. De clerus, daarentegen, wil de waarheid niet onder 

ogen komen en houdt zich daarom op in het duister van een grot. 

 

2.23. Ruiten 5 

 

Op de voorgrond staat een man met verschillende kronen op het hoofd op het punt een knie-

lende man te onthoofden met een zwaard. Dichtbij legt een man met dierenhuid een houtblok 

op een hevig brandende brandstapel, waarop een persoon is geplaatst. In de achtergrond zijn 

galgen en een brandstapel te zien, evenals een wiel met een geradbraakt slachtoffer. Op een 

wolk in de lucht ligt een gehelmde vrouw; een vuur brandt boven haar hoofd en bliksem-

schichten die zij in haar rechterhand houdt, reiken naar de geweldenaars. Ook op de wolk, 

maar dan in de achtergrond, zitten drie figuren bijeen: de eerste is gevleugeld en heeft een 

stralende duif boven het hoofd en de tweede heeft een zon met stralenkrans in de hand, maar 

het is onduidelijk hoe de derde wordt gekenmerkt. Het onderschrift luidt: ―Dus tragt men ‘t 

ware ligt te doven, in den / staat, / Daar ‘s hemels gramschap die Gewetens / beulen slaat.‖ 

 

Tegen het einde van de 12
de

 eeuw ontstond wat door Moore ‗the persecuting society‘ werd ge-

noemd: ―zowel de Kerk als de tot echte staten uitbottende grote Europese koninkrijken [be-

gonnen] hun eigen doelen en ideologieën zó nauwkeurig te definiëren dat ze vervolgens veel 

beter dan voorheen konden identificeren welke groepen of belangen daarmee in strijd waren,‖ 

aldus Blockmans en Hoppenbrouwers. De kerkelijke inquisitoire procedures werden het eerst 

met volle kracht tegen de katharen gericht, die al snel door andere groepen werden gevolgd.
202

 

Op de speelkaart wordt de Inquisitie uitgevoerd door de personificaties van Staatszucht (de 

man met verschillende kronen) en Moord of Geweld (de man gekleed in dierenvellen). De ge-

helmde, liggende vrouw is vermoedelijk de personificatie van Hemels Gramschap en toont dat 

de Inquisitie ingaat tegen de wil van God; haar helm symboliseert dan waarschijnlijk haar 

krijgsassociaties en het vuur en bliksem de brandende, alles verterende goddelijke toorn. De 

drie figuren in de achtergrond herinneren aan het ―heillig Drietal‖ van de Ruiten Heer, zeker 

omdat ook Waarheid, met zonneschijf, en Godsdienst, nu met duif (een symbool van de 
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Heilige Geest), hier aanwezig zijn. De derde figuur heeft mogelijk een hart in de hand, wat 

haar de personificatie van Liefde zou maken, één van de christelijke deugden. 

 

2.24. Ruiten 4  

 

In een donkere hoek van een gebouw, op een verhoog, zit een paus, gekroond met de pause-

lijke tiara. Aan zijn voeten delen twee geestelijken bladen uit waarop ―Aflaat‖ te lezen staat, 

in ruil voor een zak geld. Eén man is bezig met de transactie, twee andere mannen staan hun 

beurt af te wachten. Op een grote kist zit een oude vrouw; in haar linkerhand heeft zij een 

sleutel, in haar rechterhand een zak geld. Het onderschrift luidt: ―Paus Alexander veilt hier all 

zonde en / schuld / Te koop, om ‘t heilloos Goud, daar hy zyn / kist mee vuld.‖ 

 

Afgaand op de chronologische volgorde van de speelkaarten, kan de gerepresenteerde paus 

alleen Alexander IV zijn (paus van 1254 tot 1261), maar waarom nu net hij in verband zou ge-

bracht worden met de pauselijke aflatenhandel is volkomen onduidelijk. Aflaten – kwijtschel-

dingen van tijdelijke straffen voor reeds vergeven zonden
203

 – waren toen immers al lang een 

gevestigd gebruik, hoewel ze natuurlijk geleidelijk meer geïnstitutionaliseerd werden en het 

aantal gelegenheden werd uitgebreid waarbij men ze kon verdienen. Al in de 12
de

 eeuw waren 

er gespecialiseerde aflatenpredikanten te vinden die aflaatbrieven verstrekten in ruil voor aal-

moezen.
204

 De voorstellingswijze van de aflatenhandel is vanzelfsprekend negatief; de paus 

kijkt vanuit het donker toe, en zijn gierigheid en hebzucht worden verpersoonlijkt door de ou-

dere vrouw met geldbeurs, ―in wiens wesen hertzeer en swaermoedigheyt uytblinckt‖.
205

 

 

2.25. Ruiten 3 

 

In een binnenvertrek deelt een paus, gekroond met de pauselijke tiara, van een dienblad kro-

nen uit aan een vrolijke groep mannen. Ook aanwezig zijn twee jonge kinderen – een jongetje 

(met een muts) en een meisje, hand in hand – en twee gesluierde dames. Op de vloer vóór de 

paus liggen twee gekruiste zwaarden. Het onderschrift luidt: ―Paus Bonifaas, die zig den zwier 

van / keizer geeft, / Deeld dus de ryken uit, daar hy geen magt / toe heeft.‖ 
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Bonifatius VIII (paus van 1294 tot 1303) was een trots en ambitieus paus. ―[Voor] de laatste 

keer,‖ schrijven Blockmans en Hoppenbrouwers, ―bulderde een paus vanuit het Lateraan dat 

aan hem en hem alléén de hoogste macht in de wereld toekwam.‖
206

 Hij kwam voortdurend 

tussen in de internationale politiek en bekleedde zich soms zelfs met imperiale insignes, bluf-

fend dat hij niet minder keizer was dan paus.
207

 De spanningen met de Franse vorst Filips IV 

de Schone leidden tot het uitvaardigen van een reeks radicale bullen, waaronder de beroemde 

Unam Sanctam (1302), een extreme verwoording van de pauselijke machtsaanspraken op ba-

sis van een hiërocratische interpretatie van de tweezwaardenleer. Dowling citeert: ―Either 

sword is in the power of the church, that is to say, the spiritual and the material. The former is 

to be used by the church, but the latter for the church. The one in the hand of the priest, the 

other in the hand of kings and soldiers, but at the will and pleasure of the priest.‖
208

 De speel-

kaart doelt uiteraard op die wereldse machtsaspiraties van Bonifatius en op zijn relaties met 

aristocratische families; de zwaarden zijn een visuele representatie van de tweezwaardenleer. 

 

2.26. Ruiten 2  

 

In een donker binnenvertrek telt een paus, gekroond met de pauselijke tiara, zijn geld; hij zit 

naast een schatkist vol munten en op de grond liggen geldzakjes verspreid. Hij kijkt verschrikt 

op terwijl een groep mannen binnenvalt, gewapend met speren en zwaarden. Door een deur in 

de achtergrond loopt een vrouw met een object – mogelijk een passer – in de linkerhand. Het 

onderschrift luidt: ―Dus telde Bonifaas het geld van‘t Jubel / jaar, / Wanneer hij onverwagt 

zyn vyand wierd / gewaar.‘ 

 

Bonifatius VIII riep het eerste Heilig Jaar of Jubeljaar uit in 1300, met volle aflaten voor de 

tienduizenden pelgrims die Rome bezochten en hun zonden opbiechten. Dat droeg natuurlijk 

enorm bij tot het prestige en de verrijking van het pausdom—―the sacristans were said to have 

had to scoop in the pilgrim offerings with rakes,‖ aldus Duffy.
209

 Het conflict met de Franse 

vorst Filips IV de Schone kwam tot een hoogtepunt in de daaropvolgende jaren. Toen de paus 

op het punt stond een bul uit te vaardigen waarin de vorst werd geëxcommuniceerd, in 1303, 

slaagde een Frans-Italiaanse commando-eenheid erin het pauselijke buitenverblijf in Anagni 
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te bestormen en er de paus gevangen te nemen.
210

 De betekenis van de speelkaart is dus dui-

delijk, maar de identiteit van de vrouw in de achtergrond is een mysterie. Indien het object in 

haar handen inderdaad een passer is, zou zij de personificatie van Astronomie of Geometrie 

kunnen zijn, maar uiteraard zou dat haar relevantie tot de afgebeelde scène niet verklaren.  

 

2.27. Ruiten Aas 

 

In een donker binnenvertrek met barsten in de muur zit een man op een stenen blok: hij draagt 

een muts en een eenvoudig gewaad, en bijt zijn nagels. Hij wordt omringd door vier figuren: 

de eerste is een vrouw met hangborsten en een wilde haardos, die een brandende fakkel in de 

rechterhand houdt; de tweede is een man die zijn borst ontbloot, waarop slangen (mogelijk in-

gewanden) te zien zijn; de derde is een vrouw met een object dat op een bezem lijkt; de vierde 

is een vrouw met een gewei in de linkerhand. Op de voorgrond kijken drie kwelduivels vanuit 

de schaduwen toe. Het onderschrift luidt: ―Zie nu, ô Bonifaas! waar dat gy toe / verviel; / De 

wanhoop tast naar ‘t lyf, de zatan na / uw ziel.‖ 

 

Kort na zijn gevangenneming werd Bonifatius reeds bevrijd, maar hij kwam het traumatise-

rende voorval nooit te boven. Schreeuwend van woede en vernedering zou hij rondgedoold heb-

ben in zijn vertrekken,
211

 en volgens de overlevering zou hij een maand later in waanzin ge-

storven zijn; hij knaagde aan zijn vingers en stootte zijn hoofd tegen de muur. Edgar schrijft: 

―He entered the papacy, it has been said, like a fox, reigned like a lion, and died like a dog.‖
212

 

De episode wordt krachtig geïllustreerd op de speelkaart, hoewel de identificatie van de figu-

ren die Bonifatius omringen, allesbehalve zeker is. Hoogstwaarschijnlijk verbeelden zij ver-

schillende ondeugden die aan de paus worden toegeschreven: de eerste vrouw, met de wilde 

haren, hangborsten en fakkel, is vrijwel zeker de personificatie van Razernij of Tweedracht;
213

 

de man met wat vermoedelijk slangen zijn, zou gerelateerd kunnen zijn aan Listigheid of aan 

één van de andere negatieve eigenschappen die aan slangen worden toegeschreven; de vrouw 

die waarschijnlijk een bezem in de hand houdt, wordt misschien met hekserij geassocieerd, de 

vrouw met gewei misschien met het heidendom. In elk geval staat vast dat Bonifatius VIII een 

hoogst onaangenaam man was: ―[he] was singularly unsympathetic, combining exceptional 
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ability with arrogance and cruelty, insatiable acquisitiveness for his family, and insensitive 

contempt for his fellow-men; feared and hated, he could not keep a friend‖.
214

    

 

2.28. Klaveren Heer  

 

In een binnenvertrek staat een man wiens rechterhelft een kardinaal is met galero en bis-

schopsstaf, en wiens linkerhelft een paus is met tiara. Aan zijn rechterzijde staat een gesluier-

de vrouw die de armen kruist, aan zijn linkerzijde staat een vrouw met pauwenveren in het 

haar en een pauw in de armen. Van onder een vossenvel op de voorgrond lijkt een vreemd 

wezentje te kruipen. Het onderschrift luidt: ―Eneas was opregt als kardinaal, en / goed, / Maar 

als Paus Zilvius hoogmoedig, en / verwoed [gek, furieus].‖ 

 

Na in 1445 zijn losbandige leven achter zich te hebben gelaten, werd Enea Silvio Piccolomini 

in 1456 tot kardinaal benoemd en nam hij reeds twee jaar later het pontificaat op zich, als Pius 

II (paus van 1458 tot 1464). Hij was een begaafd en erudiet man, en een schrijver en kenner 

van boeken. Met afgrijzen vervuld door de Turkse opmars in Europa, probeerde hij reeds in 

1458 een kruistocht in te zetten, maar van die onderneming zou nooit iets komen, mede door 

de problemen waarmee hij werd geconfronteerd in Italië, Frankrijk en het Heilige Roomse 

Rijk.
215

 Van de sterke tegenstelling tussen zijn kardinaalschap en zijn pontificaat, die door de 

speelkaart wordt gesuggereerd (misschien mede onder invloed van de afwijzing door Pius van 

de Compacta van Praag en dus van een akkoord tussen hussieten en katholieken), valt eigen-

lijk weinig te bespeuren. Op de afbeelding is de vrouw aan zijn linkerzijde de personificatie 

van Hoogmoed of IJdelheid en de vrouw aan zijn rechterzijde vermoedelijk die van Beschei-

denheid of Zedigheid; eenzelfde contrast wordt waarschijnlijk beoogd met het vossenvel, 

symbool van sluwheid en listigheid, en het tengere wezentje dat tevoorschijn komt. Satirici 

gebruikten al sinds de 16
de

 eeuw graag het beeldmotief van de overlangs gedeeld figuur om de 

tegenpartij in het licht te stellen van schijnheiligheid, bijgeloof en ketterij;
216

 ook de plaatsbe-

paling rechts-links wordt wel vaker toegepast in voorstellingen waarin respectievelijk een 

‗goede partij‘ wordt gecontrasteerd met een ‗slechte partij‘.
217
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2.29. Klaveren Vrouw 

 

In een binnenvertrek staat een rijkelijk uitgedoste vrouw met twee mannen aan haar zijde, die 

elk een hand leggen op één van haar ontblote borsten: de ene is een paus, gekroond met de 

pauselijke tiara, de andere is een rijk gekleed man. De vrouw wijst naar een kind op de voor-

grond dat de handen voor het gezicht heeft en de voeten op een gesel en een object dat op een 

prang of een onderdeel van een paardenharnas lijkt. Het onderschrift luidt: ―Ik ben Lucretia, 

des Paussen dogter, Moér / Van zynen zoon, en strek hen beide tot een / Hoer.‖ 

 

Alexander VI (paus van 1492 tot 1503) was één van de meest notoire van de pausen van de 

renaissance. ―This pontiff, according to cotemporary (sic) historians, was actuated, to measu-

reless excess, with vanity, ambition, cruelty, covetousness, rapacity, and sensuality, and void 

of all faith, honour, sincerity, truth, fidelity, decency, religion, shame, modesty, and compunc-

tion,‖ aldus Edgar.
218

 Hij had een passie voor geld en vrouwen, en misbruikte het pontificaat 

ten bate van zijn familieleden, waaronder zijn zoon Cesare Borgia (die hij tot de heerser van 

geheel Italië probeerde op te werpen
219

) en zijn dochter Lucretia Borgia.
220

 Lucretia was vol-

gens de overlevering de minnares van zowel Alexander als Cesare; de Italiaanse humanist Io-

vianus Pontanus, een tijdgenoot, zou haar dan ook hebben voorgesteld als de dochter, vrouw 

én schoondochter van Alexander.
221

 De speelkaart laat weinig aan de verbeelding over. Het 

kind op de voorgrond, met de voeten op de symbolen van tucht en dwang die ook op de Rui-

ten Vrouw te zien waren, is de personificatie van Ontucht; zelfs zij kan de scène niet aanzien. 

 

2.30. Klaveren Knegt  

 

In een prachtige tuin met hagen en ornamenten zit een paus, gekroond met de pauselijke tiara, 

op een stenen blok. Hij drinkt uit een beker en valt achterover. Vóór hem zit een duivel op de 

grond die hem een blad voorhoudt waarop ―Constit.‖ te lezen is. In de achtergrond zitten zes 

kardinalen met galero‘s bijeen aan een ronde tafel. Het onderschrift luidt: ―‘t Geen Alexander 

had voor anderen / geschikt, / Doet hem zelf sterven, door des duivels / list verstrekt (sic).‖ 
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Zowel Cesare Borgia als Alexander VI werden plots ziek in 1503—de eerste overleefde, maar 

de laatste stierf. Vermoedelijk waren zij het slachtoffer van een gif dat zij ironisch genoeg 

voor anderen hadden bestemd.
222

 In een poging rijke kardinalen te vergiftigen en zo hun bezit 

in handen te krijgen (want het zou toen de praktijk geweest zijn dat het eigendom van een kar-

dinaal na zijn dood de Heilige Stoel toekwam
223

), zouden vader en zoon nl. het Heilige Colle-

ge hebben uitgenodigd voor een rijkelijk banket, om daar hun gasten vergiftigde wijn uit te 

schenken, maar die wijn zou per ongeluk door Cesare en Alexander zelf gedronken zijn.
224

 De 

belangrijkste elementen van het verhaal zijn ook op de speelkaart te vinden, maar wat bedoeld 

wordt met het blad waarop ―Constit.‖ (Constitutie) te lezen staat, is niet duidelijk.  

 

2.31. Klaveren 10 

 

In een binnenvertrek stapt een geharnast keizer – met een kroon op het hoofd en een zwaard 

in de rechterhand – op een geknielde engel af. Boven het hoofd van de engel vliegt een stra-

lende duif en een vuur brandt in haar rechterhand. Achter de keizer staat een paus, gekroond 

met de pauselijke tiara, alsof die zich achter hem verschuilt of hem aanspoort tot zijn acties. 

Boven de scène vliegt een engel die met haar rechterhand naar de knielende engel wijst en te-

gelijk op een trompet blaast waaruit een lichtstraal schijnt. Het onderschrift luidt: ―De vyfde 

Karel dreigt in ‘t uitterlyk gelaat, / Maar is in ‘t hart geraakt met godsdienst / slegten staat.‖ 

 

Karel V (1500-1558, keizer vanaf 1519) verenigde in zijn persoon de regering over de Neder-

landen, Castilië-Aragon, de Spaanse overzeese gebieden en het Heilige Roomse Rijk, en was 

ongetwijfeld de machtigste heerser van zijn tijd. Tot zijn dood zou hij zich tegen het protes-

tantisme verzetten, zelfs al moest hij zich in 1555 noodgedwongen neerleggen bij de Gods-

dienstvrede van Augsburg (die in feite neerkwam op een grote overwinning voor het protes-

tantisme).
225

 Wel zag hij de noodzaak in van een kerkelijke hervorming en drong hij dan ook 

sterk aan op een algemeen concilie, dat er eindelijk kwam onder paus Paulus III, in 1545: het 

Concilie van Trente. Het is waarschijnlijk op die ―dubbele‖ houding dat de speelkaart alludeert. 

Aangezien verschillende pausen elkaar opvolgden tijdens de regering van Karel V, lijkt het 

waarschijnlijk dat de afgebeelde paus het pausdom in het algemeen representeert. De knie-

lende engel, met de duif als symbool van de Heilige Geest, is de personificatie van de Gods-
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dienst; de identificatie van de gevleugelde vrouw met trompet is daarentegen onzeker. Moge-

lijk is zij geen engel, maar de personificatie van Faam (wiens attribuut een trompet is).
 

 

2.32. Klaveren 9 

 

Een man bevestigt een blad met tekst aan de smalle poort van een kerkgebouw; een hemelse 

lichtstraal schijnt op het blad. Met beide voeten staat hij op vellen papier. Dichtbij kruipt een 

slang uit de aarde, die naar de man spuwt. In de achtergrond zijn rijtjeshuizen te zien en staat 

een man op een podium temidden van een menigte; in zijn beide handen houdt hij grote bla-

den. Het onderschrift luidt: ―De wakk‘re Luther, om des Aflaats kraam / gestoort, / Plakt zyn 

verdeding schrift hier aan de / Tempel poort.‖ 

 

Traditioneel wordt het beginpunt van de Reformatie gezien als het moment waarop Maarten 

Luther, een Duits theoloog, tegen de aflaatpraktijken reageerde en – zoals toen de gewoonte 

was – zijn 95 stellingen op de deur van de slot- en universiteitskerk van Wittenberg nagelde 

(de zgn. Thesenanschlag), op 31 oktober 1517. Directe aanleiding daartoe was het feit dat een 

broeder met de naam Johann Tetzel, die daartoe geautoriseerd was door pausen Julius II en 

Leo X,
226

 om de bouw van de Sint-Pietersbasiliek te financieren, doorheen Duitsland reisde en 

aflaten verkocht.
227

 De speelkaart spreekt dus voor zich. Dat Luther op bladeren staat, beklem-

toont vermoedelijk dat hij zijn voeten veegt aan de pauselijke aflaten, terwijl de slang, zoals 

vermeld, een symbool is van het kwaad en met verscheidene ondeugden wordt geassocieerd. 

 

2.33. Klaveren 8  

 

Een man gooit met de linkerhand vellen papier in een vuur en houdt in de rechterhand een 

boek waarop ―Biblia‖ te lezen is. Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, keert de man de 

rug toe. Op de voorgrond staat een gesluierde vrouw die ons aankijkt en zich lijkt te reveleren; 

ze heeft een stralende zon op de borst. In de achtergrond, in een glooiend landschap, is een 

persoon te zien die ook papier in een vuur werpt. Het onderschrift luidt: ―De Paus vlugt voor 

‘t gewigt van Luthers / Bybel, hy / Verbrand zyn aflaats kraam, de waarheid / raakt weer vry.‖ 

 

                                                 
226

 E. Duffy, op. cit., p. 200 
227

 R. R. Palmer, J. Colton, L. Kramer, op. cit., p. 78 



 

 

47 

Toen de kerkelijke autoriteiten zich tegen Luther keerden, lanceerde deze een aanval op de 

katholieke leer en praktijk in het algemeen. Zijn ideeën – waaronder die omtrent het gezag 

van het Heilige Schrift, de rechtvaardiging door geloof alleen en het algemeen priesterschap – 

verspreidden zich als een lopend vuurtje en wonnen steeds meer aanhang. Het pausdom stond 

machteloos: toen Leo X in 1520 de bul Exsurge Domine uitvaardigde, waarin de leer van Lu-

ther werd veroordeeld en met excommunicatie werd gedreigd, reageerde Luther door die pu-

bliekelijk en plechtig te verbranden.
228

 Een excommunicatie volgde, maar de Reformatie was 

niet te stoppen. Verscheidene elementen worden op de speelkaart verbeeld: het vooropstellen 

van het gezag van de bijbel wordt voorgesteld door het boek in Luthers hand (wat natuurlijk 

ook herinnert aan de bijbelvertaling die Luther tot stand zou brengen); de oppositie tegen de 

aflaten komt tot uiting in het verbranden van de vellen, wat mogelijk ook alludeert op het 

verbranden van de pauselijke bul; de pauselijke onmacht wordt getoond door de paus die Lu-

ther de rug toekeert; en de figuur in de achtergrond verwijst naar Luthers populariteit en na-

volging. De positieve appreciatie van de episode wordt beklemtoond door de vrouw met zon-

neschijf, de personificatie van Waarheid, die zich eindelijk kan openbaren. 

 

2.34. Klaveren 7  

 

Een man in monnikspij, met een stralende zon op de borst, staat naast twee vrouwen, die hem 

beiden aankijken. De vrouw aan zijn rechterzijde houdt zijn hand vast; ze is gevleugeld, heeft 

een stralende duif boven het hoofd en brandt een voorwerp op een vuur. De vrouw aan zijn 

linkerzijde houdt een zonneschijf in de hand. Op de grond, vóór de voeten van de man, ligt 

een object. In de achtergrond kijkt een paus, gekroond met de pauselijke tiara, toe hoe een 

grote basiliek door bliksem wordt getroffen. Het onderschrift luidt: ―Dus treed Calvinus op 

het Mistuig, als / een Held, / Daar hem de Waarheid, en de Godsdiens / trouw verzeld.‖ 

 

In 1536 publiceerde Johannes Calvijn (1509-1564) voor het eerst zijn Institutio religionis 

christianae. In tegenstelling tot Luther ging hij bij de uitbouw van zijn ideeën veel rationeler 

te werk en richtte hij zijn leer tot de ganse wereld. De voornaamste doctrinaire verschillen tus-

sen hem en Luther hebben betrekking op de predestinatieleer – die door Calvijn veel verder 

werd doorgetrokken – en op de houding ten opzichte van staat en samenleving: calvinisten 

wensten de maatschappij naar het beeld van een religieuze gemeenschap te modelleren.
229

 De 
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speelkaart lijkt zich echter vooral te richten op de visie van Calvijn op de misviering. Op dat 

vlak werden zowel transsubstantiatie als consubstantiatie door hem afgewezen: niet de mens-

geworden Christus was aanwezig bij de eucharistie, maar wel de Heilige Geest. Op de af-

beelding wordt Calvijn vergezeld door de personificaties van Godsdienst (de gevleugelde, of-

ferende vrouw met duif boven het hoofd) en Waarheid (de vrouw met stralende zon in de 

hand); zijn associatie met Waarheid wordt natuurlijk ook getoond door de zon op zijn gewaad. 

De hemelse toorn tegenover het pausdom wordt op de achtergrond verbeeldt, door de paus die 

in wanhoop toeziet hoe de Sint-Pietersbasiliek door bliksemschichten wordt getroffen. 

 

2.35. Klaveren 6  

 

Het beeld van een bebaarde man wordt door een man met een hamer verbrijzeld, terwijl een 

andere man het met behulp van touwen probeert omver te trekken. In de achtergrond spelen 

zich gelijkaardige scènes af en staat een kerkgebouw. Het onderschrift luidt: ―Weg Afgods 

beelden! weg! weg heilloos kerk / sieraad! / De beelden stormery verzekerd waarheids / staat.‖ 

 

Opvolger van Karel V was zijn zoon Filips II (1527-1598), een autoritair en streng katholiek 

vorst die het protestantisme in de Nederlanden met harde hand onderdrukte. Politieke, reli-

gieuze en economische kwesties kwamen samen in de opstand die tegen hem was gericht en 

nadien de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) zou genoemd worden. Eén van de meer directe 

aanleidingen was de Beeldenstorm, die vanaf 10 augustus 1566 door de Nederlanden raasde 

en door de speelkaart wordt afgebeeld: menigten plunderden kerken, kapellen en abdijen, en 

vernietigden alle symbolen van ―paperij‖ en ―afgoderij‖ die zij in handen konden krijgen.
230

 

Filips zou daarop de hertog van Alva naar de Nederlanden zenden, om de orde te herstellen. 

 

2.36. Klaveren 5 

 

Een paus, gekroond met de pauselijke tiara, zit op een troon in een donkere hoek van een bin-

nenvertrek. Onder de troon lijkt zich een gehoornd dier (of duivel) te bevinden en vóór de 

voeten van de paus liggen stompe bliksemschichten op de vloer. Drie gekroonde en geharnas-

te vorsten staan tegenover hem en verschuilen zich achter twee grote, geopende boeken. Het 
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onderschrift luidt: ―Calvinus schrift verstrekt de Koningen / een schild, / Waar op de Paus 

vergeefs zyn stompen / blixem spild.‖ 

 

Wat deze speelkaart precies betekent, is onduidelijk; civiele autoriteiten waren immers over 

het algemeen tégen de calvinisten gekant. Vermoedelijk wordt gealludeerd op de aantrek van 

het protestantisme bij Europese vorsten in het algemeen (gesymboliseerd door het gebruik van 

de protestantse leer als schild) en op de pauselijke onmacht daartegenover (gesymboliseerd 

door de stompe bliksem die nutteloos op de vloer ligt). Het lijkt dus logisch de kaart in verband 

te brengen met de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de godsdienstcrisis in het Heilige Roomse 

Rijk die al snel tot een algeheel Europees conflict zou uitgroeien en waarmee zich ook vele 

andere belangen zouden vermengen. Talrijke staten in het Rijk (waar sinds de Godsdienstvre-

de van Augsburg het principe cuius regio eius religio van toepassing was) waren protestants, 

en protestanten waren ook in groten getale vertegenwoordigd in de legaal katholieke staten.
231

 

 

2.37. Klaveren 4  

 

In een binnenvertrek worden door een paus, gekroond met de pauselijke tiara, een scepter en 

een kroon met enkele losse bladen papier bedekt. De scepter en kroon liggen op een tafel met 

tafelkleed. Het onderschrift luidt: ―Dus tragt de Paus ‘t gezag der Franse / kroon en staf / Te 

dekken, maar Quenel weerd zulk een / onregt af.‖ 

 

In Frankrijk werd het jansenistische conflict vanuit het klooster Port-Royal in het perspectief 

geplaatst van de oppositie tegen het absolutisme van de Bourbons.
232

 Louis XIV (1638-1715) 

was dan ook één van hevigste tegenstanders van het jansenisme, waarvan volgens hem een 

‗republikeinse‘ dreiging uitging. ―It was hence a Bourbon monarchy constantly counselled by 

Jesuits,‖ schrijft Van Kley, ―that took the field against the new religious threat, successfully 

soliciting from the papacy a series of condemnations of ‗Jansenism‘ […] culminating in Uni-

genitus in 1713.‖
233

 In deze bul werden 101 stellingen uit Le Nouveau Testament van Quesnel 

(1634-1719) – hoofdfiguur in het internationale jansenisme
234

 – veroordeeld door paus Cle-

mens XI (paus van 1700 tot 1721). Gezien de vermelding van Quesnel in het onderschrift van 
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de speelkaart en het vanzelfsprekende belang van Unigenitus, is het dan ook waarschijnlijk 

dat het Clemens is die wordt afgebeeld, terwijl hij letterlijk de Franse kroon en scepter dekt. 

 

2.38. Klaveren 3 

 

In een binnenvertrek is een geestelijke, met tonsuur, aan een tafel gezeten. Met de rechterhand 

schrijft hij met een ganzenveer op een blad (op de tafel staat ook een inktpotje), terwijl hij met 

de linkerhand een paus, gekroond met de pauselijke tiara, wegduwt. De paus wordt vergezeld 

door een man met tulband en kromzwaard. Het onderschrift luidt: ―Quenel wiens mond en pen 

steeds voor de / waarheid pleit, / Weerd dus den Paus af, met zyn Onregt- / vaardigheit.‖ 

 

Ondanks een arrestatie en de tegen zijn Le Nouveau Testament uitgevaardigde bul Unigenitus 

kon Quesnel zijn literaire activiteit voortzetten. I.p.v. een definitieve oplossing, bracht de bul 

definitieve moeilijkheden:
235

 in de verdere 18
de

 eeuw was het verwerpen van Unigenitus het 

duidelijkste criterium voor een ‗jansenistische‘ houding.
236

 Op de speelkaart wordt getoond 

hoe Quesnel al schrijvend de paus – Clemens XI – van zich afweert. Deze wordt vergezeld 

door de personificatie van Onrechtvaardigheid, die als Ottomaans sultan wordt voorgesteld:
237

 

―[de] zabel druckt uyt het kromme recht, en het barbarisch kleed de wreedheyt,‖ aldus Ripa.
238

 

 

2.39. Klaveren 2 

 

In een binnenvertrek wordt een geestelijke, met tonsuur, omringd door zes figuren. De eerste, 

die gekleed is in een dierenhuid, leidt hem bij de hand en houdt hem een ganzenveer voor; op 

de grond ligt een blad met tekst. De tweede, een vrouw met staf met spiegel (en mogelijk een 

slang) in de hand, staat achter de geestelijke en wijst naar de man in dierenhuid. De derde is 

een vrouw met cornucopia; de vierde is een kwelduivel; de vijfde is een vrouw met een uil op 

de hand; de zesde is een gevleugelde engel. Het onderschrift luidt: ―Geweld, nog rykdom wint 

niets op een / vrome ziel, / En ‘t is voorzigtigheid die dus Quenel / behiel‖. 
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Quesnel wordt afgebeeld in aanwezigheid van de personificaties van twee deugden en maar 

liefst vier ondeugden—de voorstelling heeft dan ook iets weg van de verzoekingsscènes in de 

schilderkunst. De vrouw met een spiegel waarrond waarschijnlijk een slang krult, is de perso-

nificatie van Voorzichtigheid, die Quesnel behoedt; de spiegel is een symbool van reflectie en 

zelfkennis, en de slang is ontleend aan Matteüs 10:16 (―Wees zo verstandig en oplettend als 

slangen‖).
239

 Ook de engel fungeert vermoedelijk als beschermende kracht. Wat de ondeug-

den betreft, is de man met dierenhuid de personificatie van Geweld en de vrouw met uil die 

van Bijgeloof; de vrouw met cornucopia is uiteraard de personificatie van Rijkdom en de dui-

vel spreekt voor zich. Wat precies Geweld Quesnel probeert te doen ondertekenen, is ondui-

delijk. Misschien gaat het om een verklaring van onderwerping aan het pauselijke gezag. 

 

2.40. Klaveren Aas  

 

In een binnenvertrek spuwt een geestelijke met biretta op een boek dat geopend op de vloer 

ligt. In zijn rechterhand houdt hij een blad waarop ―Constitut.‖ te lezen is, en met zijn linker-

hand graait hij met behulp van een verlengstuk in een geopende schatkist vol munten. Op de 

vloer, naast het boek, liggen een vierkant object (een offerblok?) en een bisschopsmijter. Bo-

ven de man vliegen drie demonische wezens. Het onderschrift luidt: ―Iesuietsse gierigheid 

besmet Quenel zyn / schrift, / Op hoop van staat of geld haar eerste en / grootste drift.‖ 

 

Van bij het begin waren de jezuïeten hoofdrolspelers in het jansenistische conflict—jansenis-

ten en jezuïeten hadden een sterke, wederzijdse afkeer voor elkaar. Voor jezuïeten was het jan-

senisme een gevaarlijk afkooksel van calvinisme onder het mom van katholicisme, terwijl voor 

jansenisten de enige echte ketterij binnen de kerk werd gevormd door het pelagianisme, dat 

door de jezuïeten was gerehabiliteerd en dat zij hanteerden als instrument tot overheersing. De 

anti-jansenistische campagne was natuurlijk veel meer dan het werk van jezuïeten alleen,  

maar, merkt Van Kley op, ―[that] does not suffice to efface the conspicuousness of Jesuits at 

all stages of the process of condemnation and persecution‖.
240

 De negatieve typering van je-

zuïeten op de speelkaart – de verwijzingen naar hun hebzucht, hun invloed binnen de kerk, 

hun rol bij het totstandkomen van de bul (constitutie) Unigenitus en hun haat jegens het jan-

senisme – is dus allerminst verrassend, en wordt beklemtoond door de drie kwelduiveltjes. 
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2.41. Schoppen Heer 

 

Op de voorgrond verbrandt een vrouw, met uiltje op het hoofd, boeken in een vuur. In de ach-

tergrond is een ronde versterking te zien: een paus, gekroond met de pauselijke tiara, verschijnt 

in een opening, terwijl een menigte toekijkt. In zijn linkerhand houdt hij een kruis, in de rech-

terhand bliksemschichten die alle kanten uitgaan. Het onderschrift luidt: ―Quenel verketterd, 

en zyn schrift ten / vuur gedoemt / Door ‘t heilloos Bygeloof, dat op haar gruwe / len roemd.‖ 

 

De kaart is een duidelijke allegorie op de pauselijke veroordeling van Quesnel; de figuur met 

uiltje op het hoofd, die zijn boeken verbrandt, is de personificatie van Bijgeloof. Het gebouw 

waarin de paus – Clemens XI – zich schuilhoudt, is de Engelenburcht (Castel Sant‘Angelo) in 

Rome, die dienst deed als pauselijke versterking en gevangenis: Clemens VII bijvoorbeeld 

verbleef er tijdens de Sacco di Roma in 1527. De bliksemschichten zijn een symbool van zijn 

toorn; ze lijken zich vooral te richten op de menigte aan de voet van de burcht.  

 

2.42. Schoppen Vrouw  

 

Een uitgedoste vrouw staat centraal. Ze heeft ezelsoren en op haar hoofd liggen een scepter en 

een sleutel en staat een pauwenveer. In haar rechterhand houdt ze een miniatuur van een kerk-

gebouw, in haar linkerhand een wereldbol. Vóór haar zitten drie personen op een liggend fi-

guur met zonneschijf op de borst: de eerste is een gehelmde vrouw met een langwerpig object 

in de rechterhand; de tweede is een clericus met biretta, die een blad met tekst in de hand 

houdt; de derde is een oude, boos kijkende vrouw, met een geldzakje in de rechterhand. In de 

achtergrond is een glooiend landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Verwaandheid draagt 

de kerk, daar de / Onderdrukking met / De Gierigheid en Dwang, de waarheid heeft / verplet.‖ 

 

De uitgedoste vrouw die centraal staat is de personificatie van Verwaandheid; de pauwenveer 

op haar hoofd brengt haar in verband met Hoogmoed en IJdelheid. Het kerkgebouw en de we-

reldbol in combinatie met de pauselijke sleutel en de koningsscepter verwijzen naar de we-

reldse machtsaspiraties van de kerk of naar het verbond van paus en vorst (in de figuur van 

Louis XIV)—de pauselijke veroordeling van het jansenisme werd door vele jansenistische cle-

rici immers gezien als onderdeel van een goddeloze samenzwering van paus en vorst tegen 
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het evangelie.
241

 De personificatie van Waarheid, met zonneschijf, wordt door drie figuren ver-

pletterd: de vrouw met geldzakje is natuurlijk de personificatie van Gierigheid; de jezuïet ver-

moedelijk die van Dwang (cf. de Schoppen 10) en de gehelmde vrouw die van Onderdrukking. 

 

2.43. Schoppen Knegt 

 

Een geestelijke met biretta en schort werkt een grote ton af waarin op z‘n minst acht bis-

schoppen bijeen zitten; elk draagt een mijter en sommigen hebben kromstaffen in de hand. Eén 

van de banden rond de kuip springt echter los. In de achtergrond is een glooiend landschap te 

zien. Het onderschrift luidt: ―Dus kuipt een Iesuiet Bisschoppen, by / elkaar, / Maar als de band 

ontspringt, werd hy den / slag gewaar.‖ 

 

Met de ton doelt de speelkaart op de figuurlijke betekenis van ‗kuiperij‘. Het Woordenboek 

der Nederlandsche Taal stelt het zo: ―De handeling van het kuipen, de toepassing van onge-

oorloofde middelen om voor zichzelf of zijne vrienden iets te verkrijgen van dengene (sic) die 

de beschikking over de bewuste zaak heeft, in ‗t bijzonder een ambt enz.; ook in den […] zin 

van: het pogen om iemand uit zijne positie te dringen, hem den voet te lichten‖.
242

 Opnieuw 

wordt dus gealludeerd op de vermeende listige en baatzuchtige aard van de jezuïeten; dat de 

band echter ontspringt, moet wellicht gezien worden als een waarschuwing tegen hun acties. 

 

2.44. Schoppen 10 

 

Een man in een geruit narrenpak met narrenkap, en een galero daarbovenop, staat centraal. In 

zijn rechterhand houdt hij een groot blad waarop ―Onfeilbare Constitutie / Unigenitus kom zo 

te / post van Romen‖ te lezen is; in zijn linkerhand houdt hij een gong met stok. Een geestelij-

ke met biretta jaagt de man voort met behulp van een zweep. In de achtergrond is een heuve-

lig landschap te zien met enkele gebouwen. Het onderschrift luidt: ―Omroeper haast u, een 

Iesuiet jaagt u / thans voort, / Uw Constitutie is reeds in parys gehoort‖. 

 

Het blad dat de bode in zijn handen houdt, laat er geen twijfel over bestaan dat de kaart de 

afkondiging verbeeldt van de door Clemens XI uitgevaardigde bul Unigenitus, in 1713. De 

voorstelling van de bode als nar benadrukt de dwaasheid van de episode; de gong verwijst al-
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licht naar zijn functie als omroeper en de galero alludeert op de invloed van het Heilige Colle-

ge. Ook de rol van de jezuïeten in de anti-jansenistische oppositie wordt opnieuw beklem-

toond; de zweep die de jezuïet in zijn hand houdt, associeert hem bovendien met Dwang. 

 

2.45. Schoppen 9 

 

Op een stenen blok, met zijn rug tegen een zuil geleund, zit een geestelijke, met tonsuur; hij 

schrijft met een ganzenveer in een boek. Een kardinaal, met galero en bisschopsstaf, omklemt 

de zuil, samen met twee geestelijken. Op de zuil staat een beeld van een vrouwelijk figuur 

met speer; boven haar hoofd zweeft een stralende zonneschijf. Uit donderwolken aan de hemel 

verschijnt aan de ene kant van de zuil hagel of sneeuw, aan de andere kant bliksemschichten. 

In de achtergrond is een heuvelig landschap te zien. Het onderschrift luidt: ―Noielles houw u 

vast aan uw standvastig- / heid, / Gelyk Quenel gerust voor zyne waarheid / pleit.‖ 

 

De uitgave van Unigenitus stortte de Franse kerk in een diepe crisis,
243

 aangezien vele clerici 

weigerden de bul te aanvaarden. Eén van hen was de gallicaan Louis-Antoine de Noailles 

(1651-1729), kardinaal en aartsbisschop van Parijs. Hoewel hij tot de zgn. ‗tiers parti‘ behoor-

de
244

 en steeds ontkende een jansenist te zijn, begunstigde hij het jansenisme in de praktijk.
245

 

Met de bul zou nadrukkelijk op zijn vernedering gedoeld zijn: de veroordeelde stellingen van 

Quesnel waren nl. ontleend aan de edities van Le Nouveau Testament die door Noailles zelf 

waren nagekeken en gedeeltelijk herzien.
246

 Ondanks herhaaldelijke pauselijke aansporingen 

en dreigementen bleef hij jarenlang voet bij stuk houden; ondertussen ging in 1717-1720 een 

groot deel van de Parijse clerus in beroep tegen de bul
247

 en noemden zij zich ‗appellanten‘.
248

 

Op 13 maart 1720 zou Noailles zich eindelijk onderwerpen, zij het op een nogal ambigue wij-

ze, door een uitleg van de bul te ondertekenen. Zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van Uni-

genitus volgde in een publicatie uitgegeven op 11 oktober 1728, slechts enkele maanden vóór 

zijn dood.
249

 De boodschap van de speelkaart is duidelijk: net zoals Quesnel – de schrijvende 

geestelijke – standhoudt, moet ook Noailles – de kardinaal – in zijn oppositie tegen de bul vol-

harden. De zuil is effectief een attribuut van Standvastigheid, want, schrijft Ripa, ―als het ge-

                                                 
243

 E. Duffy, op. cit., p. 240 
244

 M. G. Spiertz, ―Anti-jansenisme en…‖, p. 235 
245

 Catholic Encyclopedia, in: <http://www.newadvent.org/cathen/>, geraadpleegd op 15/7/2008 
246

 M. G. Spiertz, ―Anti-jansenisme en…‖, p. 235-237 
247

 J. Israel, op. cit., p. 309 
248

 M. G. Spiertz, ―Anti-jansenisme en…‖, p. 237 
249

 Catholic Encyclopedia, in: <http://www.newadvent.org/cathen/>, geraadpleegd op 15/7/2008 



 

 

55 

meen spreeckwoordt seyt, Wie sich wel stut, valt selden.‖
250

 Het beeld bovenop de zuil is de 

personificatie van Standvastigheid en/of Waarheid, aangezien een stralende zon boven haar 

hoofd zweeft. De relevantie van de vreemde weersverschijnselen – vermoedelijk een manifes-

tatie van de macht van God – is niet meteen duidelijk. 

 

2.46. Schoppen 8  

 

Een geestelijke, met tonsuur, zit op de grond in een binnenvertrek. Aan zijn beide zijden zijn 

boeken opgestapeld tot verhogen, waarop beelden zijn geplaatst: aan zijn rechterzijde gaat het 

om een beeld van een vrouw met een uil in de hand, aan zijn linkerzijde een beeld van een 

vrouw met een dier, nauwelijks te zien in de schaduwen. In de achtergrond is een ledikant 

waarop een figuur ligt, omringd door andere figuren. Het onderschrift luidt: ―Hier sterft vorst 

Lodewyk; Quenel zit in / dien stand / Zyn eige, en ‘t valsse schrift, ter regt of / linker hand.‖ 

 

De interpretatie van de speelkaart is niet gemakkelijk. Wellicht wordt met de twee tegenover 

elkaar geplaatste boekenstapels gealludeerd op de jansenistische en anti-jansenistische pole-

miek—aan de ene kant bevinden zich vermoedelijk de werken van Quesnel (bekroond door 

het beeld van het allegorische personage met het dier dat niet met zekerheid te identificeren 

is), aan de andere kant de geschriften van zijn tegenstanders (bekroond door een beeld van de 

personificatie van Bijgeloof, met uiltje). Op de achtergrond is de dood van Louis XIV, in 

1715, afgebeeld; het spreekt voor zich dat Quesnel daar niet aanwezig was, en het is een raad-

sel waarom het onderschrift beweert dat hij zich in de stand van Louis zou hebben bevonden. 

 

2.47. Schoppen 7 

 

Tussen smalle boompjes staat een grafmonument. Het bestaat uit een vierkante basis, een vaas 

met gebeeldhouwde guirlande, en een zuil. Op de uiteinden van de vaas zijn beelden geplaatst: 

het eerste is een vrouw die mogelijk iets in de handen houdt, het tweede een vrouw met een 

zon op de borst, en het derde een gehelmd figuur met speer. Aan de zuil is een blad bevestigd 

waarop ―Quenel loon / der Waarheid‖ te lezen staat. Het onderschrift luidt: ―Zo pronkt de 

waarheid in een grafzark, na / de dood, / Gelyk Quenel hier rust, die nimmer rust / genoot.‖ 
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Quesnel stierf in 1719. Op de speelkaart wordt zijn fictieve grafmonument afgebeeld, dat en-

kele deugden met hem associeert: naar de Waarheid wordt verwezen door het opschrift op het 

monument, het beeld van de vrouw met zon, en het onderschrift van de kaart; op Standvas-

tigheid wordt waarschijnlijk gedoeld door de zuil en mogelijk door het beeld van de gehelmde 

vrouw met speer, die ook de personificatie van deugden zoals Overwinning of Kracht zou 

kunnen zijn. De identiteit van het beeld van de derde figuur is echter geheel onzeker. 

 

2.48. Schoppen 6  

 

In een vervallen gebouw, in het donker, zijn verschillende figuren in de weer en is een open 

sarcofaag op de grond geplaatst. Op de voorgrond vliegen twee uilen en twee vleermuizen in 

de buitenlucht; zij dragen een pauselijke tiara. Het onderschrift luidt: ―Clemens die ‘t helder 

ligt der waarheid / heeft geblust, / Krygt in een Moort spelonk een rustteloze / rust.‖ 

 

Met het serene grafmonument van Quesnel vormt deze moordscène van Clemens XI, gestor-

ven in 1721, een scherp contrast. De voorstelling is eveneens fictief—ze is eerder een vorm 

van wishful thinking dan een op historische feiten gebaseerde weergave. De ruïne en de figu-

ren die zich in het duister ophouden, bewerkstellen een grimmige sfeer; bovendien wordt de 

tiara gedragen door dieren van de nacht. Uil en vleermuis zijn ook symbolen van Bijgeloof.
251

 

 

2.49. Schoppen 5 

 

Een man met verschillende kronen op het hoofd staat op het punt met een lange stok twee 

vrouwen te slaan, die zich met een stralende zonneschijf onder talloze beschreven vellen ver-

schuilen. In de achtergrond is een plat landschap te zien met een watermassa. Het onderschrift 

luidt: ―Iesuietsse Staatzugt staat (sic) de Ontdekking, / dol van drift, / En Waarheid weg, die 

zig verbergen onder / ‘t Schrift.‖ 

 

Dat de jezuïeten kunnen rekenen op een consequent negatieve karakterisering door het kaart-

spel blijkt ook duidelijk uit deze kaart: de afgebeelde man wordt door het onderschrift geïden-

tificeerd als de personificatie van de Staatszucht van de jezuïeten, en zijn slachtoffers zijn de 

personificatie van Waarheid (met zonneschijf) en de vermoedelijk gerelateerde personificatie 

van Ontdekking. Zij gaan schuil achter geschriften die ongetwijfeld van jansenistische hand zijn. 
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2.50. Schoppen 4  

 

Twee groepen geestelijken, waaronder verscheidene bisschoppen met mijter, staan tegenover 

elkaar. De groep links heeft een vlaggenstok met vlag bij; de leden hebben inktpotjes en gan-

zenveren in de handen. De groep rechts wordt aangevoerd door een misnoegde paus, ge-

kroond met de pauselijke tiara, die in de rechterhand een zwaard houdt en met de linkerhand 

waarschijnlijk een blad met ―volmagt‖ aan de andere groep opdringt. Naast hem staat een bis-

schop die hen een boek en ganzenveer lijkt op te leggen; er hangen inktpotjes en ganzenveren 

aan een koord rond zijn lichaam. Het onderschrift luidt: ―Ink pot papier en pen moet duiken 

voor / het zwaard, / ‘t Geen ‘t koningklyk gezag van ‘s Paussen / staatzugt paard.‖ 

 

De betekenis van deze kaart is niet geheel duidelijk (zeker aangezien een figuur die op Ques-

nel lijkt zich in de groep bevindt die zich achter de paus schaart!), maar doelt waarschijnlijk 

op het jansenistische conflict dat de katholieke kerk verscheurde. De pennenstrijd tussen beide 

groepen wordt gesymboliseerd door de inktpotjes en veren, maar die staan machteloos tegen-

over het zwaard, dat samen met het blad met ―volmagt‖ en het geschrift dat de groep (vermoe-

delijk) wordt opgelegd, een allusie is op de pauselijke machtsaanspraken. De relevantie van de 

vlag staat open voor interpretatie; in elk geval heeft ze als symbool een beschermende kracht.
252

 

 

2.51. Schoppen 3  

 

In de schaduw van een gebouw zit een man op een troon; hij draagt een tulband en heeft een 

kromzwaard en één of ander object in de handen. Een groep geestelijken, waaronder een man 

met tonsuur en een bisschop met mijter en kromstaf, verlaat de scène en keert ons de rug toe. 

In de linkerhoek vliegt een gevleugelde vrouw vóór een dikke wolk; ze heeft een zonneschijf 

op de borst en wijst naar de hemel. Het onderschrift luidt: ―De onreed‘lykheid bezit den troon, 

de / Waarheid vlugt, / Haar volgt de Geest‘lykheid, voor snood / geweld bedugt.‖ 

 

Ook deze kaart verwijst hoogstwaarschijnlijk naar het jansenistische conflict in het algemeen. 

De getroonde man met tulband en scimitar is de personificatie van Onrechtvaardigheid, een 

ondeugd die op de Klaveren 3 met paus Clemens XI in verband werd gebracht. Zowel de per-

sonificatie van Waarheid, ditmaal gevleugeld, als een groep (vermoedelijk jansenistische) gees-

telijken, wellicht onder aanvoering van Quesnel zelf, proberen aan zijn bewind te ontkomen. 
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2.52. Schoppen 2  

 

In een bergachtig landschap, in het middelpunt van een doolhof van hagen, vertrappelt een 

wezen met het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een paard een liggende 

figuur met stralende zonneschijf boven het hoofd. Het onderschrift luidt: ―Het Menspaard van 

geweld treed, in ver- / warrings hof, / De zuiv‘re Waarheid, met zyn klaauwen, / in het stof.‖ 

 

De speelkaart lijkt een algemene – en vrij pessimistische – reflectie op de menselijke aard te 

zijn. Afgaand op het onderschrift, moet de doolhof hier gezien worden als een symbool van 

verwarring—immers, alle doolhoven ―share [a] common characteristic of complexity and dif-

ficulty of ingres and egress‖.
253

 De centaur, die de hulpeloze personificatie van Waarheid ver-

trappelt, belichaamt de lagere, deels dierlijke kant van de mens;
254

 hij symboliseert lust, met al 

het brute geweld dat de mensheid kan herleiden tot het niveau van beesten.
255

  

 

2.53. Schoppen Aas 

 

In een binnenvertrek staat een oudere, gevleugelde man met baard. Hij heeft een zeis in de 

handen en een gevleugelde zandloper op het hoofd, waarboven een zonneschijf straalt. Naast 

hem staat een zuil, gevormd door opeengestapelde christelijke devotieobjecten, waaronder 

kandelaars, misgewaden, kelken, klokken en rozenkransen. In de achtergrond is een schrijn te 

zien met een kruisbeeld en een kandelaar met een brandende kaars. Het opschrift luidt: ―De 

Tyd zal in het end ‘t Altaar, en Mis- / gewaad / Geheel verdelgen, in der Antichristen staat‖. 

 

Zowel het element van de tijd als de vermelding van de Antichrist verwijzen naar het einde 

der tijden—de speelkaart lijkt dus een aan het vanitasmotief verwante functie te vervullen. Ze 

lijkt ook te alluderen op de sobere en verinnerlijkte benadering van vroomheid van de janse-

nisten, die veruiterlijkte devotie- en aanbiddingsvormen met een kritisch oog bekeken.
256

 De 

oudere man is uiteraard Vadertje Tijd. ―Hy is gevleugelt,‖ schrijft Ripa, ―nae ‘t spreeckwoord, 

de tijd vlieght onwederroeplijck‖;
257

 ook de gevleugelde zandloper symboliseert het vlieden 

van de tijd. De zeis is ontleend aan de goden Saturnus en Cronus; ze maakt een einde aan het 
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leven en is daarom ook een attribuut van de Dood.
258

 Dat de zon van de Waarheid eveneens 

aanwezig is, herinnert er beslist aan dat de waarheid uiteindelijk steeds aan het licht komt. 

 

3. Besluit 

 

De Nieuwe Constitutie Kaart is een sterk staaltje jansenistische propaganda. Een basisdefinitie 

van propaganda kan als volgt geparafraseerd worden: het is de doelbewuste actie van een or-

ganisatie (of individu) om steun te verwerven of aanhangers te winnen voor principes die zij 

(of hij) voorstaat; men spreekt alleen van propaganda wanneer men in het gepropageerde een 

ideëel element kan waarderen. Het belang van een voor de boodschap ontvankelijk publiek kan 

niet voldoende worden benadrukt; de doelgroep bepaalt in hoge mate de wijze waarop de 

boodschap wordt gepresenteerd. Horst onderscheidt verschillende, overlappende propaganda-

technieken die ook bij de Nieuwe Constitutie Kaart te onderscheiden zijn:
259

 

 

- Door dezelfde boodschappen eindeloos te herhalen, krijgen deze het karakter van waar-

heid. In het kaartspel wordt uiteraard op de eerste plaats consequent gehamerd op de 

verderfelijkheid en niets onziende heerszuchtigheid van het pausdom; op de tweede 

plaats wordt de vroomheid en scherpheid van geest herhaaldelijk beklemtoond van re-

ligieuze hervormers zoals Valdo, Luther, Calvijn en Quesnel. 

 

- A.d.h.v. satire – het voorstellen van personen en toestanden als bespottelijk – wordt de 

(geloof)waardigheid van de tegenpartij ontnomen. Titelkaart 2 is er wellicht het duide-

lijkste voorbeeld van dat in het kaartspel te vinden is: de gekheid en lachwekkendheid 

van de nar en toneelfiguur worden vergeleken met de pausen en hun bullen. Nauw ge-

lieerd is de techniek van het zwartmaken. Tegenover beiden staat verheerlijking, het 

voorstellen van personen en toestanden als groots en lovenswaardig; ze kenmerkt de 

typering van Valdo, Luther, Calvijn, de Beeldenstorm en Quesnel. 

 

- Geruchten en (halve) onwaarheden worden verspreid. In het kaartspel worden niet al-

leen allegorieën en historische feiten voorgesteld, maar maakt men ook van ongesub-

stantieerde verhalen gebruik om aanspraken kracht bij te zetten (bijv. de Harten 3). 
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- Dat gegevens worden gestereotypeerd en gesimplificeerd, tot een eenvoudige confron-

tatie tussen goed en slecht, vriend en vijand worden gereduceerd,
260

 is dus vanzelfspre-

kend; de werkelijke situatie wordt zo volkomen vertekend en van elke nuance ontdaan. 

 

Wat de onderwerpskeuze en voorstellingswijze van de speelkaarten betreft, is een eerste op-

vallend kenmerk van de Nieuwe Constitutie Kaart de grote kennis van de pauselijke geschie-

denis en het behendig aanwenden ervan om de eigen claims te staven; de contemporaine, woe-

lige episode rond de bul Unigenitus wordt ingekaderd door het voorval te verbinden met his-

torische precedenten van pauselijke gewetensloosheid en onderdrukking. Het is evenwel on-

waarschijnlijk dat tijdgenoten in staat waren alle voorgestelde figuren en gebeurtenissen thuis 

te brengen, zeker daar het onderschrift de afbeelding dikwijls slechts vaag toelicht. Een twee-

de kenmerk, dat ook geldt voor de Vroegmoderne prentkunst in het algemeen, is het feit dat 

het kaartspel getuigt van een grote interesse in eigentijdse, internationale ontwikkelingen en 

van een snel inpikken op recente gebeurtenissen. Een derde kenmerk is het diep ingewortelde 

hanteren van personificaties, allegorieën en symbolen. Het merendeel van de kaarten maakt er 

gebruik van, en sommigen, zoals de Schoppen 2, zijn zelfs puur allegorisch. Het motief dat 

het meest voorkomt, is de zonneschijf van Waarheid, die maar liefst op ¼ van de kaarten 

verschijnt; het uiltje van Bijgeloof volgt op de tweede plaats. Een vierde, echt raadselachtig 

kenmerk is de ver doorgetrokken associatie van jansenisme en protestantisme: verrassend ge-

noeg wordt Quesnel opgeworpen als charismatisch figuur in de lijn van Valdo, Luther en Cal-

vijn, en wordt ook de Beeldenstorm als een positieve ontwikkeling omarmd. Zoals reeds aan-

gegeven, waren er inderdaad ontegensprekelijke parallellen tussen jansenisten en protestanten, 

maar waren geen van beiden voorstanders van een al te zichtbare verstandhouding, en bleven 

de confessies van elkaar gescheiden—en toch lijkt de Nieuwe Constitutie Kaart net dergelijke 

samenhorigheid te insinueren. Ook Van Rijn en Van Ommeren merken op dat het ―opmerke-

lijk [is] dat er eenige (sic) afbeeldingen bij zijn, welke Luther en Calvijn meer eer geven dan 

men van [het standpunt van de O. R. Katholieken] verwachten mag‖.
261

 Vermoedelijk moet 

dit gezien worden als een aansporen van de geïntendeerde lezer tot oecumenische eenheid en 

een poging tot aansluiting bij de bredere, gereformeerde Noord-Nederlandse bevolking. Met 

uitzondering van de Beeldenstorm ontbreken er nochtans verwijzingen naar de specifieke situ-

atie in de Republiek: een vijfde kenmerk. Het is vooral verwonderlijk dat van de apostolisch 
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vicarissen of het dreigende schisma met de rooms-katholieke kerk geen spoor te bekennen 

valt. Op de toestand in Frankrijk, daarentegen, wordt meermaals gewezen, niet alleen door het 

vooropstellen van Quesnel (Klaveren 4, 3, 2 en Aas, Schoppen Heer, 9, 8 en 7), maar ook door 

de vermeldingen van de Franse kroon (Klaveren 4), Parijs (Schoppen 10), Noailles (Schoppen 

9) en Louis XIV (Schoppen 8). Het lijkt dus niet onaannemelijk dat de oorsprong van het 

kaartspel in de eerste plaats te zoeken is bij de uitgeweken Franse jansenisten die zich rond 

Quesnel schaarden. Een zesde en laatste kenmerk is de afwezigheid van concrete allusies op 

de geschiedenis van het jansenistische conflict vóór Unigenitus en van de term ‗jansenisme‘ 

zelf. Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk. ―Jansenists,‖ schrijft Van Kley, ―never tired of 

maintaining that ‗Jansenism‘ was an ‗imaginary‘ heresy invented by the Jesuits in order to dis-

credit all who would not bow the knee to them within the Catholic Church.‖
262

 

 

Tenslotte kan nog op de datering van het kaartspel worden ingegaan. Door Hoffmann wordt 

de datum van uitgave geschat rond 1715,
263

 door Hargrave en Mann rond 1719,
264

 door d‘Alle-

magne rond 1720
265

 en door Van Rijn en Van Ommeren rond 1724.
266

 In elk geval wordt een 

terminus post quem geboden door de dood van Quesnel (2 december 1719) op de Schoppen 7; 

indien de Schoppen 6 meer dan alleen een wensgedachte is en gebaseerd is op het effectieve 

overlijden van Clemens XI (19 maart 1721), kan die terminus nog worden bijgesteld. De 

Schoppen 9 biedt een terminus ante quem: op 13 maart 1720 onderwierp Noailles zich immers 

op ambigue wijze aan de pauselijke wil en op 11 oktober 1728 volgde zijn onvoorwaardelijke 

aanvaarding van de bul Unigenitus, slechts enkele maanden vóór zijn dood op 4 mei 1729.
267

 

Afgaand op een louter inhoudelijke analyse van de Nieuwe Constitutie Kaart, staat dus met 

zekerheid vast dat het werd uitgegeven in het brede interval tussen 1719 en 1728. 
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VII. SLOTBESCHOUWING 

 

Na hun introductie in West-Europa, in het einde van de 14
de

 eeuw, verspreidden speelkaarten 

zich massaal onder alle lagen van de bevolking. Mede door die ontwikkeling ontstonden naast 

standaard kaartspelen ook niet-standaard kaartspelen; van deze trend, die zijn volle aanvang 

nam in de 17
de

 eeuw, is de Nieuwe Constitutie Kaart een uitloper. Door haar religieuze her-

komst is ze ook gelieerd aan het fenomeen van de moralisering van het spel en de godsdien-

stige kaartspelen. Ondertussen werden speelkaarten – en kansspelen in het algemeen – door 

bijna alle autoriteitsfiguren veroordeeld; vooral in het moraaltheologische discours kenden ze 

tegenstand (hoewel buiten én binnen een confessie een scala aan opvattingen te vinden was).
268

 

 

Tezelfdertijd, vanaf de 17
de

 eeuw, bracht de religieuze controverse rond het jansenisme West-

Europa – en dan vooral Frankrijk en de Republiek – in beroering. Het pausdom veroordeelde 

de jansenisten in een reeks bullen die haar hoogtepunt vond in Unigenitus (1713), uitgevaar-

digd door Clemens XI tegen de toenmalige hoofdfiguur in het internationale jansenisme, Pas-

quier Quesnel. De bul stoot op hevig protest en wakkerde in de jaren die daarop volgden een 

brede, binnenkerkelijke oppositie aan; het is in die context dat de Nieuwe Constitutie Kaart 

werd vervaardigd en dienst deed als wapen van de pro-jansenistische propaganda. Op de eer-

ste plaats zijn deze hoogst allegorische speelkaarten gericht tegen de instelling van het paus-

dom en tegen de jezuïeten; de afkeer jegens hen wordt gestaafd a.d.h.v. historische en con-

temporaine argumenten. Op de tweede plaats verheerlijken de speelkaarten religieuze hervor-

mers zoals Quesnel en – verrassend genoeg – Pierre Valdo, Maarten Luther en Johannes Calvijn. 

 

Achter de façade van de Nieuwe Constitutie Kaart gaat dus een grillige geschiedenis schuil, 

waarvan deze scriptie een tipje van de sluier heeft gelicht: ze is een uitkomst van de eeuwen-

lange evolutie van een populair spel van oosterse origine, en een communicatie-instrument en 

kritisch wapen in de culminatie van één van de grootste religieuze conflicten in het West-Eu-

ropese christendom sinds de Reformatie. Hoewel vele vragen over de Nieuwe Constitutie 

Kaart onbeantwoord blijven – hoe kan het ook anders? –, heeft een analyse op basis van close 

reading en thick description een glimp geboden van het vreemde betekenissysteem dat in de 

18
de

 eeuw aan de basis lag van het kaartspel. Ze dwingt ons onze vooroordelen over speelkaar-

ten en afbeeldingen opzij te schuiven en draagt de belofte in zich van lonend onderzoek. 
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IX. Appendix 

 

De afbeeldingen op de volgende zes bladzijden zijn scans van het exemplaar van de Nieuwe 

Constitutie Kaart in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam (inventarisnr. 07493). 

 

 

 

 

 

 


