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Samenvatting A Violent Imagination 

In dit proefschrift wordt onderzocht waarom geweld een prominent thema was in de vele 

boekillustraties en prenten die werden geproduceerd in Republiek der Nederlanden tussen 

1650-1700. Waar kon men dergelijke afbeeldingen vinden, welke rol speelde geweld in de 

Nederlandse beeldcultuur, en waren deze beelden nu uniek voor de culturele productie van 

de laat zeventiende-eeuwse Republiek? Veel onderzoek heeft zich tot nu toe gericht op 

iconische en politiek beladen geweldsbeelden, zoals het lynchen van de gebroeders De Witt, 

en de gruwelbeelden van de Franse invasie van 1672. Dit proefschrift stelt zich daarom ten 

doel om juist te kijken naar gedrukte beelden die juist op een zekere afstand stonden van de 

zeventiende-eeuwse Nederlander. Dit kan worden gevat in een afstand in tijd, zoals bij de 

vele geïllustreerde geschiedwerken die werden gedrukt, of juist een afstand in ruimte, 

bijvoorbeeld bij de productie van beelden over oorlogen in verafgelegen oorden.  

Dit proefschrift is opgebouwd uit drie casussen die elk een andere vorm van afstand 

behandelen. De eerste casus betreft een afstand in tijd, en heeft als onderwerp de nieuwe en 

rijk geïllustreerde boeken over de Tachtigjarige Oorlog die vanaf 1670 worden geproduceerd. 

De tweede casus gaat over een afstand tussen de praktijk en prentkunst, en behandelt de 

vraag waarom de executie een prominent thema in de prentenkunst wordt terwijl in het 

grootste deel van de Republiek de doodstraf op zijn retour is. De derde en laatste casus 

betreft een ruimtelijke afstand, en heeft als onderwerp het grote aantal nieuwsprenten over 

de Grote Turkse Oorlog (1683-1699) die door de succesvolle kunstenaar Romeyn de Hooghe 

werden geproduceerd. 

Aan de hand van deze drie casussen wordt beschreven hoe geweld in de loop van de 

zeventiende eeuw een op zichzelf staand thema werd, en wordt aangetoond hoe de meest 

bloederige afbeeldingen toch vooral waren te vinden in de dure koffietafelboeken die werden 

geproduceerd voor vermogende en belezen consumenten. Bovenal toont dit proefschrift hoe 

een groot deel van het gewelddadige beeldmateriaal dat tussen 1650 en 1700 in de Republiek 

werd geproduceerd niet de neerslag was van geweld dat Nederlanders in deze periode zelf 

hadden kunnen zien of ervaren. Juist het geweld dat niet of maar zelden in de Republiek te 

aanschouwen was vormde de basis voor de inventieve geweldsverbeelding die zo kenmerkend 

was voor gedrukte afbeeldingen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. 

 


