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‘Gedruct toe Campen’. Over de prenten, 

uitgegeven door Peter Warnerssen

door Trudi Brink

In 2019 organiseert het Frans Walkate Archief enkele activiteiten die zich 
richten op prentkunst en grafiek. Ook een expositie met werk dat door 
kunstenaars in het Grafisch Atelier vervaardigd is, maakt hier deel van 
uit. De stad Kampen heeft met betrekking tot het drukken van prenten 
en boeken een rijke historie die teruggaat tot in de 16de eeuw.1 Hierover 
is eerder gepubliceerd, ook in de Kamper Almanak.2 De losse prenten die 
zijn gedrukt en uitgegeven door Peter Warnerssen (circa 1520? - voor 1583), 
thans behorende tot de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, 
hebben daarbij echter nooit de volle aandacht gekregen (zie bijlage).3 Dit 
artikel brengt deze houtsneden onder de aandacht.4 In combinatie met 
het levensverhaal van de drukker geven zij namelijk een aardig beeld van 
het leven in de 16de eeuw.5

Kampen in de 16de eeuw
Gedurende de 13de en 14de eeuw groeide Kampen uit tot een belangrijke 
stad in de Noordelijke Nederlanden.6 De stad dankte die positie aan haar 
gunstige ligging. Aan de ene kant lag de stad aan de zee, waardoor Holland 
en Noord-Europa goed bereikbaar waren, aan de andere zijde bood de IJssel 
een goede verbinding met het Duitse achterland. Kampen werd groot door 
de handel, echter meer door het transport van goederen en door overslag, 
dan door de directe handel zelf. Een grote haven en rijen pakhuizen ontbra-
ken dan ook in het stadsbeeld. In 1441 werd Kampen lid van de Hanze, een 
belangrijk handelsverbond tussen Nederlandse, Duitse en Scandinavische 
steden. De periode 1325-1475 wordt gezien als de periode van grootste bloei. 
In deze tijd groeide de bevolking naar een inwonersaantal van 6.000. Hier-
door werden diverse stadsuitbreidingen noodzakelijk.
In de 16de eeuw keerde het economische tij voor de stad. Militaire operaties 
en belegeringen eisten hun tol.7 Daarbij verzandde de monding van de IJssel, 
waardoor de zwaarder wordende schepen Kampen niet goed meer konden 
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bereiken. Bovendien verschoof het centrum van de handel in de Noordelijke 
Nederlanden in de loop van de 15de en 16de eeuw naar het westen. Soms 
was er sprake van een tijdelijke economische opleving zoals na 1543, toen 
Gelre onder het gezag van Karel V kwam. De indrukwekkende vernieuwing 
van de door brand verwoeste schepenzaal getuigt hiervan. 
Overijssel werd in 1528 officieel onderdeel van het Duitse rijk onder Karel V. 
Binnen dit rijk bezat de provincie een behoorlijke mate van zelfstandigheid. 
Af en toe werden er van hogerhand pogingen ondernomen om de gebieden 
centraler aan te sturen. Dit leidde bij verschillende steden tot problemen.8 

Soms kon met succes actie worden ondernomen. Zo beriepen Kampen, De-
venter en Zwolle zich, in een conflict over de muntslag in 1553, met goed ge-
volg op oude privileges.9 In godsdienstig opzicht bleef het tot 1572 redelijk 
rustig in de stad. Andersdenkenden werden getolereerd en geaccepteerd. 
Onder de bevolking van Kampen bevonden zich wederdopers uit Emden, 
humanisten en mensen die uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren. 
In 1581, een jaar nadat er in Kampen een beeldenstorm had plaatsgevonden, 
werd het rooms-katholieke geloof er officieel verboden.10

De stad volgde een gematigde koers waar het de censuur van drukwerk be-
trof. Toen in 1524 het stadsbestuur de eerste maatregelen ten behoeve van 
boekencensuur afkondigde, roerde de bevolking zich: groepen geestelijken 
en geletterde leken, onder wie kapitaalkrachtige kooplieden, leden van het 
schippersgilde en gewone burgers, voerden oppositie.11 Toch kwam het, op 
3 december 1525, tot een officieel verbod op het bezit van Lutherse boeken 
en werken die door Rome verboden waren. Dergelijke geschriften moch-
ten ook niet in de stad gedrukt worden, tenzij schepenen en raad daarvoor 
toestemming hadden gegeven.12 Dat de uitvoering van dit beleid te wensen 
overliet, blijkt wel uit het feit dat Philips II, in 1559, aan stadhouder Arem-
berg schreef dat hij streng moest toezien op de zaak van de verboden boe-
ken. Toch wist Johan Wyllemsz, een collega-drukker van Warnerssen, tussen 
1566 en 1568 zijn straf te ontlopen nadat hij Der Goesen handelingen, een werk 
met drie geuzenliederen op de markt had gebracht.13 Vanwege de hete adem 
van Aremberg in de nek, moest het stadsbestuur hem wel vervolgen. Toch 
gebeurde dit maar halfslachtig: met succes werd het proces keer op keer ver-
traagd en uiteindelijk kwam het niet tot een veroordeling. Johan Wyllemsz 
werd zelfs, op 1 december 1567 door de schepenen en raad als gildemeester 
van het St. Lucasgilde beëdigd. 
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Peter Warnerssen
De drukkerij van Peter Warnerssen was gevestigd in de Broederstraat, tegen-
over het koor van de kloosterkerk van het Minderbroedersklooster. Momen-
teel is op dit adres, Broederstraat 23, restaurant De Bottermarck gevestigd. 
De straat had een uitstekende ligging voor drukkers, aangezien deze de ver-
binding vormde tussen het Raadhuis en het grote Minderbroedersklooster. 
Aan de drukkerij was een winkel verbonden, waar boeken en papier werden 
verkocht.14 Het pand, dat Den Witten Valck werd genoemd, had de vorm van 
een naar boven geklapte letter ‘L’, waardoor de zaak tevens een uitgang aan 
de Nieuwstraat bezat. Het ingesloten hoekhuis naast de drukkerij heette Het 
Paradijs. De gevelsteen die nu nog op dat pand aanwezig is, verwijst naar de 
Bijbelse voorstelling.
Peter Warnerssen was een zoon van Katerina en Warner Robertsz, een suc-
cesvol lakenhandelaar. Behalve een zoon had dit echtpaar twee dochters. 
Peter Warnerssen had met zijn vrouw Femme ook twee dochters, Grethe en 
Geertruidt, en één zoon, Berendt.15 De laatste huwde Peterken van Wirin-
gen, zeer waarschijnlijk een telg uit een andere Kamper drukkersfamilie.16 

Zoonlief Berendt en zijn vrouw Peterken hadden twee zonen: Willem, die 
ook drukker werd, en Thomas, die als landmeter en bouwmeester werkte 
in Kampen, Zwolle, Sneek, Nijmegen en Leeuwarden. Zijn bekendste project 
in Kampen bestond uit de verbouwing van enkele stadspoorten. Onder zijn 
leiding kregen de Broederpoort en Cellebroederspoort hun huidige vorm. 
De kleinzonen van Peter Warnerssen stierven kinderloos. Femme maakte, 
‘kranck na den lychaem’, op 23 oktober 1571 haar testament.17 Op dat mo-
ment was dochter Geertruidt al overleden. De precieze datum van het over-
lijden van Peter Warnerssen is niet bekend, maar uit archiefstukken blijkt 
dat hij vóór juni 1583 in Duitsland gestorven is.18 Daar was Peter voor de 
tweede maal gehuwd; in Emmerik liet hij een vrouw met drie jonge kinde-
ren achter.
Peter Warnerssen komt vier keer voor op de lijst van gildemeesters van het 
St. Lucasgilde: in 1540, 1545, 1553 en 1560. Hieruit kan geconcludeerd wor-
den dat hij een gerespecteerd drukker was. Naast drukker was Warnerssen 
ook notaris voor de stad.

Boeken en geschriften
Uit de drukkerij van Warnerssen zijn, behalve de dertien prenten, veertig 
boekjes bewaard gebleven: goed verkoopbare, stichtelijke lectuur, gedeeltes 
uit de Bijbel (bijvoorbeeld delen uit het Nieuwe Testament in het Latijn of 
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Duits), Erasmus-uitgaven, medische werken, almanakken, kronieken, leer-
boeken, spreekwoordenboeken en een reisverslag.19 De Jerusalemsche Reyse 
(circa 1564) is een verslag van een pelgrimsreis, geschreven door de Kamper 
geestelijke Geert Kuynretorff. Het laatste geschrift dat onder de naam van 
de drukker in Kampen verscheen, is een Almanak voor het jaar 1567.20 Peter 
Warnerssen had de stad toen al verlaten. De boekjes kennen verschillende 
drukkersmerken, nogal variërend in formaat. De meest bekende merken 
zijn die waarop een hand met valk, een kap over de kop, wordt weergegeven 
(afbeelding 1). Dit merk verwijst naar de naam van de drukkerij: Den Witten 
Valck.
Peter Warnerssen drukte in 1565, onder vermelding van zijn naam en adres, 
het omstreden werk D’Anderde Vormaninge.21 Dit was een geschrift van Hen-
drik Niclaes, aanhanger van een doperse stroming en schrijver van onder 
andere Huis der liefde.22 Niclaes had, na zijn verbanning uit Emden, zijn toe-
vlucht tot Kampen gezocht. Warnerssen was de eerste drukker die openlijk 
werk van Niclaes drukte en uitgaf.23 Hij raakte hiermee overigens niet in de 

Afbeelding 1: Drukkersmerk 
met de valk en de initialen 
van Peter Warnerssen in: 
De Jerusalemsche Reyse 
(omstreeks 1564) door 
Geert Kuynretorff. Stads
archief Kampen, nr. A00194 
in de bibliotheekcollectie. 
Foto: Theo van Mierlo.
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problemen. Begrijpelijk, want rond 1565 werd er in Kampen op grote schaal 
verboden lectuur, met kritiek op de kerk en de geestelijkheid verspreid.24 
In 1566 vervaardigde Peter Warnerssen een nadruk van het boekje Van den 
drij Pausen, Verclaringhe van die menichvuldighe loose practijcken ende listen so van 
d’Inquisitio.25 In dit werk werden wijlen keizer Karel V, de koning van Spanje 
en andere vorsten en heren, onder wie de zwager van stadhouder Aremberg, 
bespot. Ook werd de Inquisitie gehekeld. Met het drukken van dit werk, 
waarvoor geen toestemming aan de schepenen en raad was gevraagd, kwam 
hij in de problemen; hierover later meer.

De houtsneden
Peter Warnerssen drukte niet alleen stichtelijke boekjes, maar ook prenten 
met een moraliserende inhoud. Een prent is een voorstelling die met behulp 
van een grafische techniek gedrukt is. Hierdoor kan een oplage van eenzelfde 
afbeelding worden geproduceerd. De dertien prenten die door Warnerssen 

Afbeelding 2: Monogrammist AI en Peter Warnerssen. Het laatste avondmaal. 1552. Foto: Rijksmuseum Amsterdam.
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werden uitgegeven, zijn houtsneden. Een tekening of een bestaande prent 
vormt doorgaans het uitgangspunt voor een houtsnede. Deze wordt overge-
bracht op een blok hout en vervolgens uitgesneden. De houtsnedetechniek 
is een zogenaamde hoogdruktechniek. Dat wil zeggen dat het hoge gedeelte 
van het hout, dus het materiaal dat niet werd weggesneden, wordt ingerold 
met inkt en afgedrukt. Voor het drukken is een drukpers nodig, waarmee 
je de druk van het houtblok op het papier kunt regelen. Het resultaat is een 
prent die het spiegelbeeld is van de oorspronkelijke tekening op het hout. Ook 
het drukken van een tekst, met aaneengeregen spiegelbeeldige lettervormen, 

Afbeelding 3: Mono
grammist AI en Peter 
Warnerssen. De rijke man 
en de dood. 1553. Foto: 
Rijksmuseum Amsterdam.
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is een vorm van hoogdruk. We noemen dit boekdruk. De prenten van Peter 
Warnerssen zijn een combinatie van woord en beeld. De teksten, in boekdruk, 
vormen een geheel met de afbeelding, de afdruk van een houtsnede.
Bij de vervaardiging van een prent waren meerdere personen betrokken. 
Allereerst was daar de ontwerper, die de voorstelling tekende. De graveur 
sneed de voorstelling vervolgens uit in het materiaal, in het geval van de 
Kamper prenten was dit hout. De derde persoon die er aan te pas kwam, was 
de drukker. Deze was tegelijk de uitgever van de prent. Soms bevond zich, 
zoals bij Peter Warnerssen, een winkel bij de drukkerij, zodat het drukwerk 

Afbeelding 4: Peter 
Warnerssen. Het levensrad. 
1558. Foto: Rijksmuseum 
Amsterdam.
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direct kon worden verkocht. De namen van de drie, bij de vervaardiging van 
een prent betrokken personen vinden we vaak in de prent terug: ‘inv’ (inven-
tor) verwijst dan naar de ontwerper, ‘fe’ (fecit) of ‘sc’ (sculpsit) naar diegene 
die het snijwerk verrichtte en ‘exc’ (excudit) naar de drukker/uitgever. Bij 
prenten met inscripties was er ook nog de schrijver of dichter die de tekst 
opstelde. Ten slotte was er soms dan nog iemand die de voorstelling, na het 
drukken, van kleur voorzag.
Op de meeste prenten die in de werkplaats van Peter Warnerssen gedrukt 
werden, staat alleen de drukker/uitgever vermeld. We zien dan, onderaan: 

Afbeelding 5: Peter 
Warnerssen. De dood en 
het minnepaar. 1540
1567. Foto: Rijksmuseum 
Amsterdam.
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‘Gedruct (soms: “Gheprent”) toe Campen in die Broederstrate, By my Peter 
Warnersen’. Bij zes prenten is het adres gepreciseerd: ‘(woenende) inden 
Witten Valck’. De prent met de voorstelling Het laatste avondmaal bevat, in 
taal aansluitend bij de passages uit de Bijbel, een signatuur in het Latijn: 
‘Campis excussit Petrus Warneri’ (afbeelding 2). Deze prent is bovendien, 
rechtsonder op een bank, voorzien van de datering 1552 plus het monogram 
van de vermoedelijke ontwerper of snijder: ‘AI’. Een monogram bestaat 
doorgaans uit de initialen van een persoon, die op een bepaalde, herkenbare 
manier ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. In de houtsnede De rijke man 
en de dood (afbeelding 3) is het monogram ‘AI’ ook zichtbaar, namelijk op de 
zegelring van de man. De datering 1553 zien we hier op de klok. Naast de 
genoemde prenten is er nog eentje gedateerd, namelijk 1558: Het levensrad 
(afbeelding 4). De overige prenten van Warnerssen bevatten geen datering, 
noch een monogram van de snijder of ontwerper.
In literatuur wordt aangenomen dat ‘AI’ verwijst naar de Kamper schilder 
Albert Jacobsz. Maler (1522-1573).26 Het monogram van deze kunstenaar ko-
men we ook tegen op een altaarstuk ter nagedachtenis aan Johan Evertsz en 
zijn ouders, dat zich in het Stedelijk Museum Kampen bevindt.27 De signa-
tuur bevindt zich hier op het zwaard van Paulus, afgebeeld op de binnen-
kant van de linkervleugel. Dit betekent dat Warnerssen bij de vervaardiging 
van tenminste twee prenten samenwerkte met een stadgenoot. Aangezien 
de prent Het levensrad veel overeenkomsten vertoont met De rijke man en de 
dood, wordt aangenomen dat Albert Maler ook bij de totstandkoming van 
deze houtsnede betrokken was. Vermoedelijk vervaardigde de schilder even-
eens enkele houtsneden als boekillustratie voor Warnerssen. Of Maler de 
voorstellingen alleen sneed of deze ook ontwierp, weten we niet. Alleen voor 
wat betreft de houtsnede Het laatste avondmaal lijkt het waarschijnlijk dat 
Maler deze inderdaad ontwierp. Qua compositie en stijl vertoont de voor-
stelling namelijk veel overeenkomsten met een gelijknamig schilderij, ook 
uit 1552, toegeschreven aan zijn vader Jacob Maler.28 Verder valt over de oor-
sprong van de overige houtsneden op te merken dat, vooruitlopend op de 
tekst van het vervolg van dit artikel (Duitse invloed), het niet waarschijnlijk 
lijkt dat Peter Warnerssen zelf veel prenten heeft ontworpen.
Drie van de prenten van Warnerssen zijn ongeveer tweemaal zo groot als de 
overige exemplaren. Het gaat hier om Het levensrad, De rijke man en de dood en 
De dood en het minnepaar (afbeelding 5). Wanneer je goed kijkt, zie je dwars 
over het midden van deze houtsneden een naad. Deze wordt veroorzaakt 
doordat de prenten niet met één, maar met twee houtblokken zijn gedrukt, 
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op twee vellen papier die naderhand zorgvuldig aan elkaar werden gelijmd. 
Deze prenten zijn te plaatsen in de traditie van de zogenaamde ‘breedbla-
dige’ houtsneden.29 Dit zijn grote prenten met populaire onderwerpen, 
waarin woord en beeld een geheel vormen. Deze houtsneden, vaak met een 
moraliserend karakter, waren bestemd voor een breed publiek. Ten behoeve 
van de leesbaarheid waren de teksten doorgaans in de volkstaal opgesteld. 
Ze werden vermoedelijk aan de muur gehangen, rechtstreeks of bevestigd 
op een doek of paneel.

De toepassing van kleur
Op de prent Het laatste avondmaal na, zijn alle prenten ingekleurd. Kleur 
werd vanaf 1490 in zowel religieuze als profane prenten toegepast.30 Door 
middel van verf werd de weergave van het licht versterkt en kregen figu-
ren en objecten meer plasticiteit. Hierdoor steeg het realiteitsgehalte van 
de voorstelling. In de prenten van Warnerssen is te zien dat de kleuren 
meer nuance krijgen in combinatie met de gedrukte, zwarte lijntjes van 
de arceringen: recht, licht gebogen, naast elkaar of kruisgewijs geplaatst. 
De licht-donkerverschillen die zo ontstaan vergroten de ruimtelijkheid van 
bijvoorbeeld de mens- en dierfiguren. Qua nuancering in kleur en detail 
springen de prenten Het levensrad en De rijke man en de dood eruit. Sommige 
van de kleinere prenten, zoals Het rad van fortuin en De zondige mens, zijn dui-
delijk eenvoudiger van opbouw en vlakker van karakter (afbeelding 6 en 7).
Het kleurenpalet is bij alle prenten ongeveer gelijk: groen, oranje, purper, 
beige en grijs.31 Deze combinatie van kleuren is te plaatsen in de vroege 
16de eeuw. De gewoonte om het wit van het papier te gebruiken om het 
licht mee weer te geven, stamt ook uit deze tijd.32 Bij Warnerssen zien we 
dit laatste mooi toegepast in De dood en het minnepaar en Het levensrad. In de 
16de eeuw werden vooral de populairdere prenten, bestemd voor een groot 
publiek, in kleur uitgevoerd: breedbladige houtsneden, souvenirprentjes 
voor pelgrims, devotieprenten en decoratieve prenten voor aan de muur. 
Waarschijnlijk steeg de decoratieve waarde van deze prenten door de toe-
passing van kleur. Ook leken de prenten zo iets meer op echte kunstwerken 
waardoor hun status enigszins werd verhoogd.33 Ten slotte trekt een mora-
listische prent in kleur meer aandacht, waardoor de boodschap beter tot 
zijn recht komt. Het past dus in de traditie dat de moralistische (en in drie 
gevallen breedbladige) prenten van Warnerssen in kleur werden uitgevoerd.
Prenten konden worden ingekleurd met sjablonen of uit de losse hand. Voor 
de houtsneden van Peter Warnerssen zijn sjablonen gebruikt. Het inkleuren 
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met behulp van sjablonen was goedkoper, omdat hiervoor minder professi-
onele mensen ingezet hoefden te worden. Zij moesten snel werken om een 
bepaalde productie te halen. Een zekere slordigheid is dan ook vaak te zien: 
de scheidingslijnen tussen de kleurvlakken zijn niet altijd even scherp en 
soms zijn er ‘randjes’ zichtbaar als gevolg van het niet precies plaatsen van 
de sjablonen op de onderliggende voorstelling in zwarte lijnen. Zo zien we 
in Het levensrad, rechtsonder in de prent de groene kleur van het gras doorlo-
pen over de stenen en de hangende rozenkrans. En bij De rijke man en de dood 
is een wit randje zichtbaar in de ronde boog van het raam rechts, net als in 
Het levensrad links naast de pijl die de Dood vasthoudt. Men gebruikte verf op 

Afbeelding 6: Peter 
Warnerssen. Het rad van 
fortuin. 15501560. Foto: 
Rijksmuseum Amsterdam.
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waterbasis. Voor de toepassing met sjablonen werd de verf dikker gemaakt, 
zodat deze iets minder snel onder het sjabloon door kon lopen.

De iconografie van de prenten
De houtsneden die gedrukt werden bij Peter Warnerssen zijn inhoudelijk 
als volgt te typeren. Tot de religieuze prenten, die rechtstreeks een passage 
uit de Bijbel afbeelden, kunnen we rekenen: Het laatste avondmaal en De Goede 
Herder aan het kruis. De prent Maning tot geduld in lijden is te beschouwen als 
een moralistische prent met een religieuze invalshoek. Deze gaat over het 
volharden in het geloof, te midden van kwade verleidingen. Prenten die als 

Afbeelding 7: Peter 
Warnerssen. De zondige 
mens. 15401567. Foto: 
Rijksmuseum Amsterdam.
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thema ‘gedenk te sterven’ hebben zijn: Het levensrad, De rijke man en de dood 
en De dood en het minnepaar. De religieuze inslag komt in de prenten onder 
andere tot uitdrukking in de Bijbelteksten die erin opgenomen zijn. De eer-
ste, Het levensrad, toont de vier levensfasen van de mens, met daarboven een 
personificatie van de Dood die elk moment met een pijl kan toeslaan. In 
De rijke man en de dood zien we de Dood, loerend op een man te midden van 
al zijn rijkdom. Vanitassymboliek, verwijzend naar de betrekkelijkheid van 
aardse rijkdom, speelt in de prent een belangrijke rol. In de derde prent, De 
dood en het minnepaar, is een koppel dat de liefde aan het bedrijven was, door 
de Dood verrast. De thematiek van de prenten voert terug op het motief van 

Afbeelding 8: Peter 
Warnerssen. De oude vrouw 
en de jonge man. 1540
1567. Foto: Rijksmuseum 
Amsterdam.

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   201 27-06-19   15:19



202

de dodendans. Oorspronkelijk berust dit thema op het verhaal van de doden 
die ’s nachts een dansje op het kerkhof maken. In de late middeleeuwen 
werden voorstellingen van de Dood, die mensen van alle rangen en standen 
in eigen persoon komt halen, populair.34

De overige zeven prenten zijn niet direct gerelateerd aan de Bijbel. In De zon-
dige mens worden de zeven hoofdzonden in beeld gebracht. De voorstelling 
fungeert als een waarschuwing voor de mensen en is moralistisch van aard. 
Een viertal prenten gaat over de liefde tussen man en vrouw, of eigenlijk 
meer over ongelijke dan wel onwenselijke verhoudingen in relaties: Het meis-
je met de twee geliefden, Het door de vingers zien, De oude vrouw en de jonge man 
(afbeelding 8) en De grijsaard en zijn jonge vrouw (afbeelding 9).35 Ook uit deze 
profane prenten spreekt een duidelijke moraal, namelijk dat het beter is te 
trouwen met een partner van gelijke leeftijd, zelfs wanneer de mogelijke 
oudere partner in het bezit is van een flinke zak met geld. De twee laatste 
prenten schetsen een kijk op de samenleving: Het rad van fortuin (afbeelding 
6), waarin slechte menselijke eigenschappen regeren, en Eendracht maakt 
macht, over deugdelijk stadsbestuur. Samenvattend kunnen we stellen dat 
twee van de dertien prenten, in woord en beeld, rechtstreeks aan de Bijbel 
zijn ontleend. De overige elf prenten zijn moralistisch van aard, waarbij in 
vier prenten Bijbelteksten zijn opgenomen.

Duitse invloed De dood en het minnepaar
Bij sommige van de prenten gedrukt door Peter Warnerssen is duidelijk 
aan te tonen dat zij vervaardigd zijn naar Duits voorbeeld. Duitsland liep 
in de ontwikkeling van de houtsnede voor op de Noordelijke Nederlanden. 
Dit wordt wel verklaard vanuit het feit dat in er Duitsland eerder behoef-
te bestond aan een kader ten aanzien van maatschappelijke verhoudingen 
in een veranderende samenleving. Denk hierbij aan gebeurtenissen als de 
Reformatie (in 1517), de Boerenopstand (in 1525), de ontwikkeling van ste-
den, de toename van geletterdheid en de opkomst van het humanisme. De 
ontwikkelingen tuimelden in Duitsland al in de eerste helft van de 16de 
eeuw over elkaar heen.36 Het ontbrak er bovendien aan centrale aansturing, 
bijvoorbeeld door Karel V. De veranderingen stimuleerden het individuele 
denkvermogen van de mensen. De prenten vervulden hierin een functie. 
Zo zetten zij vrouwen, boeren, bestuurders en geestelijken op een nieuwe 
plaats. Een herkenbare beeldtaal was daarvoor noodzakelijk. In de Noorde-
lijke Nederlanden was er iets later dan in Duitsland een markt voor dit soort 
prenten.37 Bij de prent De grijsaard en zijn jonge vrouw van Peter Warnerssen is 
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de Duitse invloed wel heel gemakkelijk aan te wijzen: de spreekbanderollen 
zijn nog van Duitse teksten voorzien en qua compositie vertoont de prent 
overeenkomsten met een prent van Georg Erlinger uit 1519.38

Duitse invloed is er ook in de houtsnede De dood en het minnepaar. In die 
voorstelling kijken we in een interieur, een slaapvertrek van een welgestelde 
familie: de omlijsting van het bed bevat allerlei ornamenten en de kamer 
heeft een gekleurde tegelvloer en een cassetteplafond. Perspectivisch klopt 
de ruimte niet: het lijkt alsof het hoofdeinde van het bed zich in een nis 
bevindt, terwijl de achterwand aan de bovenzijde bij het plafond doorloopt. 
Op het bed, met het voeteneinde naar de kijker geplaatst, bevindt zich een 
naakte vrouw die een gordijntje optilt. Hierdoor kijken we via een raampje 
naar buiten. De vrouw, met een duidelijke blos op haar wangen, heeft een 
terneergeslagen blik en kijkt niet naar het landschap. Zij zweeft enigszins 
boven het bed en haar lichaam is wat houterig weergegeven. Onder het bed 
ligt een dode, naakte man met het zwaard nog in zijn hand. Links beklimt 
de Dood, half lichaam half skelet, de opgang naar het bed. Hij heeft een 

Afbeelding 9: Peter Warnerssen. De grijsaard en zijn jonge vrouw. 15401567. Foto: Rijksmuseum Amsterdam.
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spade bij zich en een zandloper die hij met zijn linkerarm vooruit steekt, 
waardoor deze een centrale plaats in de compositie inneemt: precies onder 
een boog boven het bed. De drie figuren worden door middel van een doek, 
een sprei of deken, met elkaar verbonden. Ook dragen zij allemaal een zwa-
re ketting.
Het opschrift boven de prent luidt: ‘Bereydt u huys: want ghy sult sterven 
ende niet levendich blijven, Jesaja 38’. Onder de prent vangt de tekst aan 
met ‘Der twyer liever luyden Clage. Over die onvoersichtighe ende haestighe 
overcoemst des Doots’. In de tekst die volgt komt eerst het minnepaar aan 
het woord en daarna de Dood.39 Uit het eerste gedeelte blijkt dat het stel is 
opgeschrikt door de dood gedurende het bedrijven van de liefde. De man en 
de vrouw hebben zich te goed gedaan aan alle geneugten van het leven, zon-
der aan God of gebod gedacht te hebben. In het tweede deel maakt de Dood 
duidelijk, met veel voorbeelden uit de Bijbel, dat hij iedereen wegmaait: 
goed en slecht, jong en oud, rijk en arm. Voor de ongelovigen is hij een deur 
naar de hel en voor de gelovigen ziet hij de hemel in het verschiet. De Dood 
lijkt hiermee vooruit te lopen op het oordeel dat Christus zal vellen.
De dood en het minnepaar is een kopie naar een prent uit 1522 van Hans Se-
bald Beham (1500-1540; afbeelding 10).40 Deze Neurenbergse prentenmaker 
werkte een periode samen met de snijder Niclas Meldeman, wiens naam in 
de Duitse prent op de rand van het bed staat. De houtsnede van Warnerssen 
is even lang als het voorbeeld, maar 8 centimeter breder. Verder zijn de pren-
ten spiegelbeeldig aan elkaar, wat door het drukprocedé eenvoudig te ver-
klaren is: teken je een voorstelling van een prent na op een blok hout, dan 
zal deze, uitgesneden en wel, uiteindelijk omgekeerd worden afgedrukt. De 
tekst onder de prent van Warnerssen is een vertaling van het gedicht dat 
oorspronkelijk gemaakt werd voor Behams prent.41 Het is een bewerking van 
Het gesprek tussen de dood en twee geliefden van Hans Sachs (1494-1576). Laatst-
genoemde was als schrijver en dichter in Neurenberg werkzaam en lever-
de voor meer dan 250 prenten teksten in de Duitse taal.42 Ten slotte moet 
nog worden opgemerkt dat de voorstelling mogelijk naar overspel verwijst. 
Het gordijn dat opgetild wordt en de beschaamde gezichtsuitdrukking van 
de vrouw maken in dat geval duidelijk dat niets voor het licht verborgen 
blijft.43 De drie zware halskettingen staan voor de ketens van de dood, waar-
aan niet te ontkomen valt.

Prent over de zeven hoofdzonden
Ook het vers onder de prent De zondige mens is ontleend aan een gedicht 
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van Hans Sachs, namelijk Der Eygennutz, das grewlich Thier uit 1535.44 Boven 
de prent staat een titel: ‘Die Tijdt van Nu, soe is mijn naem’. Op de tekst-
band achter de figuur staat in het Latijn: ‘Figura de septem peccatis morta-
libus’ (Figuur van de zeven doodzonden). In zowel woord als beeld worden 
de zeven hoofdzonden weergegeven met dierlijke elementen. Daarbij staat 
de leeuwenkop voor hoogmoed (Superbia), de drakenogen staan voor toorn 
(Ira).45 Het ontbreken van de rechterhand staat symbool voor gierigheid (Ava-
ritia). Met het achterwerk van het zwijn, met krulstaart, wordt onkuisheid 
(Luxuria) uitgebeeld. De griffioenenbuik staat voor vraatzucht (Gula), zo 
blijkt uit de tekst.46 De voeten ontbreken om luiheid (Acedia) te symbolise-
ren. De linkerhand, in de vorm van een berenklauw, grijpt naar sieraden en 

Afbeelding 10: Hans Sebald 
Beham en Niklas Melde
mann. Tod und Liebespaar. 
1522. Foto: Kupferstichkabi
nett Berlin.
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staat voor afgunst en hebzucht (Invidia). Ten slotte verwijzen de horentjes 
op de kop in zijn algemeenheid naar de duivel. Aan het einde van het vers 
wordt de lezer opgeroepen om deugdzaam te leven.
De figuur is geplaatst onder een architectonische boog, versierd met plant-
motieven. Het bovenlichaam van de figuur is frontaal weergegeven. In de 
heupen zit een lichte draai, zodat het staartje zichtbaar wordt. De achter-
grond is egaal van kleur. Door middel van vrij grove arceringen wordt enige 
ruimtelijkheid en plasticiteit, zowel in de hoofdfiguur als in zijn omlijsting, 
gesuggereerd. De figuur van de zondige mens doet een tikje heroïsch aan 
door de plaatsing onder een klassieke boog en doordat we vanuit een laag 
standpunt tegen hem aankijken.47

De strijd tussen deugden en ondeugden is een oud thema in de kunst.48 

In de late middeleeuwen worden, vooral in Frankrijk en Duitsland, dieren 
aan de deugden en ondeugden gekoppeld. Meestal worden de hoofdzonden 
in afzonderlijke voorstellingen afgebeeld. De weergave van het thema in 
één prent mag als redelijk uniek worden beschouwd.49 Prenten met zotte 
voorstellingen zoals deze komen we overigens behalve in Duitsland in Am-
sterdam tegen, namelijk bij de schilder, prentmaker en cartograaf Cornelis 
Anthonisz. (circa 1505-1553).50 In zijn prent Duivel van de drank wordt een 
drankzuchtige, gokverslaafde, varkensachtige mens neergezet.51 In de prent 
Gevleugeld varken wordt duidelijk gemaakt dat dwaze, zwijnachtige mensen 
de meeste macht en de beste posities op aarde bezitten.52 In deze prenten 
worden dieren gebruikt om de wereld in haar slechte, maar werkelijke staat 
te tonen. Als zodanig zijn ze te beschouwen als een vorm van maatschap-
pijkritiek.53 De prent De zondige mens van Peter Warnerssen sluit in thematiek 
en wijze van uitbeelden dus aan bij de houtsneden van Cornelis Anthonisz. 
Dit geldt eveneens voor de onderwerpen van sommige andere prenten, zoals 
De rijke man en de dood en Het levensrad.54 Aangezien prenten breed verspreid 
waren, kunnen we gerust aannemen dat Warnerssen de prenten van Antho-
nisz. gekend zal hebben. Verder weten we dat Peter Warnerssen contacten 
onderhield in Amsterdam, maar helaas is daar verder weinig over bekend.55

Verbanning
Zoals gezegd waakte graaf Aremberg, als stadhouder van Friesland, Gronin-
gen, Drenthe en Overijssel, namens de Spaanse koning over de zaak van 
de verboden boeken. Nadat Peter Warnerssen in 1566 het geschrift Van den 
drij Pausen […] had gedrukt, dwong de stadhouder het gemeentebestuur de 
zaak tegen Warnerssen op te pakken. Het stadsbestuur probeerde, net als in 
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de zaak tegen Johan Wyllemsz. eerder dat jaar, de zaak te vertragen. Maar 
ditmaal lukte dat niet. En zo stond Peter Warnerssen op 23 oktober voor de 
‘hoge bank’ om zich te verdedigen.56 Zijn betoog geeft een aardig inzicht 
in de praktijk van het drukken, uitgeven en verkopen van publicaties in 
Kampen en daarbuiten. Peter Warnerssen besloot zijn verweer met het ver-
zoek zijn excuses te aanvaarden. Samengevat komt zijn verdediging op het 
volgende neer.
Het bewuste boekje wordt op allerlei plaatsen in het land gedrukt en ver-
kocht, ook in Kampen, bijvoorbeeld voor het raadhuis en op de visbanken. 
Kramers riepen luid: ‘Koopt hier van de drie pausen en de Inquisitie.’ Hoe 
kan ik dan weten dat ik voor het nadrukken permissie moet vragen?57 Er 
worden in Kampen, in het openbaar en in het vleeshuis, trouwens vaker 
prenten en brieven te koop aangeboden. Een paar dagen geleden was hier 
nog een vreemde gezel in de stad met boeken, die grotendeels gericht wa-
ren tegen de paus, zijn aanhangers en zijn leer. Is het nuttiger en beter een 
vreemdeling in Kampen te zijn dan een burger? Bovendien is de inhoud van 
het boekje niet gelogen, al is het niet de taak van de drukkers om alles te 
beoordelen wat hun opgedragen wordt te drukken. Verder is mij geen waar-
schuwing gegeven. En zouden niet ook alle kopers met mij gestraft moeten 
worden?
Op 28 november 1566 kwamen schepenen en raad tot de uitspraak om Pe-
ter Warnerssen in verzekerde bewaring te stellen. Hierop ontstond groot 
rumoer voor het raadhuis. De ‘vruntschap’ van de beklaagde en allerlei 
burgers stonden op de stoep en eisten vrijlating op borgtocht. Toen zij te 
horen kregen dat Peter Warnerssen zich, als goed burger, naar de uitspraak 
diende te richten, omsingelden zij de drukker en duwden hem de trap af. 
De stadsdienaars konden niets anders doen dan toekijken. Toen men vervol-
gens de veroordeelde ging zoeken, was hij in de stad niet meer te vinden. 
Het stadsbestuur besloot daarop de drukker uit Kampen te verbannen. Stad-
houder Aremberg was boos over de ontsnapping van Warnerssen: ‘Hoezo 
was Kampen in staat de eigen stadsrechten te handhaven? Deze zaak was 
met onvoldoende ernst aangepakt’. Hij vond dat het bezit van de drukker 
geconfisqueerd diende te worden. De raad weigerde dit te doen.
Peter Warnerssen vluchtte naar Emmerik, gelegen net over de Duitse grens. 
Zijn vrouw Femme zette in Kampen de boekwinkel nog enige jaren voort. 
Van drukkersactiviteiten door Warnerssen in Duitsland zijn geen sporen ge-
vonden.58 Wel is zoon Berendt, die met zijn vader was meegevlucht, enige 
tijd actief geweest als drukker in Emmerik.
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Tot besluit
Peter Warnerssen had een bloeiende drukkerij aan de Broederstraat in Kam-
pen. Van dertien losse prenten en ongeveer veertig boekwerkjes is bekend dat 
zij bij hem gedrukt zijn. Tot 1566 liet het stadsbestuur de drukkers en verko-
pers redelijk met rust voor wat betreft de censuur op prenten en geschriften. 
Dat veranderde toen stadhouder Aremberg van de Spaanse koning het beleid 
moest aanscherpen. Peter Warnerssen werd hier de dupe van. Hij werd verban-
nen uit de stad en woonde de rest van zijn leven in het Duitse Emmerik.
Twee van de dertien gekleurde houtsneden van Warnerssen tonen in woord 
en beeld een scène uit de Bijbel. Ook de overige elf prenten bevatten veel 
teksten. Soms zijn deze aan de Bijbel ontleend en soms aan Duitse gedich-
ten, bijvoorbeeld van Hans Sachs. Ook in beeld zijn Duitse voorbeelden uit 
de vroege 16de eeuw aan te wijzen, net als relaties met het werk van de Am-
sterdamse Cornelis Anthonisz. De prenten waren bestemd voor een breed 
publiek. De moraal die uit de houtsneden spreekt is duidelijk: leid een 
deugdzaam, christelijk leven, want de dood kan elk moment toeslaan en 
dan wacht je het oordeel van Christus. De profane prenten over de relaties 
tussen man en vrouw zijn, met alle menselijke zwakheden, vooral verma-
kelijk van aard. Maar ook uit deze houtsneden blijkt dat moraal en amuse-
ment prima samen kunnen gaan.
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