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Christoffel Pierson (1631-
1714). Door: Arnoud van 
Halen, 1732.
Olieverf op blik, schilderij 
in grisaille, 11x9,5 cm. 
Amsterdam, Rijks-
museum (foto rma)

museumStuk

Gouda is er trots op dat zij ooit een impo-
sant kasteel op een strategisch punt aan de 
IJssel heeft gehad. Maar wat jammer toch 
dat het er niet meer staat en er geen origine-
le afbeeldingen van bewaard zijn gebleven. 
Gelukkig is er dan het fraaie schilderij van 
onze ‘konstrijken’ schilder Christoffel  Pier-
son ‘Het kasteel van Gouda’ waar we goede 
sier mee kunnen maken. 

Lang heeft het in de regentessenkamer van 
Museum Gouda gehangen, met recht er te-
genover nog een schilderij van Pierson ‘Ge-
zicht op Gouda’.

Zowel het Kasteel van Gouda als het Gezicht 
op Gouda zijn door Christoffel Pierson op een 
fantasierijke manier geschilderd. Hij kende 
het grondplan van het kasteel vermoedelijk 
wel, maar heeft er verder naar eigen inzicht 
een imposant slot van gemaakt. Het staat in 
een wat onwerkelijk landelijke omgeving en 
enkele net iets te romantisch ogende wande-
laars en vissers dienen als figuranten.  

Het Gezicht op Gouda laat een ‘breedbeeld-
opname’ zien vanaf de overkant van de IJssel. 
Heel fijntjes heeft Pierson hier de schepen op 
de rivier en Gouda op de achtergrond afge-
beeld. Het zeer beperkte kleurgebruik doet 

Christoffel Pierson. Een ‘Kloeken  
Rijmer en konstrijken Schilder’

Imelda van der Linden

denken aan wat men ‘grauwtjes’ noemde en als zodanig  
wordt het in de museumcatalogus van 1885 ook aange-
duid. Deze twee werken in Museum Gouda van Christof-
fel Pierson vormen echter het topje van de ijsberg als het 
gaat om zijn veelzijdige, verrassende oeuvre. 

Christoffel  Pierson werd geboren in Den Haag op 19 
mei 1631. Zijn vader was soldaat en schermmeester. 
Christoffel kreeg een opleiding  in het Latijn en Frans die 
hem voorbereidde op een loopbaan in de handel, maar in 
plaats daarvan koos hij voor de schilderspraktijk en ging 
in 1650 in de leer bij de Schiedamse portret- en historie-
schilder Bartholomeus Meyburg. Pierson heeft met zijn 
gezin zowel in Schiedam als in Gouda gewoond. In Gouda 
woonde hij onder andere aan de Koestraat (tussen Markt,  
Hoogstraat en Wijdstraat) en op de Oosthaven. 

Het slot te Gouda. Olieverf op doek, 78 x101,5 cm. ca 1700
Museum Gouda (foto Tom Haartsma)
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Zijn persoonlijke leven is dramatisch geweest. Hij is 
drie keer getrouwd geweest en heeft evenzoveel keer zijn 
vrouw verloren. Ook heeft hij zeker zes van zijn kinderen 
ten grave moeten dragen. Allard, een van zijn overleven-
de zoons, is de stamvader geworden van het bekende 
bankiers-, predikanten-  en staatsliedengeslacht.

Materieel ging het Pierson voor de wind. Naast zijn 
succesvolle schilders- en schrijverspraktijk was hij werk-
zaam als glazenier, was actief in de schutterij en regent 
van het tuchthuis. Na een veelbewogen leven overleed 
hij in Gouda op 11 augustus 1714 op 83-jarige leeftijd. 
Christoffel Pierson werd begraven in de Sint-Janskerk.

Een van de eerste genres in de schilderkunst die Pier-
son na zijn opleiding is gaan beoefenen was de portret-
kunst. Vele heren en dames van aanzien zijn door hem 
vereeuwigd. Tijdens een reis met zijn leermeester door 
Duitsland schilderde hij ook enkele hoge Zweedse mili-
tairen. Die ‘konterfeitsels’ vielen zo goed in de smaak 
dat hij een aanbod kreeg om hofschilder te worden van 
koningin Christina van Zweden. Hij sloeg dat af, naar ver-
luid omdat hij net was getrouwd .

Eenmaal woonachtig in Gouda legde hij zich toe op 
het schilderen van genrestukken, op doek maar ook 
op behang ‘Waar hij veel gelds won met het schilderen 
van jagttuig, vogelkooijen en schietgeweer op behang-
sels, waarin hij zoo gelukkig slaagde, dat men meende 
de voorwerpen wezenlijk aan den wand te zien hangen’. 
Hiermee worden de zeer realistisch geschilderde trom-

31

pe-l’oeils bedoeld die erg in trek waren in die periode. 
Schilders lieten daarmee hun virtuositeit zien en kopers 
konden er goede sier mee maken.

Met zijn mythologische en Bijbelse historiestukken 
wilde Christoffel bewijzen ook aristocratisch en ‘deftig’ 
te zijn, want voor dat type schilderij werd een beroep 
gedaan op intellectuele eigenschappen en moralistische 
kennis en dat verhoogde de maatschappelijke status van 
de schilder.

Heel dicht bij het wezen van Gouda komt Christoffel 
Pierson, als hij opdracht krijgt van de kerkmeesters van 
de Sint-Janskerk om tekeningen op schaal (78x54 cm) te 
maken van de cartons van de Goudse glazen. De origi-
nele cartons waren kwetsbaar en men wilde voorkomen 
dat deze voor elke reparatie geraadpleegd moesten wor-
den. En reparaties waren er nogal eens nodig. Storm en 
hagel, vandalisme en (achterstallig) onderhoud eisten 
hun tol. Pierson maakte de gedetailleerde tekeningen op 
kalfsperkament met zwarte inkt en werkte eraan tussen 
1674 en 1678. 

Naast het tekenen van de cartons ging  Pierson de gla-
zen ook daadwerkelijk onderhouden. Het is onbekend 
óf en waar hij een opleiding tot glazenier heeft gehad. 

Gezicht op Gouda. Olieverf op doek, 81,5x120,5 cm, ca 1684. 
Museum Gouda (foto Tom Haartsma)

Trompe-l’oeil door Christoffel Pierson ca 1650. Jachtuitrusting hangend 
aan een muur. 
Olieverf op doek, 49,5x66 cm. (foto Rafael Vaels, wikipedia)
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ook een informatieve uitgave over de Goudse Glazen,  
‘Uitlegginge van de Wijdberoemde en Vermaerde Glasen 
binnen de voortreffelijke en Vermaerde Kerk tot Gouda’.

Zijn kennis van het Latijn en zijn belangstelling voor de 
klassieken blijken uit een aantal vertalingen, waaronder 
uit het werk van Ovidius en Vergilius. Tenslotte vond hij 
ook nog tijd om toneelstukken te schrijven. Christoffel 
Pierson was waarlijk een zeer productieve, maar ook ge-
respecteerde ‘Kloeken Rijmer en Konstrijken Schilder’. 

Gedicht van Christoffel Pierson ter gelegenheid van het 
verbouwde Goudse stadhuis (met het nieuwe schavot) 
uit 1693.

Het gebouw spreekt
Beneên verstrekt mijn kap voor Graanbeurs van der 
Gouw,
En boven ’t Schoutoneel van straf en naberouw
Anders
Voor ‘t leven strekt mijn dak, een korenbeurs beneên
Van boven ‘t Schouwgebouw voor sterven en geween
Anders
Mijn grond is ’t Korenhuis, voor ’t leven opgestigt
Waar boven ’t Schouwburg staat, voor ’t sterven na 
gerigt

Bronnen:
J. E. Bokhoven en J.M.M. Jansen, Leven en werk van 
Christoffel Pierson (1631-1714) ‘Den kloeken Rijmer en 
konstrijken Schilder’, Schiedam/Gouda, Stedelijke mu-
sea, 1986.
H. van Dolder-de Wit, Met tekenstift, burijn en penseel; 
de prentencollectie van de St.-Janskerk te Gouda, Gouda, 
Stichting Fonds Goudse Glazen. Verzijl, 1998. 
Biografisch woordenboek dbnl (Digitale Bibliotheek van 
de Nederlandse Letteren)

Mogelijk was hij een natuurtalent. In 1696 werd hij op 
vijfenzestigjarige leeftijd zelfs nog officieel aangesteld 
als glazenier van de Sint-Janskerk. Gezien de eisen die 
aan deze functie werden gesteld, moet hij een groot vak-
man zijn geweest. Tot zijn vijfenzeventigste jaar (!) heeft 
hij als glazenier gewerkt, toen werd het hem blijkbaar te 
zwaar.

De aspiraties van Christoffel gingen echter nog verder 
dan de schilder- en glazenierskunst, hij beoefende ook 
de dicht- en schrijfkunst. En ook die bedreef hij met al-
lure en succes. Bij bijzondere gelegenheden schreef hij 
passende gedichten of hij eerde personen door middel 
van een rijm. Zo heeft hij, onder andere als eerbetoon 
aan Dirck en Wouter Crabeth, al hun glazen voorzien van 
een passend gedicht. Tot zijn letterkundige werk hoort 

Glas 5. De Koningin van 
Scheba voor Salomo 
(naar Dirck Crabeth). 
Pentekening op perkament 
(78x54cm). Librije Sint 
Janskerk.


