
De Vijf Zintuigen, 1596 
 
Net zoals de “seven consten” verwijzen de zintuigen naar het belang van het waar-
nemen, de directe ervaring van de natuur. De zintuigen worden voorgesteld door een 
elegante vrouw, met diverse attributen met op de achtergrond een landschap.  Of een 
zee. De eerste vier prenten uit deze serie zijn gegraveerd door Nicolaas Janszn Clock.  
 
Gravure nummer 5, de Tastzin, het Gevoel, getekend door Cornelis Drebbel (fecit), naar 
ontwerp van Henr(ick). Gol(tzius). Inven(tit). gegraveerd door Petrus Oue(rraat) 
excud(it). Overraat geeft tevens regelmatig prenten van Atelier Goltzius uit.  
 
Tastzin: De voorstelling1: ‘de vrouw wordt in de voet gebeten door een slang, een 
schildpad kruipt op de grond, een spin heeft haar web in een boom geweven en op zee 
worstelen schepen met regen en storm’. 
 
Het onderschrift: 
Zorg dat je niet uit je evenwicht raakt door de ongeoorloofde zinnen van de Cyprische 
(Venus), want die richten meer schade aan dan een slangenbeet. Op die manier zal de 
tastzin de grenzen van de eerbaarheid beslist niet overschrijden wanneer bij de overige 
zintuigen de juiste maat wordt gehouden. 
 
De schildpad is wellicht het symbool van de liefde; een trouwe echtgenote die altijd 
thuis zit. 
 
Nicolaas Janszn Clock (Claes Clock), Leiden ca. 1576 - ??, is in de periode 1589 tot 
1602 in Haarlem werkzaam als graveur. Wellicht op het atelier van Goltzius waar hij met 
Carel van Mander en Drebbel heeft samengewerkt. Hij heeft onder meer een serie 
prenten met als onderwerp ‘de vier Elementen’ gegraveerd. 

  

                                                           
1  Rijksmuseum, Objectnummer RP-P-1886-A-10882 en pag. 309, Goltzius'' Zintuigen, Seizoenen, Elementen, 

Planeten en de Vier tijden van de dag" Ilja Veltman, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1991 - 92, Deel 42-43 
 



Tastzin uit de De Vijf Zintuigen, 1596. 

Pas op dat je niet wordt gedreven door een ongeoorloofd gevoel van liefde want die is 
schadelijker dan een slangenbeet. Toch zal de tastzin dan de grenzen van het 
betamelijke niet overschrijden als er een gepaste maat is in de overige zintuigen 
. 
 

 
 
Cornelis Drebbel fecit  Henr. Gol. Inuen. Petrus Oue: excud. 

 

Illicito Cypriae sensu moueâre caueto; Sic tamen haud fines Tactus transcendet honesti, 

Serpentis morsu nam magis ille nocet. Si modus in reliquis sensibus aptus erit.  



IUNO 
Ik ben de zuster, en de echtgenote van Jupiter, en de koningin der goden, 

en Goddelijk vermogend. Maak dat je onze macht aanbidt. 
 

. 

KM Invent   CD Schulp. 
Rijksmuseum-stichting Amsterdam A 860 

 

Sum soror, et coniunx Jovis, et regina Deorum 

Diuitysque potens. fac nostrum numen adores.  



Het Salomonsoordeel (161 x 226 mm) 

Hoe groot ooit de wijsheid is geweest van koning Salomon 

toont u de tekening op dit kleine blad.
 

 

 

K. Manderen  Invent. C. Drebbel  Sculp. 

Dresden Kupferstichkabinett A 38773 

 

 

Quanta olim fuerit Solymi sapientia regis 

ostendit pervae vobis pictura tabellae.   C. Schoneus  



Esther voor Ahasverus  (168x 220 mm)   

Ineen stort de goddeloosheid en de hooghartigheid van een gezwollen geest  
terwijl de vrome godin om genade smeekt voor de onschuldigen 

 

 
R. de baudous excudit K. Manderen  Invent. Cornelius Drebbel  Sculp. 
Dresden Kupferstichkabinett A 38774 

 

 

Concidit impieta, tumidaeque superbia mentis, 
Innocuis veniam pia dum regina precatur.   C. Schoneus 

 


