
gat: ‘Wat dunkt u, Lezers! is dat ook niet verwaent en op- 

geblazen genoeg?’ Van Gool, een middelmatig veeschilder, 

vond bovendien dat er nogal wat op de stier viel af te din- 

gen. Die horens stonden wel ‘heel gek op den kop’. Zijn 

boek met kunstenaarsbiografieën uit 1750 bevatte ken-

nelijk zulke tegenstrijdigheden dat Gerard Hoet twee jaar 

later een lijvige repliek publiceerde waarin hij het opnam 

voor Verkolje en zijn schilderij. Er was geen sprake van 

verwaandheid: Verkolje wilde alleen maar laten zien dat hij 

als historieschilder alle genres tot in perfectie beheerste. 

Toch kon Hoet niet ontkennen dat de gewraakte horens 

‘gek op den kop stonden’, maar omdat Verkolje altijd ‘naar 

’t leven’ schilderde veronderstelde hij dat de stier die mo-

del stond misvormde horens had. Als de heren er Ovidius 

op hadden nageslagen, in de prachtige berijmde vertaling 

van Vondel die Verkolje waarschijnlijk gebruikte, hadden ze 

kunnen weten dat de horens rechtstreeks uit de Metamor-

fosen komen: 

De horens vallen kleen, doch glad, als gepolystert,

En puurder dan de steen [edelsteen], die 't scherpziende 

oogh verbystert.

Na de dood van Verkolje in 1746 werd zijn nalatenschap 

geveild in 'de Keizerskroon' in de Amsterdamse Kalver-

straat. Daar kocht zijn broer Johannes het paneel, dat in 

de veilingcatalogus beschreven wordt als ‘extra playsant 

en niet minder kundig’, voor een bedrag van 405 gulden. 

Na diens overlijden in 1763 kwam het schilderij terecht in 

een prestigieuze verzameling in Leipzig. Dan raakt het uit 

het zicht tot het in 2000 opduikt in Versailles, waarna het 

in 2001 bij Sotheby’s in New York geveild wordt. Daar kon 

het Rijksmuseum het schilderij aankopen. Als een van de 

aantrekkelijkste Nederlandse schilderijen uit de eerste 

helft van de achttiende eeuw de moeite waard om het 

eens te gaan bekijken. En die goddelijke, geestige stier is 

er werkelijk eentje om verliefd op te worden. 

    Een stier om verliefd op te worden
Een niet al te groot paneel dat de warmte van een zomer-

dag uitstraalt, geschilderd in frisse, heldere kleuren. Het 

lome zomergroen van de bomen, in de verte in blauwgroene 

tinten een antieke stad. Zeeschelpen en fijn geschilderde 

golfjes op de voorgrond vertellen dat we ons aan een strand 

bevinden. Links zien we jonge vrouwen in luchtige kledij. 

Hun gevarieerde houdingen verlevendigen de compositie, 

evenals twee ijverige putti die rechts druk doende zijn met 

een peillood. De putti en de kleine Cupido die zojuist een 

bloemenkrans om de nek van een stier heeft gehangen 

zijn speelse toevoegingen aan een verhaal uit de Meta-

morfosen van de Romeinse dichter Ovidius. De schilder, 

Nicolaas Verkolje, leidt onze blik naar een oplichtende 

plek waar een mooie jonge vrouw staat, losjes leunend 

tegen de sneeuwwitte stier die zich tegen haar aan vleit. 

Verkolje heeft het dier menselijke trekken gegeven: een 

smachtende, verliefde blik, geestig en heerlijk geschil-

derd. De jonge vrouw heet Europa, zij is een koningsdochter. 

Nicolaas Verkolje, Europa 
en de Stier, 1735-1740 • 

olieverf op paneel, 57,7 x 
72,8 cm • te zien in zaal 

1.6 van het Rijksmuseum
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Zij heeft haar angst voor de stier overwonnen; nog even 

en haar hand zal zijn kop aaien. 

    Het is natuurlijk niet zomaar een stier, het is de opper-

god Jupiter die de gedaante van een stier heeft aange-

nomen, een van de vernuftige vermommingen waar hij zich 

van bediende als hij weer eens op het liefdespad was. Weldra 

zal het vredige tafereel ontaarden in chaos als Europa het 

aandurft op de rug van de stier te gaan zitten die vervolgens 

met haar in de golven zal verdwijnen, een drama dat hier 

al subtiel aangekondigd wordt door de putti die de diepte 

van het water testen.

    Verkolje schilderde Europa en de Stier tussen 1735 en 

1740 als ‘pronkstuk’. Bezoekers aan zijn atelier konden zo 

zien wat hij als kunstenaar in zijn mars had, zoals hij aan 

kunstenaarsbiograaf Jan van Gool uitlegde. Hij wilde ermee 

aantonen dat hij even goed dieren, bloemen en water kon 

schilderen als kunstenaars die zich in één van die genres 

specialiseerden. Dat schoot Van Gool in het verkeerde keel- 
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werken die ten onrechte 
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