Het Raadsel van Nijmegen,
één van vele
G. Lemmens
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A.D. Bruijning, gecalligrafeerd blad met de tekst van het
Nijmeegse Raadsel, 1686 (part.coll.; foto R.K.D.)

1 Raadssignaat 6.8.1619
2 Raadssignaat 28.10.1618
3 Stadsrekening 1619
4 VAN SCHEVICHAVEN 1898 (Raadsel), p.56: 'vande Schilders binne deser Stadt'. Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw, De Waag Nijmegen 1962, p.4647
5 Dr. J. Briels te Soest was zo vriendelijk gegevens over Van
Schoten beschikbaar te stellen, vooruitlopend op een eigen
publikatie waarin deze nader zullen worden uitgewerkt.

Lang voordat schoolreisjes en dagtripjes ons rijp gemaakt hadden voor de wat giebelige
uitgaanspret van 'bedriegertjes' of Hugo de Groots boekenkist bestonden ze al, die rariteiten die
geen reiziger of zondagse wandelaar wilde missen en die hij op omslachtige wijze in zijn
reisdagboek — zo hij dat voerde — beschreef. Het Nijmeegse stadhuis bezat in vroeger eeuwen
twee van dergelijke ijzersterke trekkers: het zwaard waarmee de 'martelaren van Staat'
(Egmond en Hoorne) omgebracht waren, en voor de minder bloeddorstigen een enorm, meer
dan twee meter breed schilderij, dat als het 'Raadsel van Nijmegen' bekend stond.
Het grote, in een zwarte lijst gevatte schilderij hing in de voorhal van het gebouw, boven de deur
van de Schepenkamer, grofweg gesproken op dezelfde plaats waar het zich nog steeds bevindt.
Het belandde daar als ongetwijfeld het eerste kunstwerk in contra-prestatie-verband. Volgens
het raadsbesluit van 6 augustus 1619 immers werd Pauwels van Schoten Meester Maler
'neffens de burgerschap van hem ende synne kinderen voort schilderen der taffelen in den
Raethuise boven de doer aende Secretarie, vereert mit dartich gulden''. De zaak liep al vanaf 28
oktober 1618, toen Pauwels met zijn zoontjes Jacob en Joris tot burger werd aangenomen, met
de bepaling dat hij zijn burgereed zou afleggen 'soo wanneer hij synne fixe domicilie mit sijn
huysvrouw und familie hier sal genomen hebben'.2 Kort daarop moet hij zich aan de ezel gezet
hebben en het grote paneel begonnen zijn, dat op stadskosten werd aangeschaft, getuige de
vermelding in de stadsrekening op 28 juli 1619: 'Mr. Jan Rinckelssvelt in vergeldingh van
seeckere lyste ende panneelen tot eene schilderye int'Raethuijss gestelt XII gulden', kort daarop
gevolgd door de betaling van de reeds genoemde dertig gulden aan de schilder van het
kunstgewrocht.' De voorstelling van het schilderij wordt niet in de stukken vermeld doch de
plaats aanduiding en de aanwezigheid van het jaartal 1619 op het schilderij van het Raadsel
bewijzen dat het om het betreffende stuk handelt. De schilder zelf gold tot nog toe als een soort
komeet: de drie hier genoemde vermeldingen zijn het enige dat van hem bekend was en tot een
vestiging in Nijmegen schijnt het niet gekomen te zijn.4 Dr. J. Briels ontdekte enige jaren geleden
echter dat hij tot de grote groep uit de zuidelijke Nederlanden afkomstige kunstenaars behoort,
die voor onze schilderkunst van de Gouden Eeuw zo'n belangrijke rol gespeeld hebben.'
Artistiek bezien kan dit voor de in Antwerpen geboren zoon van Jan Pietersz, Pauwels J ansz van
(der) Schoten die in 1609 te Leiden huwde met Janetge Pijpers van Londen, zeker niet gezegd
worden; zijn enige bekende werk, ons Raadsel, is een nogal stijf en ouderwets product, al kan het
er zich op beroemen het oudste stadsgezicht binnen Nijmegen te bevatten.
De voorstelling van het schilderij suggereert een bepaalde gebeurtenis, waarvan de betekenis de
beschouwer niet direct duidelijk is: links zit een droevig ogende jonge vrouw op de grond naast
een ledikant. Een oude man ligt slapend op haar schoot. Rechts daarvan schijnen vier oudere
mannen deze vreemde situatie te beschouwen en te becommentariëren, terwijl twee in het wit
geklede knaapjes, waarvan er een een stok van het kolfspel houdt, iets terzijde van de
volwassenen staan. De exotische uitdossing geeft aan dat de schilder geen groepsportret van
tijdgenoten wil geven doch een — al dan niet denkbeeldige — historische gebeurtenis suggereert.
Vier grote met spijkers op de muren van de zaal waarin de gebeurtenis speelt bevestigde
opschriftborden blijken teksten te bevatten, die de voorgestelde figuren geacht worden uit te
spreken. Zo 'zegt' de zittende vrouw: 'Merckt wel en siet op dit verclaren mijn / De twee int root
mijns vaders broeders sijn / De twee int groen sijn mijn moeders broeders / De twee int wit mijn
kinders. Ick moeder / heb van dese ses den vader tot mijn man / Dat smaegschaps graet mij niet
beletten kan. Anno 1619'. De verontrustende familiebanden die tussen haar en de respectievelijk in rode, groene en witte gewaden geklede personen bestaan worden nog eens aangedikt door
de woorden van de paarsgewijs sprekende mannen. Die in het rood verklaren: 'Twaer ons leet
soot waer achter bleven / Onse nicht en waer onsen vader gegeven / Want tij en is niet ons vaders
nicht / Twelck niement en sal geraden ligt'. Hun buren: 'Het is wonder te mercken in deser
figuren / Want hij is onsen vader inder naturen / Ende heeft onse nichte getrout / Nochtans ons
des niet en berout'. De twee kinderen tenslotte: 'Onser aller vader is den ouden man / Onser
tweer moder is die joffrou dan / Maer segt mij hoe het doch kan komen / Dat ons broeders sijn
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Pauwels van Schoten, Raadsel van Nijmegen. Schilderij uit
1619 in het stadhuis (foto Rozenboom)
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Blad met houtsnede van het Raadsel van Nijmegen, uitgegeven door Isaac van Hemelt in 1688, met commentaar van
dokter Jacob van Hervelt (con. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)

ons moders omen'. Het blijkt dus dat hier geen gebeurtenis wordt weergegeven, maar dat de
personen in een toneelmatige opstelling de beschouwer van het schilderij de vraag voorleggen
hoe hun gezin in elkaar zit. Of de schilder nu de bedoeling gehad heeft zijn publiek in wanhoop te
brengen of dat er aanvankelijk ook een verklarend paneel met opschrift bij de hand geweest is
blijkt niet uit de bronnen. Om de lezer gerust te stellen geef ik de oplossing alvast: de oude heer
blijkt een trouwlustig persoon te zijn, die weduwnaar is van twee inmiddels overleden dames, die
bij hun huwelijk met hem ook al reeds weduwe waren. Beiden hadden zij uit hun vorige huwelijk
een kind, respectievelijk een zoon en een dochter. Uit hun tweede huwelijk kregen beiden twee
zonen, zodat de - nu oude - man zich vader van vier zoons en hun halfbroer en -zuster mocht
noemen. Laatstgenoemd tweetal, waarvan de ouders geen bloedverwanten waren, werd verliefd
op elkaar en trouwde. De dochter die hieruit geboren werd kon niet alleen prat gaan op vier ooms
die de halfbroers van haar ouders waren, maar wist zelfs de inmiddels weduwnaar geworden
vader van het viertal te verstrikken voor een huwelijk - zijn derde. Hieruit werden opnieuw twee
zonen geboren, de twee kolfspelertjes op het schilderij.
De tijdeloze kledij van de personen en ook de teksten op het schilderij suggereren dat het hier
louter een academische vraagstelling betreft, maar de achtergrond van het stuk legt onverwacht
een band naar de actualiteit. Door een boogvormige deuropening krijgt de beschouwer een blik
op de buitenzijde van het gebouw waarin hij zich op datzelfde moment bevindt, het raadhuis aan
de Korte Burchtstraat, en op de Grote Markt met de kerkboog en de Stevenskerk6. Dit
stadsgezicht én de plaatsing in het bestuursgebouw van de stad bezorgden het schilderij al
spoedig de naam 'Nijmeegs Raadsel' en de faam van de afbeelding te zijn van een zich in deze
stad afspelende familiegeschiedenis. De eerste vermelding van het schilderij onder een variant
van de ons vertrouwde vormt een gecalligrafeerd blad van de hand van een zekere A.D.
Bruijning uit 1686. Onder de titel 'Raedtzel tot Nimmegen op 't Stadthuijs' beeldt deze amateur
vier groepjes personen - wel zeer oudachtig uitgevallen - af in een landschap, met daaronder de
tekst van het Nijmeegse schilderij en de opwekking 'Peijnst wel en overlecht'7. Twee jaar later, in
1688, maakt de souvenirindustrie zich al meester van het raadsel. Isaac van Hervelt, van 16811691 als drukker werkzaam in Nijmegen, geeft dan een groot blad uit met een houtsnede die een
vereenvoudigde reproductie is van het Nijmeegse schilderij, en met daaronder de teksten plus
een verklaring van de hand van 'Iacob van Hervelt Med.Doct.'8. Het succes dat deze arts
hiermee oogst zal hij wel niet vermoed hebben, maar tot in onze eeuw vindt men alom zijn
verklaring met de door hem gemakshalve verzonnen namen van de personen: de oude man

164
ro•

Romeyn de Hooghe, ets van het familieraadsel, 1698 (coll.
Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)

6 Het schilderij, paneel 121 x 211 cm, is in de loop der tijd
nogal hardhandig gereinigd. Daarbij verdween een van de
meest karakteristieke onderdelen van het stadsgezicht, het
lange bordes met zuiltjes voor het stadhuis. Bij nauwkeurig
toezien ontdekt men er echter nog de sporen van, zoals bij
het de (verdwenen) trap van dit bordes oplopend mannetje.
7 Tekening op perkament 545 x 482 mm, gesigneerd AD
Bruijning 1686.17.8, verzameling De Poll nr.1084a
8 Blad met tekst, 425 x 315 mm Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan nr. 1976.06.5
9 Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan nr. XV H
21
10 J. LANDWEHR, Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal ofEurope 1662-1707, Leiden/Dobbs Ferry
NV. 1973, p.393. Deze auteur noemt vijf staten van deze
prent; twee daarvan (de staten II en V) zijn echter niet deze
prent doch Nijmeegse drukken met een geheel andere
voorstelling. Toe te voegen is een editie met commentaar
van S.L. Noy, 1721 (Nijmeegs Museum Commanderie van
Sint-Jan nr. XV H 19a).
In de Nijmeegse Raadselverzameling bevindt zich verder de
eerste staat (XV H 19) en de derde, gedrukt bij Gerred de
Broen ca 1733-1740 (XV H 20).
11 Mogelijk echter is de vermelding van Nijmegen op een
afzonderlijk blad bijgevoegd geweest: er bestaan losse
blaadjes met de toelichting en de verwijzing naar Nijmegen
(b.v. Nijmeegs Museum 1980.03.114) zoals er ook een lang
gedicht van Pieter van Toorenburg bestaat, zonder prent, en
verschillend van de korte versie van zijn hand onder
Romeyn de Hooghe's prent (vgl. De NavorscherIV (1854),
p.273).
12 ARKSTEE 1733, t.o.p. 214. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan XV H 22. Het model voor deze prent dient
al in 1734 als model voor een amateuristische natekening
door J.E. Warniburg (dekverftekening op perkament 243 x
298 mm; Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan
1975.04.20).
13 Verzameling De Poll nr.1083
14 Exemplaar editie Haspels Nijmeegs Museum XV H 24;
Van Demmeltraat 1975.04.21
15 Nijmeegs Museum XV H 23 (1765); XV H 23a* (1777)
16 Nijmeegs Museum 1979.02.6
17 Nijmeegs Museum XV H 23b (1821); 1979.01.66 (1841)
18 Nijmeegs Museum 1980.03.115
19 Verschillende versies: Nijmeegs Museum XV H 25;
197L01.2
20 Nijmeegs Museum XV H 28 (uitgave J. Cranendoncq
Houtstraat); XV H 28a (Boek- en Kunstdrukkerij PA.
Geurts).
21 Nijmeegs Museum XV H 26 (H. ten Hoet); XV H 120
(H.A. van London — Firma H. ten Hoet).
22 Nijmeegs Museum XV H 27; XV H 27a (ed. 1909)

Huybert, zijn eerste vrouw Anna met zonen Adam en Arent, de tweede vrouw Beel met zonen
Bartel en Barent, de derde vrouw Charlotte en zoontjes Caspar en Coenraat. Precies tien jaar
later brengt Stads- en Kwartiersdrukker Abraham van Wesel een nieuw blad uit met een iets
gewijzigde houtsnede en wat minder — maar wel dezelfde — tekst9. Ook buiten Nijmegen ziet men
wel wat in deze zaak. Niemand minder dan de veel-graveur Romeyn de Hooghe etst in 1698 een
fraai familietafereel in een parklandschap met raadselrijmen van P. van Torenburg en Samuel
Sylvius als onderschrift10 . Pas bij latere drukken van deze prent, uit 1721, wordt de band met
Nijmegen gelegd: 'De zeldzaamheid dezer Geschiedenis, heeft de Magistraat der Stad
Nijmegen, alwaar dit voorgevallen is, doen Resolveeren Het Afbeeldsel en Verhaal daar van ter
Gedachtenis se op haar Raadhuys ten toon te doen hangen'11 . In Nijmegen wist De Hooghe met
zijn versie geen voet aan de grond te krijgen; hier koos men voor een meer origineel-getrouwe
afbeelding, die tot in de 19e eeuw vrijwel onveranderd bleef. Het vroegst gedateerde exemplaar
is de kleine plaat in Arkstee uit 173312, die duidelijk een copie is naar een grotere prent (zo zijn de
opschriftblokken leeg gelaten, terwijl de tekst van de prent in een voetnoot wordt overgenomen).
Een ongedateerde versie geeft het wezenlijke van deze 'Nijmeegse' toeristenplaat: in het
interieur staan de zonen als schrale gestalten op een overdreven perspectivische tegelvloer; de
oude man ligt op een soort mat en de hem ondersteunende vrouw is in profiel weergegeven met
quasi-elegant wapperende hoofddoek. Zeer karakteristiek is ook de achtergrond: een doorkijkje
op de Grote Markt zonder het stadhuis maar met een soort bordes voor de deur". Nog in de
dertiger jaren van de 19de eeuw geeft drukker D.J. Haspels een van de wat vroegere C.V.
Demmeltraat overgenomen editie van deze prent uit". Veel groter populariteit bereikt een
dichter bij de volksprenten staande, soms als houtsnede soms als kopergravure uitgevoerde
versie, die veel lijkt op de 'Arkstee-versie' maar die nog stijver van uitvoering is en bovendien
altijd afgeschuinde hoeken heeft. De meeste exemplaren zijn bovendien primitief handgekleurd. Zoals ook bij Nieuwjaarsprenten gebruikelijk is vermeldt men bij deze souvenirartikelen steeds de drukker, en vaak het jaar van uitgave: Isaac van Campen (1765, 1777)15, A.
van Goor en zoon (tussen 1790 en 1797)16 , J.F. Thieme (1821, 1841)17, Wed. J.C. Vieweg en
zoon (1822)1', C .A. Vieweg19 . Kort voor 1900 gaven de boekhandelaren-drukkers J.
Cranendoncq en P.A. Geurts zelfs nog ge(foto)lithografeerde varianten van deze prent uit20. Het
eindpunt van de reeks vormt de productie van de naaste buurman van het stadhuis, de
boekhandel H. ten Hoet, die kort na het midden van de eeuw kleine, gelithografeerde prentjes in
de handel brengt van zeer slechte kwaliteit, waarop de mannen in kobolden en de vrouw in een
negentiende-eeuws sloofje veranderd zijn21. Blijkbaar beschaamd daarover brengt de Firma H.
ten Hoet tegen het eind van de eeuw een betere editie in kleurenlithografie, met eveneens naar de
mode van de tijd gewijzigde figuren; in 1909 nogmaals bijgewerkt en zelfs aan de achterzijde van
een stamboom-achtige toelichting van de hand van G.W. Josselin de Jong voorzien22. Al dan
niet met toestemming van Ten Hoet betreedt het Raadsel in die vorm zelfs het terrein van de
commercie, en wordt sigarenmerk 'Het Raadsel van Nijmegen' en etiket voor 'Novum

Voorbeeld van de meer uitvoerige Nijmeegse souvenirprenten van het Raadsel: uitgave van DJ. Haspels omstreeks
1830 (coll. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)
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Voorbeeld van de eenvoudig uitgevoerde souvenirprenten
van het Raadsel: Uitgave van Isaac van Campen uit 1777
(coll. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)

Als kleurenlitho uitgevoerde souvenirprent van de firma H.
ten Hoet, 'uitgeleend' als etiket van vruchtenwijn (coll.
Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)
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vruchtenwijn' van de firma Rijssenbeek & Nass23.
Vermeldenswaard zijn tenslotte nog de van deze souvenirproductie afgeleide werkstukken,
zoals tekeningen van amateurs uit de tijd 1790-1840 toen het Raadsel blijkbaar de grootste
populariteit genoot24 en de gegraveerde koperen tabaksdozen uit de vorige eeuw, die slaafs de
prenten navolgen en dus — bron van veel teleurstellingen — 1619 'gedateerd' zijn25.
Tot zover schijnt de geschiedenis van het Raadsel van Nijmegen een glad verlopende lokale
aangelegenheid, waarbij een toevalligerwijze in onze stad belande voorstelling door zijn unieke
karakter steeds groter populariteit verkreeg. In die trant schreef van Schevichaven de eerste
versie van zijn artikel 'Het Nijmeegsche Raadsel en de eerste Nijmeegsche Politie-agenten' in de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 18/19 november 1894. Diezelfde dag nog
schreef het gemeenteraadslid Johan Graadt van Roggen, die historisch zeer geïnteresseerd was,
hem een brief waarin hij wees op het bestaan van een tweede schilderij met de voorstelling, in het
gereformeerde Weeshuis te Schoonhoven, en een derde exemplaar in het bezit van de
briefschrijver ze1f26. Onder de indruk van die stortvloed aan Raadsels herzag Van Schevichaven
zijn opstel alvorens het in 1898 in zijn Penschetsen te bundelen. Hij beschouwde het exemplaar
in Schoonhoven — waarvan hij alleen een afschrift van de teksten kende — als ouder en ging er van
uit dat de hele familiegeschiedenis niet meer dan een amusant verzinsel was. Inderdaad is het
Schoonhovense schilderij, dat zich tegenwoordig in het stadhuis aldaar bevindt, naar taalgebruik ouderwetser dan het Nijmeegse. Het schilderij, dat eveneens van kolossale afmetingen
is, is veel meer als groepsportret opgezet, met figuren in de kledij van het eerste kwart van de
17de eeuw27. Ook hier zijn de zonen onderscheiden door leeftijd én kleur van hun kledij, in dit
geval zwart, rood en geel. De tekst bestaat evenals die te Nijmegen uit vier delen, maar komt niet
met deze overeen. Zo zegt de vrouw hier: 'Dit raetsel bediet goede lieden fijn / Dat dese twee in 't
swert mijn ooms sijn / Want het mijn vaders broeders waeren / En de twee in 't rood ick moet u
verklaeren / Dat sijn mijn moeders broeders... Haer lieder alder vader leijt in mijnen schoot / Ick
heff hem voor de heijlige kerck getrout...'. Een zeer veel hierop lijkende tekst ontdekte Mr. C.
Rutgers enkele jaren later als notitie in een Gronings familiearchief". Kennelijk betrof het de
tekst bij een verloren gegane afbeelding waarop in het rood, blauw en zwart geklede kinderen
voorkwamen. De tekst van de moeder lijkt sterk op die van Schoonhoven: 'Dith raetsell
bedenckt gode luden fijn / Die tve mitten swarten mijn omen sijn / Want het mijn vaders broders
waren / Die tve mitten blawen ick moet verclaren / die waren mijns moders broders... Hoer allen
vader leit in mijn schoet / Die heb ik voer die heilige karck getrout...'. Het stuk is in elk geval voor
1570 op schrift gesteld, en dateert naar de mening van Rutgers zelfs nog van vroeger datum,
mogelijk begin 16e eeuw.
Naast deze zestiende-eeuwse versie Schoonhoven/familiearchief Van Ewsum ontdekte Dr.
Schneider van het Haagse Mauritshuis in de twintiger jaren een zestiende-eeuwse schets in de
tekeningencollectie van het Kupferstichkabinett van de Staatliche Kunstsammlungen te
Dresden, waarop een landschap met een religieuze voorstelling te zien is, met op de voorgrond
als een soort stichtersportret links een echtpaar en rechts enkele knielende zoons29. Van de
verschillende teksten op deze tekening (die alleen in foto bekend is) is de meest leesbare die van
de vrouw: 'Dit raetsel is war ten sijn geen droomen / Die int rot end geel sij all min oomen / Want
die int rode mijns vaders broders sijn / End die geele broders muller moder sijn / Deser oomen
vader ist nu min echte man / Dar ick twee jongen bij ghewan...'. Globaal kan deze versie in het
derde kwart van de zestiende eeuw gedateerd worden.
Iets jonger is een variant, die in 1956 door de gemeente Nijmegen werd verworven30. Het is een
betrekkelijk groot paneel dat 1576 gedateerd is en een groep personen in ietwat gemaniëreerde
houdingen toont, die cartouches en tekstborden houden met de woorden van in purper, rood en
geel geklede kinderen. De tekst van de moeder luidt hier: 'Dit subtijl geraetsel eerlijc en schoon /
Geve ick te geraden elcken persoon / Nu elck wilt hem versinnen op mijn verclaren / Dees twee
metten purper sijn mijn ooms hier op let / Want het beyde mijns vaders broeders waren / Die
twee int root sijn mijn moeders broeders wel geset / Dander twee int geel sijn natuerlijck en
onbesmet / Mijn eygen kinderen en haer alder vadere / Leet hier in mijnen schoot getrout na
godts wet...'. Dezelfde tekst treft men aan op een schilderij in het Nijmeegs museum, dat het in
1903 als legaat van Johan H. Graadt van Roggen verwierf". Het stuk is ook wat figuren betreft
geïnspireerd op het veel fraaiere schilderij van 1576. Gezien de gekunstelde verzen waarmee
beide gesierd zijn zou men er een rederijkers-versie in kunnen zien.
Tenslotte bezit het Nijmeegs Museum nog een zeer eenvoudige versie, een schilderij van
omstreeks 1640, vaag gesigneerd door ene 'G. G-euershof , waarop slechts één tekst — van de
vrouw — voorkomt' 2 : Siet doch de naerderheyt van dit geslacht / Die gheen die slapende in myn
schoot wert bevonden / Is aen myn onder wettich houwelijck gebonden / Ende de groen
jonghelingen hebter op acht / Syn mijn vaders broeders ende myn mans soonen / De yonghe
gesellen die hem in swarten rou betoonen / Syn myn byslaeps kinderen en broers van die myn
heeft geb aert / En de twe ionghe quanten die midts trotse weis en / Vreucht bewys en syn wt onsen
beiden geresen / En in alles is wettige trou bewaert / Ist oock mogelyck beraet u en u sin
verklaert'.

Vroeg-negentiende-eeuwse geaquarelleerde tekening van het
Raadsel, vrij gecopieerd naar een prent (coll. Nijmeegs
Museum Commanderie van Sint-Jan)

Onbekende Noord-Nederlandse schilder. Groepsportret
met de tekst van het familieraadsel, eerste kwart zeventiende
eeuw (Stadhuis Schoonhoven)

Onbekende Nederlandse schilder (toegeschreven aan Cornelis Ketel), Familieraadsel, 1576 (Stadhuis Nijmegen)

Onbekende Nederlandse tekenaar (ca 1560-1570), onvoltooide schets in pen en krijt met een afbeelding van een
landschap (met in het midden de Aanbidding der Koningen?) en ter weerszijden daarvan figuren met bijgeschreven
teksten van het familieraadsel (Dresden, Kupferstiehkabinett der Staatliche Kunstsammlungen; foto Gemeentearchief Nijmegen)

23 Sigarenmerk Nijmeegs Museum XV H 28b; wijnetiket
1976.09.3
24 Gekleurde en uitgeknipte tekeningen Nijmeegs Museum
XV H 23a (door Jan Schryvers); 1961.8 (door S. de Wit
1795); 1980.07.16 (anonieme aquarel). In particulier bezit
in Nijmegen een tekening door H.W. Hoppenaar, 1844.
25 De deksel van de dozen is versierd met de afbeelding van (de
prenten naar) het schilderij; op de bodem is de verklaring
gegraveerd. Exemplaren in het Nijm.Mus. inv.nr. VII 180e;
1957.12.
26 Brief d.d. 19 November 1894, Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan: reactie van H.D.J. van Schevichaven op het zojuist ontvangen schrijven van Graadt van
Roggen.
27 De schilderij, olieverf op doek ca 204 x 141 cm, is onder
nr.1007 vermeld in de Catalogus der Tentoonstelling van
voor Nederland belangrijke Oudheden en Merkwaardigheden, in de Provincie Zuid-Holland voorhanden.., gehouden te Delft Julij-Augustus 1863. Ter toelichting weet
deze catalogus te vermelden is 'de hoofdpersoon te Schoonhoven geboren, en is dit een portretstuk, hetwelk ouder is
dan de schilderij te Nijmegen, waar deze familie later
woonde'. Dit gegeven ontbreekt in het in 1860 uitgegeven
vouwblaadje Beschrijving der Schilderij voorstellende een
familie-raadsel, hangende in het Gereformeerde Weeshuis
te Schoonhoven.
28 RUTGERS 1904
29 De meest uitvoerige beschrijving van deze tekening vindt
men in het Verslag van de Commissie ter Verzekering eener
goede bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en
Kunst over het jaar 1930, Nijmegen 1931, p.'7-8, waar het
antiquiserende stadsgezicht op de tekening ten onrechte als
een gezicht op Nijmegen verklaard wordt. Dr. Chr. Dietrich, Kustos aan het Kupferstichkabinett van de Staatliche
Kunstsammlungen te Dresden was zo vriendelijk mij mee te
delen dat de tekening waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog verloren ging. Een foto berust in het Gemeentearchief te Nijmegen (nr.40.263).
30 Olieverf op paneel, 78,5 x 107,5 cm, in 1956 aangekocht
voor het Nijmeegse Stadhuis. De toeschrijving van het
paneel aan Cornelis Ketel (1548-1616) is waarschijnlijk
onjuist. Lit.: Stadhuis 1965, p.7; Stadhuis 1969, p.8.
31 Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan nr. XVI
16a, olieverf op paneel, 67,5 x 88 cm
32 Nijmeegs Museum 1971.01.1; olieverf op paneel 47,2 x 63
cm. Het schilderij bevond zich in 1942 in de antiekhandel te
Zwolle.
33 Het Raadsel beïnvloedde zelfs de moderne kunst te Nijmegen getuige de Annexpositie Het Raedsel van Nijmegen bij
de tentoonstelling GBK recent werk, De Waag Nijmegen
1965-1966, waar variaties op het thema te zien waren van
de hand van Ted Felen, Oscar Goedhart, Klaas Gubbels,
Gustave Asselbergs, Ed Noyons, Dirk Rodenburg, Robert
Terwindt en Joos van der Velden. Het reliëf van Goedhart
dat hier geëxposeerd was is later in brons gegoten en als
gevelreliëf aangebracht in Achter de Smidstraat.

De teleurstellende conclusie is dus dat het Nijmeegse Raadsel er slechts één is van vele: er
blijken nog vier andere versies van deze familiegeschiedenis te bestaan waarvan er zeker drie uit
de zestiende eeuw dateren. Naar ouderdom kan dit familieraadsel zeker niet als 'Nijmeegs'
benoemd worden, daarvoor is te duidelijk dat het hier een bedenksel uit de zestiende eeuw
betreft, dat gezien de verschillende versies van de teksten in de Nederlanden circuleerde,
mogelijk in voor rebus-achtige woordspelletjes gevoelige kringen zoals rederijkersverenigingen.
De aanduiding 'Raadsel van Nijmegen' draagt de voorstelling toch wel terecht want het is
dankzij de versie in het Nijmeegse stadhuis dat zij een begrip geworden is".

G.G-euershof, Vereenvoudigde versie van het familieraadsel, ca 1640
(Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan)

