
Poederdoos uit het Palmhoutwrak  
Verleidelijke schoonheid uit de 17de eeuw  

Materiaal: Verguld messing 

Datering: Vroege 17de eeuw? 

Herkomst: Zuid-Duitsland, Augsburg? 

Bruikleen Provincie Noord-Holland 

Deze ovalen doos is één van de meest bijzondere en persoonlijke voorwerpen die in het rijk beladen 
Palmhoutwrak werd aangetroffen. Het is vermoedelijk een poederdoos uit het begin van de 17e eeuw. 
De doos is met veel vakmanschap en zorg gemaakt, hoewel hiervoor ‘slechts’ goedkoper messing is 
gebruikt in plaats van het gebruikelijke zilver. Op de ene zijde is een Griekse en op de andere een 
Romeinse mythologische voorstelling te zien, die beiden met de drijftechniek zijn vervaardigd. Hierop 
zijn resten van vergulding aangetroffen, wat de doos een mat, lichtgoudkleurig uiterlijk zou geven. 
Helaas is deze na een eeuwenlang verblijf op de zeebodem zo kwetsbaar, dat de doos niet meer 
opengemaakt kan worden. 

Dit soort dozen waren sinds de 17de eeuw onderdeel van een toiletset, bestaande uit alles wat een 
welvarende dame en haar dienstmaagd nodig hadden om zich te kleden en op te maken. Een toiletset 
bevatte vaak ook borstels, kammen, een spiegel, kandelaars, kommen en verschillende opbergdozen 
met sieraden of cosmetica. Omdat deze poederdoos aan beide kanten versierd is, was hij mogelijk 
bedoeld om aan een ketting te dragen en om mee te nemen. 

De mythische voorstellingen op de poederdoos zijn heel suggestief. Het is dan ook goed mogelijk dat 
deze doos op bestelling is gemaakt, en dat de voorstellingen door de eigenaar zelf zijn uitgekozen. 
Echt een intiem voorwerp, bedoeld voor persoonlijk gebruik. 

 

Intimiteit uit de oudheid 

De ene zijde (nr. 1) toont een vrijende Leda en de Zwaan, een populair verhaal uit de Griekse 
mythologie. Leda, een Spartaanse koningin, werd begeerd door de oppergod Zeus. Om haar te 
verleiden, veranderde Zeus zich in een zwaan die zich liet opjagen door een adelaar. De zwaan 
vluchtte in de armen van de naakte koningin. In andere versies van het verhaal verkrachtte Zeus haar 
in dezelfde nacht waarop ze met haar echtgenoot sliep. Vervolgens kreeg ze een vierling, waarvan 
twee kinderen van Zeus waren en de anderen van de koning. 

Op de andere zijde (nr. 2) zijn de Romeinse goden Venus en Cupido te zien. Venus, godin van de 
liefde en vruchtbaarheid, zit halfnaakt te rusten met Cupido, god van verlangen, erotische liefde en 
aantrekkingskracht, aan haar arm. Hoewel Cupido in veel overleveringen als de zoon van Venus wordt 
neergezet, zit hij vaak in een speelse en intieme positie bij de halfnaakte godin. 

Beide verhalen werden herontdekt tijdens de Renaissance, een periode waarin men teruggreep naar 
de kennis en verhalen uit de klassieke oudheid. In deze periode kreeg het naakte lichaam een 
centrale plek in de kunsten. De voorstellingen op de poederdoos, waarin aantrekkingskracht, liefde en 
vruchtbaarheid een grote rol spelen, werden bijzonder populair. Beide zijn dan ook regelmatig terug te 
zien op schilderijen en andere kunstuitingen.  


