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Inleiding 

Het Museum Maluku, het Moluks Museum te Utrecht, opende in september 2010 haar 

nieuwe tentoonstelling: Parels en paradijsvogels. Wilde natuur en de westerse mode. In 

deze tentoonstelling werden de schatten van het Molukse eiland Aru getoond. Dit eiland 

herbergt de paradijsvogels met hun prachtige veren en heeft een zee rijk aan oesters, waar 

grote parels uit worden gewonnen. Deze schatten hebben lang geleden al hun weg naar de 

westerse mode gevonden. Om een groter inzicht te krijgen in het gebruik van veren in de 

mode werd Ninke Bloemberg, conservator mode en kostuum van het Centraal Museum 

Utrecht, gevraagd tijdens een kort college uitleg te geven. Dit college viel samen met 

mijn stage in dit museum en ze vroeg mij een korte uiteenzetting te schrijven over de 

betekenis en plaats van veren in de westerse kostuumgeschiedenis. Hierbij ontdekte ik 

een niche, er was weinig over veren in de mode gepubliceerd en de keren dat het was 

gedaan, waren veren zeker niet het onderwerp, maar eerder een bijkomstigheid. Op een 

kleine uitgave van de Textielcommissie over leer, bont en veren na, waarin J. M. 

Adriaans-Buij veren in de mode behandelt, blijven veren buiten beschouwing.1 Nu mijn 

aandacht was gewekt, kon ik moeilijk schilderijen zien zonder naar de toepassing van 

veren te zoeken. Het is opvallend dat veren al vanaf de vijftiende eeuw regelmatig op 

portretten voorkomen, maar dat er een eerste echte explosie aan veren plaatsvindt in de 

zeventiende eeuw. De opvallendste periode voor het gebruik van veren in de Republiek 

der Nederlanden is circa 1615-1670, waarneer de mode in onze ogen nog sober en veelal 

zwart is, maar langzaam naar de Franse, uitbundige stijl verandert. Deze periode 

halverwege de tachtigjarige oorlog (1568-1648), de opstand van de Nederlanden tegen 

Spanje, kenmerkt zich door de Spaanse mode van zwarte kleding. Deze werd 

opgeluisterd met accenten, waaronder veren. Waarom komen veren in de 

portretschilderkunst ten tijde van de Republiek tussen 1615 en 1670 zo veelvuldig  voor? 

Om hier antwoord op te geven zal ik zowel het gebruik van veren in de zeventiende eeuw 

als hun frequente voorkomen op portretten behandelen.  Waar komt het gebruik van 

veren in de mode vandaan? Dit zal ik uiteenzetten in het eerste hoofdstuk, waarin ik 

veren als onderdeel van het kostuum zal behandelen. Ten eerste zal ik het gebruik door de 

eeuwen heen uiteenzetten, waarna ik achtereenvolgend de verschillende bronnen zal 

bespreken, waaruit het gebruik van veren blijkt. Of de veren op schilderijen een goede 

weergave zijn van de veren die men in het dagelijks leven in de zeventiende eeuw droeg, 
                                                 
1 Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In samenhang met 
kleding, Verslag van de Textieldag 18 november 1982, Arnhem 1984. 
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zal ik beantwoorden door deze verschillende bronnen te onderzoeken. In het tweede 

hoofdstuk zal ik de toepassingen van veren in de mode op verschillende accessoires 

bestuderen: de helm met veren, de verenwaaier en het hoofddeksel met pluim. 

Portretschilderkunst blijkt hierbij de belangrijkste bron voor mijn onderzoek naar het 

gebruik van veren. In het derde hoofdstuk zal ik daarom specifiek ingaan op twee 

subgenres van de portretschilderkunst; het kinderportret en het portrait historié. Beide 

zijn vormen van de portretschilderkunst waarin veren opvallend vaak aanwezig zijn. 

Door deze portretten nader te bestuderen zal ik proberen de betekenis van veren als 

iconografisch symbool en als statussymbool verder te belichten.  
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I. Veren als onderdeel van de mode 

 

1. Tweeduizend jaar veren 

De toepassing van veren op en in kleding is al ruim tweeduizend jaar in gebruik. Het rijke 

kleurenscala, de vorm en de verschillende soorten hebben altijd een grote 

aantrekkingskracht op mensen gehad en worden al in oude culturen onderdeel van het 

kostuum. De vroegste voorbeelden van afbeeldingen waarop menselijke gestalten veren 

als verrijking van hun uiterlijk hebben, vinden we in Egypte. De god Min, de god van de 

viriliteit en voortplanting, werd afgebeeld als een lange, staande man met erectie. 2 (Afb. 

1) Om zijn goddelijkheid kracht bij te zetten draagt hij een hoofdtooi met twee 

arendveren, waardoor hij zijn gestalte verlengt en zo boven de stervelingen uittorent. De 

Egyptenaren zagen de arend als symbool voor macht en onafhankelijkheid, een 

zelfstandige vogel die machtig in de lucht is. Door zijn veren te dragen stralen deze 

eigenschappen op de godheid af. Veren hebben op deze vroege afbeelding dus een 

symbolische functie. 

 

 

1. Anoniem, De god Min, Relief op de tempel van Luxor, c 1400 v. Chr. 

 

                                                 
2 Schulz, R. & Seidel, M., Egypte. Het land van de farao’s, Keulen, 1998, p.327. 
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Maar veren werden niet alleen als hoofdtooi afgebeeld, ze werden ook op een rok, als 

versiering van sandalen en in het haar getoond. Behalve in Egypte, werden ook in andere 

delen van Afrika en Azië veren als decoratie of als symbolische toevoeging gebruikt. 

Telkens was het gebruik van de veren uit de eigen regio het begin van een grotere 

afname, waarbij ook naar andere soorten veren verlangd werd. In Egypte kwamen in het 

achterland van Cairo struisvogels voor, welke in Klein-Azie en Noordoost-Afrika werden 

verwerkt als versiering van kleding en accessoires. In Europa waren de hoenderveren het 

begin van een mode, waarin steeds uitbundiger veren geïmporteerd werden. Pauwen 

werden al sinds de oudheid in Zuid-Azie als huisdieren gehouden en kwamen via Italië en 

Griekenland Europa binnen. Pauwenhoeden werden zelfs al voor 1300 genoemd in 

Europa. Ze werden naar antiek voorbeeld ook heraldisch gebruikt en op helmen 

bevestigd. Pauwenveren behoorden tot de veren die voorhanden waren in Europa, maar 

ze waren zeldzamer dan de hoenderveren en werden voornamelijk door de adel gedragen. 

De mode van pauwenveren maakt vanaf 1400 plaats voor die van struisvogelveren. Deze 

grote, uitbundige veren, met hun zachte uiteinden, genieten daarna de voorkeur. Ze 

komen van de wilde struisvogels in Afrika en Azië en zijn moeilijk verkrijgbaar, alleen 

de hoogste adel en de hofkringen kunnen deze bijzondere veren bemachtigen. De positie 

van mensen uit hoge kringen wordt op schilderijen mede duidelijk gemaakt doordat ze 

veren dragen. Op zijn visie van de onthoofding van Johannes de Doper geeft Carel 

Fabritius (1622-1654) Salome, de Bijbelse koningsdochter, prachtige kleding (Afb. 2).3 

Haar jurk is van een mooie diep blauwe kleur, waar ze een bontje overheen draagt. De 

schilder benadrukt haar statige voorkomen met parels en twee grote struisvogelveren in 

het haar. Ondanks dat deze Bijbelse scène vijftienhonderd jaar eerder plaatsvond, 

gebruikte hij contemporaine kledingconventies om uitdrukking te geven aan de status en 

macht van Salome. Het statussymbool werd door iemand uit zijn tijd direct herkend als 

een kostbare opluistering van het kostuum. Het werd gewoon voor de adel en hofkringen 

om veren te gebruiken als statussymbool. Een koning of koningin tooide zich graag met 

de kostbare veren. 

                                                 
3 Priem, Ruud, Vermeer, Rembrandt and the Golden Age: masterpieces from the 
Rijksmuseum, Tentoonstellingspublicatie Vancouver Art Gallery, Vancouver 2009, p. 
210. 
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2. Carel Fabritius, De onthoofding van Johannes de Doper, c.1650, Olie op doek, 149 x 

121 cm., Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Als machtige koningin van Engeland had Koningin Elizabeth (1533-1603) een voorliefde 

voor uitzonderlijke kostbare kleding en het gebruik van veren, die ze gebruikte om haar 

superioriteit over haar onderdanen te benadrukken. Zo liet ze zich schilderen in 

imposante jurken en met haar mooiste juwelen. Een verenwaaier was een van haar 
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favoriete accessoires en hiervoor werden de meest bijzondere kleuren en vormen veren 

gebruikt, waaronder struisvogelveren. In 1600 had de vorstin een garderobe van 367 

japonnen, 96 mantels en 26 verenwaaiers.4 Haar kledingstijl werd nagevolgd door haar 

hofdames en andere edelen, zodat verenwaaiers een belangrijk accessoire voor de 

adellijke dames werden. Vanaf de vijftiende eeuw werden via Venetië ook reigerveren, 

papegaaienveren  en kraanvogelveren aangevoerd en was er voor de rijke Europese adel 

een mogelijkheid om met allerlei pluimage haar kleding te verfraaien. Als gevolg hiervan 

kwam er een levendige handel in veren en ontstond het beroep verenwerker. Er wordt 

voor het eerst in Franse vijftiende-eeuwse bronnen gesproken over een plumasseur, een 

plumacier of een plumassier.5 Waarschijnlijk was eerder de hoedenmaker 

verantwoordelijk voor het prepareren, rangschikken en verven van veren. Hoeden en 

helmen werden sporadisch versierd, maar toen de mode wijdverbreid raakte en er een 

steeds grotere vraag ontstond naar allerlei soorten en kleuren veren, was een nieuw 

beroep geboren. De verenwerkers waren eerst verbonden aan het Franse hof, maar de 

Franse adel ging verlangen naar eigen leveranciers en er werden in Parijs speciale 

gespecialiseerde verenwinkels geopend. De verenwerkers van Parijs organiseerden zich 

voor het eerst in 1599. Ze bewerkten de veren, kleurden, knipten ze bij en ze bevestigden 

ze op hoeden en kleding. De mode waaide snel over naar andere landen in Europa, waar 

verenwerkers in de grote steden hun winkels openden. De eerste vermelding van een 

verenwerker in Amsterdam is overgeleverd in de vorm van een advertentie.6 Hierin roept 

de familie Van Houten in 1592 op veren te kopen bij hun atelier in de Kalverstraat. De 

Nederlandse verenwerkers noemden zich pluimenmakers, pluimverkopers of 

pluimversierders, maar ook wel plumassiers of plumenciers. Naast de familie Van Houten 

openden nog vele andere winkeliers in Amsterdam een atelier, waarin ze zich in het 

verven en verwerken van veren toelegden. Ze gebruikten de kennis die ze hadden 

opgedaan bij het verven van textiel en pasten die aan het verven van veren aan. De veren 

werden zo vaak aangepast en geverfd, omdat er geen veren van exotische vogels 

voorhanden waren, pas in de negentiende eeuw werden exotische vogels met 

bontgekleurde veren voor hun verendek geïmporteerd. De veren van struisvogels, kippen, 

pauwen en andere inheems gevogelte hebben niet zoveel mogelijkheden betreft de 
                                                 
4 Mortier, Bianca du, Waaiers en waaierbladen 1650–1800, Amsterdam 1992, p. 26. 
5 Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In samenhang met 
kleding, Verslag van de Textieldag 18 november 1982, Arnhem 1984, p. 50. 
6 Schipper van Lottum, M.G.A., Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant. 
Aflevering 1: 1687-1691, Amsterdam 1993, p. 74. 
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kleuren. Men verschafte een grotere keus aan veren door de veren aan te passen, in plaats 

van op zoek te gaan naar vogels met een grotere keus aan kleur. Hoewel paradijsvogels al 

vanaf de ontdekkingsreizen in de zestiende eeuw in Europa bekend waren, raakte het 

gebruik van hun veren pas in de negentiende eeuw in de mode. Het was voornamelijk 

bont waar de handelaren zich in zestiende eeuw voor interesseerden en wat vanuit de 

koloniën werd geïmporteerd. Het hoogtepunt van de verenindustrie ligt daarom pas in 

1914, in dit jaar heeft de industrie zijn maximale omvang bereikt. In Frankrijk werkten 

dat jaar meer dan 25.000 mensen op 2000 ateliers.7 Het grootste deel van de 

verenwerkers waren vrouwen, die werden geroemd om hun verfijnde behandeling van de 

veren. De mode veranderde snel en met de snelle veranderingen waren steeds nieuwe 

vormen van accessoires met veren nodig. Dit veroorzaakte een enorme schade onder de 

vogelpopulatie. De vogels werden in grote getalen geschoten voor hun veren. Uit een 

leveringsbon uit 1910 voor een Amsterdamse verenwerker bleek dat de aantallen steeds 

groter werden. De vogels werden ook in hun geheel op hoeden en kleding bevestigd, iets 

waarvoor de kleine kolibries uitermate geschikt waren. De bon vermeldt dat er een kist 

met 20.000 kolibries is geleverd, op de bestelling van de verenwerker.8 Dit geeft een goed 

beeld van de enorme aantallen vogels die voor de mode werden gebruikt. Er werden 

zoveel vogels gedood voor hun veren, dat er een beweging werd opgericht in 1892 om de 

vogels tegen het verhandelen te beschermen, de Bond ter Bestrijding eener Gruwlmode. 

Dit resulteerde in de oprichting van de vogelbescherming in 1899. De veren die gebruikt 

werden voor de vrouwenmode waren hiervan de directe aanleiding. Het gebruik van 

veren in de mode neemt na het hoogtepunt in de twintigste eeuw langzaam af. De 

verdwijning van de hoed uit het straatbeeld zal hiertoe hebben bijgedragen. Toch blijven 

ze nog lang tot de verbeelding spreken en komen ze regelmatig voor in collecties van de 

grote modehuizen, met enkele jaren als uitschieters. Ook in de huidige voorjaarscollecties 

van de grote modehuizen zitten verschillende jurken waarin veren zijn verwerkt, zoals in 

de voorjaarscollectie van 2011 van Dior. Er zijn grote maraboutveren gebruikt, die de 

rokken en jurken een exotisch tintje geven. 

Opvallend in de geschiedenis van het dragen van veren is hun aanwezigheid op de 

portretten uit de zeventiende eeuw, toen de Republiek der Nederlanden zijn Gouden 

                                                 
7 Lefèvre, Edmond, Le commerce et l’industrie de la plume pour parure, Parijs 1914, p. 
150. 
8 Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In samenhang met 
kleding, Verslag van de Textieldag 18 november 1982, Arnhem 1984, p. 59. 
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Eeuw beleefde. Op het gebied van cultuur, rijkdom en handel was het een gouden tijd 

voor de Nederlanden. Veren zijn aanmerkelijk vaak aanwezig op portretten uit deze tijd, 

die op het eerste gezicht qua kostuum sober ogen. De veren op hoeden, accessoires en 

mantels worden hierdoor echte eyecatchers, die met hun uitbundige vorm in het oog 

springen. Er is maar weinig kleding overgeleverd waaruit blijkt hoe vaak veren zijn 

gedragen. 

 

2. De betekenis van veren 

De vraag of veren een betekenis hadden voor de zeventiende-eeuwer, is eenvoudig te 

beantwoorden. Veren stonden voor rijkdom en konden in hetzelfde licht gezien worden 

als sieraden of goud en zilver. Of veren nog meer konden betekenen, zoals in de tijd van 

de farao’s, zal per schilderij bekeken moeten worden, maar is naar de toepassing op 

zoveel uiteenlopende schilderijen met verschillende functies niet aannemelijk. E. de 

Jongh heeft veren in zijn verhandeling over vogels en de betekenis van vogels op 

schilderijen weleens meegenomen in zijn relaas.9 Veren zouden door hun verwijzing naar 

vogels en daardoor het vogelen staan voor seksuele handelingen. Het aantal respectabele 

getrouwde vrouwen dat zich met veren liet portretteren haalt deze stelling echter onderuit. 

Zij zouden zich toch niet willen identificeren met een seksuele toespeling? Zo zouden de 

veren op het hoofd van de jonge vrouw op het schilderij De koppelaarster van Gerard van 

Honthorst duiden op haar lichtzinnige karakter (Afb. 3).10 Hoewel het schilderij weinig 

aan de verbeelding overlaat en het hier duidelijk gaat over een transactie van betaalde 

liefde, zijn de veren op haar hoofd eerder een esthetische toevoeging, waardoor haar 

verschijning nog uitbundiger wordt. Er is geen traditie in het afbeelden van vrouwen van 

lichte zeden met veren. De betekenis van veren is door mij niet uitvoerig onderzocht. De 

emblemata met betrekking tot veren lopen erg uiteen. In het verzamelboek voor 

embelamta van Arthur Henkel en Albrecht Schöne komen veren als symbool voor op een 

                                                 
9 Jongh, E. de, ‘Erotica in vogelperspectief. De dubbelzinnigheid van een reeks 
zeventiende-eeuwse genrevoorstellingen.’ In: E. De Jongh, Kwesties van betekenis. 
Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Leiden, 1995, 
p. 21-58, 247. 
10 Meijer, E., Gerard van Honthorst, De Koppelaarster, in: Jaarverslag Vereniging 
Rembrandt, Vereeniging Rembrandt tot Behoud en Vermeerdering van Kunstschatten in 
Nederland, Amsterdam, 1950, p. 14-15. 
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weegschaal.11 Hierin staan ze voor geen gewicht. Veren aan de ene kant van de balans en 

ineengeslagen handen aan de andere kant verbeeldde bijvoorbeeld dat een veer evenveel 

gewicht heeft als de handen, die de vriendschap uitdrukken. Vriendschap is een illusie, 

daar staat deze balans voor. Het heeft geen waarde. Maar er zijn geen emblemen waarop 

de veren op zichzelf een betekenis hebben. Vogels daarentegen staan voor allerlei 

begrippen symbool. Een uil staat voor wijsheid en een duif voor vrede. Maar om de 

betekenis van veren te achterhalen is meer onderzoek nodig. 

 

 

3. Gerard van Honthorst, De koppelaarster, 1625. 

Paneel, 71 × 104 cm. Centraal Museum Utrecht. 

 

 

 

3. Bronnen voor het onderzoek 

 

3.1 Het kostuum als bron 

Bij het onderzoek naar het dragen van veren in de zeventiende eeuw in de Republiek der 

Verenigde Nederlanden kunnen we verschillende bronnen bekijken. Allereerst het 

kostuum. Er zijn weinig veren als onderdeel van het kostuum overgeleverd uit de 

zeventiende eeuw, omdat kleding moeilijk te bewaren is. Dit heeft als gevolg dat de 

frequentie waarmee veren op of bij kleding werden gedragen, moeilijk is na te gaan. 

Vanwege het materiaal, dat vaak snel vergaat, en door de manier waarop er met kleding 

                                                 
11 Anonieme prent, uitgegeven door Pieter Mortier, 1667 Amsterdam in: A. Henkel en A. 
Schöne, Emblemata: Handbuch zur Sinnebildkunst des XIV. und XVII. Jahrhunderts, deel 
2, Stuttgart 1967-76, p. 1295. 
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wordt omgegaan is er weinig kleding uit de zeventiende eeuw overgebleven. Kleding 

wordt gedragen, het wordt vies, beschadigt, krijgt scheuren en verkleurt. Kleding wordt 

in het dagelijks leven gebruikt, in tegenstelling tot schilderijen of 

beeldhouwwerken,zodat kleding sneller vergaat. Ook de veren die op de kleding en 

accessoires zijn bevestigd hadden veel te verduren. Daarbij komt dat kleding zoal in de 

twintigste eeuw erg kostbaar was. Er was geen goedkope massaproductie met 

standaardmaten. Kleding werd vaak op maat gemaakt. Dit was een secuur werk, waarbij 

de persoon in kwestie werd opgemeten, de kleding werd doorgepast en daarna nog 

ingekort en bijgesneden. Het beeld dat daarbij voor ogen moet worden gehouden, is dat 

de kleding geheel paste. Er werd ook rekening gehouden met een kromme rug of scheve 

heupen, de kleding werd hierop aangepast. Hoe beter een kledingstuk paste, hoe duurder 

de kosten van de kleermaker. De stoffen werden met de hand geweven, gebreid en 

genaaid. Daarna werd de kleding gekleurd, waarbij dure kleurstoffen, gewonnen uit de 

natuur, werden gebruikt. Stoffen waren een grote uitgave door de vele bewerkingen voor 

kleur, glans, patronen en dessins. De synthetische kleurstoffen zoals die nu makkelijk 

voorhanden zijn, waren nog niet uitgevonden. Hierdoor was kleding in de zeventiende 

eeuw en ook al eerder een statussymbool. Ten opzichte van een jaarinkomen waren de 

uitgaven aan kleding procentueel gezien veel forser dan tegenwoordig het geval is. Men 

kon failliet gaan aan zulke uitgaven. Gregory King, (1648-1712) een Engelse staatsman 

en pionier op het gebied van statistiek en genealogie, schreef in1688 een degelijk 

huishoudboek, waarin hij de uitgave van de staat bij hield.12 Hierin nam hij een bijzonder 

hoofdstuk op, de jaarlijkse uitgave aan uiterlijk, ofwel kleding. Hieruit bleek dat er in het 

jaar 1688 wel £10,392,500 werd uitgegeven aan nieuw vervaardigde kleding, terwijl het 

nationaal inkomen dat jaar op £43,500,00 lag. Er werd in 1688 dus bijna een kwart van 

het nationaal inkomen aan kleding uitgegeven. 

De kostbaarheid van kleding had nog een ander gevolg, dat ervoor zorgt dat er weinig 

kleding is overgeleverd. Kleding werd bijna altijd hergebruikt. Dat wil zeggen, de kleding 

werd, als hij niet meer paste of als hij uit de mode was geraakt, versteld of er werd een 

nieuw kledingstuk van de stof vervaardigd. In families werd kleding door verschillende 

kinderen na elkaar gedragen. Kleding werd nooit zomaar weggegooid en er was een 

levendige handel in gedragen kledingstukken en stoffen. Uit verschillende 

huishoudnotities van zeventiende-eeuwse huishoudens is gebleken dat kleding versteld 
                                                 
12 Harte, N.B, The Economics of Clothing in the Late Seventeenth Century in: Trading in 
Looks. The Economics of Clothing, Oxford 1992, p. 357-378.  
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werd voor andere familieleden of dat er kledingstukken na vererving werden vermaakt.13 

Hierdoor bleef er niet veel over van de kleren, ze werden volledig  afgedragen. De veren 

die erop bevestigd waren, of die accessoires sierden, zijn vaak met de kleding verloren 

gegaan. De manier waarop ze werden bevestigd, met behulp van kwetsbaar garen of gom, 

droeg hieraan bij. Hierdoor lieten de veren snel los tijdens het dragen of het opbergen. 

Het oudste voorwerp met de oorspronkelijke veren er nog op bevestigd is een fluwelen 

baret uit c.1530, die zich in het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg bevindt.14  

Dit is een van de weinige voorwerpen uit de periode van vóór de negentiende eeuw dat 

bewaard is gebleven. In de kostuumhistorische collecties binnen Nederland  dateren de 

vroegste hoofddeksels met veren uit de late zeventiende eeuw, dit zal ik in het tweede 

hoofdstuk verder behandelen. In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich een 

bijzonder fraaie bolmuts in  de collectie. Dit hoofddeksel is van roze en zilver 

zijdebrokaat en met grote zwarte struisvogelveren afgezet (Afb. 4).15 

 

 

                                                 
13 Sorber, Frieda, Rouw of mode? De huishoudnotities van een familie uit de Antwerpse 
elite, 1682-1699, in: Meesterlijk Zwart in Mode & Kostuum, Tentoonstellingspublicatie, 
Modemuseum Antwerpen 2010, p. 121-126. 
14 Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In samenhang met 
kleding, Verslag van de Textieldag 18 november 1982, Arnhem 1984, p. 61. 
15 Mortier, Bianca du en Bloemberg, Ninke, Accessoirize, 250 objects of fashion & 
desire, Amsterdam 2009, p.55. 
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4. Anoniem, Muts van floraal roze en zilver zijdebrokaat afgezet met struisvogelveren, c. 

1700. Brokaat, linnen, zijde, struisvogelveer, linnen, touw, 24 cm., Rijksmuseum 

Amsterdam. 

 

3.2 Portretten als bron 

Ten tijde van de Republiek floreerde de handel, als genre ontstond daardoor de 

portretkunst. Er was een nieuwe laag van de bevolking ontstaan, de gegoede burgerij. 

Deze rijke handelaren konden het zich veroorloven om zich te laten vereeuwigen in een 

portret. Er was een verschuiving gaande in het tonen van rijkdom. Hoewel het in de 

zuidelijke provincies onder de katholieke kerk al langer geaccepteerd was, ontwikkelde 

ook het protestantse noorden een houding waarin het exposeren van de rijkdom niet meer 

als ondeugd werd gezien. Dit zorgde voor een bloei van de portretkunst. Er werden vele 

portretten gemaakt waarin men zich in zijn beste en kostbaarste kleding liet afbeelden. 

Johan Wolfert van Bredero (1599-1655) liet rond 1645 een groot portret maken, waarop 

hij te paard en in zijn mooiste kostuum te zien is (Afb. 5). Zijn hoed met drie grote 

struisveren verrijkt zijn rijk geklede gestalte. Deze militair vergaarde als lid van de Staten 
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van Holland en door erfenissen zijn fortuin en was met een geschat vermogen van 1 

miljoen gulden een van de rijkste Nederlanders.16 Hij lijkt er geen moeite mee te hebben 

zijn rijkdom op het portret te tonen. Zijn kostuum heeft gouden randen, waarschijnlijk is 

het met gouddraad afgewerkt en zelfs zijn paard is versierd met strikken in de manen en 

een rijk gedecoreerd zadel. Dit geborduurde paardentuig, oftewel schabrak, was een 

pronkuitrusting die verschillende malen in boedelinventarissen voorkwam. Zowel in de 

Nederlanden als in de rest van Europa kwam deze uitrusting voor paarden voor.17 Het 

kostuum was waarschijnlijk in het bezit van Van Brederode. Het was immers de 

gewoonte om als vermogende klant je af te laten beelden in je beste kleding, waarbij de 

schilder soms nog wat extra versieringen aanbracht, maar  in essentie toch de werkelijke 

kleding van de geportretteerde verbeeldde.  

 

 

                                                 
16 Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2006, p. 26-27. 
17 De Bodt, Saskia, Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands Borduurwerk, Haarlem 
1987, p. 96-98. 
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5. School van Hendrik de Keyser, Johan Wolfert van Brederode voor slot Batestein, ca. 

1645. Olieverf op doek, 104,5 bij 90 cm. Rijksmuseum Amsterdam.  
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Om de kleding naar waarheid en secuur over te nemen werd deze in een later stadium 

geschilderd, waarschijnlijk met een stand-in. Over het algemeen werd men gevraagd te 

poseren, zodat de schilder de pose, het lichaam en het gelaat goed kon bestuderen. Het 

aantal keer dat men hiervoor zat, varieerde zeer, maar het zal vanwege de kostbare tijd 

van de opdrachtgever zo min mogelijk zijn geweest. De theoloog Johannes Wttenbogaert 

schrijft in zijn dagboek zelfs dat hij maar één keer voor Rembrandt zat, waarna zijn 

portret werd vervaardigd.18 Kleding liet men tijdelijk in het atelier van de schilder zodat 

men later het werk af kon maken. Dit gebeurde door meester zelf of in grotere ateliers 

door de leerlingen of assistenten die hierin gespecialiseerd waren.  

 

3.3 Schildersinventarissen als bron 

De portretkunst geeft ons een beeld van wat er werd gedragen, maar weinig zekerheid of 

de kleding en accessoires en de daarbij horende veren daadwerkelijk in het bezit van de 

geportretteerde waren. Er werd echter niet alleen kleding in het atelier achtergelaten, vaak 

was daar ook al het een en ander voorhanden, zoals blijkt uit schilderinventarissen. 

Schilders hadden vaak in hun atelier verschillende hulpmiddelen om een schilderij meer 

cachet te geven. Om op de achtergrond een verwijzing van antieke beelden te kunnen 

tonen, werden bijvoorbeeld verschillende soorten gipsen afgietsels van bekende antieke 

beelden in het atelier te bewaard. Uit de inventarissen blijkt dat ze opgezette dieren en 

bijzondere materialen bewaarden, waaronder mineralen en metalen. Rembrandt (1606-

1669) bewaarde zeer uiteenlopende voorwerpen in zijn atelier. Hij was in 1656 

genoodzaakt om boedelafstand te doen, een soort faillissement. Zijn bezit werd van 

kamer tot kamer genoteerd en werd verkocht door de commissarissen van de Desolate 

Boedelkamer, om zo zijn schuldeisers tegemoet te komen. Op zijn schildersgereedschap 

na, dat door de wet beschermd was van verkoop, werd alles wat in zijn huis stond 

omschreven en opgemaakt in een uitgebreide inventaris, die nu een blik in het leven van 

een zeventiende-eeuwse kunstenaar verschaft (Afb. 6). Daarin is te lezen dat Rembrandt 

ook een paradijsvogel in een lade bewaarde en verschillende, wellicht van veren 

voorziene, waaiers. Hij had deze voorwerpen in eigen bezit en heeft verschillende malen 

paradijsvogelveren in zijn schilderijen verwerkt, doorgaans om de exotische afkomst van 

een persoon te benadrukken. Het zal in sommige gevallen dus niet de geportretteerde zijn 

                                                 
18 De Winkel, M., The Artist as Couturier. The ‘Portrayal’ of Clothing in the Golden 
Age, in; Dutch Portraits. The Age of Rembrandt and Frans Hals, National Galley, 
Londen, 2007, pp.65-71. 
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die de accessoires of kleding met veren in zijn bezit had, maar de schilder, die de 

inspiratie uit zijn eigen voorwerpen haalde. 

 

6. Commissarissen van de Desolate Boedelkamer, Inboedel Rembrandt van Rijn pagina 

16, 25-26 juli 1656. 

Inkt op papier, Stadsarchief Amsterdam. 
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Uit de boedelinventarissen van de Oranjes blijkt dat veren voorkwamen in de boedel van 

Amalia van Solms (1602-1675) voorkwamen. Na haar overlijden is haar bezit verdeeld. 

In de boedelscheiding die is opgemaakt in 1676 zijn twee voorwerpen met veren 

beschreven.19 Bij haar kostuums is een hoedje omschreven als bonte Hannoverse mutse 

en stroohoet, rantje van pluimen en ook een waaier is omschreven als federn waayer. 

Wellicht is dit de verenwaaier die zij in haar hand heeft op het portret met Frederik 

Hendrik (Afb. 8).  

De vele overgeleverde portretten verschaffen een goede bron voor de vergelijking van de 

kostuums die men droeg. De portretten lopen uiteen. Verschillende soorten portretten 

werden vervaardigd, met verschillende soorten kleding. Met kleding kon een signaal 

worden afgegeven. Bijvoorbeeld dat men van gegoede huize was. Nu was mooie kleding 

in de Republiek genoeg voorhanden. De vraag was groot en het aanbod sloot daarbij snel 

aan. Er waren tal van zijdehandelaars en er waren verschillende winkels en ateliers 

waarin de meest uiteenlopende stoffen werden verkocht. Enkele van de rijkste burgers 

waren rijk geworden door de handel in stoffen en kleding. De grote zijdehandelaars 

maakten hun fortuin en waren niet meer weg te denken uit de gegoede kringen.20 

 

3.4 Krantenadvertenties en pakbonnen als bron 

Voor verschillende stoffen en gedeeltes van het kostuum, bestonden aparte winkels of 

ateliers, die daarin gespecialiseerd waren. Zo specialiseerde ook de verenwerker zich, 

zoals eerder beschreven. De aanwezigheid van ateliers voor gespecialiseerde 

verenwerkers is een indicatie van de omvang van het gebruik van veren. Deze ateliers 

geven weer dat er een grote markt was voor de verwerking en het gebruik van veren. 

Krantenadvertenties bevestigen het bestaan van deze ateliers in de zeventiende eeuw. Wat 

er voorafging aan de import van de veren is honderd jaar geleden uiteengezet door 

Edmond Lefèvre, die met behulp van oude pakbonnen de gang van zaken heeft 

beschreven.21 De verenwerker importeerde de veren. De handel en de verwerving in het 

buitenland gebeurde meestal door Europeanen, die in Afrika of in Azië hun bedrijf 

hadden opgezet. In eerste instantie werden de vogels gevangen in het wild, waarna ze 

werden gedood en geplukt. Hierna werden de veren minimaal bewerkt, zodat ze klaar 
                                                 
19 S. Drossaers & T. Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de 
Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795, deel I, ‘s Gravenhage, 1974-76, 
p. 361.  
20 Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2006, 30-52. 
21 Lefèvre, Edmond, Le commerce et l’industrie de la plume pour parure, Parijs 1914. 
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waren voor de reis. Ze werden van viezigheid ontdaan en ingepakt. Pas op de plaats van 

bestemming werden de veren daadwerkelijk grondig schoongemaakt en verder 

behandeld. Deze manier van werken kostte veel tijd en er kwam dan ook vraag naar een 

snellere werkwijze. Door de vogels te houden, zou er veel tijd en geld bespaard kunnen 

worden. Struisvogelveren waren populair en verschillende pogingen werden gedaan om 

struisvogels te houden. In eerste instantie faalden de handelaars. De struisvogels waren 

niet goed geobserveerd en men had geen idee van hun behoeftes. De grote successen 

kwamen pas na 1866, toen in de kaapkolonie struisvogelfokkerijen het goed dingen 

doen.22 Struisvogels bleken gemakkelijk te houden als hun oorspronkelijke leefomgeving 

maar in acht werd genomen. Ze hebben warmte nodig en woestijn. Vanaf de negentiende 

eeuw herrezen er steeds meer struisvogelfarms, waar men de beesten fokte. Het besef dat 

de beesten bij het plukken pijn leden, zorgde ervoor dat de veren later werden gesneden. 

Als de vogels dan alsnog in de rui kwamen, verloren ze de overgebleven schacht. Hierna 

kregen ze weer een nieuw verendek. Opmerkelijk is dat de struisvogels enkel om hun 

veren werden gehouden. Men wantrouwde het vlees van de struisvogel en geloofde dat 

het giftig was. De beesten werden afgemaakt als ze geen goede veren meer gaven. De 

eerste keer dat de veren werden verzameld van de dieren, waren ze tussen de zes en zeven 

maanden oud. De veren zijn dan grijs met een lichtbruin uiteinde en hebben een puntige 

vorm. Het mannetje krijgt steeds zwartere veren, tot hij op drie jarige leeftijd volwassen 

is en diep zwarte veren op zijn lijf heeft, witte vleugels en staart, en een rode hals. Het 

vrouwtje behoudt haar grijs bruine veren en heeft zacht witte staartveren. De verenoogst 

is van een mannetje ongeveer anderhalf kilo zwarte veren en 250 gram witte veren. De 

witte veren zijn vanwege de schaarste zeer exclusief. Per dier kunnen één keer per jaar 

veren geoogst worden. In de zeventiende eeuw kwamen de veren de Republiek binnen 

via Parijs, maar soms ook via Venetië. De manier waarop ze werden verworven en de 

kleine oogst maakten ze zeer kostbaar. Struisvogelveren waren een statussymbool, waar 

de drager zich goed bewust van was. Ze werden daarom ook in een bredere zin toegepast, 

behalve op kleding werden ze ook onderdeel van het interieur. 

 

 

 

                                                 
22 Lefèvre, Edmond, Le commerce et l’industrie de la plume pour parure, Parijs 1914, p. 
87. 
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3.5 Het interieur als bron 

Kort nadat stadhouder Willem III (1650-1702) in 1689 ook de Engelse troon bestijgt, 

besluiten hij en zijn vrouw Maria II (1662-1694) om Hampton Court te herbouwen. Ze 

zochten een waardige residentie in Engeland en Willem III koos voor Hampton Court, 

vanwege zijn aangename ligging en de goede jachtvelden. Een verbouwing was zijns 

inziens echter noodzakelijk, de gebouwen bevielen hem niet. Hampton Court werd 

oorspronkelijk in 1514 gebouwd voor kardinaal Wolsey (1473-1530), de adviseur van 

Hendrik XVIII (1491-1547), maar nadat hij in deze ongenade was gevallen, werd het 

paleis teruggevorderd door de koning. Het bleef in koninklijke handen en onder Willem 

III werd Hampton Court vergroot, zodat het kon rivaliseren met Versailles. Het exterieur 

werd onder handen genomen door Christopher Wren (1632-1723), de beroemde architect, 

die zijn ideeën onder andere in Frankrijk op deed. Ook aan het interieur werd bijzonder 

veel aandacht besteed. Er werden elegante haardpartijen, sculpturen en fresco’s 

aangebracht. Voor zijn staatsiebed in dit paleis koos Willem III voor grote trossen van 

struisvogelveren op de hoeken23 (Afb. 7). Deze veren kostten per stuk dertig gulden, meer 

dan het gemiddelde maandloon in die tijd, dat rond de twintig gulden lag.24 Zijn bed werd 

door de stof en de veren een waardig bed voor een koning. Struisvogelveren werden 

vaker in het interieur toegepast, vooral als panache, een verendecoratie in de vorm van 

een bos. Het woord panache komt van het Italiaanse woord pennachio: verenbos. 

Pronkbedden werden vaker met zo’n panache versierd of langs de baldakijnen met veren 

afgezet. In de ruimte met deze bedden werden de hoogste gasten ontvangen, die zo onder 

de indruk moesten raken van de rijkdom en gratie van de gastheer. Helaas zijn de 

interieurstukken vaak verloren gegaan, waardoor we de frequentie van het gebruik van 

veren niet kunnen achterhalen. Het bed van Willem III is een uitzondering.  

 

                                                 
23 Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In samenhang met 
kleding, Verslag van de Textieldag 18 november 1982, Arnhem 1984, p. 66. 
24 Het gemiddelde jaarloon van een metselaar was in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw 250 gulden, zie: Adriaans-Buy, J.M., Veren in de mode in: Leer, bont en veren. In 
samenhang met kleding, Arnhem 1984, p. 67. 
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7. Anoniem, Koninklijk bed Willem III, Hampton Court Palace, rode zijde, rood fluweel 

met zilverdraad en struisvogelveren, Londen, c. 1690. 

 

De distributie van veren in de Republiek heeft op grote schaal plaatsgevonden, zoals 

eigenlijk in heel West-Europa vanaf de vijftiende eeuw geschiede. De toepassing in het 

interieur vloeide voort uit het gebruik van stoffen in het interieur. 

 

 

4. Mode in de mode van de Republiek 

De verschillende bronnen tonen aan dat veren frequent en op verschillende manieren op 

of bij kleding gedragen werden in de Republiek van de zeventiende eeuw. Ze vallen op 
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door het contrast dat ze vormen met de sobere en ingetogen kledingstijl van die tijd. 25 

Toch werd hiermee vanaf het einde van de zestiende eeuw rijkdom getoond. De zwarte 

jurken en kostuums lijken ingetogen, maar het is een hedendaagse visie die het beeld van 

die tijd vertroebelt. In de mode is zwart altijd een bijzondere kleur geweest, die vanwege 

zijn adaptieve vermogen breed toepasbaar was. In de mode geeft vaak de invloedrijkste 

persoon of regio, of tegenwoordig een modehuis, een nieuw signaal af, dat daarna wordt 

nagevolgd door de mensen binnen hun invloedsfeer. Dit was in de Republiek net zo. 

Spanje was een van de belangrijkste naties, die zijn macht vanaf de zestiende eeuw 

uitbreidde. De Spaanse overheersing bracht de Spaanse mode naar de Republiek. Toen 

Karel V de Nederlandse gewesten samenbracht en in 1556 overdroeg aan zijn zoon, 

Filips II (1527-1598), kwamen deze gewesten onder Spaans bewind. Filips werd koning 

van Spanje en liet het bestuur van de Nederlanden over aan zijn halfzus, Magaretha van 

Parma (1522-1586). Zij had moeite het protestantisme in de gewesten in de hand te 

houden. Filips was katholiek en zeer streng in de leer, maar Magaretha was de 

Nederlandse edelen milder gestemd. Zij beantwoordde hun smeekbede om de inquisitie 

voor enige tijd  op te schorten. Hierdoor brak de Reformatie echter verder door en de 

Nederlandse adel kwam in opstand tegen Spanje. Dit leidde uiteindelijk tot het ontstaan 

van de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1588. Desondanks bleef de mode in de 

Nederlanden nog lang aan Spaanse invloed onderhevig. Hoewel de Nederlanders hard 

hadden gestreden tegen de Spanjaarden, was de Spaanse mode paradoxaal genoeg overal 

in de Republiek vertegenwoordigd.26 De zwarte, ingetogen kostuums bleven nog tot 

halverwege de zeventiende eeuw in de mode. Het zwart en de sobere snit bleken passend 

bij de strenge protestantse leer. Men wilde een sobere en eenvoudige levensstijl 

uitdragen, waarvoor het zwart zich uitstekend leende. Het was een formele kleur, zodat 

men op portretten vaak zwart droeg. Het portret zelf was een statussymbool, waarin niet 

alleen iemands goede smaak, maar ook iemands positie duidelijk moest worden 

weergegeven. Portretten werden vaak ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis 

gemaakt. Dit was vaak een huwelijk, de geboorte van een kind, maar het kon ook een 

ander belangrijk moment voor de familie zijn. Het dubbelportret van Frederik Hendrik 

(1584-1647) en Amalia van Solms (1602-1675) is vervaardigd voor het behalen van de 

overwinning bij de Slag van Breda in 1637 door Frederik Hendrik (Afb. 8). Hij heeft zijn 

                                                 
25 Der kinder Besier, J.H., Spelevaart der Mode, Amsterdam 1933, p. 103-108. 
26 Ekkart, Rudi & Buvelot, Quentin, Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, 
Tentoonstellingspublicatie Het Mauritshuis, Den Haag, 2007, p. 22. 
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harnas aan, met om zijn nek de penning van de Orde van de Kousenband. Naast hem staat 

een grote helm getooid met oranje struisvogelveren. Amalia is gekleed in formeel zwart, 

opgeluisterd met vele parels, volgens de laatste mode. In de verte is de Slag van Breda te 

zien. Zwart geeft haar kleding het formele karakter, dat passend is bij deze gelegenheid. 

De portretten werden goed in het zicht aan de muur van de woonhuizen gehangen, 

waardoor de gasten van de familie geïmponeerd raakten van hun verdiensten. 

 

 

8. Gerrit van Honthorst, Dubbelportret van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, 1637-

1638. 

Doek, 213 × 202 cm. Mauritshuis, Den Haag. 

 

Vanaf de jaren veertig van de zeventiende eeuw ging Frankrijk de toon aangeven en 

kwam er steeds meer kleur.27 Dit ging geleidelijk, waarbij de meer modieuze types als 

eerste hun stijl veranderen. Over het algemeen zijn het de jongeren die snel overgingen 

op de Franse mode, de ouderen bleven langer bij het zwart van de Spaanse dracht.  

                                                 
27 Marwick, Arthur, Beauty in history: society, politics and personal appearance, c. 1500 
to the present, Londen 1988, p. 97-99. 
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Het veelvuldig dragen van zwart, had ook te maken met de rouwperiodes die meestal in 

acht werden genomen. Dit werd door kunsthistorici in de twintigste eeuw nogal eens als 

antwoord gegeven op de grote aanwezigheid van zwarte kleding op zestiende- en 

zeventiende-eeuwse portretten. Een verhoogde kindersterfte en de grote uitbraken van de 

pest zorgden inderdaad voor een hoger aantal doden binnen een familie dan 

tegenwoordig.28 Als daar per familielid een rouwperiode van enkele maanden aan vastzat, 

betekent relatief veel zwarte kleding voorkwam. Het was immers gewoonte tijdens de 

rouwperiode voornamelijk zwart te dragen. Dit verklaart echter niet dat het overgrote 

gedeelte van iemands garderobe zwart is. Omdat kleding vaak werd vermaakt, werd 

tijdens een rouwperiode de kleding geschikt gemaakt voor de rouw. Uit portretten is 

moeilijk op te maken of het om rouw of mode gaat. Huishoudnotities geven hierbij een 

beter beeld. Rouwperiodes stonden meestal duidelijk beschreven en blijken uit allerlei 

uitgaven, zoals de bestelling van een rouwtransport.29  

Opvallend bij de zwarte kleding is dat daar vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw 

een steeds groter wordende kraag mee werd gecombineerd. Net zoals de veren opvallend 

zijn op de zeventiende-eeuwse portretten, springen de grote kragen ook in het oog. Deze 

opvallende kragen ontwikkelden zich in de zeventiende eeuw, tot de zogenaamde 

molensteenkraag, een brede stijve kraag van geplooid fijn linnen batist. Deze mode werd 

eveneens vanuit Spanje in de Nederlanden geïntroduceerd. Stak in Spanje de witte kraag 

met een klein stukje stof boven de rand van het kostuum uit, in de Republiek werd de 

kraag op het kostuum bevestigd. Het vervaardigen van een grote kraag was een lang 

proces. De kraag moest gebleekt en gesteven worden, waarna hij aan de boord werd 

vastgezet. Hierna werd de kraag nog doormiddel van pijpijzers in vorm gebracht. De 

ijzers werden warm gemaakt en daarna werd de stof ertussen geklemd. Door de verhitting 

krijgt de stof de gevraagde vorm, de zogenaamde lobben. Later in de zeventiende eeuw 

werden de kragen niet alleen groter, maar ook minder regelmatig geplooid en minder 

stijf, tot ze op de schouders lagen. De kragen werden versierd met kant of bestonden 

geheel uit kant. Ze waren altijd zeer wit en werden zo kraakhelder gehouden. Een witte 

kraag stond voor rijkdom, men kon het zich immers veroorloven om de kraag te laten 

wassen en stijven. Daarnaast moest er op een zorgvuldige manier gegeten worden, zodat 
                                                 
28 Kiers, J. en Tissink, F., De glorie van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2000, p. 202. 
29 Voor inzicht in huishoudnotities waaruit blijkt dat zwarte kleding ook zonder rouw 
werd gedragen, zie: Sorber, Frieda, Rouw of mode? De huishoudnotities van een familie 
uit de Antwerpse elite, 1682-1699, in: Meesterlijk Zwart in Mode & Kostuum, 
Tentoonstellingspublicatie, Modemuseum Antwerpen 2010, p. 121-126. 
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er niet op de lastige kraag gemorst werd. Deze kragen zijn allemaal verloren gegaan, 

behalve een exemplaar uit de eerste helft van de zeventiende eeuw die het Rijksmuseum 

in haar bezit heeft.30 De molensteenkraag was zowel bij vrouwen als bij mannen populair. 

De Nederlanders hadden een minder opzichtige mode dan de omringende landen. Ze 

droegen voornamelijk zwart en lieten uit details hun rijkdom en elegantie blijken. Dit 

deden ze door de nadruk te leggen op de stof, het dessin, het patroon en de afwerking. 

Zwarte stof kon zeer fijn borduurwerk of rijke bloemdessins bevatten. Bij een nadere 

bestudering van zeventiende-eeuwse portretten, kunnen de details uit de grote zwarte 

vlakken gehaald worden. Wat in eerste instantie een simpele zwarte stof lijkt, blijkt dan 

uit verschillende (glans)patronen te bestaan. Cornelis van der Voort (1576-1624) geeft op 

dit familieportret de stofuitdrukking uitstekend weer (Afb. 9). De echtgenoten dragen, 

evenals het kindje, zwarte kleding, Toch zijn allerlei patronen te ontdekken en geven de 

verschillende kragen en het gebruik van kant de kleding een rijke uitstraling. De vrouw 

draagt nog een meer traditionele molensteenkraag, terwijl de man al volgens de laatste 

mode een slappere en meer onregelmatige kraag aan zijn kostuum heeft bevestigd.  

 

 

9. Cornelis van der Voort, Familiegroep, 1620. 

Doek, 119 × 179 cm. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. 

                                                 
30 Zie de webtentoonstelling Accessorize van Bianca de Mortier en Ninke Bloemberg met 
een filmpje waarin deze kraag de hoofdrol speelt; 
http://www.rijksmuseum.nl/accessoires-ecard. 
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De Nederlanders gebruikten kant als detail om hun sobere kleding op te luisteren. Kant 

was handwerk dat in de vijftiende eeuw ontstond. Zowel in Venetië als in Vlaanderen 

werd naald- en kloskant gemaakt, dat snel zijn intrede in de Nederlanden deed.31 Door de 

tijdrovende en moeilijke techniek, waarbij dunne draden over elkaar werden geslagen, 

was kant zeer kostbaar. Het kant werd als toevoeging van de kragen gedragen of als 

afzetting van schorten, mutsen en hemden en soms als toevoeging op hoeden. Het witte 

kant, met zijn zeer fijne structuur, steekt in portretten vaak mooi af tegen het zwart. Het 

geeft de schilder een mogelijkheid om zijn kundigheid ten toon te spreiden. De 

geportretteerde kan zijn modieuze smaak en zijn rijkdom doormiddel van het kant 

duidelijk maken.   

Veren waren, binnen deze mode van accenten, een vervolg op het gebruik van accessoires 

op en bij kleding in de Nederlanden. Ze worden de hele zeventiende eeuw gebruikt, 

waarbij drie accessoires het meest voorkomen op portretten; de helm met veren, de 

verenwaaier en de hoed met pluim. 

 

II. Veren als accessoire 

 

1. De helm met veren 

Zoals eerder vermeld is het heraldisch gebruik overgenomen in de Griekse en Romeinse 

beeldhouwwerken waar de strijders vaakl helmen met veren dragen. Dit verschijnsel is 

nooit helemaal verdwenen en op verschillende middeleeuwse voorstellingen zijn krijgers 

te zien met een veer op hun helm. Veren gaven de rang van de militair aan, de meest 

hooggeplaatste ridders, veldheren of officieren hadden veren, waarbij de bevelhebber 

vaak met zijn helm meerdere veren tooide. Prins Maurits van Oranje (1567-1625) liet 

zich in harnas schilderen door  Frans van Miereveld (1567-1641), die Prins Maurits en 

zijn familie vaker vereeuwigde.32 De schilder portretteerde de stadhouder en kapitein-

generaal van de Republiek ten voeten uit, zodat zijn harnas duidelijk te zien is (Afb. 10). 

Prins Maurits kreeg dit gouden harnas als geschenk van de Staten voor het verslaan van 

de Spanjaarden bij de Slag van Nieuwpoort in 1600. Zijn helm was rijk uitgedost met een 

tros van geverfde struisvogelveren. Evenals zijn sjerp waren de veren in zijn kleur, 
                                                 
31 Krijgsman, Y. & Stang, M., Kant in de Gouden Eeuw, Amsterdam 2003, p.20. 
32 Ekkart, Rudi & Buvelot, Quentin, Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, 
Tentoonstellingspublicatie Het Mauritshuis, Den Haag, 2007, p. 160. 
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oranje, geverfd. Het gouden harnas en de vele veren en rijke stoffen op het schilderij 

onderstrepen zijn hoge positie als kapitein-generaal. In de vijftiende en zestiende eeuw 

nam het gebruik van een harnas een grote vlucht in Europa, maar in de zeventiende eeuw 

werd het harnas nauwelijks nog gebruikt. Het was niet bestand tegen vuurwapens en 

bemoeilijkte het lopen te zeer. Zich laten portretteren in harnas bleef echter nog 

onverminderd populair. De harnassen op portretten werden steeds verfijnder en mooier 

afgewerkt, omdat ze niet werkelijk in de veldslagen werden gedragen. Deze sierharnassen 

hadden enkel nog een symbolische functie en werden veelal door koningen en veldheren 

op portretten gedragen. De toevoeging van een grote hoeveelheid veren op de helm kon  

gemakkelijk, daar er geen praktische bezwaren bij het dragen waren, ze werden immers 

in werkelijkheid niet meer gedragen. Zo werd een verwijzing gegeven naar de antieken, 

de geportretteerde werd als het traditionele beeld van een veldheer afgebeeld. Hij droeg 

een krijgstenue, dat zijn strijdbaarheid toonde. 
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10. Michiel Jansz.Van Miereveld, Maurits van Oranje, c. 1601.  

Paneel, 220,3 × 143,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam. 

 

2. De verenwaaier 

Evenals de helm met veren is de verenwaaier eeuwenoud. De oudste waaiers met veren 

bestaan uit een halve cirkel ook wel flabellum genoemd. Deze waren bedoeld om de 

koning, farao of adel koelte toe te blazen. Flabellum komt van het Latijnse ‘flare’, dat 

blazen betekent. Acht van deze waaiers zijn teruggevonden in het graf van Tutanchamon 

uit 1350 v. Chr. De veren zijn vergaan, maar de gouden schachten voor de veren zijn nog 
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bewaard gebleven.33 De omringende afbeeldingen in het graf tonen hoe de waaiers grote 

struisvogelveren bevatten. De vroegst bewaarde waaier in een Europese collectie is de 

verenwaaier die Karel V ( 1500-1558) kreeg van Hernán Cortés (1485-1547) en 

momenteel in de collectie van het Völkerkunde Museum in Wenen. De Spaanse 

conquistador veroverde Mexico tussen 1519 en 1521 op de Azteken. Met Karel V had hij 

een briefwisseling over de veroveringstocht in Mexico en wat hij daar allemaal aantrof. 

Hij onderhield in deze berichten zijn majesteit over de gang van zaken en stuurde de 

schatten van de Azteken naar Sevilla, om zijn vorst gunstig te stemmen. Hij had namelijk 

zelf het initiatief genomen om Mexico te veroveren en had geen toestemming gevraagd. 

Hij zond vele schatten van de Azteken, waaronder goud, zilver, harnassen, waaiers, 

hoofdtooien en mantels naar Karel V.34 Zijn schatten werden vol verwondering 

ontvangen, men had in Spanje nog nooit zoiets gezien. Matire d’Anghiera (1457-1526), 

de Spaanse historicus, schreef een boek over de verovering van de nieuwe wereld: De 

Orbe Nova, waarin hij zijn verwondering over de verenwaaier uitsprak: 

Ik weet niet hoe ik die verentoefjes, de pluimen, de vederwaaiers moet beschrijven [...] 

Niet zozeer het goud of de edelstenen bewonder ik, maar het vernuft en de vaardigheid 

van de kunstenaars, die de waarde van het materiaal ruimschoots overtreffen en mij 

verrassen.35  

De verenwaaier maakte deel uit van één van de latere zendingen in 1524 en behoorde tot 

een ensemble met een verenhoofdtooi en een schild van veren. De gehele set werd naar 

Spanje verzonden. Toch was dit niet de eerste Europese kennismaking met de 

verenwaaier. De Grieken en Romeinen pasten veren op verschillende manieren toe en op 

antieke vazen zijn al figuren waar te nemen met waaiers van pauwenveren. Deze antieke 

mode bloeide vanaf de vijftiende eeuw weer op, tot aan het einde van de zeventiende 

eeuw. Verenwaaiers waren in de Republiek in de zeventiende eeuw in allerlei soorten en 

maten te verkrijgen. Het aantal veren verschilde, van een enkele grote struisvogelveer tot 

tientallen hoenderveertjes. De mode van verenwaaiers was vanuit Italië en Engeland de 

Republiek binnen gekomen en werd al gauw in heel West-Europa populair. Door de 

                                                 
33 Schulz, R. & Seidel, M., Egypte. Het land van de farao’s, Keulen, 1998, p. 255. 
34 Capenberghs, Joris, Margareta van Oostenrijk, het Hof van Saroyan en de Niue Wereld 
in: Eichberger, D. (redactie), Dames met Klasse. Margareta van York en Margareta van 
Oostenrijk. Tentoonstellingspublicatie, Leuven, 2005, p. 296- 342. 
35 Martire d'Anghiera, 1530/1912, vol. 2: 41, 46, geciteerd door: Eichberger D., Dames 
met Klasse. Margareta van York en Margareta van Oostenrijk, 
Tentoonstellingspublicatie, Leuven, 2005, p. 300. 
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verbeterde infrastructuur in Europa verspreidde de mode zich steeds sneller. In de 

Republiek zijn de waaiers vooral op portretten uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 

waar te nemen, hierna worden ze vervangen door gevouwen waaiers. De eerste 

verenwaaier op een portret uit de Republiek houdt Aertgen Witsen (1599-1652) in haar 

rechterhand. Deze grote waaier heeft een gouden schacht en bevat vier of vijf zwarte 

struisvogelveren, zo geprepareerd dat ze recht omhoog blijven staan. Aertgen was de 

dochter van Gerrit Jacobsz. Witsen (-1626), die in 1609, 1613 en 1618 burgermeester van 

Amsterdam was. De vooraanstaande positie van haar vader, die ook koopman en 

binnenlandsvader was, zorgde ervoor dat ze in het huwelijk kon treden met Cornelis 

Bicker van Swieten (1592-1654). Deze Amsterdamse regent en heer van kasteel Van 

Swieten was puisant rijk.36 Hij was van gegoede komaf, maar maakte zijn grote fortuin 

als bewindhebber van de West-Indische Compagnie en suikerhandelaar. Deze positie zal 

Aertgen de financiële middelen hebben gegeven om de waaier in haar bezit te hebben. Zij 

en haar man waren vooruitstrevend. Ze lieten zich door Cornelis van der Voort (c.1576-

1624) ten voeten uit en afzonderlijk portretteren, een portrettype dat hij in Amsterdam 

introduceerde en dat voor die tijd alleen voor vorsten en hoge edelen werd vervaardigd 

(Afb. 11). Deze manier van portretteren gaf meer mogelijkheden om rijkdom door middel 

van kleding en interieur te tonen, iets waar onder de rijke burgers een sterke behoefte aan 

was. Aertgen heeft zich hier op haar best laten vereeuwigen, met kostbare burgerkleding. 

Ze staat nogal deftig, de pose is niet bewegelijk, waardoor ze een inschikkelijke en 

vrouwelijke deugdzaamheid uitstraalt. Ze draagt een zwarte vlieger met bloemendessin, 

een soort mantel, met grote schouderstukken. Deze schouderstukken waren volgens de 

Spaanse mode, zogenaamde bragoenen.37 Daaroverheen draagt ze een borststuk, rijk 

geborduurd met gouddraad en parels.38 De brede molensteenkraag en het kapje vrij ver 

naar achter waren geheel volgens de laatste mode. Ze zal een voorloopster zijn geweest in 

Amsterdam, waar de verenwaaiers als eerste voorkomen.  

Waaiers waren een vrouwen aangelegenheid. In tegenstelling tot hoofddeksels waren de 

waaiers enkel voor vrouwen. Het werd gezien als onderdeel van het vrouwelijk toilet. De 

welgestelde vrouw hoefde niks in haar handen te dragen, ze kon het zich veroorloven 

slechts een waaier vasthouden. De verenwaaier is nog tot aan de twintigste eeuw in het 
                                                 
36 Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2006, p. 35-36. 
37 Ekkart, Rudi & Buvelot, Quentin, Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, 
Tentoonstellingspublicatie Het Mauritshuis, Den Haag, 2007, p. 110. 
38 Bodt, Saskia de, Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands Borduurwerk, Haarlem 
1987, p. 25-28. 
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modebeeld gebleven, naast de gevouwen waaier, met als hoogtepunt de barok en het 

einde van de negentiende eeuw. 

 

 

 

11. Cornelis van der Voort, Portret van Aertgen Witsen, 1618. 

Doek, 200 × 127 cm. Voorheen Johnny van Haeften, Londen. 
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3. Het hoofddeksel met veren 

Het dragen van een hoed, baret of muts was tot in de twintigste eeuw gebruikelijk bij alle 

lagen van de bevolking. Zowel de boeren als de adel droegen een hoed en niemand ging 

blootshoofds naar buiten. De hoed was er om het hoofd te beschermen tegen  

weersinvloeden, zon, wind, regen en kou. Hij had ook een belangrijke rol in de etiquette. 

Het was van belang dat men de hoed kon af nemen als begroeting en het gold als 

ongepast om geen hoed te dragen.39 De hoed met rand was voorbestemd voor heren, de 

dames hadden andere hoofddeksels in de zeventiende eeuw, zij droegen veelal een 

mutsje. De hoeden werden vaak vervaardigd van haarvilt. Dit zorgde voor een stugge 

stof, die goed in model te maken was en voor de benodigde stijfheid zorgde. Deze hoeden 

komen veelvuldig op portretten voor. Ze werden opgeluisterd met één of meer veren, 

door zowel arm als rijk. De minder gefortuneerde mannen kozen voor een kippenveer, 

terwijl hovelingen meerdere struisvogelveren op hun hoed droegen. Dit gebeurde al vanaf 

de veertiende eeuw in de Republiek. De status van de betreffende man was af te lezen aan 

het soort en de hoeveelheid veren. Op een achttiende-eeuwse prent, als boekillustratie 

gebruikt, zijn de drie typen verenaccessoires onder elkaar en door verschillende klassen 

gedragen weergegeven (afb. 12). De bovenste man en vrouw verbeelden de adel. De man 

draagt een harnas en de vrouw is gekleed volgens de Spaanse mode, met een mantel met 

hoge schouderstukken. Op zijn helm zijn veren in verschillende kleuren bevestigd. De 

prent is ruim een eeuw later getekend, waardoor de kostuums niet geheel lijken te 

kloppen. De man heeft een erg afwijkend harnas aan, wanneer het wordt vergelijken met 

dat van stadhouder Willem II. Zijn helm lijkt eerder op een hoofdtooi. Bij de vrouw 

ontbreekt het borststuk. Desalniettemin zullen deze typen een kern van waarheid 

betreffen, daar het schijnt alsof ze zijn overdreven en in grote lijn overeenkomen met het 

zeventiende-eeuwse kostuum. Onder de adelstand is de gegoede burgerij afgebeeld. De 

vrouw heeft een grote verenwaaier in de hand, net als Aergten. Er is hier echter een grote 

onjuistheid ingeslopen. De brede witte stof in het midden van haar jurk is hier met een 

kleine omslag in de hoek getekend. Dit zou betekenen dat zij deze stof over haar jurk 

droeg. Een schort werd echter nooit door een dame van stand buitenshuis gedragen, enkel 

kinderen droegen een schort. Het zal een vergissing van de tekenaar betreffen, aangezien 

een afwijkende kleur onderjurk wel werd gedragen, die dan te zien was omdat de 

                                                 
39 Robeiro, Aileen, Dress and Morality, Londen 1986, p.67. 
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bovenste stof opensloeg. Het onderste paar verbeeldt Zuid-Hollandse boeren. De man 

draagt hier een hoed met twee lange fazantenpluimen, die de hoed verrijken. 

De versiering van de hoed door veren om de stand duidelijk te maken, werd met grote 

regelmaat gebruikt door het leger. Zoals gezegd droegen de hoger geplaatsten, de 

officieren en de kapiteins, een hoed met pluim. Hiervoor werden meestal struisvogelveren 

gebruikt.  

 

 

12. Francq van Berkhey, Johannes le, Buijs, Cornelis, Brouwer, Cornelis, De kleding van 

Holland, Plaat III, de zestiende en de zeventiende eeuw, 1776. 

Gravure op papier, 20 × 12 cm.  

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.  

 

Binnen de zeventiende-eeuwse schutterij droeg iedereen veren, zoals vaak is vastgelegd 

op schilderijen: de heren van de schutterij hebben meestal allen een hoed met pluim. Dit 
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heeft te maken met de oorsprong en de nieuwe functie van de zeventiende-eeuwse 

schutterij. In de Middeleeuwen hadden alle weerbare mannen dienstplicht, waarbij er 

simpele wapens werden gebruikt om te vechten. Met de invoering van pijl en boog in de 

veertiende eeuw ontstonden schiet- en schuttersverenigingen. Hun functie was om de 

overheid te helpen de orde te handhaven in hun stad of dorp. Ze waren ingedeeld volgens 

het soort wapens dat ze gebruikten: handboogschieters of voetboogschieters en vanaf de 

vijftiende eeuw ook op vuurwapens: zogenaamde klovers. Zo ontstonden de 

schuttersgilden, georganiseerde gilden die schietwedstrijden organiseerden, meeliepen in 

optochten en als het nodig was de krijgsmacht versterkten. Daarnaast beschermden ze de 

stad dag en nacht. In 1580 fuseerden de burgerwachten met de schutterijen en nam de 

omvang van de laatste dus toe.40 De schutters kwamen uit de burgerij en waren 

welgesteld. Ze hadden vaak zowel een functie in het stadsbestuur als een officiersfunctie 

bij de schutterij.41 Deze elite moest zelf hun wapenuitrusting en uniform bekostigen. Ze 

schaften om het jaar een nieuw kostuum aan. Aangezien ze zichzelf hiermee wilden 

profileren, werd er door de gegoede heren niet bekostigd op stoffen en snit.  

Liepen ze vroeg in de zestiende eeuw nog in traditioneel uniform, in de zeventiende eeuw 

kwam men in modieus kostuum, met enkele belangrijke krijgsaccessoires om hun 

militaire karakter te tonen, zoals de ringkraag. Deze ijzeren ring ter bescherming van hals 

en schouders werd nog tot in de negentiende eeuw als ereteken gedragen. Het 

lidmaatschap van de schutterij was een erelidmaatschap en werd als statusverhogend 

gezien. Pluimen op de hoed kwamen niet zeldzaam voor op schuttersstukken. De leden 

van de schutterij, droegen bij hun mooiste ensemble vrijwel altijd met pluim. Veren zijn 

zo op deze manier onmiskenbaar verbonden aan een modieus zeventiende-eeuws 

uiterlijk.42 

Het bekendste voorbeeld hiervan is De Nachtwacht van Rembrandt (Afb. 13). Op dit 

grote schilderij met de eigenlijke benaming Het korporaalschap van kapitein Frans 

Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburg heeft Rembrandt de schutterij van de 

Kloveniers voor het eerst zeer onconventioneel in beeld gebracht. In plaats van de 

                                                 
40 Westermann, M., De schilderkunst van de Republiek: 1585-1717, Rijswijk 2007, p. 
146. 
41 Voor een uitleg over de schutterij zie de encyclopedie op de website van het 
rijksmuseum: www.rijksmuseum.nl/encyclopedia 
42 Jongh, E. de, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst 
van de zeventiende eeuw, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Zwolle 1986, 
p.58. 
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reguliere regels van het groepsportret toe te passen, waarbij alle personen als volwaardige 

portretten zijn opgenomen, werkte Rembrandt met een andere setting. Hij gaf enkele 

Kloveniers een prominentere plaats dan andere en liet sommige zelfs een bijrol spelen. 

Daarnaast nam hij figuranten in het schilderij op, die een belangrijkere plek innemen dan 

de diegenen die het schilderij hebben bekostigd, de leden van de schutterij. De schutters 

staan niet duidelijk achter en naast elkaar, maar lijken gevangen in een momentopname, 

ze lijken tijdens een wandeling gegrepen in het schilderij. Rembrandt gaf zo beweging 

aan het groepsportret. Dit deed hij ook door middel van de kleding. Hij schilderde de 

kostuums losjes en met een zwierige toets. De kleuren van de kostuums komen extra 

goed uit door de donkere achtergrond en speling met het licht. Hierdoor vallen ook de 

verschillen in kleding goed op. Een aantal mannen zijn zeer donker gekleed met stijve 

kragen. Zij hebben ook donkere veren op hun hoeden. Maar luitenant Willem van 

Ruytenburgh heeft zich in een zeer modieus kostuum gestoken. Hij draagt de lichte 

kleuren van de Franse mode en complimenteert zijn kostuum met een hoed met twee 

grote, witte struisvogelveren. Enige ijdelheid zal hem niet vreemd zijn geweest en hij zal 

zeker zijn beste kleding hebben gekozen om geportretteerd te worden. In de 

boedelinventaris van Rembrandt komt geen mannenkostuum voor.43 

 

 

                                                 
43 Commissarissen van de Desolate Boedelkamer, Inboedel Rembrandt van Rijn, 25-26 
juli 1656, Gemeentearchief Amsterdam, p.16-18. 
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13. Rembrandt van Rijn, Het korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en 

luitenant Willem van Ruytenburgh, bekend als ‘De nachtwacht’, 1642. 

Doek, 363 ×437 cm. Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

Op talloze andere schuttersstukken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw zijn, zoals 

gezegd, schutters met gepluimde hoeden afgebeeld. Een mooi voorbeeld is het 

schutterstuk dat Frans Hals (1583-1666) schilderde van de schutters van de St. 

Jorisdoelen in 1639. Hierop dragen de mannen grote gepluimde hoeden. Een ander is de 

Schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen te Amsterdam ter ere van de Vrede van Munster, 

18 juni 1648 van Bartholomeus van der Helst (1613-1670), waarop een gedeelte van de 

mannen veren op hun hoed dragen. Ook afzonderlijk lieten schutters zich graag als lid 

van de schutterij portretteren, waarbij ze in vol ornaat aantraden. Zoals de vaandeldrager 

Andries Stilte (-1675). Hij heeft de modieuze kleding uit de jaren veertig aan, die ook is 

te zien op De Nachtwacht (Afb. 14). De kanten kraag en het gebruik van linten onderaan 

de mouwen zijn, evenals de lichte kleuren, volgens de Franse mode. De vaandeldrager 

had een uitzonderingspositie binnen de schutterij, hij was vrijer in zijn kledingkeus. 
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Terwijl de andere leden overwegend in het formele zwart gekleed gingen, droegen 

vaandeldragers meer kleurrijke stoffen. Een flamboyant ensemble als dit werd alleen 

tijdens een ceremoniële gelegenheid of tijdens een banket gedragen. De struisvogelveren 

op de hoed van Stilte maken het geheel extra kleurrijk. Het is onwaarschijnlijk dat 

Verspronck (1600-1662), die een leerling van Frans Hals was, heeft geprobeerd dit 

schilderij kleurrijker te maken, dan in werkelijkheid.44 Andere portretten van 

Verspronck’s hand zijn beduidend minder kleurrijk, de personen hebben daarin 

overwegend donkere kledij aan. Dit kleurrijke stuk sluit niet aan bij de kleurstellingen 

van de rest van zijn oeuvre. Stilte zal erop hebben toegezien dat hij in volle glorie werd 

vastgelegd, want dit was voor hem het laatste moment dat hij als vaandeldrager kon 

worden geschilderd. Voor de functie van vaandeldrager was niet alleen een zekere 

rijkdom essentieel, de man moest ook vrijgezel zijn. Stilte trad eind 1640 in het huwelijk 

trad en zou dan zijn functie moeten neerleggen.  

 

                                                 
44 Ekkart, Rudi & Buvelot, Quentin, Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, 
Tentoonstellingspublicatie Het Mauritshuis, Den Haag, 2007, p. 220. 
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14. Johannes Verspronck, Portret van Andries Stilte als vaandeldrager, 1640. 

Doek, 102 × 76 cm. Washington, National Gallery of Art, Patrons’ Permanent Fund. 

 

Pasteltinten waren onder invloed van Lodewijk XIV ook in de Republiek aan een opmars 

begonnen. Het waren in eerste instantie de mannen die deze nieuwe tendens navolgden. 

De vrouwen volgden later, hoewel dit in hofkringen vrij snel het geval was, zoals ook de 

mode van hoeden en gepluimde hoofddeksels daar door vrouwen spoedig werd 

nagevolgd. Zo liet Maria van Oranje (1642-1688) zich in ruiterkostuum portretteren, 

waarbij ze een baret draagt met een groot aantal struisvogelveren (Afb. 15). Uit een 

inventaris van haar uitzet blijkt dat haar kostuum op waarheid berust en zij er op toezag 
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dat het correct werd geschilderd. 45 Het portret is mogelijk als eerste indruk voor een 

huwelijkskandidaat gebruikt. Maria trouwde, na lang zoeken naar een geschikte partij, in 

1666 met Lodewijk Hendrik Maurits van Simmern-Lautern. Het portret zal strategisch 

hebben geholpen een goede gegadigde te vinden. Maria wordt hier zo mooi en rijk 

mogelijk afgebeeld. Ze kan zich een donkere page veroorloven, een ongelofelijke luxe.46 

En ze draagt haar beste kleding. Haar ruiterkostuum is met gouddraad en veel kant 

versierd. De vele veren op haar baret geven blijk van haar positie. Zij wordt hier als zeer 

aantrekkelijke partij weergegeven. 

 

 

15. Jan Mitjens, Portret van prinses Maria van Oranje, met Hendrik van Zuijlestein en 

een page, c. 1665. 

Doek, 150 × 185 cm. Mauritshuis Den Haag. 

 

                                                 
45 Marieke de Winkel heeft hiervoor de inventaris geraadpleegd van Maria van Oranje, 
waarin haar kledingstukken worden beschreven, zie: Ekkart, Rudi & Buvelot, Quentin, 
Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw, Tentoonstellingspublicatie Het 
Mauritshuis, Den Haag, 2007, p. 73. 
46 Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2006, p. 45-48. 



 41 

Ook op genrestukken komt de gepluimde hoed vaak voor. De gepluimde hoed van de 

jongen die Casper Netscher (1639-1684) schilderde is hier een voorbeeld van. Het maakt 

duidelijk dat de gepluimde hoed als gebruikelijk onderdeel van het jongenskostuum werd 

beschouwd en niet alleen op portretten voorkwam (Afb. 16).47  

 

16. Casper Netscher, Interieur met een moeder die haar kind kamt, 1669. 

                                                 
47 Priem, Ruud, Vermeer, Rembrandt and the Golden Age: masterpieces from the 
Rijksmuseum, Tentoonstellingspublicatie Vancouver Art Gallery, Vancouver 2009, 
p.224-225. 
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Paneel, 44,5 × 38 cm. Rijksmuseum Amsterdam. 

 

De meeste zeventiende-eeuwse genrevoorstellingen herbergen een moraal of proberen de 

les te lezen. Deze symboliek is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend, maar kan bij 

nadere bestudering van emblemataboeken vaak evenwel worden uitgelegd. De kleding 

die voor deze voorstelling werd gebruikt is vaak een realistische weergave, omdat de 

boodschap immers beter kon worden overgedragen als men zich met de personen op het 

schilderij kon vereenzelvigen. Op deze schilderijen dragen jonge jongens regelmatig een 

gepluimde baret of hoed met grote struisvogelveren, zoals op het schilderij De tamme 

spreeuw (Afb. 17). De jonge jongen verleidt de vogel met een lijmstokje om naar buiten 

te vliegen. De spreeuw staat symbool voor de maagdelijkheid van meisjes die makkelijk 

te verleiden zijn. Het vogeltje is zo gevlogen.48 

 

 

 

                                                 
48 Waal, H. van de, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding 1500-1800. Een 
iconologische studie I, Den Haag 1952, 59-64. 
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17. Pieter van Noort, De tamme spreeuw, c.1640. 

Doek, 80 × 95 cm. Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle. 

 

 

 

 

Met de opkomst van de Franse mode was ook de opkomst van de extravagante kostuums 

een feit.49 Hierbij hoorde een groter gebruik van accessoires en versiering, waar ook de 

veren onder vallen. Veren zijn in deze context minder opvallend in het geheel, daarom 

laat ik deze periode buiten beschouwing. Voor kinderen ligt het anders: zij werden in de 

gehele zeventiende eeuw kleurrijk gekleed. 

 

 

                                                 
49 Hollander, Anne, Fabric of Vision. Dress and drapery in painting, 
Tentoonstellingscatalogus bij Dress and drapery in The National Gallery, Londen 2002, 
p.38. 
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III. Veren toegepast in de portretkunst 

 

1. Het kinderportret 

1.1 Het kinderkostuum 

Binnen het genre van de portretkunst is er een soort portret, waarbij veren frequenter en 

opzichtiger aanwezig zijn dan in andere portretten, het kinderportret. Kinderenportretten 

uit de zeventiende eeuw brengen een zekere affectie te weeg en kunnen op grote bekoring 

rekenen. Verschillende musea gebruiken de portretten van deze kleine mensjes als 

publieke trekpleister van hun collectie. Dit gebruik is zeker niet ongegrond, de portretten 

hebben de gave nog steeds te ontroeren. Een kind ontwapent, zelfs in de kleding en 

houding die tegenwoordig enkel aan volwassenen wordt gegeven. De visuele 

aantrekkingskracht van kinderen werd in de Republiek al erkend, gezien de grote schaal 

waarop kinderportretten zijn vervaardigd.50 Vanaf 1620 verschijnen kinderen individueel 

op schilderijen, waarna deze mode een vaart neemt en  kinderen steeds frequenter als 

onderwerp van een schilderij te zien zijn.51 In de Nederlanden van de zeventiende eeuw is 

het kind door zijn trekken al als kind te herkennen. Dit was in de eeuwen daarvoor geen 

vanzelfsprekendheid. Kinderen werden in de veertiende en vijftiende eeuw eerder als 

kleine volwassenen afgebeeld, een manier die nu erg onnatuurlijk voorkomt. De manier 

van afbeelden evolueerde, waardoor kinderen steeds meer een kinderlijk gezicht kregen. 

De wangen werden ronder, het hoofd werd groter in vergelijking met het lichaam. De 

houding en pose zijn in de zeventiende eeuw nog erg stijf. Het kind staat vaak ten voeten 

uit met attributen in de hand, zoals de volwassenen op staatsieportretten. Een enkele keer 

is hierop een uitzondering te ontdekken. Deze schilderijen betreffen vaak een studie van 

het kind. Rubens schilderde (1577-1640) zijn zoontjes vaak om te oefenen. Soms is het 

schilderij voor de huiselijke kring bedoeld. Vergelijk een van de visitekaartjes van het 

Rijksmuseum en een publiekslieveling, Meisje in het Blauw van Johannes Verspronck 

(Afb. 18) met de guitige Susanna de Vos. Cornelis de Vos (1585-1651) schilderde zijn 

dochter in een kinderstoel, terwijl ze een koekje verkruimelde (Afb. 19). De handjes en 

de schoentjes behoren echt aan een kind toe. De kleding lijkt te verfraaid voor een kind. 

                                                 
50 Baptist Bedaux, Jan & Ekkart, Rudi, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de 
Nederlanden 1500-1700, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Haarlem 2000, 
p. 13. 
51 Jakober, Y. & B., Kleine Prinzen. Kinderbildnisse Vom 16. Bis 19. Jahrhundert Aus 
Der Fundacion, Berlijn 1975, p. 20-25.  
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De fraai opengewerkte mouwen, die de mooie blauwe stof eronder tonen, waren in de 

zeventiende eeuw voor vrouwen in de mode. De vele sieraden doen weinig kinderlijk aan. 

Ze draagt parels om haar hals en pols. Susanna de Vos draagt eveneens opvallende 

sierraden. Ze heeft om beide polsen armbanden van bloedkoraal. Bloedkoraal is een 

terugkerend materiaal voor sieraden op kinderportretten. Men geloofde dat het kinderen 

tegen gevaar beschermde.52  

 

 

18. Johannes Verspronck, Meisje in het blauw, 1641. 

Doek, 82 × 66,5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. 

 

                                                 
52 Hollander, Anne, Fabric of Vision. Dress and drapery in painting, 
Tentoonstellingscatalogus bij Dress and drapery in The National Gallery, Londen 2002, 
p.80. 
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19. Cornelis de Vos, Susanna de Vos, dochter van de schilder, 1627. 

Paneel, 80 × 55,5 cm. Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main. 

 

Ondanks dat de kinderkleding op volwassen kleding lijkt, was er in de zeventiende eeuw 

wel degelijk een verschil tussen kinderkleding en kleding voor volwassenen. Zoals eerder 

gezegd, is er bijna geen kleding werkelijk overgeleverd, maar ook door bestudering van 

kinderportretten kan worden vastgesteld dat men het kind toch een andere garderobe gaf 
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dan de ouders. Jonge kinderen, kinderen onder de vier jaar, hadden een schort voor.53 

Ook volwassen vrouwen droegen een schort, maar dit was niet hun formele kostuum. Zij 

werden hierin niet geportretteerd, tenzij het een huishoudelijke scène betreft, waarin het 

niet werkelijk om een portret gaat, maar om een standaard huisvrouw uit te beelden. Jan 

Steen (1626-1679) schildert in zijn dagelijkse taferelen vrouwen met een schort. Het 

dragen binnenshuis zal ook noodzakelijk zijn geweest, want bovenkleding werd niet 

gewassen en extra bescherming was dus gewenst. Kinderen werden veel kleurrijker 

gekleed dan volwassenen, ook voordat de Franse mode de Republiek bereikte. 

Familieportretten tussen 1600 en 1650 tonen vaak de ouders in zwart kostuum, terwijl de 

kinderen verschillende kleuren dragen.54 Naast het schort zijn er nog meer typische 

attributen voor kinderen, zoals de leibanden. Deze banden stammen af van de 

siermouwen voor volwassenen. Deze werden steeds dunner, totdat er nog maar dunne 

reepjes stof over de mouwen hingen. Deze mode bleef langer bij kinderen aanwezig, 

omdat ze een functie kregen, ze waren om de kinderen tegen te houden. De siermouwen 

werden breder en groeiden uit tot leibanden. Hiermee konden ouders en verzorgers de 

kinderen vasthouden, letterlijk aan banden leggen. Ook de valhoed was een 

kinderattribuut. Het was een bijzondere zachte band om het hoofd van het kind, dat 

ervoor zorgde dat het kind zich niet bezeerde als hij viel. 

 

1.2 Veren als seksebepaling 

Het meest  van alle onderdelen van het kinderkostuum springen de rokken in het oog. Op 

bijna alle portretten van kinderen hebben de kinderen een rok aan. Dat betekent niet dat 

het allemaal meisjes zijn, integendeel. In de zeventiende eeuw droegen jongens en 

meisjes op jonge leeftijd een rok aan. Deze mode zal zijn ontstaan uit gemak. Bij het 

verschonen bemoeilijkt een broek immers de zaak. Maar het dragen van een broek was 

ook onder volwassen mannen nog niet lang in de mode en pas sinds de Spaanse mode 

gebruikelijk geworden. Daarvoor droegen mannen een platrock, een verlengd bovenstuk, 

                                                 
53 Bedaux, J.B., & Ekkart, Rudi, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de 
Nederlanden 1500-1700, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Haarlem 2000, 
p. 142. 
54 Jongh, E. de, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst 
van de zeventiende eeuw, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Zwolle 1986, p. 
20-86. 
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dat tot over de bovenbenen viel.55 Deze evolueerde bij jonge jongens tot een lange rok, 

zodat het onderscheid tussen jongens en meisjes moeilijk is. Om het verschil te weten, 

moeten de portretten beter bestudeerd worden. De verschillen waren voor de zeventiende-

eeuwer, die een getraind oog had bij het bekijken van subtiele verschillen in kleding, 

waarschijnlijk makkelijk te zien. Tegenwoordig is het moeilijker om het verschil in sekse 

te zien. Een goed begin kan worden gemaakt door te kijken naar de ketting, vaak van 

bloedkoraal. Jongens droegen die schuin over de borst, terwijl meisjes hem als een 

halsketting droegen. De sekse en leeftijd werden ook duidelijk gemaakt door de attributen 

of accessoires die de kinderen vasthielden. Hierbij werd uitgegaan van oude 

beeldtradities, die ook tegenwoordig nog goed herkenbaar zijn. Meisjes droegen een pop, 

hielden een bloem vast of hadden een waaier aan hun rok hangen. Jongens hadden 

jongensattributen; een stokpaard, trommel, handschoenen, schrijfgerei of een slechtvalk. 

Naast deze attributen zijn er nog andere, subtiele verschillen, maar deze zijn nooit zonder 

uitzondering en maken het moeilijk uitsluitsel te geven. Voor elk verschil in kostuum dat  

als sekseverschil kan worden aangemerkt, is een schilderij bekend dat het tegendeel 

bewijst. Zo zou een vierkante kraag voor een jongen zijn, maar er zijn ook meisjes die 

een vierkante kraag hebben.56 Een combinatie van attributen, kostuum en schriftelijke 

bronnen kunnen uitsluitsel geven. Het gebruik van veren kan hieraan ook een bijdrage 

leveren. Jongens droegen vaak een hoed of baret, afgezet met een aantal veren. Bij 

kinderen zijn de veren vaak gekleurd. De grens tussen de mode van vóór 1650 en daarna, 

toen de Franse mode de overhand kreeg, wordt bij kinderenportretten door het gebruik 

van veren geïllustreerd. Terwijl voor 1650 kleinere of enkele veren worden gebruikt, is er 

daarna een grote verandering te bespeuren. De veren worden groter en talrijker. Het 

verschil is goed waar te nemen op verschillende portretten, zoals het portret door Willem 

van der Vliet (1584-1642) van een onbekende jongen (Afb. 20).  

 

                                                 
55 Bedaux, J.B., & Ekkart, Rudi, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de 
Nederlanden 1500-1700, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Haarlem 2000, 
p. 142. 
56 Jakober, Y. & B., Kleine Prinzen. Kinderbildnisse Vom 16. Bis 19. Jahrhundert Aus 
Der Fundacion, Berlijn 1975, p. 65-68. 
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20. Willem van Vliet, Onbekende jongen, 1638. 

Paneel, 93 × 76 cm. Rijksmuseum Amsterdam. 

 

De jongen is als jongen te herkennen door de grote hoed, zulke hoeden werden gedragen 

door mannen en ook wel door vrouwen, maar voor zover bekend niet door jonge meisjes. 

Op deze hoed is een wit toefje veren te ontdekken, geheel passend bij het kleine formaat 

van de jongen. Ruim tien jaar later heeft de Franse mode de kinderkostuums in de 

Republiek beïnvloed en is een heel ander soort hoofdbedekking, de fluwelen hoed of 

baret, op de kinderhoofdjes aanwezig. Vaak zijn deze hoofddeksels ook versierd met 

veren. 
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Opvoeding was een belangrijk aspect binnen de kinderportretten. Op dit portret van Jan 

Albertsz. Rotius (1624-1666) houdt een vierjarige jongen een bok in bedwang. De 

symboliek van een goed een deugdzaam leven werd aan kinderen verbonden om zo hun 

goede opvoeding te tonen. De jongen is hier afgebeeld als een deugdzame jongen met een 

goed karakter. De bok stond voor het beteugelen van de seksuele lust (Afb. 21).57 Uit 

verschillende prenten is gebleken dat er een beeldtraditie bestond waarin de bok het 

libido verbeeldde, dat in bedwang moest worden gehouden (Afb. 22).  

 

 

 

21. Jan Albertsz. Rotius, Een vierjarige jongen met een bok, 1652. 

Paneel, 116 × 87 cm. Rijksmuseum Amsterdam. 

                                                 
57Jongh, E. de, ‘Erotica in vogelperspectief. De dubbelzinnigheid van een reeks 
zeventiende-eeuwse genrevoorstellingen.’ In: E. De Jongh, Kwesties van betekenis. 
Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Leiden, 1995, 
p. 21-58. 
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22. Jacob Matham naar Hendrick Goltzius, Libido; uit de serie Deugden, c.1593. 

Gravure, 216 × 143 cm. Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. 

 

Het jongentje heeft hier een fluwelen mutsje op, waarop twee grote strikken van 

gouddraad zijn aangebracht. Aan de zijkant zijn drie verschillend gekleurde 

struisvogelveren te zien. De veren zijn hier erg opvallend aanwezig en krijgen meer 

aandacht ten opzichte van het kostuum. De jongen draagt hier een bruin satijnen wambuis 

met lange rok. De wambuis is afgezet met gouddraad en linnen bies bij de mouwen en 

kraag. De veren verrijken zijn subtiele kleding en tonen de rijkdom van de familie. 

Maar veren werden ook zonder een baret, hoed of mutsje op het hoofd bevestigd om het 

geslacht duidelijk maken. Het zijn meestal de jongens die een hoed of baret ophebben, 

maar vanaf 1650 hebben de jongens ook wel een zelfde mutsje als de meisjes, maar dan 
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met veren versierd.58  De drie kinderen die Jan Jansz de Stomme (c.1615-1657/1658) 

schilderde verschillen weinig in kleding, maar het kind rechts heeft opvallende veren op 

zijn mutsje (Afb. 23). De kinderen waren van het geslacht Tjarda van Starckenborgh, een 

voornaam regentengeslacht uit Groningen, dat door goede huwelijkspolitiek in het bezit 

van vele landhuizen en landerijen was gekomen.59 Naast de kinderen zijn de 

familiewapens van hun betovergrootouders afgebeeld. Ofschoon hun afkomst blijkt uit de 

familiewapens, is het niet geheel duidelijk wie de twee kinderen rechts zijn. De kinderen 

worden in latere schilderijen niet meer geschilderd en zijn waarschijnlijk jong gestorven. 

Ze dragen alle drie een bovenkleed met daaroverheen een batisten schortje. Het kind links 

is als meisje herkenbaar door de bloemen in het haar en het parelsnoer dat ze draagt. Het 

middelste kind is waarschijnlijk een meisje, haar jurk heeft een lage hals, die bij een 

jongen vaak bedekt was. Het rechterkind is als jongen te herkennen. Hij heeft een 

slechtvalk in de hand en de veren op zijn hoofd maken hier duidelijk dat hij een jongen is.  

 

 

                                                 
58 Mortier, Bianca du en Bloemberg, Ninke, Accessoirize, 250 objects of fashion & 
desire, Amsterdam 2009, p.70. 
59 Baptist Bedaux, Jan & Ekkart, Rudi, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de 
Nederlanden 1500-1700, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Haarlem 2000, 
p. 230. 
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23. Jan Jansz. De Stomme, Drie kinderen uit het geslacht Tjarda van Starcckenborgh, 

1654. 

Paneel, 123 × 147,5 cm. Groninger Museum, Groningen. 

 

Jongens droegen vaak een hoed of baret, meisjes daarentegen droegen een enkele veer 

(zie afb.15) of een waaier met veren. De verenwaaier werd gezien als gepast attribuut 

voor jonge meisjes en werd vaak op hun portret afgebeeld. Ze deden hierin niet onder 

voor volwassen vrouwen en droegen grote waaiers met struisvogelveren. Ook bij jonge 

meisjes veranderde de mode snel en na 1660 waren het vooral de gevouwen waaiers die 

zij vasthielden of op de rok droegen. Het oudste meisje op het schilderij van Jacob 

Gerritsz. Cuyp (1594-1652) is, net zoals haar broertje en zusje, in zeer rijke kleding 

gestoken (Afb. 24). Zij houdt een verenwaaier met gouden handvat vast, waarmee de 

vermogende familie zichtbaar maakt dat zij een grote staat konden voeren.60 

 
                                                 
60 J.B. Bedaux & Rudi Ekkart, Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de 
Nederlanden 1500-1700, Tentoonstellingspublicatie Frans Halsmuseum, Haarlem 2000, 
p. 154-155. 
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24. Jacob Gerritsz. Cuyp, Drie kinderen van Sebastiaan Francken en Jacobmijna van 

Casteren, 1635. 

Doek, 130 × 198 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. 

 

Op het gebruik van veren als seksekenmerk zijn echter ook uitzonderingen. Van een 

jongen met een waaier is geen schilderij bekend, maar er zijn wel enkele uitzonderingen 

waarbij meisjes veren op het hoofd dragen. Veren zijn dus geen vast criterium voor de 

seksebepaling.  

Veren werden ook bij kinderportretten toegevoegd om het geheel aantrekkelijker te 

maken. Alexander, Jan-Cornelis en Maria-Alegonda Goubau zijn ten voeten uit 

geschilderd, allen op eenzelfde soort gekleed (Afb. 25). De jongens hebben een dichte 

kraag en echte jongens attributen; een opzitstokje waarvoor een valk komt aanvliegen en 

een zwaard. Het meisje in het midden draagt parels en haar mutsje is met strikken 

versierd. De veren zijn echter bij alle drie de kinderen op het hoofd geplaatst en die van 

Maria-Alegonda doen niet onder voor de grote en het aantal van haar broers. De schilder 

heeft hier wellicht de artistieke vrijheid genomen om zo tot een harmonisch schilderij te 

komen. Door de veren hebben de kinderfiguren dezelfde lengte en ontstaat er een vast 

patroon van wit en zwart. Veren wijzen hier niet op het geslacht, maar zijn een 

esthetische toevoeging. 
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25. Justus van Egmont, Alexander, Jan-Cornelis en Maria-Aldegonda Goubau, 1663. 

Doek, 140 × 269 cm. Particuliere verzameling, België 

 

2. Portrait historié 

De Nederlanders waren niet wars van realisme. Men probeerde op de portretten zich rijk 

en deugdzaam te tonen, maar hield daarbij rekening met de persoonlijke identiteit. 

Hierdoor was het gezicht en de kleding van de persoon herkenbaar en in vele gevallen 

resulteerde dit in een goede afspiegeling van de werkelijkheid. Desalniettemin bestond er 

ook het verlangen zich niet enkel integer te laten vereeuwigen, maar zich als intelligent 

en belezen te tonen door middel van een historische vermomming.61 In de late 

zeventiende eeuw ontstond een nieuwe soort portret, het portrait historié. Hierbij is het 

niet alleen de achtergrond, de pose of het attribuut dat een verhaal vertelt, maar is het ook 

de kleding. De geportretteerde is als het ware vermomd als een figuur uit een Bijbels of 

historisch verhaal. Hiermee stralen de daden en deugden van de figuur uit het verhaal, 

bijvoorbeeld een Bijbelse koning of Romeinse consul, af op diegene die als hem is 

neergezet. Daarnaast bewijst de verschijning als een historisch figuur de kennis van de 

geportretteerde met het verhaal en vraagt deze kennis aan de beschouwer. Het waren 

                                                 
61 Gordenker, Emilie, The Rhetoric of Dress in Seventeenth-Century Dutch and Flemish 
Portraiture in: The Journal of the Walters Art Gallery, Vol. 57, Place and Culture in 
Northern Art, p.88-92. 
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vooral de nieuwe rijken, de handelaren die fortuin hadden gemaakt en aansluiting zochten 

bij de oude regenten geslachten en de adel, die zich zo lieten schilderen. Zij wilden zich 

beschaafd en tot de bovenlaag behorend tonen. Bijkomend voordeel was de tijdloosheid 

van de portretten, die door de fictieve kostuums niet modieus waren en zo minder snel 

verjaarden. Zowel kinderen als hele families werden zo geportretteerd. Ondanks dat de 

schilders een historisch kostuum schilderden, bleef de contemporaine mode 

doorschemeren. De kleding is meestal losser en details zijn weggelaten. Kant ontbreekt 

vaak, evenals de hoofdbedekking. Sieraden en veren zijn juist overvloedig aanwezig. De 

schilder kon door deze kostbare toevoegingen de rol, meestal die van koning of koningin, 

onderstrepen. Op deze manier schilderde Bartholomeus van der Helst (1613-1670) zijn 

echtgenote, Anna du Pire (Afb. 26). Zij verbeeldde Granida. Granida was de prinses uit 

een toneelstuk van P.C. Hooft (1581-1647), dat hij in 1605 voltooide. Zij werd door een 

herder aanbeden en hun liefde overwint uiteindelijk de maatschappelijke verschillen 

tussen hen.62 De schilder heeft zichzelf in het pedant als herder uitgebeeld. Hij toonde op 

deze manier zijn devotie aan zijn vrouw. Anna du Pire draagt een blauwe jurk met een 

rode mantel. Haar decolleté is zo diep, dat haar borsten tot aan de tepel te zien zijn. Dit 

zou als zeer onzedelijk worden gezien, ware het niet dat ze hier Granida uitbeeldde.63 Ze 

speelde een verleidster, die een oester aanbood. Oesters golden als lustopwekkend en hun 

betekenis liet zich niet moeilijk raden. Granida bood behalve de oester ook zichzelf aan. 

Om haar  een koninklijk voorkomen te geven draagt ze vele parels. Parels waren zeer 

geliefd en werden als het toppunt van rijkdom en schoonheid gezien. Daarbij draagt ze in 

het haar twee rood gekleurde struisvogelveren, die de overdadige rijkdom van Granida 

nog verder benadrukken. De rode kleur van de veren weerspiegelt haar verleidelijkheid.  

 

                                                 
62 Veldhorst, N., De perfecte verleiding, Amsterdam, 2004, p. 41-42. 
63 Westermann, M., De schilderkunst van de Republiek: 1585-1717, Rijswijk 2007, p. 
136. 
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26. Bartholomeus van der Helst, Anna du Pire als Granida, 1660. 

Doek, 70 × 58,5 cm. Privécollectie. 

 

Het portrait historié leende zich uitstekend voor het veelvuldig afbeelden van veren. De 

status die uitgebeeld moest worden kon niet optimaal door het kostuum worden getoond. 

Het kostuum bleef eenvoudig zodat het niet als zeventiende-eeuws werd gezien. De 

sierraden en veren waren een aanvulling, zonder als tijdbepalend te worden beschouwd. 

In het portret historié verbeelde de geportretteerde iemand uit een verhaal, maar er 

werden ook vele portretten in fantasiekleding of in Romeinse dracht gemaakt. Romeinse 

kleding was de tegenhanger van Hollandse dracht. Het Romeinse kostuum is vaak 

versierd met draperieën en heeft weinig contemporaine details. In plaats daarvan zijn 

antieke, of wat als antieke elementen beschouwd werden, aan de kleding toegevoegd. 

Hier werd geen vertelling aan verbonden, maar een personificatie of een romantisch 

beroep. Kinderen werden vaak op pastorale manier afgebeeld. Ze werden regelmatig als 

herders geschilderd. Ondanks de Romeinse dracht doet de kleding toch vaak zeventiende-

eeuws aan. De jacht was een geliefde thema, waarbij het kind de rol van jager kreeg. Het 

was van oudsher de vrijetijdsbesteding van de adel en stond daarom voor traditionele 
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waarden. Het was een gepaste tijdsbesteding voor de welgestelde. De mode om 

jachttaferelen te schilderen was ontstaan in Haagse hofkringen en verspreide zich vrij 

snel over de Republiek. De hofschilders, zoals Gerard van Honthorst (1592-1656), namen 

ook opdrachten aan van gelieerde adel en regenten in andere steden, zodat het fenomeen 

van deze fantasiekleding de hele Republiek bereikte. Bijvoorbeeld de jongen als jager die 

Pieter Nason (1612-1689) c.1670 schilderde (Afb. 27). De jongen is gekleed à la 

romaine, op zijn Romeins, hij draagt het geïmproviseerde antieke kostuum van de 

zeventiende eeuw. Hij is gekleed in een wit hemd met daaroverheen een bruine tuniek die 

tot over zijn knieën valt. Daarbij draagt hij een rijk versierd goud en zilveren harnas, met 

onderaan repen die verwijzen naar de Romeinse lorica, het Romeinse harnas. Op zijn 

hoed zijn een groot aantal struisvogelveren bevestigd. Dit is zo overdadig gedaan, dat 

enige fantasie van de schilder in achting moet worden genomen. De veren waren immers 

makkelijk toe te voegen. De schilder had er meestal enkele in zijn atelier voorradig of hij 

baseerde zich op eerder gemaakte portretten, waarbij hij veren had geschilderd. Deze 

gemakkelijke toevoeging en de rijkdom waar veren toen symbool voor stonden, maakten 

veren een aantrekkelijke aanvulling van elk schilderij.  
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27. Pieter Nason, Jongen als jager, c. 1670. 

Doek, 129 × 100 cm. Musee J.-P. Pescatore, Galerie d’Art de la Ville de Luxembourg. 
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Conclusie 

Veren werden vanaf de zestiende eeuw op grote schaal in de mode toegepast. Veren 

komen het meest op drie soorten accessoires voor: op de helm, de waaier en het 

hoofddeksel.  

De helm werd al door de Grieken en Romeinen met veren getooid. De antieke traditie van 

het bevestigen van veren op de helm kreeg vanaf de Renaissance een nieuwe impuls en in 

de zeventiende eeuw droegen hooggeplaatsten in het leger nog immer een helm met 

veren. Op portretten werden helmen naast de geportretteerde geschilderd, met een tros 

veren versierd. Men liet zich trots in harnas uitbeelden, zodat over de legerprestaties geen 

twijfel kon bestaan. De helm kreeg meerdere veren, om de hoge positie van de 

geportretteerde duidelijk te maken. Dit aantal veren werd nog vergroot toen de harnassen 

niet meer daadwerkelijk werden gebruikt, maar enkel nog voor het poseren werden 

gemaakt. 

De verenwaaier was door Elizabeth I van Engeland weer onder de aandacht gebracht en 

werd daarna aan haar hof als accessoire erg populair. De Nederlanders namen deze mode 

over en vanaf 1618 waren ze regelmatig op vrouwenportretten aanwezig. Vanaf 1640 

komen ze steeds minder voor en maakte de verenwaaier plaats voor de gevouwen waaier. 

De gevouwen waaier, van papier of textiel, was makkelijker te vervaardigen en minder 

vatbaar voor beschadigingen. Waaiers werden louter door vrouwen gedragen.  

Het gebruik van veren op hoofddeksels bestond al aan het einde van de Middeleeuwen. 

Het soort veren verschilde, hoenderveren voor de onderklasse, pauwenveren voor de 

bovenklasse. In de vijftiende eeuw kwamen daar struisvogelveren voor in de plaats; 

vorsten voegden de korstbare veren als eerste aan hun garderobe toe, later verrijkten de 

adel en, in de Republiek, de burgerij hun hoeden met struisvogelveren. Door de groeiende 

burgerij in de Republiek nam de vraag naar veren toe. Veren kostten meer dan het 

gemiddelde maandloon in de zeventiende eeuw. Men wilde zijn rijkdom tonen en 

kostbare veren waren daarbij een uitstekend middel. Hoeden met veren worden veelal 

door mannen gedragen, een uitzondering daargelaten. Tijdens de overheersing van de 

Spaanse mode in de Republiek, tot ongeveer het midden van de jaren veertig van de 

zeventiende eeuw, werden een aantal veren op de hoed bevestigd. Met de introductie van 

de Franse mode steeg dat aantal tot een overdadige bos op de hoed of baret, passend bij 

het kostuum, dat steeds kleurrijker werd. De veren krijgen dan ook meer verschillende 

kleuren. 
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Het kleuren van de veren ten behoeve van accessoires gebeurde door verenwerkers, die 

gespecialiseerde ateliers openden in Amsterdam. Mede hierdoor kan worden 

verondersteld dat veren in de zeventiende eeuw op grote schaal worden toegepast. 

Schilders van portretten hingen bovendien in de eerste helft van de zeventiende eeuw het 

realisme aan en uit inventarissen blijkt dat de kostuums tot in de details werden 

nageschilderd. Ook uit de genrestukken blijkt de gewoonte van het dragen van veren op 

de hoed.  

Veren zijn opvallend vaak op kinderportretten aanwezig. Kinderen droegen ook tijdens 

de Spaanse mode kleurrijke kleding, waardoor zwierige veren goed bij hun uiterlijk 

pasten. Daarnaast hadden veren een didactische functie voor de beschouwer, de sekse van 

het kind werd hierdoor duidelijk gemaakt. Ondanks een klein aantal meisjesportretten 

waarbij er ook veren op het hoofd te zien zijn, zijn het overwegend jongens die veren op 

het hoofd dragen. Grote veren, met verschillende kleuren, zijn vooral in het genre van het 

portrait historié op te merken. Hierbij improviseerde de schilder een fantasiekostuum en 

zal hij de veren in de meeste gevallen hebben toegevoegd, zonder dat ze werkelijk in het 

bezit van de geportretteerde waren. Dit werd gedaan om de persoon die men moest 

uitbeelden, een vorst of koning(in), de juiste uitstraling te geven. Veren waren geen 

symbool voor een bepaalde karaktereigenschap of een verwijzing naar een bepaald 

verhaal, ze waren, net als sieraden, een manier om in één oogopslag de persoon als 

welvarend af te beelden. Portretten waren in de zeventiende eeuw een statussymbool, een 

soort zelfpromotie; ze moesten de beschouwer imponeren. Veren droegen hier als 

statussymbool aan bij. 
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