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INLEIDING  

 

Het idee uit de klassieke oudheid dat het lichaam de geest onthult, speelde in de 

zeventiende eeuw een grote rol. Een van de functies van het portret is dat het iemands 

karakter onthult. Ze zijn het wonderlijke compendium van de hele persoon, niet alleen het 

uiterlijk, maar ook zijn innerlijk, schreef Constantijn Huygens in 1630.1 De vraag wat de 

essentie van identiteit nu eigenlijk is, leidde toentertijd tot een heftig discours in theologische 

en filosofische kringen in de Nederlandse Republiek. De abstracte teksten die hieruit 

voortkwamen, geven geen beeld van hoe men de veranderende concepten over het ‘zelf’ 

zag met betrekking tot hun eigen levens. Hollandse schilders gaven de identiteit weer door 

middel van het portret. De taak die schilders zichzelf stelden was lastig. Niet alleen moest 

het portret de getrouwe weergave van het uiterlijk zijn, maar ook het innerlijk weergeven. 

Handboeken uit de renaissance adviseerden schilders om houdingen en gebaren te 

gebruiken om uiting te geven aan het innerlijk van de afgebeelde persoon.2  

De inzichten over de psyche van de mens waren in de zeventiende eeuw in Nederland een 

mengelmoes van lang bestaande ideeën over astrologie en de leer van de humores uit de 

oudheid, maar ook van persoonlijke observaties en nieuwe inzichten. In toenemende mate 

vond men het moeilijk om te bepalen wat dat karakter nu precies was.3 Dit maakt mij 

nieuwsgierig naar de portretten die die lastige identiteit moesten weergeven.  

 Wat is een portret nu eigenlijk? Een interessante definitie wordt door Ann Jensen 

Adams gegeven in haar recent verschenen boek Public Faces and Private Identities in 

Seventeenth-Century Holland, portraiture and the production of community. Zij ziet het 

portret als de uitkomst van geërfde visuele codes en algemene waarden over wat waardevol 

en wenselijk is om te representeren in combinatie met de aspecten van het individu die zijn 

individualiteit weergeven.4  

Nederlandse portretten uit de zeventiende eeuw laten een grote variëteit zien. Wat vooral 

opvalt, is het verschil in poses. Met pose bedoel ik de stand waarin het lichaam is afgebeeld 

ten opzichte van de kijker. In het begin van de eeuw werden voornamelijk formele portretten 

gemaakt van mensen die statische poses aannamen, maar in de tweede helft van de eeuw  

poseerden mensen vaak op een elegante wijze, door bijvoorbeeld met hun arm nonchalant 

te leunen op een zuiltje.    

Om de variatie in de poses te kunnen verklaren, zal in deze scriptie worden onderzocht hoe 

die pose in de Nederlandse portretschilderkunst van de zeventiende eeuw zich heeft 

                                                
1 Geciteerd uit Schwartz 1985, p. 76. 
2 In 1435 adviseerde Alberti de schilder (voor historiestukken) dat gevoelens tot uitdrukking konden worden gebracht door  
  bewegingen van het lichaam. Alberti, 1972, pp. 78-81.  
3 Adams 2009, p. 68. 
4 Adams 2009, p. 60. 
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ontwikkeld en hoe die veranderingen kunnen worden verklaard. Ik richt me daarbij enkel op 

de Noordelijke Nederlanden en kijk alleen naar portretten die bedoeld zijn als een 

realistische en eigentijdse weergave van een of twee mensen. Het portrait historié laat ik dus 

buiten beschouwing, net als het zelfportret of groepsportret. Ik heb ervoor gekozen om de 

hele zeventiende eeuw te behandelen. De keuze voor deze lange periode brengt 

vanzelfsprekend beperkingen met zich mee. Omdat het onmogelijk is de gehele eeuw 

uitputtend te behandelen in deze scriptie, richt ik me op de belangrijkste ontwikkelingen. 

 Als eerste is van belang een beeld te krijgen van de normen zoals die golden in de 

zeventiende eeuw. Waren er voorschriften en adviezen omtrent de beweging en de pose  

voor de rijke burger? Hiervoor behandel ik drie etiquetteboeken, waaronder Civilitate Morum 

Puerilium van Erasmus.  

Daarna zal ik de zeventiende eeuw in vier kwarten bespreken. De poses uit het eerste kwart 

worden gekenmerkt door een nogal stijve stijl. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar 

deze ‘statische’ portretten. Mogelijk heeft dat te maken met onze huidige voorkeur voor 

persoonlijke expressie. Pas vorig jaar verscheen een boek met een nieuwe beeldvorming 

over deze periode. Dit, al hierboven genoemde, boek van Adams krijgt dan ook veel 

aandacht in mijn scriptie. Adams doet uitspraken over het neo-stoïcijnse tranquilitas-ideaal, 

dat het stijve portret zou hebben beïnvloed. Dit wil ik nader onderzoeken in het hoofdstuk 

over het eerste kwart van de zeventiende eeuw, dat daarom in verhouding meer aandacht 

krijgt dan de rest van de eeuw. 

In het tweede kwart van de zeventiende eeuw ontstaan veranderingen in de 

portretschilderkunst met betrekking tot de pose doordat schilders gaan experimenteren. Ik 

zal deze veranderingen beschrijven en onderzoeken waar ze vandaan komen. 

Halverwege de zeventiende eeuw doet een nieuw soort pose zijn intrede in de Nederlandse 

portretschilderkunst. Elegantie en ‘chique nonchalance’ worden zeer belangrijke waarden. In 

dit hoofdstuk over het derde kwart, onderzoek ik de invloed van met name de Vlaamse 

kunstenaar Antoon Van Dijck op de ontwikkeling van de pose. In het laatste hoofdstuk over 

het vierde kwart van de eeuw bekijk ik eventuele veranderingen in de pose ten opzichte van 

het vorige kwart. 

Uiteindelijk zal een beeld ontstaan van de belangrijkste veranderingen in de Nederlandse 

zeventiende-eeuwse portretschilderkunst met betrekking tot de poses en welke invloeden of 

culturele oorzaken mogelijk een rol hebben gespeeld in dit proces. 

Graag dank ik Hilbert Lootsma voor zijn enthousiaste begeleiding bij de totstandkoming van 

deze masterscriptie.
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HOOFDSTUK 1. DE POSE IN DE ETIQUETTEBOEKEN  

 

Rijke mensen waren in de zeventiende eeuw niet alleen herkenbaar aan hun chique kleding, 

ze waren ook beter gevoed en daardoor vaak dikker en langer. Ze onderscheidden zich van 

de minder bedeelden door andere manieren en omgangsvormen tentoon te spreiden. Vanaf 

de vijftiende eeuw werden lichaam en geest gezien als iets wat gecultiveerd kon worden 

naar een ideaalbeeld. 5 Daartoe werden in heel Europa boeken over de etiquette gelezen, 

waaruit de rijke burger kon leren hoe men beschaafd en onderhoudend een conversatie 

moest voeren en op elegante manier zijn (sociale) leven kon vormgeven. Een aanzienlijk 

deel in de etiquetteboeken werd besteed aan houding, gebaren en gezichtsexpressie, 

waarbij het rechtop staan of rechtop zitten werd benadrukt.6  

 Hollanders waren opvallend laat geïnteresseerd in de etiquette, in tegenstelling tot de 

Vlamingen, Fransen en Engelsen.7 Buitenlandse etiquetteboeken werden pas in de laatste 

decennia van de zestiende eeuw gelezen door een toenemend aantal adellijke en niet-

adellijke burgers. Het zou nog ruim honderd jaar duren voordat het eerste, in het Nederlands 

geschreven, etiquetteboek op de markt kwam.  

 Met name twee boeken over etiquette zijn van grote invloed geweest in Europa en de 

Hollandse Republiek, zoals blijkt uit de vele kopieën, vertalingen en imitaties die ervan in 

omloop werden gebracht.8 Als eerste Il Libro del Cortegiano van Baldassare Castiglione 

(1478-1529) dat voor het eerst verscheen in 1528. Dit oudste en bekendste etiquetteboek 

richtte zich op adolescenten en volwassenen. Castiglione schetste in zijn boek een beeld van 

de ideale hoveling, maar deze kon ook gezien worden als de gegoede burger. Hij liet een 

aantal hovelingen aan het luisterrijke hof van Urbino gedurende vier lange avonden in maart 

1507 discussiëren.9 Uit deze gesprekken ontstond een beeld van de hoveling als de ideale 

renaissancemens, iemand die zowel middeleeuwse ridderkwaliteiten had als een hoffelijk en 

geletterd liefhebber van de schone kunsten was. Deze homo universalis kon alles. Hij was 

bescheiden, gedroeg en bewoog zich elegant en deed tegelijk veel moeite om te doen 

voorkomen alsof alles hem moeiteloos afging. Deze kwaliteiten werden door Castiglione 

samengevat als sprezzatura, wat later in het Nederlands wel vertaald werd als lossigheydt. 

Het is een soort nonchalante chique. Het werd al door Cicero beschreven als suavitas of 

venustas, en Quintilianus noemde het gratia. Beiden werden in vroeg modern Europa 

                                                
5  Erasmus 2006, pp. 10-17. 
6  Rijke kinderen met o-benen of andere fysieke afwijkingen kregen correcties, desnoods met chirurgische ingrepen. Korsetten   
   waren vanaf de geboorte niet ongebruikelijk. Jongens kregen veelal les in dansen, schermen en paardrijden; sporten die een  
   rechte natuurlijke houding zouden bevorderen. Meisjes leerden ook dansen, maar waren daarnaast vaak gedoemd tot het  
   dragen van een korset voor de rest van hun leven. Zie Vigarello 1989, pp. 149-196. 
7  Roodenburg 2004, p. 177. 
8  Roodenburg 2004, p. 26. 
9 De deelnemers aan de gesprekken hebben werkelijk bestaan. Het is onduidelijk of Castiglione zelf heeft deelgenomen aan de  
   gesprekken of dat Gasparo Pallavicino later verslag aan hem heeft uitgebracht. Het is echter ook mogelijk dat Castiglione de  
   gesprekken heeft verzonnen. Zie Castiglione 1991, p. 20. 
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herlezen. Gonzaga, een personage uit de Cortegiano, zag het savoir faire als een kwaliteit 

die de hoveling in al zijn doen en laten zou moeten hebben. Over de lichamelijke 

gedragingen van de hoveling zijn in het boek verschillende opmerkingen gemaakt. 

Bijvoorbeeld over wat wenselijk was en vooral ook niet: (…) wanneer zij lopen of staan of wat 

dan ook doen, lijkt het of zij zo teer zijn en zo slap dat zij uit elkaar dreigen te vallen (…).10 

Aan de noodzaak tot het volgen van oefeningen om moedig, lenig, krachtig en soepel te 

worden, zijn enkele bladzijden besteed. De groep aristocraten sloot het onderwerp af met de 

consensus dat men vooral moest oppassen voor gekunsteldheid. De manier van dansen van 

ene Pierpaolo11 werd als negatief voorbeeld genomen. Hij danste houterig met stijve benen 

en met zoveel inspanning, dat het leek alsof hij zijn passen telde. De sprezzatura, de 

schijnbaar natuurlijke losheid, ontbrak.  

 Toch geeft Castiglione in Il Libro del Cortegiano geen concrete aanwijzingen over hoe 

men moest bewegen, in tegenstelling tot Desiderius Erasmus (1466-1536). Erasmus schreef 

in 1530 De Civilitate Morum Puerilium, het tweede zeer invloedrijke etiquetteboek.12 Hij 

richtte zich speciaal op de opvoeding van het kind, waarbij hij het belang benadrukte van 

etiquette voor opgroeiende jongeren. Net als Castiglione predikte hij controle over iedere 

beweging van het lichaam.13  Erasmus wijdde een hoofdstuk aan het lichaam en begon bij de 

gezichtsuitdrukking, want de goedgevormde geest van een jongen komt het beste tot uiting 

via het gezicht. Hij moet een rustige, vaste respectvolle blik hebben. Andere uitdrukkingen 

kunnen negatieve associaties oproepen: grimmig of uitdagend kijken, verraadt een nors of 

schaamteloos karakter; draaiende ogen wijzen op waanzin; steelse blikken horen bij een 

slecht geweten; opengesperde ogen lijken op die van een idioot of verwijzen naar 

verbijstering; knipperende ogen verwijzen naar een wispelturige geest en tot spleetjes 

geknepen ogen op woede. Een suggestieve of sprekende blik zou te vrijpostig zijn.14  

Kortom, alles wat niet rustig en respectvol is, is verkeerd. Erasmus verwees hierbij naar 

klassieke filosofen als Cicero, die de ogen de zetel van de ziel noemde. Een beheerste 

manier van kijken geeft charme en kan een gebrek verhullen en verzachten. Met één oog 

kijken is voorbehouden aan tonijnen en vaklui, aldus Erasmus. Ook de wenkbrauwen moeten 

ontspannen zijn, niet samengetrokken of neergedrukt. Het voorhoofd moet glad en opgewekt 

zijn, niet bewegelijk, grimmig of gegroefd. De lippen mogen elkaar licht raken, tanden in de 

lippen zetten is niet goed. Lachen mag alleen heel beheerst. Lachen waarbij de tanden zijn 

ontbloot, de wangen gerimpeld en de mond te ver open is, is verkeerd, dat is sardonisch 
                                                
10 Castiglione 1991, pp. 48-55. 
11 Pierpaolo wordt niet voorgesteld in het boek. Hij zou een nar aan het hof van Urbino zijn geweest. 
12 Norbert Elias vergelijkt in zijn boek Ueber den Prozess der Zivilisation de handleidingen voor de gedragingen der  
   ‘beschaafde’ mensen sinds de middeleeuwen met elkaar. Elias toonde aan, dat Erasmus’ Civilitate morum puerilium een zeer  
   grote invloed heeft gehad op onze beschavingsnormen. Staande tussen twee maatschappijvormen - de oude feodale  
   riddermaatschappij en de nieuwe maatschappij, waarin het absolutistische hof de toon aangeeft - schreef hij voor, hoe men  
   zich in het sociale leven heeft te gedragen, als men een beschaafd mens wilde zijn. 
13 Erasmus 2006, pp. 10-17. 
14 Erasmus 2006, pp. 10-17. 
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lachen. Als het niet mogelijk is het lachen in te houden, dient men een zakdoek voor de 

mond te houden. Het opzij schudden van haren met een draai van het hoofd, is iets voor 

dartele paarden. Opgetrokken schouders met een gebogen hals verwijst naar luiheid. Het 

hoofd kan het beste rechtop worden gehouden, niet naar links of rechts, want dat is een 

pose voor toneelspelers. De ene schouder mag niet hoger zijn dan de andere, zoals de ra 

van een zeilschip. Staan of zitten met een hand voor het kruis is onbeleefd. Als men zit, 

houdt men de knieën bij elkaar, de benen over elkaar slaan, duidt op onbehagen. Staand 

moeten de voeten naast elkaar staan, de benen hooguit lichtjes gespreid, aldus Erasmus. 

 Het eerste, in de Nederlandse taal geschreven, etiquetteboek De Nieuwe 

verhandeling van de hoofsche welleventheid en loffelyke welgemaniertheid, verscheen meer 

dan anderhalve eeuw na Erasmus’ Civilitate.15 De controle over het lichaam, vaak genoemd 

door Erasmus en Castiglione, bleek nog steeds erg belangrijk. Het boek bevatte 

aanwijzingen als: Een geschikt en geestig man moet letten op gematigdheid, goede 

overeenkoming16 wanneer hij gaat en stil staat, hij moet letten op zijn bewegingen, gestalte 

en kleding, zijn woorden en zijn zwijgen, kortom op al zijn doen.17 De tekst waarschuwde 

bovendien voor teveel zwieren van armen en benen, te grote en te logge bewegingen of 

plots stilstaan om de kousen te schikken. De blik moest passanten niet afschrikken. Er werd 

een vergelijking gemaakt met een paard dat zijn mond langdurig openhield en zijn tong uit en 

in deed spelen. Het dier zou hierdoor niet minder deugdzaam zijn, maar wel minder 

opbrengen bij verkoop. Ook het gezicht werd net als in de Civilitate genoemd: Als de lelijke 

streken des aangezichts kan genoemd worden: de ogen verdraaien, de mond vertrekken, de 

kaken op te blazen en duizendderhande grillen te maken, de tong uitsteken, te veel aan zijn 

baard trekken.18    

 De drie genoemde etiquetteboeken hadden één belangrijke overeenkomst. Zowel 

Erasmus, Castiglione als de anonieme schrijver koppelden de juiste lichamelijke houding aan 

het innerlijke zelf: het decorum van het lichaam kwam voort uit een geordende geest. 

Zelfbeheersing en discipline ten aanzien van het eigen lichaam werden gerekend tot de 

hoogste deugden. Toch moet men zich wel afvragen in welke mate de etiquetteboeken 

gelezen werden. Pas halverwege de zeventiende eeuw kwamen in de Republiek vele 

Nederlandse vertalingen op de markt. In de eerste helft van de eeuw zal daarom slechts een 

kleine groep hoogopgeleide mensen de buitenlandse etiquetteboeken hebben gelezen. Ook 
                                                
15 Anoniem, Nieuwe verhandeling van de hoofsche welleventheid en loffelyke welgemaniertheid, In Den Haag aan ‘t hof en         
   voorts door heel Nederland bij treffelijke Lieden gebruikelijk. Amsterdam 1700. Roodenburg noemt als eerste Nederlandse  
   boek Het groot ceremonie-boeck der beschaafde zeeden  Dit boek heeft volgens Roodenburg onterecht nauwelijks aandacht  
   gekregen. Het boek zou sterk geïnspireerd zijn op het etiquetteboek van De Courtins Traité (1672). 
16 ‘Overeenkoming’ wordt in het boek uitgelegd: Gelijk de schoonheid des lichaams bestaat in een gelijkmatige overeenkoming  
   van alle de leden en delen des zelfs, zo moet er ook een schikkelijke welvoegentheid in al ons doen en bedrijf gevonden  
   worden, op dat het zelve aangenaam zou wezen. Als voorbeeld wordt ‘een opgetooide juffer’ genoemd die een huishoudelijke  
   klus doet, waarbij ze ‘het aanzien heeft van een treffelijke juffer’, maar doet als een dienstmaagd. Als advies wordt geven om  
   ‘zulke ongeregelde en wanschikkelijke bedrijven en zwieren te vermijden (…)’. Uit Anoniem 1700, pp. 204-205. 
17 Anoniem 1700. p. 208. 
18 Anoniem 1700. p. 214. 
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is de hogere klasse in deze periode in meer of mindere mate beïnvloed door (rijke) 

zuiderlingen, die na de val van Antwerpen in 1585 naar het noorden vluchtten. Zij brachten 

een nieuwe, minder stijve, mode en andere omgangsvormen mee. Na 1620 kunnen 

bovendien de hoven van Den Haag en Parijs enige invloed hebben gehad op de mores van 

de Nederlandse ‘upperclass’.19 

 

 

 

 

                                                
19 Roodenburg 1993, pp.175-177. Roodenburg kijkt hiervoor naar de ‘neerslag’ van predikanten, maar ook naar literatoren als  
    Cats, Visscher en Bredero. 
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HOOFDSTUK 2. HET STIJVE PORTRET (1600-1625)      

 

In het eerste kwart van de zeventiende eeuw had het merendeel van de portretten een nogal 

somber en ingetogen karakter als gevolg van het gebruik van zwarte kleding en de donkere, 

vaak egale achtergrond. De pose was stijf en statig, de gezichtsuitdrukking onbewogen.20 De 

aandacht van portretschilders ging uit naar een realistische, herkenbare weergave van de 

geportretteerde. Een typische vertegenwoordiger van dit zogenaamde ‘stijve’ portret is de 

schilder Michiel van Mierevelt (1567-1641). Zijn stijl was precies en degelijk, maar ook 

enigszins droog en fantasieloos (afb. 1 t/m 6).21 Van Mierevelt had een succesvol atelier in 

Delft en was een van de productiefste schilders van zijn tijd. Veel van zijn klanten kwamen 

uit de kringen van de Delftse ‘upperclass’ en het Haagse hof.22 Zijn repertoire was echter 

beperkt. De pose was bijna altijd gelijk, of het nu een schouderstuk, halffiguur of kniestuk 

betrof. Bovendien maakte hij vaak van hetzelfde portret bijna identieke kopieën in 

verschillende formaten. Hij liet de modellen driekwart met hun lichaam naar de kijker draaien 

en wanneer de armen zichtbaar waren, dan was de achterste hand altijd iets opgeheven. 

Vaak had men in de voorste hand een object vast. Veel van zijn portretten hebben een kale, 

donkere achtergrond. Daarnaast droegen praktisch alle mannen korte puntbaarden, wat de 

uniciteit van de portretten evenmin ten goede kwam.  

 Het schouderstuk in ‘trois quarts’ was een veelvoorkomend portrettype in deze 

periode. Daarentegen werden nauwelijks meer en profil portretten gemaakt. Portretten die de 

geportretteerden recht van voren toonden, kwamen iets meer voor, al was ook dit type 

enigszins ouderwets. Echtparen lieten zich vaak apart portretteren, zodat er twee pendanten 

ontstonden waarbij de man links en de vrouw rechts aan de muur behoorde te hangen. 

Kniestukken en portretten ‘ten voeten uit’ op levensgroot formaat werden minder vaak 

besteld. Wellicht kwam dat omdat ze duurder waren en bovendien een grotere ruimte nodig 

hadden om tot hun recht te komen. 

 Waarschijnlijk heeft het zogenaamde internationale hofportrettype uit de zestiende 

eeuw invloed gehad op het ontstaan van dit ‘stijve’ portrettype. Schilders als Titiaan, Moro of 

Velázques die aan het hof en voor de adel in Italië, Vlaanderen en Spanje werkten, maakten 

portretten die veel navolging kregen (afb. 7 t/m 9). De heersers werden ten voeten uit 

afgebeeld, in een trotse pose met de schouders naar achteren, staande met de ene voet iets 

                                                
20 Deze portretten staan in groot contrast met wat er verder op het gebied van de schilderkunst gebeurde. De Utrechtse  
   Caravaggisten schilderden Bijbelse en profane taferelen waarbij de felle kleuren, de licht-donker contrasten en de beweeglijke  
   poses opvallend waren. Haak 1984, pp. 208-213. 
21 Ekkart is niet heel positief over Van Mierevelt (Den Haag, 2007, p. 26). Bob Haak schrijft over de ‘grote natuurlijkheid’ van  
   Van Mierevelt, maar ‘(...) hoe voortreffelijk ook, getuigt evenwel van een zekere beperktheid’. (1984, pp. 216-217).  Bij de  
   afbeeldingen, achterin deze scriptie, zijn meerdere portretten van de schilder toegevoegd, waardoor de herhaling van  
   hetzelfde portrettenconcept zichtbaar wordt. 
22 Delft en Den Haag waren voor portretschilders steden van belang. Dit hing samen met de aanwezigheid aldaar van het   
   stadhouderlijk hof, de Staten-Generaal en van buitenlandse diplomaten. Den Haag was sinds de dertiende eeuw de residentie  
   van de graven van Holland en na de Opstand bleef de stad het bestuurscentrum van de Republiek. 
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voor de andere.  

 Aanvankelijk was het de adel en het hof in Den Haag, Utrecht en Leeuwarden die de 

formele heersersportretten als voorbeeld namen voor hun portretten. Een vroeg voorbeeld is 

het staatsieportret van Sophia Hedwig, dat Paulus Moreelse vòòr 1604 schilderde (afb. 10).23 

Moreelse was mogelijk geïnspireerd door Frans Pourbus, die eerder zulke portretten 

schilderde. Op zijn beurt diende Moreelse wellicht als voorbeeld voor anderen, zoals de 

eerder genoemde Van Mierevelt en Van Ravensteyn, die grote invloed hadden op het 

karakter van het portret.24   

 Hollandse regenten die zich op een soortgelijke wijze en dan vooral in ‘kniestuk’  

lieten portretteren, spiegelden zich op deze manier wellicht aan de macht van de Italiaanse 

en Spaanse adel. Alhoewel er in de loop van de eeuw minder stijve portrettypen ontstonden, 

behield met name de Hollandse regent een voorkeur voor deze formele en stijve stijl. De 

pose werd overgenomen door de gegoede burgerij. In dit overnemen kan eveneens een 

verlangen naar het vertoon van macht liggen. 

 In de renaissance was het gebruikelijk om een hof dat grote macht had te volgen in 

stijl, sociale gebruiken en mode.  Zo werd in de tweede helft van de zestiende eeuw niet 

alleen de Nederlandse Republiek, maar heel Europa beïnvloed door de Spaanse mode en 

hofcultuur.25 Filips II zette een trend met donkere en nauwsluitende mode. De stijfheid en de 

trotse omgangsvormen van het Spaanse hof werden in deze kleding gereflecteerd.26 Plooien 

werden gesteven en opgevuld zodat ze niet meer konden kreuken en om de nek droeg men 

de Spaanse plooikraag.27 De elite kon met deze kleding laten zien dat men tot de 

aristocratische laag behoorden. In de ons omringende landen verdween de Spaanse 

plooikraag na het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Opvallend is dat in de Republiek 

de kraag juist groter werd.28 Deze stijve mode liet nauwelijks beweging toe. De grote 

molensteenkraag werd met beugels op zijn plaats gehouden. De opgevulde kleding werd 

gedragen met korsetten, baleinen en zelfs karton.  

Het kan haast niet anders dan dat de stijve mode de pose heeft beïnvloed. In een 

mailwisseling met Bianca du Mortier, conservator Kostuum in het Amsterdams Rijksmuseum, 

bevestigde zij mij: Het is inderdaad zo, dat het moeilijk is om over de pose in de 17e eeuw te 

schrijven zonder daar de kleren bij te betrekken omdat die op dat moment zoveel invloed op 

de bewegingsvrijheid hadden (18/10/2010).   

Opvallend is dat geen enkele auteur, voor zover mij bekend, ooit een verband heeft gelegd 
                                                
23 Zie Haak 1984, p. 100.   
24 Haak 1984, pp. 99-100. 
25 Laver 2002, p. 88. 
26 Karel V had al een voorkeur voor zwarte en stijve kleding. Zijn zoon nam dit over. De donkere mode was een grote  
    verandering na de dominantie van de Duitse mode uit het begin van de zestiende eeuw. De Duitse kleding was expressief,  
    had brede horizontale vormen, heldere kleuren en de stoffen lijken soepel te zijn. Zie Laver 2002, pp. 75-87.  
27 Laver 2002, pp. 88-97. 
28 Waarom men bleef vasthouden aan deze, van origine Spaanse, mode is onduidelijk. Spanje was tenslotte tot 1648 een  
    vijandelijk land. Laver 2002, p. 103. 
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tussen de kleding die nauwelijks beweging mogelijk maakte, en het ‘stijve’ portrettype.29 

 Naast de invloed van de stijve kleding, bestaan er andere verklaringen voor de 

sombere uitstraling van de stijve portretten. De calvinistische leer wordt wel vaak als reden 

genoemd. De zwarte kleding zou door Calvijn bijvoorbeeld zijn voorgeschreven, wat niet 

waar is tot grote spijt van zijn navolgers.30 Zeventiende-eeuwse predikanten droegen wel een 

voorkeur uit voor zwarte en sobere kleding, maar konden deze nooit verplicht stellen uit 

Calvijns naam.31 Daarnaast oogt de zwarte kleur misschien sober in onze ogen, ze was 

feitelijk heel kostbaar. De zwarte kleding werd immers van dure exclusieve stoffen als 

damast, fluweel, wol en bont gemaakt. Bovendien was het zwart verven van textiel lange tijd 

een van de moeilijkste, duurste en meest arbeidsintensieve verftechnieken.32 De elite hield 

zich aan de norm van het dragen van zwarte kleding, die vanuit de kerk en het sociale leven 

werd gesteld, maar kon door de dure materialen van zijn kleding toch zijn rijkdom etaleren. 

De zwarte kleding straalt ook ernst uit, wat uit volgende citaat uit de Cortegiano  zo’n 

belangrijke deugd blijkt. Castiglione schreef dat kleding (...) iets stemmigs en gestrengs moet 

hebben dan wanneer ze van ijdelheid getuigen; daarom vind ik dat voor kleren zwart beter 

staat dan alle andere kleuren (...), verder zou uit de kleren de ernst moeten spreken die de 

Spanjaarden zozeer in acht nemen, want het uiterlijk getuigt vaak van het innerlijk’.33  Een 

portret waarop men zwarte kleding droeg in combinatie met een ernstige houding, zoals de 

statische pose, droeg een deugd uit die in de sociale omgang zeer werd gewaardeerd.  

 Adams legt een verband tussen de stijfheid van de sombere portretten en de neo-

stoïcijnse staat van tranquillitas.34 De tranquillitas werd door Seneca beschreven in zijn boek 

Tranquillitate Animi : (…) hoe de geest altijd een rustig en vreedzaam pad volgt, iedere 

situatie aanschouwend met vreugde en een licht hart, altijd kalm en gelijkmatig, nooit 

opgewonden of depressief.35 Volgens Adams werd de tranquillitas in de zestiende eeuw 

gezien als een na te streven emotionele staat van de mens, dit in navolging van het 

imperiale stoïcisme in het oude Rome.36 Net als in de oudheid dacht men tijdens de 

renaissance dat iemand zijn gevoel kon beheersen via de ratio. Ook in de zestiende- en 

zeventiende-eeuwse literatuur schreef men dat de machtigste persoon, diegene was die 

                                                
29 In september en oktober 2010 heb ik in de master-werkgroep Kunst Kleding en Mode onder leiding van Karolien de Klippel,  
    onderzoek gedaan naar zwarte en stijve kleding om inzicht te krijgen welke effecten ze kunnen hebben gehad op het  
    statische portret.  
30 Calvijn schreef slechts eenmaal over de kleur van kleding: het is God om het even of de mensen “met rood” of met “zwarte  
    kleederen bekleet worden”. Calvijn 1889 (herdruk uitgave Amsterdam, 1650) p. 483. 
31 Groeneweg 1995,  pp. 211-218. 
32 Sorber beschreef de exclusiviteit van zwarte kleding in haar essay ‘Rouw of mode? De huishoudnotities van een familie uit de  
    Antwerpse elite, 1682-1699’, in Zwart, 2010, pp. 121-126. 
33 Castiglione, (1528) 1991, p. 116. 
34 Castiglione, (1528) 1991, p. 81.  
35 Plutarchus 1992, p. 202: ‘How the mind may always pursue an uniform and unimpeded course, at peace with itself, viewing   
    its circumstances with a light heart and a joy that is unbroken, so that it stays steady and calm, never raised or depressed.’  
    Zowel Seneca als Cicero gebruikten overigens de term tranquillitas als Latijnse vertaling voor verschillende psychologische  
    staten, waarvan de onderliggende concepten uit de Hellenistische filosofie kwamen.   
36 In de Republiek waren twee edities van Seneca’s filosofische werken uitgegeven, een door Erasmus in 1515 en een door  
    Justus Lipsius in 1605. Zie ook Adams 2009, p. 84. 
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macht over zichzelf had. De staat van tranquillitas is het resultaat van strenge zelfdiscipline 

met het hoogste niveau van morele deugdzaamheid. Op het ‘statische’ portret zou een 

tranquil gezicht en lichaamshouding uiting geven van dit bereikte hoge spirituele niveau.37 

Met tranquil bedoelt Adams dat de persoon een kalme oogopslag, en een stijve 

lichaamshouding heeft, met bijna geen gebaren en waarbij het gezicht iets geïdealiseerd is 

afgebeeld maar wel individuele trekken vertoont.38 Volgens Adams was tranquillitas in de 

zeventiende eeuw een expressie die even herkenbaar was als een lach of een opgetrokken 

wenkbrauw.39 Jammer genoeg vermeldt ze nauwelijks bronnen om deze bewering te staven. 

Het lijkt mij dat als dit zo’n belangrijke expressie was, schilderboeken uit die tijd wel 

aanwijzingen zouden hebben gegeven over het weergeven van de staat van tranquillitas, 

omdat ze dat ook deden over lachen of huilen. Maar noch De Lairesse, noch Van 

Hoogstraeten hebben hierover geschreven. 

 Verschillende auteurs zien de introverte gezichtsexpressie op het statische portret als 

een afwezigheid van uitdrukking en wijten dit aan het beperkte talent van de schilder. Adams 

verwijst terecht naar Rembrandt als voorbeeld om het tegendeel te bewijzen. Rembrandt 

maakte namelijk ook statische portretten, maar blonk eveneens uit in zijn ‘psychologische’ 

portretten. Zo zijn er nog enkele schilders die beide type portretten op hun repertoire hadden 

staan, zoals bijvoorbeeld Hals. Echter, bij minder begaafde schilders werd de sobere 

statigheid van het portret eerder een stijve gekunstelde pose. 

 Adams stelt dat het neo-stoïcisme in de zeventiende eeuw veelvuldig voorkomt. Het 

lijkt echter ook alsof ze de tranquillitas gelijk stelt aan het neo-stoïcisme, in plaats van een 

aspect ervan. Schilders zouden bijvoorbeeld een interesse in het neo-stoïcijnse ideaal van 

tranquillitas tonen door het schilderen van de filosoof Seneca. Ze noemt als voorbeeld 

Rubens’ werk De vier filosofen (ca.1611, afb. 11). Rubens schilderde Seneca’s buste  boven 

het gezelschap, dat bestond uit de neo-stoicijnse filosoof Justus Lipsius, Peter Paul Rubens, 

Philip Rubens en Johannes Woverus.  De aanwezigheid van Seneca’s beeltenis is voor 

Adams genoeg om te stellen dat Rubens het ideaal van tranquillitas aanhing. Muller heeft 

een andere interpretatie van het tafereel.40 Volgens hem schilderde Rubens de vier mannen 

als een eerbetoon aan zijn overleden broer Philip en zijn overleden leraar filosofie Lipsius. Hij 

schrijft: Seneca waakt over de wijze vergaderingen van verwante geesten (...). De vier 

filosofen zouden het neo-stoïcijnse idee van contubernium aanhangen, zoals dat in het 

Romeinse leger bestond. Daarvoor kwam een groep jonge mannen bijeen onder leiding van 

een oudere man, hier verpersonifieerd door de filosoof Lipsius. Conturbium stond voor de 

neo-stoïcijnse deugd dat verkregen werd door het bestuderen van antieke teksten, door 

                                                
37 Adams 2009, p. 85. 
38 Adams 2009, pp. 78-79. 
39 Adams 2009, p. 93.    
40 Muller schreef een inleidend essay in Een huis vol kunst, Rubens als verzamelaar, Antwerpen 2004.  
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conversatie en door vriendschap. Muller beweert dat Rubens hier Seneca gebruikte om dit 

maatschappelijke verbond te symboliseren.41 Muller vermeldt overigens dat door anderen is 

geconstateerd dat het beeld op het schilderij van de vier filosofen niet de beeltenis van 

Seneca was. Hij geeft hiervoor alleen geen bronnen en schrijft evenmin wie het wel zou 

kunnen zijn.42 

Adams ziet ook directe verwijzingen naar de tranquillitas in de populariteit van het thema van 

De dood van Seneca, aan het begin van de zeventiende eeuw, en in feite alles wat met 

Seneca te maken had.43 Morford, die net als Muller schreef over Rubens en het neo-

stoïcisme, zegt daarentegen dat Seneca voor meerdere reden interessant was: in de 

Republiek uit Lipsius’ tijd was de dood van Seneca een inspiratie voor hen die een executie 

riskeerden omwille van religieuze, militaire en politieke weerstand.44 Ik ben overigens van 

mening dat Seneca op het werk van Honthorst helemaal geen ‘tranquil’ gezicht heeft. Hij lijkt 

door de grote ogen en open mond eerder angstig.  

 Verder schrijft Adams dat tranquillitas ook soberheid inhield. In de volgens haar 

sobere kleding, ziet ze bewijslast dat het hier om tranquilitas-portretten gaat. Maar zoals 

eerder genoemd, de kleding oogt misschien sober, maar in werkelijkheid ging het vaak om 

luxe materialen.  

 Als voorbeeld van een tranquillitas-portret noemt Adams onder meer de pendant-

portretten die Eliasz. Pickenoy schilderde ter gelegenheid van het huwelijk van Cornelis de 

Graeff en Geertruid Overlander (1633, afb. 12). Adams wijst daarbij op de effen achtergrond 

en de sobere setting van de portretten. De jonge bruid komt snel te overlijden en drie jaar 

later huwde De Graeff Catharina Hooft (afb. 13 en 14). Weer koos hij voor Pickenoy als 

portrettist, maar dit keer kregen de portretten een heel andere setting. De soberheid was nu 

geheel verdwenen. De pose van De Graeff was niet noemenswaardig veranderd, noch zijn 

expressie. Wel was hij in een extreem rijk interieur geplaatst. Adams stelt dat tranquillitas en 

soberheid hand in hand gaan. Als Pickenoy een tranquillitas-portret wilde, waarom dan die 

luxe? Als Pickenoy echt het tranquillitas ideaal aanhing, dan zou dat toch niet in drie jaar 

veranderen? Ik zou deze veranderingen op de portretten willen verklaren door een nieuwe 

trend, namelijk dat zijn molensteenkraag heeft plaatsgemaakt voor een platte kanten kraag. 

Ook een veranderende mode in de portretkunst speelde wellicht een rol in plaats van een 

nieuwe levensfilosofie.  

 Het mag duidelijk zijn dat ik op verschillende vlakken twijfel aan de theorie van 

Adams. Zij noemt in haar boek vele voorbeelden om de populariteit te bewijzen van het neo-

                                                
41 Muller, Antwerpen 2004. p. 40. 
42 Muller, Antwerpen 2004, p. 40. Het beeld dat door Rubens is meegenomen uit Italië in 1608, is door hem vaak gekopieerd  
    als zijnde Seneca. 
43 J.,L., Saunders schreef een boek over Lipsius en zijn werken, The Philosphy of Renaissance Stoicism (New York 1955)   
   waarin het woord tranquillitas niet genoemd wordt. 
44 Morford 1991, pp. 184-185. 
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stoïcisme in de zeventiende eeuw en daarin ga ik met haar mee. Ook Papy schrijft in zijn 

boek over de filosoof Lipsius dat het neo-stoïcisme een leidende rol krijgt in het Europese 

denken tijdens de barok en daardoor vanzelfsprekend invloed had op de kunsten.45 Maar 

Adams gaat een stap verder en verbindt het neo-stoïcisme automatisch met het tranquilitas-

ideaal, dat zij op zoveel portretten meent te zien.  

 Ik denk dat de populariteit van het ‘stijve’ portret in het eerste kwart van de eeuw 

verschillende redenen heeft. Ten eerste gold de invloed van het heersersportret uit de 

zestiende eeuw met zijn statische houding bij het ontstaan van het stijve portret. Adams lijkt 

het onwaarschijnlijk dat de heersersportretten van de Spaanse vijand zoveel invloed konden 

hebben op het portrettype in de Noordelijke Nederlanden. Ik deel haar mening niet, gezien 

de trend indertijd om een belangrijk hof na te volgen. Daarnaast kwamen de portretten niet 

alleen uit het vijandelijke Spanje, maar ook uit Italië. Bovendien is het maar de vraag of de 

politieke situatie zoveel invloed kon hebben op de portretkunst. 

Ten tweede kijk ik naar de ingetogen sobere sfeer van de portretten. Zoals Castiglione al 

schreef, was de ernst een belangrijke deugd en die komt bij uitstek naar voren in de 

soberheid van de pose en de zwarte kleding op het stijve portret.46 Ook het calvinisme had 

ernst en soberheid hoog in het vaandel, dus dat zal zeker hebben meegespeeld, ook al lijkt 

mij die rol kleiner dan in het algemeen wordt aangenomen. Ten derde kan de gesteven en 

opgevulde donkere kleding niet anders dan beperkingen in bewegingsvrijheid hebben 

gegeven, wat het veelvuldig voorkomen van de stijve pose bevorderd moet hebben.   

 Tot slot noem ik het in mijn ogen belangrijkste argument: de stijve pose straalt 

zelfcontrole uit. Zelfcontrole was een belangrijke uiting van gedrag voor de rijke burger om 

zich te kunnen onderscheiden. Dit blijkt uit de etiquetteboeken die ik in hoofdstuk 1 heb 

besproken. De geportretteerde toonde een ‘front stage face’ aan de wereld, wat een logische 

gedachte lijkt bij een belangrijke zelfrepresentatie, zoals het zich laten portretteren. Het lijkt 

mij zinvol een verschil te maken tussen de zelfcontrole beschreven in de etiquetteboeken, en 

de zelfcontrole die moet worden aangeduid als tranquillitas. De etiquetteboeken schrijven de 

zelfcontrole voor als een representatief element, terwijl het bij de zogenaamde tranquillitas-

portretten een verder doorgevoerde waarde lijkt.  

                                                
45 Papy, J., ‘Lipsius’s (Neo-)Stoicism; Constancy Between Christian Faith and Stoic Virtue’ in H.W. Blom & L.C. Winkel (red),  
   Hugo Grotius and the Stoa, Assen 2001-2002, pp. 47-71. 
46 Zie noot 33. 
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HOOFDSTUK 3. LEVENDIGHEID (1625-1650)  

Het geschilderde portret begon in het tweede kwart van de zeventiende eeuw aan een grote 

opmars. Meer schilders dan ooit hielden zich bezig met dit genre, waardoor het een rijkere 

variatie kreeg. Sommige schilders, zoals Van Mierevelt, bleven vasthouden aan de stijve stijl. 

Andere schilders gingen voorzichtig experimenteren met een lossere pose, waarbij Hals het 

voortouw nam. Zijn portretten vertoonden een sfeer van levenslust en elegante nonchalance, 

zoals nooit eerder in de Noordelijke Nederlanden te zien was geweest. Daarnaast werden 

portretten gemaakt waarin een handeling wordt uitgevoerd, de zogenaamde actieportretten.   

 Adams vergelijkt de lossere en de actieve pose, met de eerder beschreven neo-

stoïcijnse staat van tranquillitas. Beide poses zouden verschillende ideale staten van het zelf 

weergeven. The physically immobile portraits presents the sitter in the ideal neo-static of the 

tranquillitas, achieved through rational self-control, while the active portrait is a physical 

representation of the spiritual process of acquiring insight and self-knowledge, aldus 

Adams.47 De klant kon kiezen tussen beide manieren van portretteren om zichzelf, op de bij 

hem passende wijze, aan de wereld te tonen.  

 De lachende cavalier van Frans Hals (1624, afb. 15) stond in groot contrast met de 

voorgaande sobere, statische portretten. Het lijkt of de schilder er alles aan heeft gedaan om 

vooral niet die neo-stoïcijnse zelfcontrole uit te stralen. Dit halfportret van Hals gaat over 

levendigheid en levenslust. De man staat met zijn handen in zijn zij, welke opvallend bot 

afgesneden zijn door de gekozen kadrering. Deze elleboogpose, waarbij de ene hand in de 

zij is gezet en de elleboog naar voren steekt, komt volgens Spicer in de portretschilderkunst 

tussen 1500 en 1650 voornamelijk voor als teken van stoutmoedigheid of macht. Zij noemt 

het de renaissance-elleboog. Het is een typisch mannelijk gebaar, want vrouwen werden 

geacht bescheiden te zijn en iedere vorm van uiterlijke trots te vermijden.48 Spicer neemt een 

portret door Pontormo van Cosimo I (1536, afb. 16) als voorbeeld: De brutaliteit en 

mannelijke ruwheid van de huurling, wiens elleboog bijna de rand van het schilderij raakt, 

tarten alle regels van de etiquette (...). Het was een militaire, stoere maar verder 

verachtelijke pose, die Cosimo naar verluidt graag aannam.49 De cavalier van Hals glimlacht 

letterlijk en figuurlijk vanuit de hoogte naar de kijker. Wat echter minstens zo belangrijk is, is 

dat zijn glimlach een gesloten mond toont, precies zoals Erasmus had voorgeschreven in zijn 

Civilitate Morum Puerilium.50 Cosimo poseerde nadrukkelijk, in tegenstelling tot Hals die van 

zijn portret een snapshot maakte. De cavalier poseerde zogenaamd niet, hij keek toevallig 
                                                
47 Adams 2009, p. 79. 
48 Joaneath Spicer schreef een artikel over deze zogenaamde ‘renaissance-elleboog’. Het gebaar wordt vaak bij portretten  
    gebruikt die militaire macht moeten uitstralen zoals vaandeldragers. Volgens Spicer wordt het gebaar ook gebruikt in  
    portretten die een relatie uitbeelden, waarbij de elleboog een toe-eigenend karakter heeft naar degene naar wie de  
    elleboog wijst. Bremmer 1993, pp. 108-113. 
49 De renaissance-elleboog in Bremmer 1993, p. 99. 
50 Erasmus 2006, pp. 10-17. Zie ook mijn bachelorpaper over lachen, Lachen: een Hals-zaak?, waaruit blijkt dat Hals praktisch  
    de enige was die een lach schilderde op zijn portretten. Werkgroep Kunstenaarsportretten, U.U., 2009. 
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onze kant op. Hals plaatste de cavalier, uiterst secuur, in een net niet helemaal driekwart 

gedraaide pose, waardoor de rechterarm bijna wegvalt. Zijn hoed staat flamboyant schuin op 

zijn hoofd. De vele diagonale lijnen van deze hoed en de kleding brengen dynamiek in het 

beeld. Zijn snor en haren krullen vrolijk omhoog, zijn wangen zijn warm, rood en levendig. In 

de buitengewoon modieuze en chique kleding zijn licht- en schaduwaccenten toegevoegd 

die het portret plastisch maken. Deze nonchalante, snapshotachtige pose onderstreept het 

zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn van de cavalier. 

 Een andere snapshotachtige pose is te zien op het portret dat Hals in 1626 van Isaac 

Massa schilderde (afb. 17). Volgens Slive is dit werk het vroegst bekende (losse) portret in 

een dergelijke pose.51 Hals koos een moment waarop Massa zich net even omdraaide op 

zijn stoel. Zijn iets geopende lippen suggereren dat hij net iets zegt of wil gaan zeggen. In 

deze beweging rust hij met een arm over de rugleuning van de stoel waarop hij zit. Massa’s 

ogen zijn gericht op iemand of iets buiten het schilderij. Hals versterkte de nadruk op de 

kijkrichting door hier het licht vandaan te laten komen. Door de draai is Massa’s gezicht 

frontaal zichtbaar voor de kijker. De manier waarop Hals dergelijke snapshots maakte, is 

zonder meer uniek in het begin van de Gouden eeuw.  Hals gebruikte de ‘rugleuningpose’ 

nog minstens vijfmaal gedurende zijn lange carrière (afb. 18 t/m 22).52  

 Rond de jaren dertig richtten de schildersexperimenten zich op lichaamsbewegingen. 

Thomas de Keyser was hierin een koploper. Hij brak met de traditie van het levensgrote 

formaat en schilderde kleinere portretten ten voeten uit. Een bekend voorbeeld is het portret 

van Huygens in de National Gallery in Londen (afb. 23).53 Huygens houdt zijn rechterhand in 

de lucht om een brief van zijn klerk aan te nemen. Zijn linkerarm ligt op tafel. De hand, 

zonder handschoen, ligt op een landkaart of plattegrond. Hierachter bevinden zich twee 

globes, een boek, een inktpen en een lier. Deze attributen vertellen dat hier een geleerd man 

aan het werk is. Zijn knieën zijn naar buiten gedraaid en de rechtervoet wijst met de hak naar 

de binnenkant van de linkervoet. Een eeuw eerder adviseerde Erasmus nog de knieën 

aaneengesloten en de voeten naast elkaar te houden. Deze regels gelden kennelijk niet 

langer voor De Keyser.54 Huygens kijkt vanuit een bijna frontale positie over zijn schouder 

naar de klerk. Het lichaam van de klerk is in alle opzichten naar Huygens gericht, met het 

hoofd gebogen. Zijn ontblote rechterhand reikt met het briefje naar de hand van zijn baas. De 

voeten van de klerk staan in dezelfde ‘hak versus binnenkant voet’ positie als die van 

Huygens. Huygens zit zo breeduit dat hij een groot gedeelte van het doek vult. Het lijkt 
                                                
51 Slive, Frans Hals 1990, p. 190. 
52 Overigens gebruikte Antoon van Dijck ook de rugleuning van een stoel voor een opvallende pose, zoals zichtbaar is op het  
    portret van Lucas en Cornelis de Wael in de Pinocoteca Capitolina. De arm van Cornelis de Wael hangt zover over de  
    leuning dat de bovenkant hiervan in zijn oksel komt. Van Dijck schilderde dit in Genua vòòr 1627. Zie ook Depauw 1999, p.  
    214-217. 
53 Haak noemt dit portret, ten voeten uit in een interieur op klein formaat, een van De Keysers beste werken. Zie Haak 1984,  
    p. 276. 
54 De Keyser schilderde vaker portretten van mannen waarbij de benen uit elkaar staan, zoals het Portret van een Man (1632) 
    dat zich in het Louvre bevindt. 
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bovendien of Huygens ook daadwerkelijk groter is geschilderd dan de klerk.55 Het lichaam 

van de klerk voegt en buigt zich op zo’n manier naar Huygens dat zijn postuur smal wordt. 

Hals onderstreepte dit alles door de klerk tegen de zijkant van het schilderij te plaatsen.  

 Met een dergelijk dubbelportret was het makkelijk om een verhalend element in te 

voeren en tot een levendige pose en compositie te komen. Het verschil in de sociale positie 

is niet alleen zichtbaar in contrasten, zoals tussen de blote en de ontblote hand of tussen het 

wel of niet dragen van de hoed. De pose illustreert een werkende Huygens, maar speelt 

bovendien een belangrijke rol om het standsverschil tussen Huygens en zijn klerk aan te 

duiden. Als secretaris van drie prinsen van Oranje, als dichter, diplomaat, geleerde en 

componist, bewoog Huygens zich in de top van de maatschappij. Huygens was zelf niet van 

adel. Het is niet ondenkbaar dat hij daarom een portret koos waarop hij afgebeeld staat als 

een man met een hoge sociale positie.  

 Twee jaar later ging De Keyser een stap verder en schilderde Een muzikant en zijn 

dochter (afb. 24). Een man staat wijdbeens en met gebogen knieën. In zijn gebogen 

rechterhand houdt hij een citer omhoog, die hij net heeft opgepakt. Over zijn rechterschouder 

hangt een mantel waaronder zijn hand nog net uitsteekt. Het is vreemd dat zijn 

rechterelleboog op de tafel steunt (dat is zichtbaar aan de schaduw op het blad), terwijl de 

plaatsing van zijn voeten suggereert dat hij verder van de tafel afstaat. Het schilderij is een 

moedige poging om nog meer actie te laten zien. De regels over zelfcontrole en bewegingen, 

volgens het etiquetteboek van Erasmus, spelen hier geen rol.  

  Het actieportret, zoals dat is ingevoerd in Nederland door onder andere De Keyser 

werd door Rembrandt verder ontwikkeld.56 Adams noemt in de rij van Rembrandts 

experimenten op dit gebied Portret van een man die opstaat (1633, afb. 25). Volgens haar 

probeert Rembrandt met het lichaam van de man drie conflicterende waarden uit te drukken: 

het neo-stoïcisme, de protestantse waardes van wereldse engagement en het geloof. Het 

schilderij is eigenlijk geen portret te noemen, maar zoals Adams zegt, een experiment. Op 

het bijna komisch aandoende werk staat een man in een licht gebogen houding. Zijn 

linkerarm zwaait verticaal in de lucht alsof hij iemand gedag gaat zeggen, zijn gezicht heeft 

een wat verbaasde uitdrukking. Het schilderij lijkt vooral actie uit te drukken, niet een 

specifiek herkenbare beweging, zoals die van een man die opstaat uit zijn stoel. 

 Rembrandt gebruikte eveneens het aanreiken van een brief in een dubbelportret van 

scheepsbouwer Jan Rijcksen en zijn vrouw Griet Jans (1633, afb. 26) als aanleiding voor 

een beweging. Griet Jans reikt met haar rechterarm geheel over de leuning van de stoel en 

langs de schouder van haar man om hem de brief toe te stoppen. De man draait zich 

nauwelijks om vanaf zijn werktafel. Hij tilt zijn rechterhand op, met tussen zijn vingers een 
                                                
55 Het kan natuurlijk zijn dat Huygens daadwerkelijk veel groter was. In de zeventiende eeuw waren, volgens Roodenburgs  
    Eloquence of the body (2004), mensen uit de hogere klasse inderdaad langer.  
56 Ekkart noemt De Keyser als een van de eerste schilders die in Nederland actieportretten maakte. Ekkart 2007, pp. 31-33. 
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passer geklemd, om de brief aan te pakken. Zijn linkerhand blijft rusten op het papier 

waaraan hij werkte. De vrouw blijft met haar linkerhand de deur vasthouden om meteen 

rechtsomkeert te kunnen maken. Het schilderij krijgt iets filmisch door haar diagonale armen, 

want de bewegingen voor en na het getoonde moment zijn makkelijk voor te stellen. De 

levendigheid wordt versterkt door de expressieve gezichten. De vrouw heeft haar lippen 

geopend alsof ze iets zegt, de man kijkt alsof hij druk bezig was en gestoord wordt in zijn 

bezigheden. Ook de geopende deur maakt het beeld dynamisch. Het standsverschil wat zo 

nadrukkelijk is uitgebeeld tussen Huygens en zijn klerk, is bij dit echtpaar vanzelfsprekend 

niet aan de orde. De vrouw handelt hier wel als een hulp, maar ze neemt veel ruimte in het 

kader in en beweegt zich zelfs over de man heen. Hierdoor worden beiden even belangrijk in 

het schilderij.   

 De Keyser introduceerde de beweging van de briefoverhandiging zeven jaar eerder in 

het portretgenre. Maar vergeleken met Rembrandts levendige versie lijken Huygens en zijn 

klerk in hun pose bevroren. Rembrandts schilderij oogt als een intiem portret van een 

echtpaar dat een alledaagse handeling uitvoert. Het lijkt alsof Rembrandt vooral veel plezier 

had in het schilderen van deze ingewikkelde poses.   

 Voor het ontstaan van de veranderingen in de pose heeft de experimenteerdrift van 

een nieuwe generatie schilders zeker een rol gespeeld. Daarnaast kunnen andere 

veranderingen in de maatschappij hebben bijgedragen, zoals een nieuwe mode in de jaren 

dertig voor de aristocratie. De stijve kleding werd losgelaten en de losser zittende Franse 

mode won aan invloed.57 De gesteven molensteen kragen maakten plaats voor platte 

kragen. Bij drie van bovenstaande portretten is zichtbaar dat de kragen zich op natuurlijke 

manier naar het lichaam voegen. Ook de kleding werd soepeler. Het is mogelijk dat deze 

mode, die meer bewegingsruimte gaf, de actievere poses heeft beïnvloed.58

                                                
57 Zie hierover het artikel van Mertens, Zwartgeverfd Textiel (Debo 2010), pp. 71-88.   
58 Zie ook de uitspraak van Du Mortier op p. 9.      
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HOOFDSTUK 4. SPREZZATURA (1650-1675)     
 

In het derde kwart van de zeventiende eeuw veranderde de portretkunst aanzienlijk. Eén 

schilder in het bijzonder had zijn stempel gedrukt op de verdere ontwikkeling van het genre 

na het midden van de eeuw, Antoon van Dijck (1599-1641). Van Dijck was leerling van 

Rubens geweest en werkte zes jaar in Italië, waar hij onder meer het werk van Titiaan leerde 

kennen. Karel I, onder de indruk geraakt van Van Dijcks werk, haalde hem in 1632 naar het 

Engelse hof waar hij veel portretopdrachten zou krijgen. In Engeland ontwikkelde Van Dijck 

een eigen idioom voor het portret waarin vooral de poses opvallen. De pose van de armen is 

bij de portretten van Van Dijck een belangrijk element. Ze bevinden zich meestal in enigszins 

verticale positie, wat een dynamischer karakter geeft dan de veelvoorkomende ‘horizontale’ 

armen van het statische portret. De arm leunt vaak elegant op een zuiltje, of de armen zijn 

gebogen om een hand in de taille te kunnen zetten, waarbij de vingers naar achteren wijzen, 

zoals op het portret van Karel I (1635, afb. 27).59 De handen rusten soms elegant in de 

schoot of wijzen naar bijvoorbeeld een bloem. De vingers zijn nooit één massa, maar altijd 

elegant gerangschikt. Bovendien zijn de vingers vaak buitengewoon lang. Van Dijck 

gebruikte handen en armen om sierlijkheid aan het portret te geven. Het portret van Mary 

Killigrew-Hill (1638, afb. 28) is hier een aardig voorbeeld van. Met haar ene hand houdt Mary 

twee rozen vast, met de andere hand haar zijden sjaal.  

Bij een veel gebruikte pose van Van Dijck, poseerden aristocraten met een hangende arm 

over de stoelleuning of tafelrand en de andere hand rustend in de schoot met de handpalm 

omlaag of omhoog, zoals Henriëtte Maria (ca. 1637, afb. 29).60 Dit soort portretten hebben 

een chique elegantie, een soort gladde nonchalance die weleens ‘aristocratische 

sprezzatura’ is genoemd.61  

 Belangrijk voor de verspreiding van Van Dijcks stijl is de serie portretprenten 

geweest, later de Iconographie genoemd, die op grote schaal gekopieerd werd.62 Van Dijck 

werkte aan de serie sinds de jaren dertig. Hij beeldde vorsten, politici en militairen op 

traditionele wijze af in harnas met een heersersstaf in de hand. Diplomaten en geleerden gaf  

hij meestal een boek als attribuut, hetzelfde gold voor kunstenaars en kunstliefhebbers.63  

                                                
59 De pose, waarbij de hand in de taille staat en de vingers naar achteren wijzen, kwam veel voor sinds de jaren twintig van de  
   zeventiende eeuw en werd de hele eeuw gebruikt. Het maakt de pose eleganter. Er zijn bijna geen portretten na de  
   jaren twintig gemaakt waarbij de vingers naar voren wijzen. Een uitzondering is bijvoorbeeld het portret van Prince Charles  
   Louis, uit 1641 (privécollectie). Dit portret lijkt op een zestiende-eeuws heersersportret toen de vingers meestal wel naar  
   voren waren gericht. 
60 Van Dijck heeft deze pose wellicht gezien op Titiaans portret van keizerin Isabella uit 1544-1545. Wellicht heeft hij het  
    schilderij gezien via een kopie die Rubens maakte tijdens diens trip naar Spanje in 1603. Maar de prent die Pieter de Jode  
    maakte van Rubens’ werk kan eveneens de bron zijn geweest. Zie Lootsma p. 222. 
61 Aristocratische sprezzatura wordt bijvoorbeeld gebruikt door M. Rogers in Antoon van Dijck 1599-1641, door C. Brown e.a..  
    Antwerpen 1999. p. 87. 
62 De naam Iconographie is pas bij een achttiende-eeuwse heruitgave gegeven. Zie C. Depauw en G. Luijten 1999, p. 73. 
63 De voorloper van Van Dijks Iconographie was Domenicus Lampsonius’ ‘Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris  
    effigies’ (1572). In 1610 bracht Hendrick Hondius de serie van Lampsonius opnieuw uit met toevoeging van nieuwe  
    kunstenaars. Hiertoe behoorde onder andere de schilder Cornelis Ketel. Poserend op een stoere en zelfbewuste wijze, staat  
    hij met zijn hand in de zij waardoor zijn elleboog naar de kijker is gericht. Zie in deze scriptie hoofdstuk 3 voor de  
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 Enkele Nederlandse schilders die Van Dijcks werk in Londen hadden gezien, 

gebruikten zijn poses al vanaf de jaren dertig. Zoals Adriaen Hanneman, die vijf jaar 

doorbracht in Londen. Hij werkte in dezelfde omgeving en voor hetzelfde publiek als Van 

Dijck, mogelijk zelfs in diens atelier. Zijn werk had bij terugkeer in Den Haag rond 1638 

duidelijk de invloed ondergaan van de Vlaamse meester. Het was waarschijnlijk via 

Hanneman dat Van Dijcks stijl Jan Mijtens bereikte, een andere Haagse portretschilder. De 

portretstijl van Van Dijck werd via zijn navolgers in Den Haag populair in de kringen rond het 

hof. De chique aristocratische stijl was immers aan het Engelse hof ontwikkeld en paste 

daarom wellicht ook goed bij het Haagse hof. Ook Cornelis Jansens van Ceulen en Jan 

Lievens hadden elementen van Van Dijcks stijl overgenomen, nadat ook zij in Londen werk 

van Van Dijck hadden gezien.64  

 Van Dijcks elegante stijl, die hij voor de aristocratie had ontwikkeld, werd na 1650 op 

grote schaal populair bij de Amsterdamse sociale elite. De plotse aantrekkingskracht van de 

stijl op deze groep kan te maken hebben met de verandering in de politieke situatie. In 1648 

werd de Vrede van Munster getekend, waardoor de Nederlandse republiek officieel werd 

erkend. Twee jaar later stierf stadhouder Willem II, wat leidde tot de eerste stadhouderloze 

periode (1650-1672).65 Een mogelijk gevolg hiervan was dat het zelfbeeld van deze 

Amsterdammers veranderde, dat ze zelfbewuster waren geworden. Het is in dat geval niet 

merkwaardig dat de koopliedenregenten, die bovendien machtiger en rijker waren dan ooit, 

geïnteresseerd waren in een manier van portretteren die recht kon doen aan hun nieuw 

verworven status.66 

 Een van de eerste Amsterdamse portretschilders die beïnvloed werd door de stijl van 

Van Dijck was Govert Flinck, die met zijn nieuwe stijl een van de succesvolste Amsterdamse 

portretschilders werd. Hij maakte onder andere het elegante portret van Margaretha Tulp 

(1655, afb. 30). Lootsma noemt een (spiegelbeeldige) overeenkomst tussen de pose op dit 

portret en dat van Elizabeth, de gravin van Devonshire door Van Dijck (afb. 31).67 Beide 

vrouwen houden bloemen vast in hun hand, waarbij de handpalm naar de kijker is gericht. 

Elizabeth houdt met haar andere hand haar jurk vast waarbij de handrug zichtbaar is. 

Margaretha draait eveneens haar handrug naar de kijker, terwijl ze tussen haar vingers een 

voile op borsthoogte houdt.   

 Net als Flinck was Ferdinand Bol een leerling van Rembrandt geweest en ook hij liet 

halverwege de eeuw de stijl van zijn vroegere meester los ten gunste van die van Van Dijck. 
                                                                                                                                                   
    zogenaamde renaissance-elleboog. In zijn andere hand heeft Ketel zijn handschoenen en over de schouder is losjes een jas  
    gedrapeerd. Van Dijck gebruikte deze pose, met de renaissance-elleboog, vaak met kleine variaties in zijn portretten. 
64 Zie Von Moltke 1965, p. 33. 
65 De regenten kozen in een ‘Groote Vergadering’ in 1649 voor de ‘ware vrijheid’. Daarmee waren ze niet langer gehinderd  
   door de aspiraties van een Oranjetelg. Zie Haak 1984, p. 348. 
66 Lootsma stelt zich hierbij de vraag of de schilder de Dijckiaanse stijl aanbood, in plaats van de traditionele opvatting dat de  
    klant erom vroeg. Zie Lootsma, H., Tracing a pose: Govert Flinck and the emergence of the Van Dyckian mode of portraiture  
    in Amsterdam, Simiolus Netherlands quartely for the history of art, Utrecht 2009, p. 233. 
67 Lootsma p. 221-223. 
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In 1652 schilderde Bol, de gladdere elegante schilderstijl volgend, het Portret van een jonge 

man (afb. 32). Hij gebruikte hiervoor een Dijckiaanse pose: de rechterarm van de man leunt 

losjes op een balustrade, zijn linkerhand hangt nonchalant in zijn zij waarbij de vingers naar 

achteren wijzen.   

 Tot de nieuwe generatie portretschilders behoorde ook Bartholomeus van der Helst 

(1613-1670). Van der Helst had een modieuze, gladde en heldere schilderstijl. Ekkart noemt 

zijn portretten een ‘optimale weerspiegeling van de hoogtijdagen van de regentencultuur in 

de zeventiende eeuw’.68 Het dubbelportret van Abraham del Court en Maria de Kaersgieter 

(1654, afb. 33), gehuld in schitterende kleding, geeft de nieuwe stijl goed weer. Maria houdt 

een roos vast, wat in deze context beschouwd moet worden als symbool van liefde. Haar 

andere hand wordt door haar echtgenoot vastgehouden, die zo de aandacht vestigt op de 

(trouw)ring om haar duim. De handen kunnen ook verwijzen naar het ‘dextrarum iunctio’: 

twee in elkaar grijpende rechterhanden als symbool van trouw en huwelijkse 

verbondenheid.69 Dat het portret naar aanleiding van hun huwelijk is geschilderd, wordt 

duidelijk uit deze poses.  

 In de jaren zestig kreeg de Franse stijl invloed op het Noord-Nederlandse portret. De 

regentenklasse wilde de afstand tussen hen en alle lagere klassen zo groot mogelijk maken. 

Daarom namen ze zoveel mogelijk over van de Franse verfijnde hofcultuur, die op dat 

moment als meest geciviliseerd gold.70 Nederlandse portretten leken soms wel Frans door 

de kleding, maar ook door de parkachtige achtergrondjes waarin klassieke beelden stonden. 

Ook de Fransen werden van buitenaf beïnvloed. Zo is de pose van de hertogin De La 

Vallière op haar portret als Flora door Pierre Mignard typisch Van Dijckiaans (1660, afb. 

34).71 Een ander aspect van Van Dijcks stijl is hier eveneens zichtbaar, namelijk de ‘luchtige’ 

stijl. Dit is een stijlaspect dat perfect de hoog gewaardeerde nonchalance en aplomb van de 

chique opdrachtgevers weergeeft. In het portret van De La Vallière is dit zichtbaar in (de 

verticale lijnen van) de armen en de wapperende stof die achter haar hoofd is geschilderd. 

Franits beweert dat Mignard op zijn beurt Nederlandse schilders heeft beïnvloed zoals Du 

Jardin.72 Uit al deze verschillende stijlen, waaronder vooral de Franse en die van Van Dijck, 

ontstond de internationale stijl met classicistische kenmerken.73    

 Nicolaes Maes en Caspar Netscher zijn beiden halverwege de jaren zestig portretten 

gaan schilderen in de stijl van Van Dijck. Hen bespreek ik in het volgende hoofdstuk over het 

laatste kwart van de eeuw. 

                                                
68 Ekkart 2007, p. 34. Ook Haak noemt Van der Helst invloedrijk (Haak 1984), pp. 371-373. 
69 Ekkart 2007, p. 140. 
70 De taal, de omgangsvormen en de mode gaf hen de mogelijkheid zich duidelijk te onderscheiden van de lagere klassen. De  
   Franse mode werd overigens in het begin van de eeuw al in de Republiek gevolgd, voornamelijk aan het Haagse hof. 
71 De schilderstijl op het Flora portret lijkt niet op die van Van Dijck. Mignard schilderde de huid witter, de kleuren helderder, en  
   de contouren vager dan Van Dijck dat gedaan zou hebben. Zie ook Franits 1995, p. 404. 
72 Zie Franits 1995, pp. 404-405. 
73 Ekkart 2007, p. 47. 
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 Niet iedereen ging mee in de nieuwe richting die de Nederlandse portretschilderkunst 

insloeg. Rembrandt bijvoorbeeld bleef vasthouden aan zijn eigen stijl, maar ontwikkelde wel 

een lossere manier van schilderen, onder andere door gebruik van brede penselen.74 Dit is 

zichtbaar in het bekende portret van Jan Six (1654, afb. 35) dat door de losse penseeltoets 

bijna impressionistisch aandoet. Six was een Amsterdamse regent en kwam uit een 

vooraanstaande familie. In 1662 werd Il libro del Cortegiano van Castiglione in het 

Nederlands vertaald en aan Six opgedragen.75 Six paste in het beeld van de ideale 

hoveling.76 Hij tekende, schilderde en schreef toneelstukken, was belezen en nam zitting in 

het vroedschap. Op het portret komt hij over als een man die bescheiden is en zich elegant 

beweegt. Tegelijk is het voorstelbaar dat Six moeite deed om te doen lijken of alles hem 

makkelijk afging. Zijn rode jas met de gouden tressen hangt losjes over zijn schouder. Hij 

trekt zijn handschoen aan en kijkt in gedachten op. De beweging is eigenlijk meer een 

suggestie. Zowel de uitermate losse schilderstijl van Rembrandt, als de pose van Six hebben 

een chique nonchalance, en geven prachtig het ideaal van de sprezzatura, of de lossigheydt 

weer. 

 Toch werden ook in het derde kwart van de eeuw portretten gemaakt die, voor wat 

betreft de pose, doen denken aan de statische portretten uit het eerste kwart van de eeuw, 

maar in uitvoering niet zo stijf zijn. Het echtpaar Trip-De Geer is bijvoorbeeld rond 1660 door 

zowel Nicolaes Maes als diens vroegere leraar Rembrandt geportretteerd (afb. 36 t/m 39). 

Het echtpaar, beiden rond de tachtig jaar oud, is op de traditionele manier geportretteerd. Ze 

zitten heraldisch driekwart naar elkaar toe gedraaid, met de handen rustend op de 

armleuning, zonder accessoires. Deze pendanten van Maes staan in een groot contrast met 

zijn latere portretten waarin hij overtuigend de elegante stijl volgt.   

Rembrandt, die het echtpaar eveneens zittend afbeeldde in een sobere setting, voegde een 

statige trots toe aan de pose, waardoor het echtpaar een koninklijke allure krijgt. De 

uitdrukking op de gezichten en de pose op alle vier portretten is ingetogen en herinnert aan 

de zelfcontrole als belangrijke deugd. Wellicht had dit hoogbejaarde echtpaar een voorkeur 

voor de portretstijl uit hun jongere jaren, zoals ze ook de mode droegen van toen. 

 Hals stapte evenmin over op de modieuze elegantie, hij bleef zijn eigen typische stijl 

trouw. Net als Rembrandt werd zijn kwastgebruik nog iets losser, maar zijn poses 

veranderde hij praktisch niet. 

 Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen werden er nog enkele portretten 

geproduceerd die in enige mate doen denken aan de statische portretten uit de eerste helft 

van de eeuw. Vaak waren de opdrachtgevers oudere mensen, zoals het echtpaar Trip-De 

Geer, en soms kwamen ze uit gebieden die ver van de tegenwoordige Randstad liggen. Ter 
                                                
74 Haak 1984, p. 354. 
75 De volmaeckte Hovelinck werd vertaald door Lambertus van den Bos. 
76 Zie hoofdstuk 1 voor de omschrijving van de ideale hoveling en de sprezzatura. 
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Borch (1617-1681) was bijvoorbeeld een succesvolle schilder die in zijn portretten soms 

statische poses gebruikte. Van hem kan echter niet gezegd worden dat zijn schilderstijl te 

maken had met zijn geïsoleerde woon- en werkplaats in Zwolle en Deventer. In 1635 had Ter 

Borch in Engeland gewerkt en uit eerste hand kennis genomen van de elegante stijl van Van 

Dijck. Hierna verbleef hij nog in Italië, Spanje, Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden.77 Hij 

schilderde zijn klanten vaak staand in een grote ruimte die geheel kaal was. Soms stonden 

of zaten ze aan dezelfde stoel en tafel van rood fluweel, met een goudkleurige bies zoals op 

het portret van Hermana von der Cruysse (afb. 40).78 Op deze portretten droegen zijn 

klanten zwarte kleding, wat nog door predikanten werd gedragen, maar ook door regenten, 

zoals het decorum voorschreef in de Republiek voor officiële momenten.  

Het calvinisme kan niet een hele grote rol hebben gespeeld in de keuze voor de sobere 

setting en de pose, want uit Wheelocks monografie komt niet duidelijk naar voren dat Ter 

Borchs klantenkring, bestaand uit zowel regenten als predikanten, streng calvinistisch was.79 

De kleding op de sobere portretten is soms buitengewoon modern en kostbaar, zoals het 

kostuum met de rhinegrave op het Portret van een Jongeman (ca. 1663, afb. 41).80 Deze 

zeer modieuze geportretteerde man, wellicht een regent, uit Deventer was dus op de hoogte 

van de laatste mode. Zijn pose lijkt in vergelijking met de poses van Van Dijck wat stijf. Maar 

bij nader inzien doet zijn pose het modieuze silhouet wel goed uitkomen en met de ene voet 

voor de andere, en de linkerarm in de zij, is zijn pose zeker elegant te noemen. Het kale 

decor, behalve de luxe stoel en de tafel met kleed, staat echter in contrast met pose en 

kleding. De portretten van Ter Borch nemen dus een aparte plaats in, in de Nederlandse 

portretkunst van het derde kwart van de eeuw. 

 De meeste portretten in deze periode laten echter zien dat er een definitieve omslag 

is gekomen naar een nieuw ideaal in de portretkunst, waarbij elegantie in de pose een 

hoofdrol speelde. 

                                                
77 Haak 1994, p. 396. 
78 Ter Borch kreeg eveneens bekendheid voor zijn galante genrestukken. Hij kreeg navolging door zijn leerling Caspar  
    Netscher en andere schilders als Gabriël Metsu, Frans van Mieris en Eglon van der Neer, waarvan enkelen in het volgende  
    hoofdstuk worden besproken. 
79  Wheelock Jr. 2004, p. 185. Soortgelijke portretten zijn de regent Jan van Duren (1666/7, The Metropolitan Museum of Art,  
     New York) en zijn vrouw Margaretha van Haexbergen (1666/7, The Metropolitan Museum of Art, New York), Portrait of a   
    Young Man (1663, National Gallery, Londen), Portrait of a Young Woman (1663, The Cleveland Museum of Art), Lucretia  
     Rouse (1680, Rijksmuseum Twenthe, Enschede). 
80  Een rhinegrave is wijde rokbroek voor mannen, een opmerkelijk modefenomeen uit begin jaren zestig van de zeventiende  
     eeuw. 
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HOOFDSTUK 5. HONNÊTETÉ EN CIVILITÉ (1675-1700)    

 

De internationale stijl uit het derde kwart van de zeventiende eeuw, die zoveel elegantere 

portretten opleverde dan die uit de eerste helft van de eeuw, kreeg een vervolg in het vierde 

kwart. In de kunsthistorische literatuur is deze laatste periode wel eens in negatieve termen 

beschreven. Haak laat bijvoorbeeld zijn overzichtsboek Hollandse schilders in de Gouden 

eeuw al rond 1680 eindigen, omdat hij in het vierde kwart van de eeuw nauwelijks nieuwe 

ontwikkelingen zag.81 Schilders die de belangrijkste bijdragen hadden geleverd aan de 

ontwikkelingen in de Gouden eeuw, waren bovendien bijna allemaal overleden. De meeste 

portretschilders die werkzaam waren in de periode 1675-1700 bleven min of meer op de 

ingeslagen weg doorgaan. Ekkart merkt op dat deze periode weinig waardering kreeg, omdat 

men misschien de zwierige buitenlandse invloeden als een verraad zag aan de sobere, als 

typisch Hollands ervaren, stijve portretten. Dit beschouwde hij als onterecht, omdat de 

eerdere Haagse hofkunst en de latere elegante stijl, ondanks alle buitenlandse invloeden wel 

degelijk een eigen Hollands gezicht zouden hebben.82  

 De Hollandse kooplieden-regenten, die zich graag tot de aristocratie wilden rekenen, 

zochten de verfijning die daarbij hoorde. Zoals eerder gezegd, richtte men zich op de Franse 

cultuur, die op dat moment als het meest gecultiveerd en geciviliseerd gold. In Frankrijk 

kristalliseerde het concept van de honnêteté en de civilité zich uit. Het ging hier om een 

verfijnd ideaal wat net als de sprezzatura van Castigliones’ hoveling om het savoir faire 

draaide. De eerste verhandelingen over de honnêteté en de civilité dateren uit het begin van 

de zeventiende eeuw en hadden nog veel overeenkomsten met de sprezzatura, maar 

distantieerden zich hiervan naarmate de eeuw vorderde. De cortegiano was vrij in zijn gaan 

en staan. Beviel hem het ene hof niet meer, dan vertrok hij naar het andere. Dit in 

tegenstelling tot de honnête homme die zich naar één koning moest conformeren. De 

hoveling kon met zijn kwaliteiten pronken voor het publiek, terwijl het voor de honnête 

homme ongehoord was de aandacht op zichzelf te vestigen door zijn kwaliteiten te 

etaleren.83  

 Het ideaal van de honnêteté kwam ook via het portret naar voren.84 Portretschilders 

werden geadviseerd hun opdrachtgevers zo aangenaam mogelijk te presenteren. Daarbij 

moest het portret vooral gratie uitstralen. Gratie was de meest begeerde kwaliteit in vroeg 

modern Europa, voor zowel man als vrouw. Omdat in de Hollandse Republiek verschillende 

vertalingen over de honnête homme en de honnête femme circuleerden, lijkt het aannemelijk 

                                                
81 Haak 1984, p. 499. 
82 Ekkart 2007, p. 42. 
83 Franits 1995, p. 400-401.  
84 Franits 1995, p. 403. Zie ook D.C. Stanton, The aristocrats as art: a study of the honnête homme and the dandy in  
   seventeenth- and nineteenth-century French literature. 1980 New York, pp. 124-125. 
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dat het concept invloed heeft gehad op de Nederlandse portretten.85  

 Het verschil tussen Hollandse en Franse portretkunst is niet makkelijk te benoemen. 

Vaak gaven Franse schilders de huid van hun opdrachtgeefsters witter weer, ze schilderden 

de contouren zachter en gaven de kleuren helderder weer dan hun Hollandse collega’s. 

Mignards’ portret van Louise de Kéroualle (1682, afb. 42) is hiervan een goed voorbeeld.  

  Zoals eerder gezegd gaven de etiquetteboeken van de zestiende en zeventiende 

eeuw gedrags- en bewegingsadviezen voor de elite. Voor kunstenaars schreef Gerard de 

Lairesse (1641-1711) aan het einde van de eeuw zijn invloedrijke Groot Schilderboek (1707).  

De Lairesse was succesvol schilder geweest van historiestukken, (plafond) decoraties en 

enkele portretten. Hij adviseerde de portretschilder hoe deze de zo belangrijke gratie en  

sierlijkheid van het lichaam, ook wel de welstand of welstandigheid van het lichaam en de 

leer der contrasten genoemd, weer kon geven. De Lairesse schreef dat de bewegingen 

vooral makkelijk en moeiteloos moesten ogen.86 Hij liet in een tekening zien hoe deze 

tegengestelde bewegingen op het lichaam eruit zagen (afb. 43). De Lairesse beschreef in 

feite het klassieke contraposto, wat eerder was genoemd in de Schildersboeken van Karel 

van Mander en Samuel van Hoogstraeten.87 In de laatste decennia van de zeventiende eeuw 

werd het contraposto veelvuldig toegepast in de pose op portretten. 

 In Nederland waren diverse schilders die in mindere of meerdere mate beïnvloed zijn 

door de honnêteté en de civilité. Zoals Caspar Netscher, die zijn portretcarrière halverwege 

de jaren zestig startte. Hij was van meet af aan succesvol en kreeg opdrachten uit de 

hoogste kringen. Hij beeldde zijn klanten vaak op dezelfde manier af, dat wil zeggen: in 

driekwart lengte, in schitterende kleding en in een luxueus overdadig decor van beelden, 

bloemen, weelderige gordijnen en op de achtergrond vaak wat struiken. Gesuggereerd wordt 

dat hij gebruik zou hebben gemaakt van studiomodellen, waardoor opdrachtgevers bij hem 

de keuze hadden uit een aantal standaardposes.88 Netscher zag geen aanleiding zijn 

portrettenconcept te veranderen. Hij had waarschijnlijk zowel toegang tot origineel werk van 

Van Dijck als van diens navolgers zoals Hanneman.89 Op Netschers Portret van een vrouw 

(1683, afb. 44) zit de dame leunend tegen een zuil, haar ene hand rust op haar schoot, de 

andere arm leunt op een muurtje, waarbij de hand nonchalant naar beneden hangt. De pose 

laat duidelijk de invloed zien van Van Dijck, die ruim veertig jaar na zijn overlijden nog steeds 

merkbaar en zichtbaar was. 

 Nicolaes Maes (1634-1693) legde zich pas later in zijn leven toe op het portret. Rond 

1665 verbleef hij in Antwerpen en raakte onder de indruk van de Frans-Vlaamse stijl die hij 
                                                
85 Zie ook Franits 1995, p. 405. 
86 (…) de gemakkelyke beweeging, verstaan wy, dat alle leeden tot de minste toe, zich op zyn schoonst vertoonen, en, zonder  
    moeyten, met een bevallige zwier haar beweeging doen. De Lairesse 1707, p. 21. 
87 Van Mander, Het schilderboeck, 1604, pp. 114-117 en Van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst,  
   1678. p. 295.  
88 A., Blankert, ‘Invul-portretten door Caspar en Constantijn Netscher’, Oud Hollands 88 (1966), pp. 263-269. 
89 Over het algemeen werden portretten nu op kleinere formaten uitgevoerd dan in de voorafgaande periodes. 
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meenam naar Amsterdam. Maes heeft sterke overeenkomsten in zijn pose met Pierre 

Mignard, maar ook met Van Dijck.  Maes’ portretten kregen een suggestie van beweging 

doordat hij de hoofden van zijn modellen een draai liet maken ten opzichte van het lichaam, 

de contraposto. Op het Portret van een jonge vrouw (1678, afb. 45) is duidelijk te zien hoe zij 

haar lichaam naar rechts draait en haar hoofd naar links. Zelfs haar handen maken een 

tegengestelde beweging, de ene wijst naar boven, de andere naar beneden. Maes 

ontwikkelde een aantal standaard poses, waarvan de meeste aan Van Dijck zijn ontleend. 

Op het portret van Cornelis Munter (1679, afb. 46) staat de geportretteerde op zijn 

linkerbeen, leunend met zijn rechterarm op een zuil. De buiging van zijn rechterbeen is 

duidelijk zichtbaar door de stof. Zijn linkerhand staat in zijn zij, niet op een mannelijke en 

stoere manier zoals bij de heersersportretten, maar eerder op een vrouwelijke, zwierige 

manier. Munters hoofd is iets zijwaarts gedraaid, terwijl hij ons aankijkt.  

 De schilder Eglon van der Neer (1635/6-1703) maakte veel verschillende soorten 

portretten, wat bijzonder is omdat portretschilders, als in geen ander genre op dat moment, 

zo werden ingeperkt door de heersende mode.  Al eerder is gezegd dat de late zeventiende 

eeuw weinig vernieuwing kende en dat veel kunstenaars herhaalde van wat eerder gedaan 

was of daar in ieder geval sterk op voortborduurden. Van der Neer wordt door Schavemaker 

zelfs ‘een ware ekster’ genoemd, als het ging om (succes-) formules zoeken in andermans 

werk.90 Van der Neer nam poses uit de genreschilderkunst over op zijn portretten. Hij 

kopieerde vooral de poses die een actie in zich hadden, zodat zijn portretten meer 

levendigheid zouden krijgen.91 Dit heeft tot gevolg dat het soms lastig is om Van der Neers 

portretten van genrestukken te onderscheiden. Genreschilders die zo nu en dan ook 

portretten schilderden, zoals bijvoorbeeld Jan Miense Molenaer, Pieter Codde en Gabriel 

Metsu, waren hem in deze manier van kopiëren voorgegaan. Op Van der Neers portret van 

Jan Florent (1678/80, afb.47) draait Florent zijn rechterarm voor zijn buik langs naar de 

zijkant. Omdat het portret een pendant is van dat van Florents vrouw, is duidelijk dat hij naar 

haar wijst. Het is echter wat ongebruikelijk om een arm voor de romp van de geportretteerde 

te schilderen. De arm blokkeert het zicht op de persoon en het maakt een wat gesloten 

indruk. De brief die Florent in zijn linkerhand vasthoudt, steekt onder zijn rechterarm door. 

Als geheel doet het schilderij, met het interieur waarin Florent zich bevindt, en de combinatie 

met de pose van de armen, enigszins denken aan een detail uit een genrestuk. 

  Een van de laatste succesvolle schilders uit de zeventiende eeuw was Adriaen van 

der Werff (1659-1722). Hij werd in de Leidse fijnschildertraditie onderwezen door Van der 

Neer. Van der Werf voldeed in alle opzichten aan de eisen van de zeventiende-eeuwse 

portrettraditie, maar gaf er wel degelijk een eigen gezicht aan. Zijn portretten zijn vaak 

                                                
90 Schavemaker 2009, p. 99. 
91 Zie ook Schavemaker 2009, p. 71. 
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buitengewoon elegant en hebben een zekere zwier, zoals het portret van Maria Anna de 

'Medici (1700, afb. 48). Van der Werff was zo succesvol dat hij benoemd werd tot hofschilder 

van keurvorst Johan Wilhelm en door hem in de adelstand werd verheven.  

 Er waren nog maar zeer weinig schilders die zich niet voegden naar de modieuze 

trends in de late zeventiende eeuw. Een daarvan was Aert de Gelder (1645-1727). De 

Gelder bouwde voort op de late stijl van Rembrandt.92 Hij week geheel af van de heersende 

portretmode en het classicisme in zijn poses, kleurgebruik en het behandelen van de verf. Hij 

maakte het portret van Ernestus van Beveren (1685, afb. 49).93 Het is interessant om de 

pose van Van Beveren te vergelijken met zijn tijdgenoten die de armen en handen 

gebruikten om elegantie te verkrijgen. De ene hand van Van Beveren rust op een tafel, zijn 

andere hand is opgeheven in de lucht alsof er een beweging gaande is.94 Drie vingers van de 

hand zijn iets naar elkaar toe gebogen, wat vaak zo door De Gelders tijdgenoten werd 

geschilderd, omwille van de sierlijkheid. De Gelder gaf echter beide handen in verkort weer, 

wat in groot contrast staat met de lange vingers zoals de mode het voorschreef. Hetzelfde 

geldt voor de rustende hand op de tafel waarvan de vingers eveneens een (andere) 

gespreide verdeling hebben. Van Beveren staat frontaal naar de kijker, met zijn hoofd iets 

naar rechts gedraaid. De modieuze contraposto houding speelde geen rol en ook de figuur is 

eerder gedrongen dan uitgerekt en bovendien elegant weergegeven. Zijn gedetailleerd 

geschilderde fantasiekostuum in groenbruine en oranje tinten is zeker rijk te noemen. Dit 

komt door de gesuggereerde borduursels en versieringen, die extreem mat ogen, in 

vergelijking met de glanzende gladde stoffen die in de zeventiende eeuw zo populair waren.  

  

De achttiende eeuw bracht aanvankelijk weinig verandering met zich mee in de pose in de 

portretkunst. De schilders hielden vooral vast aan de beeldtradities uit de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. De Gouden eeuw was voorbij, net als de hoogtijdagen van de 

portretkunst. 

 

 

                                                
92  De Gelders schilderstijl lijkt erg op die van de late Rembrandt. De verf werd meestal dik met een paletmes aangebracht. De  
     achterkant van een penseel diende voor inkrassen van structuur. Deze technieken stonden haaks op de classicistische  
     fijnschilderij. Zie ook Haak 1984, p. 423. 
93  Van 1661 tot 1667 was Aert de Gelder leerling van Rembrandt. 
94  De in de lucht hangende hand schilderde De Gelder vaker, zoals bijvoorbeeld op het, zich eveneens in het Rijksmuseum  
     bevindende, familieportret Boerhaave (1725). De echtgenote van Boerhaave heft haar hand op zonder dat hiervoor een  
     directe verklaring lijkt te zijn.  
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CONCLUSIE 

  

In deze scriptie heb ik onderzocht hoe de pose zich in de Nederlandse portretschilderkunst 

van de zeventiende eeuw heeft ontwikkeld en hoe die ontwikkeling kan worden verklaard. De 

belangrijkste deelconclusies uit de hoofdstukken breng ik hier bijeen.  

Etiquetteboeken zoals die van Castiglione, Erasmus en de ‘anonieme’ schrijver onderwezen 

de elite hoe ze met hun lichamelijke bewegingen uiting konden geven aan hun hoge 

maatschappelijke status. Het juiste decorum van het lichaam was immers een manier om 

zich te kunnen onderscheiden van de lagere klassen. Bovendien was men ervan overtuigd 

dat het decorum van het lichaam voortkwam uit een geordende geest. Zelfbeheersing en 

discipline ten aanzien van de eigen emoties werden gerekend tot de hoogste deugden. 

Daarom was het van het grootste belang om de juiste pose aan te nemen op een openbaar 

medium als het portret. Wat onder de juiste pose werd verstaan, verschilde nogal in de loop 

van de zeventiende eeuw. 

 Er is een handvol factoren te noemen die van invloed zijn geweest op de 

overheersende voorkeur voor het stijve portret in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. 

Bij het ontstaan van dit stijve portret speelde het voorbeeld van het eerdere heersersportret 

uit de zestiende eeuw een rol. De status en de macht die dit portrettype uitstraalde, was 

aantrekkelijk voor de machtsbeluste regenten. De statische pose, de ernstige gezichten en 

de algehele sombere uitstraling heeft waarschijnlijk te maken met het calvinisme en de 

algemeen hoog gewaardeerde deugd: de ernst. De stijve kleding, die nauwelijks beweging 

toestond, lijkt mij zeker ook van invloed te zijn geweest, omdat een molensteenkraag die op 

zijn plek werd gehouden met metalen beugels en kleding met een kartonnen vulling nu 

eenmaal niet gemakkelijk een contraposto pose toeliet. Het aanhangen van het neo-

stoïcijnse tranquillitas-ideaal als een verklaring voor de populariteit van het statische portret 

door Adams lijkt mij te ver gaan. Het neo-stoïcisme was zeker heel belangrijk, maar de 

tranquillitas staat daar los van. De zelfcontrole van het emotie, die ook door de 

etiquetteboeken zo belangrijk werd geacht als representatief element, lijkt mij een heel 

belangrijke verklaring voor de populariteit van het stijve portret. Het lijkt mij dat de 

zelfcontrole op de tranquillitas portretten van Adams een te vergaande interpretatie is. 

 Een belangrijke reden voor het levendige portret in het tweede kwart van de 

zeventiende eeuw is de experimenteerdrift van schilders als Hals, De Keyser en Rembrandt. 

Daarnaast veranderde de mode. De molensteenkraag verdween en de kleding werd minder 

stijf als gevolg van enige Franse invloed. De toenemende bewegingsvrijheid zal mogelijk 

invloed hebben gehad op de levendige manier van poseren. 

 In het derde kwart van de zeventiende eeuw steeg de macht van de kooplieden-
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regenten, door het ontbreken van een Oranje staatshoofd boven zich, in het Stadhouderloze 

Tijdperk. De regenten lieten zich portretteren volgens het Engels aristocratische 

portretidioom van Van Dijck. Van Dijck was al lang overleden, maar zijn navolgers droegen 

zijn gracieuze stijl uit met poses die in de tweede helft van de zeventiende eeuw de 

portretkunst domineerden. Van Dijcks elegante portretstijl gaf de elite de mogelijkheid om het 

wat burgerlijke imago van het statische portret definitief achter zich te laten en een met 

elegantie beladen beeltenis te bestellen, waarin hun nieuwe zelfbewustzijn tot uiting kwam. 

Men zou kunnen zeggen dat de veelgeprezen zelfcontrole over het lichaam volgens de 

etiquetteboeken, nu niet langer een pose was die ernst uitstraalde, maar een zeer beheerste 

elegantie. 

 In het laatste kwart van de zeventiende eeuw bleef de gracieuze pose belangrijk. Het 

Franse honnêteté en civilité, die veel overeenkomsten hadden met de sprezzatura, waren 

inspirerend voor de elite, maar feitelijk waren er weinig grote veranderingen te zien op het 

portret.   

 Al met al heeft de pose buitengewoon veel variatie gekend, maar achter al die 

verschillende poses blijkt een soortgelijke boodschap schuil te gaan. De pose was een 

uitstekend middel om uitdrukking te geven aan de normen en waarden die de 

geportretteerde wilde tonen. De portretten uit het begin van de eeuw tonen poses die 

belangrijke normen weergeven als zelfcontrole en ernst. De zeer beheerste elegante poses 

uit de tweede helft van de eeuw laten een ander ideaal zien, dat van de gratie.      

De pose op het portret in de Nederlandse zeventiende-eeuwse portretschilderkunst was een 

ExPose. 
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