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Voorwoord

Het allerlaatste onderdeel van de studie Cultuurwetenschappen was aangebroken, waarna het
gevreesde zwarte gat zou volgen. Ik had dan ook bedacht dat ik de tijd zou nemen voor de
scriptie, want in dit onderdeel kon je je uitleven, maar dat bleek niet altijd een voordeel te zijn.
Het onderwerp ‘iets met buitenhuizen en de Gouden Eeuw’ was snel gevonden, maar
toen begon het werk. Talloze publicaties, lezingen en tv-programma’s bleken hetzelfde
onderwerp te hebben: in 2018 kwam de NPO met een serie over de Tachtigjarig Oorlog en dat
jaar werd ook uitgeroepen tot het jaar van de buitenplaats. Er kwamen lezingen en
tentoonstellingen over buitenplaatsen, tentoonstellingen over Willem van Oranje, Rembrandt en
andere schilders uit de Gouden Eeuw en het aantal boeken dat verscheen met de Gouden Eeuw
of personen uit die tijd als onderwerp was bijna niet bij te houden. Mijn onderwerp was ‘hot’,
maar bleek veel meer tijd te kosten dan ik gedacht had.
Hoewel er genoeg materiaal was om mee aan de slag te gaan, bleek dat juist een
probleem te worden: er was te veel. Hoe hield ik de rode draad vast? Het zoeken naar materiaal
gaf vaak frustratie (hier MOET toch iets over te vinden te zijn …) en het bracht mij op
interessante, maar onbedoelde zijwegen. Gelukkig was daar dan Frauke Laarmann die met
ktritische, maar ter zake doende vragen over de tekst mij weer op het goede spoor wist te
brengen. Die hulp op de achtergrond was heel belangrijk.
Natuurlijk bracht het onderzoek ook veel plezier: de kooplieden en regenten uit de
Gouden Eeuw werden mensen van vlees en bloed en hun familieportretten werden bijna mijn
familiefoto’s.
Het werken aan deze scriptie was niet vol te houden geweest zonder de steun van mijn
man Hans. Aan hem draag ik dan ook deze scriptie op.

Ik wens u veel leesplezier.
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Inleiding

In 2008 verscheen in het tijdschrift Virtus het artikel ‘Het geportretteerde huis’, waarin Steven
Coene ingaat op de ‘ontwikkeling van het afbeelden van herkenbare architectuur op de
achtergrond van Noord-Nederlandse portretten uit met name de zeventiende eeuw.’2 Coene richt
zich daarbij vooral op portretten van de adel, hoofdzakelijk die van het geslacht Van Tuyll van
Serooskerken met op de achtergrond het slot Zuylen. Behalve aan de ontwikkeling van het
afbeelden van herkenbare architectuur op de achtergrond van portretten schenkt hij aandacht aan
de betekenis die een landhuis had voor de adel en het patriciaat, waaronder hij niet alleen de
burgerlijke (dus niet-adellijke) bestuurders, maar ook de rijke kooplieden verstaat.3
Het is echter de vraag of die betekenis voor de adel en het patriciaat in de zeventiende
eeuw wel dezelfde was. De adel had van oudsher haar domicilie op het platteland waar het
voorvaderlijk kasteel stond dat als hoofdverblijf fungeerde en waaraan de familie vaak haar
naam ontleende.4 Het onderkomen in de stad was het tweede huis. De burgerlijke bezitters van
buitenplaatsen en landhuizen waren daarentegen afkomstig uit de steden en voor hen was juist
het huis op het platteland het tweede huis. Het verblijf op het platteland zal dan ook voor beide
groepen een verschillende betekenis hebben gehad: een (soms eeuwen oud) familiekasteel
versus een vrij recent gebouwd of aangekocht buitenverblijf. De vraag waarom dit buitenverblijf
geregeld op familieportretten van de burgerij werd afgebeeld, vormde de aanleiding voor deze
scriptie.

1.1 Onderwerp
De toenemende welvaart in de zeventiende eeuw én de toenemende belangstelling bij de
gegoede burgers voor vrijetijdsbesteding in de natuur zorgden ervoor dat zij zich steeds vaker
een tuin of landhuis buiten de stad konden veroorloven.5 De woning in de stad bleef het
hoofdverblijf en voor de frisse lucht en ter ontspanning werden de zomers en de weekends (om

Steven Coene, ‘Het geportretteerde huis. Landhuizen op de achtergrond van portretten uit de
zeventiende eeuw’, Virtus. Jaarboek voor de adelsgeschiedenis 15 (2008) 101-120.
3
Ibidem, 101 en 107.
4
Bijvoorbeeld het geslacht Van Wassenaer, dat in de dertiende eeuw de naam Van
Duvenvoirde (Duivenvoorde bij Voorschoten) aannam naar de geërfde heerlijkheid en het kasteel
Duivenvoorde. In de zeventiende eeuw werd weer de naam Van Wassenaer gebruikt: E.A. Canneman en
L.J. van der Klooster, De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners (’s-Gravenhage
1967) 8-10.
5
Frauke Laarmann, Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Beeldtraditie en betekenis (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2002) 115.
https://pure.uva.nl/ws/files/3490262/21909_laarmann_lowres.pdf
2
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deze anachronistische term te gebruiken) op het buitenverblijf doorgebracht, iets wat
bijvoorbeeld Huygens in zijn gedicht ‘Rust op Hofwijck’ beschrijft:
‘….. Beminde Saterdagh, zijt ghy noch verr’ van komen?
Spoedt toch, en helpt my weer aen Hofwijcks soeter droomen:
Kom, Paerden in de Koets, ‘k voel dat ik u genaeck.
En Haegh, goe nacht: ik geew: maer van Hofwijksche vaeck.’6

Maar deze burgers konden echter ook andere motieven hebben om grond buiten de stad te
verwerven, bijvoorbeeld als belegging: de grond werd dan verpacht aan boeren, of werd
gebruikt voor het vetmesten van vee.7 Het was ook een manier om de familie (in de stad) te
voorzien van verse landbouwproducten.8 Soms waren aan het bezit van grond buiten de stad
zogenaamde ‘heerlijke rechten’ verbonden (bijvoorbeeld bestuurlijke of economische
voorrechten) die het bezit van grond buiten de stad aantrekkelijk maakten en statusverhogend
werkten; een fraai buitenhuis zal daaraan zeker hebben bijgedragen.9
Of het bezit van een buitenplaats een element werd in wat D.J. Roorda het
‘aristocratiseringsproces’ (het nabootsen van de adellijke levensstijl door de regentenklasse)
noemt, is onderwerp van discussie, maar een familieportret met op de achtergrond de afbeelding
van een buitenplaats, zeker als daar ook nog heerlijke rechten aan verbonden waren, was
blijkbaar voor de nieuwe burgerlijke elite een goede manier om haar recent verworven status
zichtbaar te maken.10 Er waren echter ook bezitters van buitenplaatsen die geen deel uitmaakten
van de elite en/of die niet beschikten over heerlijke rechten; ook zij lieten soms hun (of een)
buitenplaats op de achtergrond van hun familieportret afbeelden. Het is dan ook interessant te
onderzoeken in hoeverre de afbeelding van een buitenplaats op de achtergrond van burgerlijke

Constantijn Huygens, ‘Rust op Hofwijck’. F. L. Zwaan, Voet-maet, rijm en reden (Culemborg 1974) 5455.
7
Martin van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 (Hilversum
2016) 19.
8
Gerrit van Oosterom, ‘Een kleine apologie voor de betekenis van boer en boerderij voor de Hollandse
buitenplaats. De laatste wil van Johannes de la Croix (1685-1730) in: Conrad Gietman e.a. ed., Huis en
Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum 2017) 114-125, aldaar 121122.
9
Maarten Prins, ‘Heren van Holland. Het bezit van heerlijkheden onder adel en patriciaat’, Virtus.
Jaarboek voor de adelsgeschiedenis 22 (2015) 37-62, aldaar 41; Peter Burke, Venetië en Amsterdam. Een
onderzoek naar de elites in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1974) 11. Heerlijke rechten worden nader
besproken in hoofdstuk 5.2
10
D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een
krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen 1961) 39; voor de relatie tussen buitenplaats en
heerlijke rechten: Van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 98-99.
6
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familieportretten in de Gouden Eeuw in de Republiek een rol speelde bij uitingen van
zelfrepresentatie van de geportretteerde burgers.11

1.2 Probleemstelling
Het onderwerp van dit onderzoek is Buitenplaatsen op burgerlijke familieportretten uit de
Gouden Eeuw als uiting van zelfrepresentatie. Daartoe is de volgende probleemstelling
geformuleerd: In hoeverre fungeerde de afbeelding van een buitenplaats op de achtergrond van
een familieportret van de gegoede burgerij in de Gouden Eeuw in de Republiek als uiting van
zelfrepresentatie?
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, moest gezocht worden naar
burgerlijke familieportretten uit deze periode met een buitenplaats op de achtergrond. Er bleken
43 werken te zijn die voor dit onderzoek geschikt waren.12 De afbeeldingen en detailinformatie
over de onderzochte schilderijen is opgenomen in een apart overzicht.13 Daarna moest
onderzoek gedaan worden naar de burgers die geportretteerd zijn: wie zijn zij, hoe zijn zij
afgebeeld, welke redenen hadden zij om een familieportret te laten schilderen, waarom is er een
buitenplaats op de achtergrond afgebeeld en welke ideeën leefden er in de Gouden Eeuw over
zelfrepresentatie en het uiten daarvan. Tevens moest informatie verzameld worden over
buitenplaatsen, de wijze waarop zij zijn afgebeeld en de relatie tussen de geportretteerden en de
afgebeelde buitenplaats (was het wel hun buitenplaats of is er sprake van een fantasiebouwwerk
of fantasie-achtergrond). Dit heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen:
1. Wie zijn er op de op de familieportretten afgebeeld (niet alleen de namen van de
geportretteerden, maar ook informatie over beroep/functie, woonplaats, locatie van de
buitenplaats et cetera)?
2. In hoeverre was zelfrepresentatie voor de geportretteerden belangrijk?
3. Welke reden(en) konden de geportretteerden (of de opdrachtgever) hebben om een
familieportret te laten schilderen?
4. Welke redenen kon men hebben voor het (laten) afbeelden van een buitenplaats op een
familieportret?
5. Hoe zijn de geportretteerden afgebeeld?
6. Hoe worden de buitenplaatsen afgebeeld (realiteit, fantasie of een combinatie)?

11

Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat de Gouden-Eeuwers zelf de term
zelfrepresentatie niet kenden.
12
De motivatie voor de keuze van de werken wordt uitgewerkt in hoofdstuk 1.6.

Overzicht Overzicht van onderzochte schilderijen behorende bij de masterscriptie ‘De sleutel
van mijn hert is die van desen thuyn’.
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7. In hoeverre is er een relatie tussen de (manier van afbeelden van de) geportretteerden en de
manier waarop de buitenplaats is afgebeeld?

1.3 Belang van het onderzoek
De buitenplaatscultuur is reeds lang onderwerp van publicaties en bezet zelfs een van de
‘vensters’ in de Canon van Nederland.14 Er is echter nog geen onderzoek verricht naar de
functie die de afbeelding van de buitenplaatsen in de Gouden Eeuw had op de familieportretten
van de (gegoede) burgers en in hoeverre de afgebeelde buitenplaatsen een rol speelden bij de
visualisatie van het zelfbewustzijn van die burgers. Een dergelijk onderzoek kan een ander licht
werpen op de visie hoe de burgers dat zelfbewustzijn uitten en het vormt tevens een aanvulling
op het onderzoek van Coene, dat zich vooral richt op de functie van de afbeelding van kastelen
en buitenplaatsen (vooral kasteel Zuylen) op de achtergrond van portretten van leden van
adellijke geslachten (met name het geslacht Van Tuyll van Serooskerken).

1.4 Begrippen en afbakening
De kernbegrippen die in deze scriptie voorkomen (buitenplaats, familieportret, burgerij en
Gouden Eeuw), hebben niet voor iedereen dezelfde inhoud. Voor een goed begrip ervan wordt
hieronder uiteengezet in welke betekenis die begrippen in deze scriptie worden gehanteerd.
Voor de bouwwerken (al dan niet met tuinen of parken) die op het platteland
voorkomen, worden verschillende benamingen gebruikt. Dat is bij de gebouwen en tuinen die
op de achtergrond van familieportretten zijn afgebeeld, niet anders; zij worden in beschrijvingen
aangeduid als: kasteel, landhuis, buitenhuis, buitenverblijf, buitenplaats, tuin, huis, paviljoen et
cetera. In de Gouden Eeuw werden ze onder andere aangeduid met termen als ‘herenhuijsinge,
lusthoven en hofsteden’.15 In deze scriptie wordt zoveel mogelijk de benaming buitenplaats
gebruikt; die heeft een brede betekenis en wordt in de hedendaagse publicaties algemeen
gebruikt voor het geheel van huis en bijbehorende tuin.16 Daarnaast worden de benamingen
buitenhuis en buitenverblijf gebruikt; het onderscheid is namelijk niet altijd duidelijk.
De term familieportret wordt niet door alle wetenschappers op dezelfde manier
geïnterpreteerd. Zo spreekt Victoria Greep in haar studie Beeld van het gezin. Functie en

Roelof Bouwman ed., Canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s (Amsterdam 2014) 105116.
15
Gerdy Verschuure-Stuip, ‘Hollandse buitenplaatsen-landschappen. Buitenplaatsen en hun relatie met
het landschap (1609-1672)’ in: Yme Kuiper en Ben Olde Meierink ed., Buitenplaatsen in de Gouden
Eeuw (Hilversum 2015) 44-76 en 46-47, voetnoot 16.
16
R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht (Lochem 1948) 14; René Chr. Dessing definieert een
buitenplaats in De Amsterdamse buitenplaatsen. Een vergeten stadsgeschiedenis (Utrecht 2015) 8, als:
‘Met buitenplaats wordt een monumentaal huis bedoeld, vaak omgeven door functionele bijgebouwen,
dat met tuin en park een harmonieuze eenheid vormt.’
14
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betekenis van het vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden (1996) over ‘gezinsportretten’,
waartoe zij alleen portretten van ouders met kind(eren) rekent, maar zij gebruikt daarvoor ook
de term familieportretten.17 Frauke Laarmann gaat uit van een ruimere groep: zij betrekt in haar
onderzoek ook portretten waarop meer dan twee generaties zijn afgebeeld, portretten van één
ouder met één kind, portretten van uitsluitend broers en/of zusters en portretten waarop alleen
een echtpaar is afgebeeld.18 Ook het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD)
hanteert deze ruime interpretatie. In deze scriptie wordt de visie van Laarmann gevolgd, met een
uitbreiding naar familieleden die wat verder van elkaar afstaan, iets wat aansluit bij de
opvattingen in de zeventiende eeuw, waar het begrip familie zich uitstrekte tot neven, nichten,
ooms, tantes enzovoort, de maagschap, aan wie men niet alleen rijkdom, maar ook macht en
prestige kon ontlenen.19
Eerder is gesteld dat dit onderzoek zich richt op de gegoede burgerij die een
buitenplaats bezat of verwierf. Die burgers worden in het taalgebruik met diverse benamingen
aangeduid zoals regenten, patriciaat en elite. De term regent kan echter van toepassing zijn op
zowel de bestuurders van wees- en gasthuizen als op stadsbestuurders. In deze scriptie wordt
regent vooral in de laatste betekenis gebruikt. Coene verstaat onder het patriciaat zowel
gegoede kooplieden als de burgerlijke bestuurlijke elite.20 Frijhoff en Spies gebruiken de
benaming patriciaat alleen voor de burgerlijke bestuurlijke bovenlaag en stellen die tegenover
de gezeten burgerij.21 Peter Burke stelt in zijn publicatie over elites in de zeventiende eeuw in
Amsterdam en Venetië dat het bij de door hem onderzochte elite gaat om een groep mannen die
aanzien, macht en rijkdom hadden.22 Hij maakt daarbij wel enkele kanttekeningen: vrouwen en
dochters deelden in de status van hun echtgenoten en vaders en behoorden dus ook tot de elite;
daarnaast waren er mannen die wel macht hadden, maar die niet rijk waren en omgekeerd. Uit
de analyse van de familieportretten is bovendien gebleken dat er ook vrouwen waren die
weliswaar geen (politieke of bestuurlijke) macht, maar wel aanzien en rijkdom hadden. In deze
scriptie is gekozen voor de neutrale term gegoede burgers/burgerij, omdat die zowel de rijke
kooplieden en de bestuurlijke elite als de gegoede burgers (mannen en vrouwen) zonder
publieke functie omvat én om aan te geven dat de adel buiten dit onderzoek valt.
De termen zelfrepresentatie en de daaraan verwante, hedendaagse begrippen als
identiteit of imago zullen de Gouden-Eeuwers onbekend in de oren hebben geklonken, maar zij

17

Victoria Greep, Een beeld van het gezin, Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportret in
de Nederlanden (Hilversum 1996) 7-8.
18
Laarmann, Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 45.
19
Joop de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van de regenten in de 17 e en 18e eeuw (Utrecht
1987) 83.
20
Coene, ‘Het geportretteerde huis’, 107.
21
Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 65.
22
Peter Burke, Venetië en Amsterdam, 9-10.
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(en zeker degenen die op de onderzochte schilderijen zijn afgebeeld) konden zich er vast wel
iets bij voorstellen. Uit allerlei geschriften en kunstuitingen is namelijk op te maken dat veel
gegoede burgers uit de Gouden Eeuw het belangrijk vonden dat anderen zagen wie en wat zij
waren: zij maakten hun identiteit zichtbaar door zich bijvoorbeeld te laten afbeelden met
attributen die met hun beroep of belangstelling te maken hadden of als pater familias.
Bovendien werden status en macht van vooral regenten beïnvloed (en bepaald) door het
systeem van netwerken en patronage; voor hen was zelfrepresentatie dan ook cruciaal: zij
moesten zich profileren, indruk maken op, en een positief imago uitstralen naar de personen in
dat netwerk.23 Hoewel het riskant is deze moderne begrippen te hanteren voor opvattingen uit
het verleden, zijn zij toch goed bruikbaar om de ideeën van gegoede burgers uit de Gouden
Eeuw over het beeld dat zij wilden uitstralen, te verwoorden.
Door de recente discussie over het gebruik van de term Gouden Eeuw is overwogen die
te vervangen door zeventiende eeuw. Beide periodes worden echter anders begrensd. Zo laat
René van Stipriaan de Gouden Eeuw beginnen in 1549 en eindigen in 1702, Jonathan Israel
houdt de grenzen 1588-1702 aan, maar voor Maarten Prak begint de Gouden Eeuw pas
halverwege rond 1650 en eindigt zij in 1715.24 Andere jaartallen die gehanteerd worden om het
einde van de Gouden Eeuw aan te geven, zijn: 1672 (het rampjaar) en 1713 (Vrede van Rijswijk
en daarmee het einde van de Republiek als maritieme grootmacht). De Gouden Eeuw is dus niet
hetzelfde als de periode 1600-1700. Bovendien is Gouden Eeuw in de kunst- en
cultuurgeschiedenis de gebruikelijke term om de bloeiperiode van de schilderkunst in de
Republiek aan te duiden. Daarom is ervoor gekozen in deze scriptie zoveel mogelijk Gouden
Eeuw, maar als specifiek de tijdsperiode wordt bedoeld, wordt zeventiende eeuw gebruikt.
De grenzen voor de Gouden Eeuw worden in deze scriptie gelegd bij 1620 en 1720.
1620 als begindatum, omdat uit de jaren twintig van de zeventiende eeuw de eerste (NoordNederlandse) familieportretten bekend zijn met een buitenhuis of kasteel op de achtergrond en
1720 als einddatum, omdat toen de zeventiende-eeuwse portretkunst over haar hoogtepunt heen
was.25
In deze scriptie ligt de nadruk op de buitenplaatsen en familieportretten in het gewest
Holland: daar lagen in de Gouden Eeuw de meeste steden en daar woonden de rijkste burgers.26
Zij waren degenen die op grote schaal buitenplaatsen aanlegden en van hen zijn ook de meeste
(burgerlijke) familieportretten met een buitenplaats op de achtergrond bewaard gebleven. Het
23

Frijhoff en Spies, 1650, 213.
René van Stipriaan, Ooggetuigen van de Gouden Eeuw (Amsterdam 2000) 17-18; Jonathan I. Israel, De
Republiek 1477-1806 (Franeker 2015); Maarten Prak Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek
(Amsterdam 2013) 11.
25
Rudi Ekkart, ‘Nicolaas Verkolje als portretschilder’ in: Paul Knolle en Everhard Korthals Altes ed.,
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merendeel van die portretten waarvan zowel de namen van de afgebeelden als die van de
buitenplaats bekend zijn, laten Amsterdamse families zien (ruim 60 %).27
Waarom er zo weinig burgerlijke familieportretten met buitenplaatsen op de
achtergrond uit andere plaatsen in de Republiek bekend zijn, kan diverse oorzaken hebben. Zo
werden in de oostelijke en noordelijke gewesten de buitenplaatsen (meestal kastelen of huizen
die al lang in de familie waren) nog bewoond door de adel, die het stadshuis meer gebruikte als
overnachtingsmogelijkheid wanneer men in de stad moest zijn.28 In sommige plaatsen lieten de
voorname burgers weinig buitenplaatsen aanleggen, bijvoorbeeld in Leiden en Gouda.29
Onduidelijk is waarom er slechts twee Zeeuwse burgerlijke familieportretten met buitenplaatsen
getraceerd konden worden (beide op Walcheren): Munnikenhof te Grijpskerke (1659) van
Willem Schellinkckx (1623- 1678) en Hof Lammerenburg (circa 1662-1663) van een
onbekende kunstenaar, want rond 1655 telde alleen al Walcheren 43 ‘hofsteden’ (op Walcheren
werden hier ook buitenplaatsen mee bedoeld) en dat aantal was rond 1750 opgelopen tot 139.30
Ook zijn er weinig Haagse burgerlijke familieportretten met buitenplaatsen uit de Gouden Eeuw
bekend. Wellicht wordt dit veroorzaakt door het feit dat veel hoge generaliteitsfuncties (bij
diverse commissies, colleges en raden) en andere hoge bestuurlijke functies niet alleen door
burgers bekleed werden (zoals Johan van Oldebarnevelt, Constantijn Huygens, Adriaen Pauw,
Jacob Cats en Johan de Witt), maar ook door leden van de adellijke geslachten zoals Van
Wassenaer, Reygersbergen, Boreel, Beelaerts en Van Aerssen van Sommelsdijk.31 Bovendien
bezat de adel rond 1650 ongeveer even veel buitenplaatsen als de burgerij (hoewel die rond
1700 de adel had ingehaald en toen het merendeel van de buitenplaatsen bezat).32
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1.5 Status questiones
Aan kunsthistorische (wetenschappelijke en populaire) publicaties over de Gouden Eeuw is
sinds de ‘herontdekking’ ervan in de negentiende eeuw geen gebrek, zowel in het Nederlands
als in andere talen. Zo verschijnen er geregeld studies en televisieprogramma’s over schilders,
stromingen en thema’s uit de Gouden Eeuw. Daarbij is tegenwoordig vooral aandacht voor de
vraag hoe het mogelijk was dat een relatief klein land zich kon ontworstelen aan een machtig
vorst en kans zag zich, min of meer tegelijkertijd, te ontwikkelen tot een invloedrijke en
krachtige natie. De blik is niet meer alleen gericht op de vorsten en veldslagen, maar ook op de
burgers die aan de wieg van die natie stonden. Die burgers zien wij nog steeds op de
familieportretten die zij lieten schilderen; met een zelfverzekerde blik en een zorgvuldig
gekozen achtergrond. Maar hoe zagen zij zichzelf, welk beeld wilden zij uitstralen en waarom
en hoe lieten sommigen zich met hun (of een) buitenplaats op een familieportret afbeelden?
Dat zowel de buitenplaatsen, het zelfbewustzijn (en daarmee hun imago en identiteit)
van de burgers uit de Republiek als hun familieportretten nog steeds actuele thema’s zijn, blijkt
wel uit het feit dat zij de laatste jaren geregeld onderwerp van wetenschappelijke studies zijn
geweest. Het navolgende overzicht geeft een beeld van de stand zaken van de wetenschappelijke
discussie en relevante publicaties over deze thema’s.
De eerste publicatie over buitenplaatsen in de Republiek verscheen al aan het begin van
de achttiende eeuw. Toen raakte het bestaan bekend van de tekeningen bekend die Roelant
Roghman in 1646-1647 gemaakt had van diverse kastelen en buitenplaatsen in Holland, Utrecht
en Gelderland. Die tekeningen zijn onderwerp geworden van twee studies: De kasteeltekeningen
van Roelant Roghman 1 van H.W.M. van der Wyck, waarin de tekeningen zijn afgebeeld en in
De kasteeltekeningen van Roelant Roghman 2 van W.Th. Kloek, waarin wordt ingegaan op het
leven en werk van Roelant Roghman.33 Daarin worden ook topografische en kunsthistorische
aspecten beschreven, waaronder de redenen voor het afbeelden van kastelen.34 Daaruit komt
naar voren dat kastelen en landhuizen in eerste instantie werden afgebeeld (al dan niet met de
eigenaar op de voorgrond) om te dienen als herinneringsstuk of eigendomsbewijs, maar dat ze
ook werden geschilderd als ze decor waren geweest van belangrijke historische gebeurtenissen.
Soms werd het kasteel geschilderd als een (bijbelse) metafoor voor een veilig toevluchtsoord en
huis van God, of als symbool voor de minnetuin. Met het afbeelden van een fantasietuin kon
bovendien verwezen worden naar tuinen uit de Klassieke Oudheid en afbeeldingen (en
beschrijvingen) van tuinen uit de Romeinse tijd werden soms gebruikt als basis voor de opzet
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van buitenplaatsen en tuinen.35 Tot slot konden kastelen en landhuizen ook worden
weergegeven als ‘plaisante plaats om het oog te plezieren’.36 In 1719 verscheen een overzicht
van buitenverblijven aan de Vecht, met gravures van Daniel Stoopendaal, waarin die niet alleen
werden afgebeeld, maar waarin ook informatie over de eigenaren werd gegeven en een enkele
maal een stukje historie van de buitenplaats.37 De buitenplaats kreeg ook een plek in de
literatuur; zo beschrijft Constantijn Huygens zijn buiten in Hofwyck (1653) en Jacob Cats doet
dat in Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorghvliet (1658), waarin zij op poëtische
manier hun buitenverblijven beschrijven.38
In 1941 verscheen het nog steeds veel geciteerde proefschrift van R. van Luttervelt over
buitenhuizen aan de Vecht: De buitenplaatsen aan de Vecht.39 Hij schenkt daarin niet alleen
aandacht aan de huizen en tuinen, maar beschrijft de buitenplaatsen ook vanuit sociaalhistorisch/sociologisch perspectief. De ontwikkeling van buitenplaatsen in Nederland wordt
uitgebreid beschreven in het proefschrift van H.W.M. van der Wyck uit 1974: De Nederlandse
buitenplaats.40 Voorbeelden van recente publicaties zijn Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw van
Yme Kuiper (2015) waarin, zoals de ondertitel aangeeft, ‘de rijkdom van het buitenleven in de
Republiek’ centraal staat en het proefschrift van Martin van den Broeke ‘Het pryeel van
Zeeland’. Buitenplaatsen op Walcheren (2016), dat de ontwikkeling van buitenplaatsen aldaar
beschrijft.41 In geen van deze publicaties wordt echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
buitenplaatsen in het bezit van de adel en van die van de burgerij.
Het begrip identiteit is de laatste jaren ook geregeld onderwerp geweest in het
(cultuur)historische debat. In 1650. Bevochten eendracht (1999) van Willem Frijhoff en Marijke
Spies wordt nader ingegaan op het begrip ‘identiteit’, niet alleen in relatie tot ‘Nederlandse’ en
gewestelijke identiteit, maar ook op lokale identiteit en groepsidentiteit.42
Een relatie tussen identiteit en portretten wordt gelegd in het boek Public faces and
private identities in seventeenth-century Holland uit 2009 van Ann Jensen Adams, waarin zij
stelt dat de gegoede burgers van de Republiek in de Gouden Eeuw portretten als middel
gebruikten om hun identiteit van zelfbewuste burgers te uiten.43 Pieter Rietbergen werpt in zijn
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essay Beeld en zelfbeeld. ‘Nederlandse identiteit’ in politieke structuur en politieke cultuur
tijdens de Republiek (1992) de vraag op of identiteit en zelfbeeld door alle inwoners van de
Republiek wel op dezelfde manier beleefd werden.44 Toch lijkt het erop dat door de combinatie
van een toegenomen welvaart voor de (in hoofdzaak gegoede) burgerij en de bestuursvorm van
de Republiek (geen koninklijk gezag, maar een bestuur dat voornamelijk uit burgers bestond) er
een algemeen burgerlijk zelfbewustzijn was ontstaan. Die rijkdom en dat zelfbewustzijn wilde
men blijkbaar laten zien: met nieuwe huizen en de inrichting daarvan, met het bezit van een
buitenplaats en met (familie)portretten.
Over familieportretten zijn de afgelopen jaren eveneens relevante publicaties
verschenen. Meestal wordt daarin verwezen naar de publicatie van Alois Riegl Das
holländische Gruppenporträt uit 1902.45 Riegl neemt in zijn overzicht echter geen
familieportretten op; hij beschouwt het familieportret als niets anders dan een uitgebreid
individueel portret; volgens hem zijn man en vrouw twee kanten van hetzelfde wezen en de
kinderen zijn een uitbreiding daarvan; compositorisch zou er dan ook geen wezenlijk verschil
zijn tussen een individueel portret en een familieportret.46 Laarmann stelt daar tegenover dat uit
haar onderzoek blijkt dat de betekenis van het individu wel degelijk in de compositie tot
uitdrukking gebracht wordt in familieportretten in de zeventiende eeuw, iets wat ook uit het
onderzoek voor deze scriptie is gebleken.47
De afgelopen jaren is er meer gepubliceerd over portretten en familieportretten uit de
Gouden Eeuw. In de publicatie van Greep, Een beeld van het gezin, komt de interpretatie van de
betekenis van verschillende beeldelementen op Nederlandse familieportretten aan de orde; het
geeft inzicht in beeldtradities op (zestiende-eeuwse) familieportretten.48 Ook E. de Jongh gaat in
de tentoonstellingscatalogus Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse
kunst van de zeventiende eeuw (1986) in op de betekenis van een aantal beeldmotieven op
familieportretten, hoewel die interpretaties niet door iedereen worden gedeeld.49 Ook
proefschriften van Rudi Ekkart en Frauke Laarmann hebben portretten (Ekkart) en
familieportretten (Laarmann) uit de zeventiende eeuw als onderwerp.50 Daarnaast zijn er veel
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catalogi verschenen bij tentoonstellingen over portretten uit de Gouden Eeuw en over
portretverzamelingen in kastelen of van families.51

1.6 Methoden en bronnen
De 43 werken die de basis vormen voor dit onderzoek zijn grotendeels gevonden op de website
van het RKD. Daartoe is gezocht met de zoekterm ‘familieportret’ gecombineerd met
‘buitenplaats achtergrond’, ‘kasteel achtergrond’ en ‘landhuis achtergrond’ voor de periode
1600-1720.52 Dat leverde ruim honderd treffers op; het aantal pendanten met op de achtergrond
een landhuis uit de periode 1625-1700 bedroeg volgens het RKD ruim veertig.53 Dit is in
tegenspraak tot de bewering van Van Luttervelt in zijn publicatie De buitenplaatsen aan de
Vecht, waarin hij stelt dat het zelden voorkwam dat een buitenplaats afgebeeld werd op een
portret.54 Volgens Laarmann zijn ongeveer 670 familieportretten uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw nog bekend en gedocumenteerd.55 De bijna 150 werken van de website van
het RKD komen uit de gehele zeventiende eeuw, zullen doublures bevatten en omvatten zowel
adellijke als burgerlijke familieportretten en pendanten. Toch lijkt het erop dat het afbeelden
van een buitenplaats op een familieportret of pendant geen uitzondering was (daarbij moet ook
nog in aanmerking worden genomen dat het digitale archief van het RKD niet volledig bleek te
zijn).
Alleen bij familieportretten waarvan gegevens over de geportretteerden en/of de
buitenplaats bekend waren (van veel familieportretten zijn door vererving of verkoop de namen
van de geportretteerden of die van de buitenplaats in de vergetelheid geraakt), kon vastgesteld
worden of het ging om burgerlijke familieportretten met een (toenmaals bestaande) buitenplaats
op de achtergrond. Van 21 werken bleken voldoende gegevens voorhanden om dat met
51
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(redelijke) zekerheid te kunnen stellen. Dit corpus zou antwoord kunnen geven op de vraag
welke rol de afbeelding van de buitenplaats speelde bij de zelfrepresentatie van de
geportretteerde burgers. Ter illustratie van de theorie van Riegl over de overeenkomst tussen
individuele portretten en familieportretten zijn dan ook elf pendanten (vrijwel allemaal
echtelieden) toegevoegd met op de achtergrond een bestaande buitenplaats.56 Het aantal
pendanten is beperkt gebleven, omdat bleek dat die vaak veel overeenkomsten vertoonden qua
compositie, afkomst en houding van de geportretteerden en een groter aantal daardoor weinig
aanvullende informatie zou opleveren.
Wel zijn enkele familieportretten toegevoegd waarvan minder gegevens bekend zijn,
maar zij konden door de manier waarop de buitenplaats en de geportretteerden waren afgebeeld
het antwoord op de probleemstelling versterken. Het gaat om zes portretten waarvan de namen
van de geportretteerden bekend zijn, maar niet die van de buitenplaatsen (of is er ernstige twijfel
aan het bestaan ervan). Tot slot zijn er vijf portretten opgenomen waarvan noch de naam van de
geportretteerden, noch die van de buitenplaats bekend is. Deze twee categorieën zijn beperkt
gebleven om het risico van giswerk op basis van onvoldoende gegevens te beperken en de keuze
voor deze werken is wellicht subjectief. De 43 onderzochte werken geven door hun
verscheidenheid een goed beeld van de functie van de afbeelding van een buitenplaats op een
burgerlijk familieportret.
De schilderijen bevinden zich dus tussen twee uitersten: aan de ene kant de goed
gedocumenteerde portretten, waarvan zowel de naam van de geportretteerden als de naam van
de buitenplaats bekend is, aan de andere kant schilderijen waarvan noch de naam van de
geportretteerden, noch de naam van de buitenplaats bekend is, of waarbij zelfs kan worden
getwijfeld de buitenplaats wel ooit bestaan heeft.
Behalve de website van het RKD, leverden ook andere bronnen de benodigde
informatie op, zoals tentoonstellingscatalogi, monografieën en andere publicaties over
schilderijen en schilders uit de Gouden Eeuw, met name over schilders van wie bekend is dat zij
familieportretten geschilderd hebben. Daarin was informatie te vinden over de portretten, de
afgebeelde burgers en soms over de opdracht. Ook zijn bronnen geraadpleegd die informatie
konden verschaffen over de samenstelling van die groep (gegoede) burgers, hun woonplaats,
beroep en bezittingen. Tevens is er materiaal gezocht dat gegevens kon verstrekken over de
opvattingen van burgers over zelfrepresentatie (en daarmee over identiteit, imago en
zelfbewustzijn). De publicaties over buitenplaatsen leverden tot slot bruikbare informatie op
over het bouwjaar, de vorm, het uiterlijk en de bezitters van buitenplaatsen in de Gouden Eeuw.
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1.7 Opbouw
Om tot een goede interpretatie van de portretten te komen, was het noodzakelijk voldoende
gegevens te verzamelen over de geportretteerden, hun beroep, de familieomstandigheden, de
buitenplaats et cetera. Het vermelden van al die informatie zou storend kunnen werken in de
hoofdtekst. Daarom is ervoor gekozen de detailgegevens en de beschrijving van ieder portret,
alsmede de afbeeldingen ervan op te nemen in een apart overzicht, het Overzicht Overzicht van
onderzochte schilderijen behorende bij de masterscriptie ‘De sleutel van mijn hert is die van
desen thuyn’.
In de volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op de verschillende onderdelen
van het onderzoek. Om duidelijk te maken hoe mensen zich presenteren aan hun omgeving en
om inzicht te geven in de wijze waarop de gegoede burgerij zich op familieportretten
presenteerde aan de beschouwers ervan, is gebruik gemaakt van de sociaal-psychologische
theorie van Erving Goffman, die hierbij aansluit.57 De hoofdpunten daarvan worden in
hoofdstuk twee uiteengezet. In hoofdstuk drie wordt in algemene zin een beeld geschetst van de
geportretteerden op familieportretten in de Gouden Eeuw, van hun rijkdom en levensstijl en het
belang dat zij hechtten aan zelfrepresentatie, ook in relatie tot het systeem van patronage en
vriendschap. In hoofdstuk vier wordt nader ingegaan op de familieportretten uit de Gouden
Eeuw: de redenen voor het laten vervaardigen ervan en de voorstelling die wordt gepresenteerd
met behulp van de entourage en de persoonlijke façade. Hoewel buitenplaatsen onderdeel
uitmaakten van de entourage, worden die apart in hoofdstuk vijf beschreven, omdat zij een
kernonderdeel vormen van deze scriptie. Daarin wordt ook de rol van de buitenplaatsen in de
kunst beschreven, evenals het realiteitsgehalte van de afgebeelde buitenplaatsen en de heerlijke
rechten die voor veel buitenplaatseigenaren aantrekkelijk bleken. Hoofdstuk zes geeft een
algemene analyse van onderzochte portretten en hoofdstuk zeven verbindt de drie
hoofdelementen (zelfrepresentatie, gegoede burgerij, buitenplaats) uit het onderzoek met de
theorie van Goffman in een conclusie en geeft antwoord op de probleemstelling.
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2

Theoretische achtergrond

Om te kunnen achterhalen op welke manier de burgers in de Gouden Eeuw zichzelf aan de
buitenwereld toonden en hun zelfbewustzijn uitten, is onderzoek gedaan naar de achterliggende
begrippen als de beleving van dat zelfbewustzijn en de zelfpresentatie. Hoewel de GoudenEeuwers deze termen zelf niet gebruikten, blijkt wel dat vooral de regenten zich druk maakten
over de manier waarop zij overkwamen op degenen die voor hen van belang waren en dat een
positief imago voor hen erg belangrijk was.58 Voor dit onderzoek bleek de theorie van socioloog
en antropoloog Erving Goffman bruikbaar. Hij heeft zijn theorie over de manier waarop mensen
de indruk die zij op anderen maken, die proberen te reguleren en de wijze waarop zij vorm
geven aan hun identiteit in hun sociale leven verwoord in zijn boek The presentation of self in
everyday life.
Goffman gebruikt daarvoor terminologie ontleend aan de theaterwereld en stelt dat
mensen in hun contact met anderen in feite een voorstelling geven. Dit idee sluit goed aan bij de
gedachte dat gegoede burgers op (familie)portretten in feite ook een voorstelling geven, met de
beschouwer als publiek. Zij presenteren zich daar aan dat publiek in de rol die in de Gouden
Eeuw van hen verwacht wordt: die van welvarende, deugdzame en vaak invloedrijke burgers.
Of dat werkelijk zo is, kan alleen bepaald worden als er voldoende informatie bekend is
over die geportretteerden, anders bestaat het gevaar dat er onjuiste conclusies worden getrokken
op basis van onvoldoende of hypothetische gegevens.59 Aangezien van de meeste onderzochte
schilderijen (38 van de 43) bekend is wie er afgebeeld zijn en welke maatschappelijke positie zij
innamen, kan Goffmans theorie gebruikt worden om de manier waarop de burgers zich
presenteerden te verklaren en de rol die de afbeelding van de buitenplaats daarbij speelde.
Een familieportret is te vergelijken met een ‘still’ uit een film: een moment waarop de
handelingen (en de acteurs) bevroren lijken. Zo zijn ook familieportretten een verstild moment
van de werkelijkheid. Net als bij de film (of een toneelstuk) heeft de beschouwer van een
familieportret de mogelijkheid tijdens een still de details van het moment op zich te laten
inwerken: hoe zijn de acteurs (de geportretteerden) gekleed, hoe is hun houding, hoe ziet het
decor/de achtergrond eruit, waarom speelt deze scène zich af op deze plaats (bijvoorbeeld bij
een buitenplaats). Aan de hand van de theorie van Goffman kunnen deze vragen beantwoord
worden en kan er verklaring gegeven worden voor het feit waarom op (sommige)
familieportretten een buitenplaats is afgebeeld. Achtereenvolgens zullen de volgende elementen
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uit Goffmans theorie aan de orde komen: de voorstelling, entourage en façade, de ‘teams’ en
(het reguleren van) de indruk die men maakt op het publiek.

2.1 De voorstelling, entourage en façade
Goffman geeft de volgende definitie van de term voorstelling: ‘Een voorstelling kan
gedefinieerd worden als al die activiteiten van een bepaalde deelnemer bij een bepaalde
gelegenheid, die op de een of andere manier tot effect hebben dat een of meer der andere
deelnemers op enigerlei wijze beïnvloed worden.’60 Het kan zijn dat een bepaalde deelnemer zó
opgaat in zijn rol dat voor hem (of haar) rol en realiteit samenvallen, waarbij het mogelijk is dat
het publiek (de andere deelnemers) in die realiteit gaat geloven. Aan de andere kant kan het zo
zijn dat de deelnemers zich ervan bewust is dat zij een rol spelen, en dat zij dat doen om andere
motieven dan alleen het beïnvloeden van het publiek (bijvoorbeeld omdat zij zich in die rol
prettig voelen). In beide gevallen is het voor de deelnemers van belang dat geen zaken gebeuren
die niet overeenkomen met het beeld dat de voorstelling suggereert (bijvoorbeeld regenten die
zich laten afbeelden als eerzame burgers, maar tegelijkertijd corrupt blijken te zijn).61
Een belangrijk aspect is de entourage. Onderdelen hiervan zijn “het meubilair, de
stoffering, de ruimtelijke indeling en andere elementen […] die de scène en de attributen
leveren waar de stroom van menselijk handelen zich voor, in of op kan afspelen.”62 Hieronder
vallen in dit onderzoek de achtergrond met de afgebeelde buitenplaats, maar ook andere
elementen als dieren, bloemen, planten et cetera.
Daarnaast onderscheidt Goffman nog de persoonlijke façade waaronder hij kentekenen
van functie of rang rekent, maar ook zaken als kleding, geslacht, leeftijd en raciale kenmerken,
lengte en uiterlijk, houding en lichaamsgebaren.63 Deze elementen spelen eveneens een rol op
de onderzochte familieportretten, omdat zij mede het beeld bepalen dat de geportretteerden
wilden uitstralen. Daarbij is het wel van belang te bedenken dat een aantal onderdelen van die
achtergrond en zaken als houding en gebaren in overleg met (of door) de schilder zullen zijn
bepaald.
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2.2 De teams
Bij familieportretten gaat het om meer dan één persoon. We zouden dan ook, in de woorden van
Goffman kunnen zeggen dat er sprake is van een team dat een voorstelling geeft op het
schilderij. Goffman verstaat onder een team een verzameling mensen die samenwerkt bij het in
scène zetten van een vast nummer.64 De teamleden zijn vaak in zekere mate met elkaar
verbonden en van elkaar afhankelijk; zij hoeven ten opzichte van elkaar dan ook geen façade op
te houden.65
De teamvorming ontstaat automatisch wanneer de teamleden hun plaats innemen.66 Dit
is ook het geval bij familieportretten. Als de beschouwers een afbeelding zien van bijvoorbeeld
een volwassen man en vrouw en een jongen en een meisje met op de achtergrond een
buitenplaats, zullen zij (ook als zij niet weten wie de geportretteerden zijn) er vaak automatisch
vanuit gaan dat het hier gaat om een echtpaar met zoon en dochter en dat de buitenplaats op de
achtergrond eigendom is van de familie. Het publiek denkt de werkelijkheid te zien, maar die
werkelijkheid wordt door het team bepaald. Door het wel of niet ‘opstellen’ (het laten afbeelden
op het portret) van verschillende teamleden, of door een specifiek gekozen entourage stuurt het
team de impressie bij de beschouwer. Het is niet dé werkelijkheid die het publiek ziet, maar de
werkelijkheid van het team.67
Niet alleen de geportretteerden vormen een team, ook bij opdrachtgever en schilder is
sprake van teamvorming. De laatste neemt in feite de taak van de regisseur op zich en zal mede
de indruk bepalen die de voorstelling (het familieportret) op het publiek (de beschouwers)
maakt. Zijn aanwijzingen of adviezen over mogelijke kleding, de houding die aangenomen
wordt en de gebaren gebruikt worden (de persoonlijke façade) en de vormgeving van de
achtergrond zullen hierbij een rol gespeeld hebben.68

2.3 De indruk die men maakt
De vraag is voor wie de familieportretten geschilderd werden. Wie was het publiek? In
Goffmans optiek geeft namelijk ook het publiek (de toeschouwer of mede-deelnemer) een
voorstelling.69 Dat publiek, de beschouwers van de familieportretten, maakt net als de
teamleden die de voorstelling geven, kan deel uitmaken van de groep gegoede burgers uit de
Gouden Eeuw, die vaak een publieke functie hebben, dezelfde belangstelling voor kunsten
hebben, onderling trouwen, een groot stadshuis bezitten en over een buitenplaats beschikken,
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maar ook uit ondergeschikten of zakenrelaties. Degenen die de voorstelling geven, proberen de
indruk die zij op het publiek maken onder controle te brengen of te houden, omdat zij niet
willen dat er gebeurtenissen plaatsvinden die de voorstelling hinderen.70 In Goffmans theorie
zijn dat niet-bedoelde gebaren, of het binnendringen van buitenstaanders in voor hen niet
toegankelijke gebieden.71 Bij de familieportretten zouden dat elementen op het schilderij kunnen
zijn die afbreuk deden aan de voorstelling of die aanleiding konden geven tot roddels.72
Een van de technieken die gebruikt kan worden om deze gebeurtenissen te voorkomen,
is wat Goffman noemt, de dramatische loyaliteit: “ […] het bevorderen van een sterke
onderlinge solidariteit binnen het team als groep […]”.73
Naast de dramatische loyaliteit noemt Goffman ook discipline en omzichtigheid als
manieren om storingen in de voorstelling te voorkomen.74 Bij een mogelijke verstoring blijkt het
publiek zich wel tactvol op te stellen(en geeft daarmee in feite ook een voorstelling).75 Hoewel
het team in stand blijft bij een mogelijke verstoring door een van de teamleden, werden
omzichtigheid en discipline in de Gouden Eeuw wel als cruciaal gezien, gezien sommige
verwijzingen op de familieportretten.76 Een faux pas (bijvoorbeeld agressiviteit of een
‘verkeerde’ huwelijkspartner) was onaangenaam en de familie deed er alles aan om die
verdoezelen of te vermijden.77 Of men zo ver ging dat het gezinslid dat zich misdroeg van het
familieportret werd verwijderd of overgeschilderd, is vooralsnog niet aangetoond.78
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3

De gegoede burgerij in de Gouden Eeuw

Veel bestuurlijke functies die in de omringende landen door de adel werden vervuld, werden in
de Republiek bekleed door burgers, wat bij hen voor een toenemend zelfbewustzijn zorgde. Aan
dat zelfbewustzijn wilde men uiting geven, maar om inzicht te krijgen in het belang dat die
burgers hechtten aan zelfrepresentatie is het nodig de drijfveren ervoor te analyseren. Die
hebben alles te maken met de positie en de bezittingen die de burgers had, de status die men
wilde ophouden en de belangen die men nastreefde. In dit hoofdstuk worden die nader
toegelicht, evenals de neergang van de adel en de opkomst van de burgerij.

3.1 Tanende macht van de adel
Aan het eind van de zestiende eeuw bestond bij sommige buitenlanders al de indruk dat in de
Republiek niet de adel, maar de burgerij de toon aangaf.79 Hoewel er in die tijd zeker nog wel
adellijke families waren, die ook invloedrijke posities bezetten, nam de invloed van de burgerij
sterk toe. Simon Schama stelt zelfs in de Inleiding van zijn studie over de Nederlandse cultuur
in de Gouden Eeuw, The embarrassment of riches, dat de burger in het centrum van de
Nederlandse wereld stond.80
Welke factoren bijgedragen hebben aan de neergang van de adel in maatschappelijk
opzicht is discutabel, maar Van Nierop gaat in Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in
de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw ervan uit dat de oorzaken gezocht
moeten worden op een combinatie van demografisch, politiek, economisch of sociaalpsychologisch gebied.81 Die neergang gold niet voor alle adellijke geslachten: veel leden ervan
behielden of verkregen in de zeventiende eeuw diverse overheidsfuncties.82 De grenzen tussen
de lagere adel en het burgerlijk patriciaat zijn ook moeilijk te bepalen, maar toch bleven adel en
patriciaat grotendeels twee gescheiden groepen.83 De adel trouwde binnen de eigen kring om het
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kapitaal en het grondbezit binnen die kring te houden en door het ontbreken van een vorst werd
er geen nieuwe (Nederlandse) adel gecreëerd.84 Dat zorgde er toch voor dat de adel langzaam in
aantal en aan invloed afnam en dat zijn positie werd ingenomen door invloedrijke en gegoede
burgers.

3.2 Rijkdom van de burgers
De gegoede burgers verdienden in de Gouden Eeuw het grote geld met de buitenlandse
handel.85 Daarnaast werd geld verdiend met binnenlandse handel en industrie, zoals de
wapenproductie, die goed was voor 5% van de economie.86 De adel dreef geen handel, maar
verkreeg zijn kapitaal uit grondbezit en ambten. Ook functies als (raads)pensionaris,
postmeester en belastingontvanger, die ook door burgers werden bekleed, waren lucratief.87
De rijkdom was vooral geconcentreerd in de steden in Holland. Het is moeilijk om een
precies beeld te krijgen van de rijkdom van de gegoede bovenlaag (zowel adel als burgerij) in
de zeventiende eeuw, maar wel is gebleken dat bijvoorbeeld de Amsterdamse rijken gegoeder
waren dan die in omringende landen.88 Het aantal zeer rijken nam in de Gouden Eeuw
bovendien enorm toe. Den Haag was de rijkste stad van de Republiek en in Amsterdam
woonden de meeste rijken, die bovendien in de loop van de eeuw steeds rijker werden.89
Blijkbaar was in Den Haag de individuele rijkdom groter dan in Amsterdam, waarschijnlijk
omdat in Den Haag nog steeds zeer gegoede adel woonde, zoals de familie Van Wassenaer.
Het verdiende geld werd geïnvesteerd: in aandelen van de Verenigde Oost-Indische en
(in mindere mate) de West-Indische Compagnie; later in de eeuw werd er belegd in
staatsobligaties.90 Wel werd er door de ‘oude’ burgerlijke bestuurders, die al lang de publieke
zaak dienden, neergekeken op de snelle-geldverdieners die in korte tijd hun rijkdom in
bijvoorbeeld de Oost hadden verworven.91
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Er werd eveneens geïnvesteerd in grond (om risico te spreiden). Al in de zestiende eeuw
waren de grondprijzen op het platteland gestegen (door onder andere overstromingen was
landbouw- en weidegrond schaarser geworden), waardoor grond een goede belegging vormde
voor (rijke) stedelingen.92 Ook werd belegd in grond in de droogmakerijen, bijvoorbeeld in de
nieuwe polders als de Beemster (1612) en de Purmer (1623). Investeren in die droogmakerijen
leverde belastingvoordelen op en 80 tot 90% van die grond kwam in handen van stedelingen.93
Zij verpachtten de grond, beschikten meestal over een herenkamer in de pachtboerderij of
legden er een buitenplaats aan.94 De landbouwgrond werd vooral beplant met gewassen die als
grondstof dienden voor de industrie (hop, vlas en lijnzaad).95 De weidegrond werd veelal
gebruikt voor veeteelt (voornamelijk voor vleesproductie); niet alleen Amsterdamse kooplieden
waren actief als ‘ossenweider’, maar ook regenten zoals Pieter Ranst Valckenier, die ossen hield
op zijn buitenplaats Gijnwens in Baambrugge (zie Portret van Pieter Ranst Valckenier (1687)
van Michiel van Musscher).96

3.3 Levensstijl van de gegoede burgers
Door de toenemende rijkdom bij de gegoede burgers trad ook een verschuiving in hun
levensstijl op. Burke omschrijft dit als: “Het was een verschuiving van zee naar land, van werk
naar vermaak, van zuinigheid naar verspilling, van ondernemer naar rentenier, van burger naar
aristocraat.”97
Deze verschuiving is duidelijk zichtbaar bij het regentendom in Amsterdam. Daar
waren in het begin van de zeventiende eeuw veel regenten nog actief op economisch gebied en
was regeren bijzaak, maar dat veranderde in de loop van de eeuw.98 Het aanvaarden van een
publieke functie werd steeds vaker gezien als onverenigbaar met andere werkzaamheden (zoals
handel of industrie). Zo was Nicolaes Tulp (1593-1674) in het begin van zijn loopbaan (tot
1651) zowel arts als schepen; zijn zoon Dirck Tulp (1624-1682) kon, waarschijnlijk dank zij het
vermogen van zijn eerste vrouw Anna Burgh (1624-1672), zich uitsluitend wijden aan zijn
bestuurlijke taken (zie de pendanten Portret van Dirck (Diederick) Tulp en Portret van
Catharina Restau de Beaufort (beide 1677) van Caspar Netscher ).
Het bezit van kapitaal was door het voeren van een bij de functie behorende kostbare
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staat echter wel noodzakelijk en de regenten behoorden dan ook meestal tot de rijksten van de
stad.99 Zo steeg in Amsterdam het percentage renteniers binnen het patriciaat van 33% in de
periode 1618-1650 tot 55% in de periode 1672-1702 (de stijging zou in de achttiende eeuw nog
doorgaan).100 Het aantal renteniers met een buitenhuis steeg in die zelfde periode van 10 naar
30%.101
Ook kwam er in het tweede kwart van de zeventiende eeuw een verandering in het uiten
van de rijkdom: het tonen van de rijkdom werd een deel van de voorstelling. De regenten van de
oude stempel hadden zich in het begin van de eeuw nog als door God geroepen gevoeld en
hadden geen behoefte aan uiterlijk vertoon, maar de ‘nieuwe’ regenten kochten buitenplaatsen
en heerlijkheden en voegden de daaraan verbonden titel aan hun eigen naam toe.102 Uit het
begin van de zeventiende eeuw zijn dan ook geen familieportretten bekend waarop de regenten
hun verworven rijkdom (of een buitenplaats) tonen. Het eerste bekende familieportret van een
regent waaruit uiterlijk vertoon spreekt (en een buitenplaats op de achtergrond is afgebeeld), is
mogelijk het Portret van een familie (1637-1644) Cornelis Holsteyn, waar óf Dieric Tholincx
(?-?), lid van de vroedschap en schepen in Amsterdam en een van de ‘nieuwe’ regenten is
afgebeeld, óf het gezin van Reinier Pauw (1612-1652), baljuw en dijkgraaf van Amstelland
president van de Hoge Raad. In beide gevallen gaat het om een gezin dat zich presenteert aan de
beschouwer en zijn welvaart en status toont.
Door uitingen van rijkdom kon men respect afdwingen of vertrouwen wekken: de
huizen aan de Amsterdamse grachten waren niet alleen bedoeld om in te wonen, maar ook om te
imponeren en aan te tonen dat de eigenaar kredietwaardig was; ook de grachtenpanden maakten
deel uit van de voorstelling.103 Dat vertoon van rijkdom werd wel stof voor discussie.104 Met
name predikanten, maar ook strenggelovigen voorzagen in deze verkwistingen een mogelijke
verstoring in de sociale orde en de economie.105 In Amsterdam werd zelfs door burgemeester
Nicolaes Tulp samen met enkele rechtzinnige regenten in 1551 de Weeldewet ingevoerd, die
onder andere bepalingen bevatte over de maximale kosten en de duur van een bruiloftsfeest en
de kosten van een maaltijd in de herberg.106
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Ten slotte verschoven de ‘sociale grenzen’ in de zeventiende eeuw.107 Hoewel het
burgerlijke bestuurspatriciaat in Amsterdam bleef groeien (tot ongeveer 1680), was het aantal te
verdelen lucratieve ambten klein. Het gevolg was dat de regenten in de tweede helft van de
eeuw steeds meer een gesloten groep vormden die onder elkaar de ambten verdeelden en waar
het voor buitenstaanders moeilijk was binnen te komen.108 Men probeerde de publieke functies
zoveel mogelijk binnen de familie te houden, iets wat trouwens door weinigen als een probleem
gezien werd. Daarbij kwam nog dat alleen regenten bekwaam genoeg werden geacht om te
regeren: zij kwamen uit kringen waar men gewend was dat te doen en zij zouden minder zich
minder snel verrijken omdat zij al vermogend waren.109
De verschuiving zoals Burke die omschrijft zal zich ook in andere steden in de
Republiek hebben voorgedaan, met uitzondering wellicht van Den Haag: dat was in de Gouden
Eeuw nog een dorp (het kreeg pas stadsrechten ten tijde van Lodewijk Napoleon, in 1806) met
een andere bestuursstructuur en het had geen handelsverleden zoals Amsterdam.110 Hoewel het
wel een vroedschap, schepenen en burgemeesters had, waren er ook bestuursfuncties op
gewestelijk en ‘landelijk’ niveau zoals lidmaatschap van de Staten van Holland en WestFriesland, de Hoge Raad en andere commissies en raden.111 Die goed betaalde functies werden
niet alleen bekleed door de Haagse burgerlijke bovenlaag, weliswaar vaak afkomstig uit
Amsterdamse koopmansfamilies, maar ook door de adel.112 Den Haag als residentie van de
Prinsen van Oranje-Nassau en als regeringscentrum van de Republiek trok bovendien behalve
de adel, ook buitenlandse gezanten en wetenschappers aan, die net als de hoge (burgerlijke en
adellijke) ambtenaren de buitenplaatsen in de omgeving Den Haag bewoonden.113

3.4 Patronage, vriendschap en reputatie
Omdat het aantal publieke ambten relatief klein was en vaak binnen families bleef, was men om
verder te komen op bestuurlijk of politiek gebied vaak afhankelijk van invloedrijke personen en
netwerken.114 Dit patronagesysteem (dat overigens ook in Engeland en Frankrijk bestond)
vormde min of meer de basis van het staatsbestel in de Republiek. De patroons, machtige
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regenten (wier functies niet erfelijk waren, in tegenstelling tot adellijke titels), stonden
bovenaan de piramide; zij beschikten over grote netwerken en hadden de meeste invloed (en de
meeste publieke banen te vergeven). Hun cliënten, minder belangrijke regenten, familieleden en
lager geplaatsten, waren voor hun positie en baan vaak afhankelijk van hun relatie tot de
patroon. Voor de patroon was juist de grootte van zijn clientèle een bevestiging van zijn
status.115 Als men wat wilde bereiken had men dus niet alleen vrienden, verwanten en patroons
nodig, maar ook beschermelingen: alleen zo kon men macht uitoefenen en laten zien dat men
machtig was.116
Het belang van de patroons was tweeledig: enerzijds het algemeen belang dienen en
tegelijkertijd loyaal zijn naar familie en vrienden door de eigen positie en die van toekomstige
generaties veilig stellen, én de belangen van collega’s niet uit het oog verliezen.117 Het was
noodzakelijk de eer van de familie hoog te houden en huwelijken te sluiten die (financieel)
voordeel brachten of die meer uitzicht gaven op patronage.118 Een familienetwerk had ook
nadelen, zeker als een van de familieleden zich niet volgens de regels gedroeg of als er een
zodanige ruzie ontstond, dat de banden verbroken werden en het team uiteenviel. Dan waren de
kansen op bijvoorbeeld een plaats in de vroedschap verkeken was, want voor een invloedrijke
positie in het stads- of gewestelijk bestuur was men vaak afhankelijk van coöptatie (een systeem
waarbij nieuwe leden benoemd werden door zittende leden).119 Maar familie was niet alleen
belangrijk voor de bestuurlijke elite, maar ook bij handel en nijverheid: veel handelshuizen
waren familiebedrijven, werkend met familiekapitaal en met familieleden in de directie.120
Het individu ontleende zijn status dan ook aan de familie die stond voor rijkdom, macht
en prestige.121 Die familie was meer dan het (kern)gezin, maar strekte zich ook uit tot neven,
nichten, ooms, tantes enzovoort, vaak aangeduid met maagschap of vriendschap. Dat laatste had
minder de emotionele betekenis van tegenwoordig, maar verwees meer naar een gevoel van
saamhorigheid, solidariteit en gemeenschappelijk belang en had een kern van wederkerigheid in
zich.122
Het behoud van een goede reputatie was daarbij noodzakelijk en een christelijke
levenswandel en geregeld kerkbezoek konden daartoe bijdragen. Reputatiebehoud maakte ook
deel uit van de opvoeding: niet alleen moesten kinderen zich gedisciplineerd gedragen, maar zij
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werden ook gewaarschuwd tegen een al te uitbundige levensstijl: tonen dat men geld had, was
geen bezwaar mits dit vergezeld ging van matiging.123 Een goede naam en een positief imago
was niet alleen voor de regenten essentieel, maar ook voor degenen die geen publieke functies
vervulden, zoals kooplieden of fabrikanten: er konden immers opdrachten van afhankelijk zijn,
of mogelijke huwelijkskandidaten voor de kinderen.
Een statig, luxueus ingericht woonhuis op een gewilde plek in de stad, evenals het bezit
van een buitenplaats droegen bij aan dat imago, gevisualiseerd op een familieportret. Daar kon
de familie ook haar levensstijl, bezittingen en, door het toevoegen van de juiste entourage, zelfs
haar principes laten zien. Het portret fungeerde daarmee als uiting van zelfrepresentatie en werd
een van de instrumenten die de familie kon gebruiken om ‘public relations’ te bedrijven.124
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4

Familieportretten

Om te kunnen bepalen welke rol de afbeelding van een buitenplaats speelde op een
familieportret in de Gouden Eeuw zal eerst achterhaald moeten worden waarom die portretten
vervaardigd werden en hoe de voorstelling van de geportretteerden (het team) op die portretten
vorm kreeg. Die voorstelling was bedoeld om de indruk op het publiek kunnen beïnvloeden en
wordt door Goffman bepaald door de entourage (meubilering, bepaalde voorwerpen, dieren,
planten et cetera) en de persoonlijke façade (zaken als kentekenen van een functie, kleding,
geslacht, leeftijd, maar ook houding en lichaamsgebaren).125 De detailgegevens over de
elementen die onderdeel zijn van de entourage en persoonlijke façade van ieder portret zijn
beschreven in het Overzicht Overzicht van onderzochte schilderijen behorende bij de
masterscriptie ‘De sleutel van mijn hert is die van desen thuyn’.
Overzicht van onderzochte familieportretten.
In het navolgende hoofdstuk wordt naar aanleiding van de onderzochte werken nader
ingegaan op de redenen die de burgers konden hebben voor het laten schilderen van een
familieportret en op de onderdelen van de afbeelding die een rol speelden bij die entourage en
persoonlijke façade en daarmee het beeld ondersteunden dat de geportreteerden wilden
overbrengen.
Hoewel de buitenplaatsen in feite onderdeel uitmaken van de entourage, vormen zij een
kernonderdeel van deze scriptie en zij worden dan ook in een apart hoofdstuk besproken.

4.1 Redenen voor een familieportret
Over het algemeen wordt aangenomen dat de familieportretten zijn voortgekomen uit de
stichtersportretten uit de late middeleeuwen.126 Meestal gaat het daarbij om triptieken met op het
middenpaneel een bijbelse voorstelling (zoals een kruisiging of bewening) waarbij op de
zijluiken of op het middenpaneel de opdrachtgevers, soms met kinderen, staan afgebeeld. De
man staat of knielt over het algemeen links (vanuit de geportretteerden gezien rechts) en de
vrouw is aan de andere kant afgebeeld, waarbij de echtgenoten vrijwel altijd naar elkaar zijn
toegewend. Deze traditionele positie met de ereplaats voor de man, zien we terug op veel
familieportretten en pendanten uit de eeuwen daarna.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag waarom er in de zeventiende eeuw
in de Republiek een enorme toename was in het aantal familieportretten. Dit kan te maken
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hebben gehad met het groeiende zelfbewustzijn van de burgers waarvan sommigen nu functies
bekleedden die voordien voorbehouden waren aan de adel of aan door een koning benoemde
ambtenaren. Dat zelfbewustzijn wilde men tonen. Die zelfbewuste burgers waren ook
kapitaalkrachtig: zij hadden geld voor de nieuwe, grote huizen aan de Amsterdamse grachten
waar zij grote schilderijen aan de wand wilden hebben, waaronder portretten van hen en van
hun familie.127
Niet alleen konden die portretten dienen om indruk te maken op het publiek van
tijdgenoten, maar ze konden ook, na de dood van de geportretteerde(n), troost te bieden aan het
nageslacht.128 Wellicht is dit laatste het geval bij het Familieportret van Hendrick Jansz.
Meebeeck Cruywagen, Barbara Jans Mastenbroek, hun kinderen en de grootmoeder (circa
1642) van Jacob van Loo, dat mogelijk in opdracht van de grootmoeder is geschilderd en waar
zij centraal op het schilderij is afgebeeld te midden van kleinkinderen, dochter en schoonzoon,
met op de achtergrond haar buitenhuis.
Het zichtbaar maken van de continuïteit van de familie kon eveneens een reden zijn om
(familie)portretten te laten vervaardigen. Bij de adel was dat al langer het geval: daar hadden
portretten meestal een dynastieke functie en waren zij een voortzetting van de
voorouderportretten die de (adellijke) afstamming zichtbaar maakten.129 Bij sommige
burgerfamilies werd dit nagevolgd; soms werden zelfs ‘nieuwe’ portretten van de voorouders
geschilderd en werden stambomen vervalst.130 Meestal werd de familiecontinuïteit echter op een
andere manier vorm gegeven: het was namelijk niet ongebruikelijk reeds overleden familieleden
als levenden af te beelden op een familieportret (jong gestorven kinderen vaak als engel), of
later geboren kinderen er alsnog bij te schilderen.131 Het eerste is het geval op het Portret van
Daniel Hendrick Lestevenon, Anna Margaretha Venturin, hun kinderen en een min
(waarschijnlijk begin 1640) van Gijsbert Jansz. Sibilla en het laatste op het Portret van Gerard
Pauw en zijn gezin (1654) van Jan Mijtens. Ook kon de continuïteit worden uitgedrukt door ook
de grootouders op het portret te laten afbeelden zoals op het Portret van een familie (16251650), toegeschreven aan Dirck Dircksz. Santvoort.
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De toename van het aantal familieportretten kan ook verklaard worden door het feit dat
het familieportret een modeverschijnsel werd in de Gouden Eeuw.132 De site van het RKD geeft
voor de periode 1618-1648 een totaal van 182 (zowel adellijke als burgerlijke) familieportretten,
voor de periode 1648-1692 is dat opgelopen tot 343.133 Het is de vraag in hoeverre deze cijfers
helemaal betrouwbaar zijn, maar er is zeker sprake van een flinke toename.
De veranderde rol van het huwelijk (en daarmee van het gezin) sinds 1580 zal eveneens
een rol gespeeld hebben bij de toename van het aantal familieportretten.134 In de Republiek
hoefden huwelijken namelijk niet meer in de kerk gesloten te worden, hoewel iedere gedoopte,
van welk geloof ook, in de gereformeerde kerk mocht trouwen.135 Indien ‘andersdenkenden’
(niet-gereformeerden) dat niet wilden, konden zij hun huwelijk laten registreren bij de
magistraat, waardoor dat een wettige status kreeg, wat van belang kon zijn als een of beide
partijen vermogend was.136 Het huwelijk had voor niet-katholieken zijn sacrale waarde verloren
en was voor velen van hen niets anders dan een wettige verbintenis tussen twee mensen
geworden (en daarmee tussen twee families).
Het sluiten van een huwelijk was vaak aanleiding tot het laten schilderen van een
huwelijksportret, zoals het geval is bij het Dubbelportret van Jan Jacobsz. Hinlopen en Lucia
Wijbrants (1666) van Bartholomeus van der Helst. Soms werden twee individuele portretten van
de echtelieden vervaardigd (ook wel als pendanten met een doorlopende achtergrond),
bijvoorbeeld de pendanten Portret van Pieter Ranst Valckenier en Portret van Eva Susanna
Pellicorne (beide 1687) van Michiel van Musscher. De huwelijksportretten konden ook
fungeren als teken dat de families een goede verbintenis hadden gesloten, die voor beide meer
aanzien en uitbreiding van het vermogen kon betekenen, maar zeker ook uitbreiding van het
patronagenetwerk. Volgens Dudok van Heel was de lage levensverwachting en vooral de sterfte
van veel vrouwen in het kraambed eveneens een reden om een portret te laten schilderen ter ere
van het huwelijk.137 Veel portretten worden tegenwoordig echter niet als pendanten herkend,
omdat een van beide is verdwenen, of omdat de naam van de geportretteerde(n) niet bekend is.
Door het systeem van patronage en vriendschap waren de gezinsleden (en families)
bovendien sterk op elkaar aangewezen. De familieportretten konden dan ook dienen om het
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gezin of de familie (het team) als eenheid te presenteren aan het ‘publiek’.138 Daartoe moesten
de portretten wel hangen in ruimtes die voor het publiek toegankelijk waren, zoals in
ontvangstvertrekken.139 Laarmann is tot de conclusie gekomen dat de portetten van de ‘actuele
huisbewoners’ en de groepsportretten (de familieportretten) bij burgers inderdaad in dergelijke
ruimtes hingen.140 De portretten van verre familieleden en voorouders hingen juist vaak in de
privévertrekken, dit in tegenstelling tot de situatie bij de adel, waar de voorouderportretten juist
goed zichtbaar in trappenhuizen of vooroudergalerijen hingen.141
Voor de regenten zal dat publiek vooral uit de leden uit het patronagenetwerk hebben
bestaan, maar waarschijnlijk ook uit de clientèle op wie men indruk wilde maken. Bij
kooplieden en fabrikanten zullen bovendien mogelijke zakenrelaties het publiek gevormd
hebben en daar was kredietwaardigheid en betrouwbaarheid belangrijk. Misschien is dit het
geval geweest bij het Familieportret met een bokje voor een huis. Dat schilderij kan in een voor
bezoekers toegankelijk vertrek hebben gehangen om zo, door middel van een portret van
degelijk eenvoudig geklede familie, maar wel afgebeeld voor hun buitenhuis, de
betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de vader te benadrukken. Door de familie zo voor
te stellen kon een positief imago bewerkstelligd worden bij het publiek. De familieportretten
werden daarmee een instrument bij de zelfrepresentatie. Laarmann spreekt in dit verband zelfs
van het overbrengen van een ‘corporate identity’; de familieportretten maakten deel uit van de
manier waarop de familie haar public relations verzorgde.142

4.2 Entourage op familieportretten
Die corporate identity kon versterkt worden door de juiste entourage: een entourage die paste bij
de familie en bij het beeld dat men wilde overbrengen. Blijkbaar paste de natuur daarbij, want in
het begin van de zeventiende eeuw nam de belangstelling daarvoor toe en ging de natuur ook
een rol spelen in de kunst. Voor kooplieden behield zij nog lang haar functie als mogelijkheid
om geld te verdienen (bijvoorbeeld akker- of weidegrond, bos voor houtproductie), maar zij
werd nu ook gewaardeerd om haar schoonheid. Families werden dan ook vanaf de jaren twintig
steeds vaker afgebeeld met een landschap op de achtergrond.143 Wel had men daarbij een
voorkeur voor de door de mens beteugelde natuur, zoals formele tuinen, die te zien op zijn op
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het Portret van een familie van Cornelis Holsteyn.144
Die bewondering voor de natuur had ook een godsdienstige achtergrond: Calvijn had al
benadrukt dat het de taak is van een goed Christen te genieten van de schoonheid van de
schepping.145 Volgens Huigen Leeflang was deze zienswijze zelfs een verbindend element in de
zo sterk religieus verdeelde Republiek van de zeventiende eeuw.146 Mens en natuur werden niet
langer gezien als twee gescheiden werelden, maar de mens werd onderdeel van de natuur.147
Daarnaast kwam vanuit de medische wereld eveneens belangstelling voor de natuur: wandelen
werd als heilzaam gezien en men ging zich steeds meer ontspannen in de buitenlucht.148
De afbeelding van de familie in de natuur had voor de schilder het voordeel dat hij
afwisseling kon aanbrengen in de compositie (families in binnenruimtes werden meestal
afgebeeld rondom een tafel). Bovendien kon hij variëren met onderdelen van de entourage die
de ideeën of status van familie lieten zien, maar die in een binnenruimte onlogisch zouden zijn
(een rijtuig, paarden, een bokje of een fontein).149 Als de familie beschikte over een
buitenplaats, zal het voor de hand gelegen hebben die ook in de entourage op te nemen, hoewel
er geen concrete portretopdrachten bewaard zijn gebleven die dit aangeven.150 De onderdelen
van de entourage die op de onderzochte familieportretten voorkomen en die waarschijnlijk een
rol speelden bij de zelfrepresentatie, zoals dieren, vruchten, muziekinstrumenten, fonteinen en
rijtuigen worden hier nader toegelicht.
Op veel schilderijen komen dieren voor: bokjes, honden en paarden. Van sommige
dieren is bekend dat zij geregeld om hun symbolische betekenis werden afgebeeld, andere
zullen toegevoegd zijn als ‘aankleding’ van de voorstelling of als statusverhogend element. Zo
is op een aantal schilderijen een bokje afgebeeld, meestal vergezeld van een of meer jongens,
onder andere op het Portret van een familie, toegeschreven aan Dirck Dircksz. Santvoort en het
Portret van de drie kinderen van Pieter Teding van Berkhout (1678-1679) van Jan Verkolje I.
De jongens hadden waarschijnlijk geen bokjes als huisdier, maar die zullen zijn toegevoegd als
opvoedingsmetafoor, met een verwijzing de lusten die (vooral bij jongens) in toom moesten
worden gehouden.151 Ouders werden (misschien nog wel sterker dan tegenwoordig)
verantwoordelijk gehouden voor de opvoeding van hun kinderen en erop aangesproken als die
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zich misdroegen; het was blijkbaar verstandig te laten zien dat zij veel belang hechtten aan
discipline, eerbaarheid en een zedige opvoeding.152
Honden komen ook geregeld voor op de portretten. Die afbeelding had eveneens vaak
een symbolische bedoeling, namelijk als metafoor voor (huwelijks)trouw.153 Een dergelijke
afbeelding was dan ook zeer geschikt voor een familieportret, waar de wederzijdse trouw tussen
de echtelieden getoond kon worden. Dit wordt duidelijk op het huwelijksportret Portret van Jan
Jacobsz. Hinlopen en Leonora Huydecoper (1675) van Jacob van Loo, waar de vrouw
nadrukkelijk op de hond wijst.154 Soms zullen de afgebeelde honden echter gewoon
gezelschapsdieren zijn geweest die in het bezit waren van de geportretteerden en zal
huwelijkstrouw op het portret geen rol gespeeld hebben, zoals op het Portret van de drie
kinderen van Pieter Teding van Berkhout (1678-1679) van Jan Verkolje I en het hondje op de
arm van de dochter op de Familiegroep (1658) van Barend Graat. Ook de hond op het Portret
van de gebroeders Deutz (1658) van Barend Graat zal een gezelschapshond zijn geweest, maar
zou ook kunnen verwijzen naar de onderlinge trouw tussen de broers. Gedresseerde honden,
zeker in combinatie met kinderen, werden vaak afgebeeld als metafoor voor de goede
opvoeding.155 Wellicht is dat het geval op het Portret van Johannes van de Rijp met Judith ten
Cate en hun kinderen (waarschijnlijk 1681) toegeschreven aan Jan Weenix. De jachthonden die
op een aantal portretten voorkomen, vaak gecombineerd met andere jachtattributen zoals
geweren of jachttrofeeën, zullen verwijzen naar het (mogelijke) jachtrecht; bijvoorbeeld op het
Portret van Eeuwout Eeuwoutsz. Prins en zijn gezin (1634-1635) van Jan Daemen Cool, waar
een van de zoons een geweer over de schouder draagt en de jachthond een watervogel in de bek
heeft. Ook op het Portret van Jochem van Aras en Elisabeth Claes Loenen met hun dochter
Maria van Aras (1654) van Bartholomeus van der Helst is die combinatie gemaakt: er zijn
jachthonden afgebeeld (waar Jochem van Aras nadrukkelijk naar wijst) en zijn vrouw houdt een
dode haas omhoog.
Het is echter niet duidelijk is of de afgebeelde mannen op deze portretten wel het
jachtrecht hadden. Van Eeuwout Prins is bekend dat hij geen buitenplaats bezat, blijkbaar liet
hij met de afbeelding van de hond en jachtattributen zijn hoge status zien: hij speelde de rol van
iemand die een heerlijkheid bezat.156 Jochem van Aras zal wel het jachtrecht bezeten hebben dat
verbonden was aan zijn buitenplaats, evenals Louis Trip die afgebeeld is op het Portret van
Louis Trip van Warffumborg, zijn vrouw Christina Trip en hun kinderen in een landschap met
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op de achtergrond slot Warffumborg (1689) van Roelof Koets II.157 Louis Trip was Heer van
Warffumborg en zal daar wel het jachtrecht hebben gehad en dat hebben willen tonen door de
afbeelding van de jachthond het jongetje met een vogel op de schouder (wellicht een
gedresseerde valk).158
De aanschaf van een rijtuig was eveneens een manier om rijkdom te uiten.159 De
paarden en de rijtuigen die op een aantal portretten voorkomen, zijn dan ook zeker bedoeld als
statussymbool.160 Op Munnikenhof te Grijpskerke gaat het om een rijtuig met twee paarden; op
Hof Lammerenburg en het portret Cornelis de Graeff komt met zijn vrouw en zonen aan bij zijn
buitenhuis Soestdijk (circa 1660), toegeschreven aan Thomas de Keyser en Jacob van Ruisdael,
gaat het zelfs om rijtuigen met vier paarden.161 De paarden op het Groepsportret van ruiters,
onder wie Joan Ortt, Abraham Ortt, Anna Pergens en Johan Ortt (circa 1690-1693) van Dirk
Maas zullen afgebeeld zijn om te tonen dat Johan Ortt zelf succesvol paarden fokte op kasteel
Nijenrode.162
Binnen het bestek van deze scriptie is het ondoenlijk alle op de onderzochte
familieportretten voorkomende vruchten en planten te beschrijven, zeker omdat ze niet allemaal
even zichtbaar of herkenbaar zijn. Het fruit kon een verwijzing zijn naar de opbrengsten van de
buitenplaats, maar kon ook (zeker als het om on-Nederlands fruit gaat) een symbolische
betekenis hebben. Zo verwezen sinaasappels vaak naar banden met het huis Oranje-Nassau, wat
wellicht het geval is op het Portret van het gezin van François van den Brandelaer (circa 1672)
van Nicolaas Maes, waarvan de opdrachtgever(s) prinsgezind waren. Een schaal met fruit of
bloemen die door een meisje of moeder opgehouden wordt, kon een metafoor zijn voor
verfijning van de geportretteerden, zoals bijvoorbeeld op het Portret van Jochem van Aras en
Elisabeth Claes Loenen met hun dochter Maria van en op het Portret van Johannes van de Rijp
met Judith ten Cate en hun kinderen.163 De exotische planten en vruchten die voorkomen op het

Judith van Gent, ‘A new identification for Bartholomeus van der Helst’s family portrait in the Wallace
Collection’ in: The Burlington Magazine CXL (2004) VI, 165-167, aldaar 166, noot 16.
158
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 10, 1054.
159
Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, XXXIV-XXXV.
160
Erik A. de Jong en Marleen Dominicus-van Soest, Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlandse
kunst 1 (Gent 1996) 36 en 38.
161
Het verschil in het aantal paarden wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat Cornelis Lampsins
(van de Lammerenburg) door koning Lodewijk XIV in de adelstand was verheven en dat Cornelis de
Graeff burgemeester van Amsterdam was. Frederik van Roubergen maakte weliswaar deel uit van de
Middelburgse elite, maar was van beroep (slaven)handelaar en plantage-eigenaar.
162
L.H.M. Olde Meierink, Nijenrode. Burcht buitenplaats business universiteit (Wijk bij Duurstede 2016)
28-29.
163
Susan Donahue Kuretsy, The paintings of Jacob Ochtervelt, 1634-1682 (Oxford 1979) 42-43.
157

39

portret Agnes Block, Sybrand de Flines en twee kinderen op de buitenplaats Vijverhof (1694)
van Jan Weenix verwijzen duidelijk naar het feit dat Agnes Block die op haar buitenplaats
kweekte.164
Op enkele portretten zijn druiven te herkennen, zoals op het Portret van Jan van
Hensbeeck, zijn vrouw en een kind (1630) van Gerard Donck, op Agnes Block, Sybrand de
Flines en twee kinderen op de buitenplaats Vijverhof en op het Portret van Johannes van de
Rijp met Judith ten Cate en hun kinderen. Er is discussie onder kunsthistorici over de betekenis
van de afbeelding van druiven. Volgens De Jongh (die zich baseert op de ideeën van Jacob
Cats) moeten druiven gezien worden als een metafoor voor de (vrouwelijke) kuisheid, die
gevolgd wordt door een ‘eerbaar’huwelijk.165 Bedaux is echter van mening dat druiven gezien
moeten worden als symbool voor de vruchtbaarheid.166 Het is niet altijd duidelijk in welke van
deze betekenissen de druiven zijn afgebeeld. Op het portret van Jan van Hensbeeck wijst zijn
vrouw, die de vruchtbare leeftijd te boven lijkt, nadrukkelijk op het naast haar staande mandje
druiven. Ook de druiven op het portret van Agnes Block zullen niet verwijzen naar haar
vruchtbaarheid: zij had geen kinderen en was al minstens 45 toen het portret werd geschilderd.
De druiven op deze portretten zullen dan ook als metafoor voor een eerzaam huwelijk zijn
geschilderd. Op het portret van Johannes van de Rijp kunnen de druiven wel verwijzen naar
vruchtbaarheid. Hoewel het meestal gaat om de vruchtbaarheid van de vrouw, is het aantal
kinderen (uit twee huwelijken van De Rijp) misschien wel reden geweest de druiven af te
beelden. Welke metafoor ook bedoeld is: kuisheid, een eerbaar huwelijk of vruchtbaarheid, het
zijn allemaal eigenschappen die het positieve imago van de afgebeelde familie zullen hebben
versterkt.
Een andere metafoor voor kuisheid en huwelijk is de fontein die op een aantal
familieportretten voorkomt en vaak naast of bij de moeder en de dochters staat, zoals op Portret
van het gezin van François van den Brandelaer, het Portret van Jacobus Scheltus, Maria van
Steenhuysen en hun kinderen (circa 1685-1686) van Johannes Vollevens I, maar ook op de
pendanten Portret van Adriaan van Loon en Portret van Cornelia Hunthum (beide 1681) van
Michiel van Musscher.167 Op de pendanten is de fontein in tweeën gedeeld en op iedere pendant
is een helft te zien, waarschijnlijk om aan te geven dat beide echtelieden één geheel vormen.
Het beoefenen van muziek was ook in de zeventiende eeuw onderdeel van de opvoeding
van gegoede burgers.168 Hoewel er veel schilderijen zijn waarop de geportretteerden muziek
maken, werden volgens Laarmann muziekinstrumenten op familieportretten pas na 1650 in de
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Republiek als metafoor voor harmonie gebruikt.169 Aangezien de portetten uit het onderzoek
waarop musicerende familieleden voorkomen, alle uit de tweede helft van de zeventiende eeuw
dateren, zullen de muziekinstrumenten op deze portretten waarschijnlijk wel zijn afgebeeld om
het beeld van een harmonieus gezin over te brengen. Meestal werd de luit hiervoor gebruikt,
zoals op het Portret van een broer en twee zusters (mogelijk kinderen Huydecoper) (circa 1670)
van Jan van Noordt, het Portret van Johannes van de Rijp met Judith ten Cate en hun kinderen
en het portret Familie van de schilder Michiel van Musscher (circa 1694-1701) van Michiel van
Musscher.170
Alle beschreven onderdelen van de entourage die veelal in een symbolische betekenis
zijn gebruikt, zullen zijn toegevoegd om de voorstelling ‘aan te kleden’ en daarmee het publiek
te beïnvloeden: de familie als een eerbaar, trouw en toegewijd, welvarend en harmonieus team
met een verfijnde smaak.

4.3 Persoonlijke façade op familieportretten
Bij het beïnvloeden van het publiek kon ook de persoonlijke façade een rol spelen. De manier
waarop de geportretteerden gekleed waren, hun houding en gebaren op de portretten zullen erop
gericht zijn indruk te maken op de beschouwers. Met kleding kon men zijn stand uitdrukken en
er werd dan ook geklaagd als men (en dat gold met name voor een ondergeschikte) zich niet
naar ‘sijnen staet ende beroepinghe’ kleedde.171 Door goed gekleed te gaan, verwierf men
aanzien en toonde men zijn kredietwaardigheid.172 Het volgen van de (meestal Franse) mode
was dus (zowel voor adel als burgerij) noodzakelijk.
De kleding die men droeg, weerspiegelde dus lang niet altijd de (morele en religieuze)
opvattingen van de geportretteerde burgers, maar kon ook met de mode te maken hebben.
Volgens Irene Groeneweg betekende bijvoorbeeld zwarte kleding niet dat dragers ervan altijd
strenge calvinisten waren, hoewel calvinistische en doopsgezinde dominees kleurige kleding
wel afwezen (evenals te diepe decolletés).173 Doopsgezinden kleedden zich in de eerste helft van
de zeventiende eeuw nog in het zwart, zoals bijvoorbeeld te zien is op het Dubbelportret van
Jan Cornelisz. Vijgeboom en zijn vrouw Anneken Joosten Boogaert in de tuin van een landhuis
te Dubbeldam (1647) van Samuel van Hoogstraten en op het Familieportret met een bokje voor
een huis (1640 of 1644) van A. Molenaer. Zij kregen echter het verwijt dat de stoffen die zij
droegen bepaald niet goedkoop waren, wat opgevat werd als een teken van schijnheiligheid. Dat
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had tot gevolg dat niet-doopsgezinden zich juist niet in het zwart kleedden om te voorkomen dat
zij als doopsgezind werden gezien.174
Het wel of niet zwart dragen blijkt niet alleen een kwestie van geloof, maar ook een
kwestie van mode (en welstand) te zijn geweest. De ontwikkeling van de mode vanaf het eind
van de zestiende tot het eind van de zeventiende eeuw en daarmee de afwisseling van zwarte en
kleurige kleding is erg complex. Wel vallen een aantal zaken op: in het begin van de
zeventiende eeuw werd kleur geassocieerd met jeugd.175 Kinderen zijn dan ook meestal
kleuriger gekleed dan hun ouders, zoals te zien is op het Familieportret van Hendrick Jansz.
Meebeeck Cruywagen, Barbara Jans Mastenbroek, hun kinderen en de grootmoeder en op het
Familieportret met een bokje voor een huis. In de loop van de eeuw gaan doopsgezinden meer
kleur dragen en blijkbaar enigszins de mode volgen, zoals te zien is op het Portret van Johannes
van de Rijp met Judith ten Cate en hun kinderen en Portret van David de Neufville en zijn
familie (1696) van Michiel van Musscher. Daarop zijn de vrouwen weliswaar niet overdadig,
maar wel kleurig gekleed afgebeeld; de mannen dragen een Japonsche rok (de opvolger van de
tabbard), die vanaf ongeveer 1675 in de mode kwam.176
De regenten en hun echtgenotes die zijn afgebeeld op de pendanten Portret van Adriaan
van Loon en Portret van Cornelia Hunthum en de pendanten Portret van Pieter Ranst
Valckenier en Portret van Eva Susanna Pellicorne, alle van Michiel Musscher, zijn modieus en
vergelijkbaar gekleed, op een manier die bij hun stand lijkt te horen: de mannen in een

Japonsche rok, de vrouwen in satijnen kleding.177 Het is natuurlijk de vraag of de kleding
op de portretten de dagelijkse werkelijkheid weerspiegelde. De geportretteerden zullen ook met
die kleding hun publiek hebben willen beïnvloeden: zij stralen uit dat zij zich kleden zoals zij
aan hun stand of positie verplicht zijn.
Gebaren en houding maken eveneens deel uit van de persoonlijke façade en lijken ook
op de familieportretten uit de Gouden Eeuw te zijn ingezet om indruk te maken op het publiek.
Er zijn helaas geen zeventiende-eeuwse (Nederlandse) bronnen overgeleverd die de gebaren op
de portretten kunnen verklaren, maar op de onderzochte portretten zijn wel gebaren te
herkennen die een min of meer universele bekentenis hebben.178 Gebaren die bijvoorbeeld al
sinds de oudheid verwijzen naar de belofte van liefde en trouw, zijn de in elkaar grijpende
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handen van een echtpaar.179 Die komen voor op huwelijksportretten zoals op het
huwelijksportret Dubbelportret van Jan Jacobsz. Hinlopen en Lucia Wijbrants, maar ook op het
Portret van een familie van Cornelis Holsteyn, het Familieportret van Hendrick Jansz.
Meebeeck Cruywagen, Barbara Jans Mastenbroek, hun kinderen en de grootmoeder en op het
Dubbelportret van Jan Cornelisz. Vijgeboom en zijn vrouw Anneken Joosten Boogaert in de
tuin van een landhuis te Dubbeldam.
Andere gebaren die kunnen wijzen op liefde (of vriendschap) zijn de uitgestoken hand
en arm (meestal de rechter) en de hand op het hart.180 Die komen onder andere voor op het
Portret van Louis Trip van Warffumborg, zijn vrouw Christina Trip en hun kinderen in een
landschap met op de achtergrond slot Warffumborg (de uitgestoken rechter hand van Christina
Trip), op het portret Familie van de schilder Michiel van Musscher (de uitgestoken rechter hand
van Michiel van Musscher), op het Portret van Catharina Restau de Beaufort (de hand op het
hart) en op het Portret van Eva Susanna Pellicorne (eveneens de hand op het hart).
Zoals op zoveel portretten uit vroeger eeuwen zijn ook op de familieportretten de
afgebeelde figuren zelden spontaan, maar duidelijk poserend afgebeeld. Joaneath Spicer heeft
de houding van mannen op renaissance-portretten onderzocht, met name de manier waarop de
arm wordt gehouden. Veel mannen (maar ook wel jongens) worden, ook op de onderzochte
familieportretten, afgebeeld met een hand in de zij.181 Zo maken zij zich breder, wat hen een
zelfbewuste, assertieve uitstraling geeft. Die ‘renaissance-elleboog’ is onder andere te vinden op
Familieportret met een bokje voor een huis, waar zowel de grootvader, de vader, als een zoon
met een hand in de zij staan. Hij kan ook op een andere manier uitgedrukt worden, bijvoorbeeld
door de hand op een stoelleuning te houden, zoals op het Portret van Jacobus Scheltus, Maria
van Steenhuysen en hun kinderen, op het Portret van een man, waarschijnlijk Hendrick Zegersz.
van der Kamp (1655) van Bartholomeus van der Helst, op het Portret van de familie JacottHoppesack (circa 1670) van Pieter de Hooch en op het Portret van een onbekende familie
(1672) van Abraham van den Tempel. Sommige mannen leunen op een balustrade zoals op het
Portret van Louis Trip van Warffumborg, zijn vrouw Christina Trip en hun kinderen in een
landschap met op de achtergrond slot Warffumborg en op het Portret van Adriaan van Loon.
Dirck Tulp lijkt op het Portret van Dirck (Diederick) Tulp zijn linker hand op de handgreep van
een degen te houden.182 Door zich breder te maken staan de mannen nadrukkelijker op het
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portret en zij maken daarmee ook meer indruk op de beschouwer.
De hier genoemde onderdelen van de persoonlijke façade lijken dus eveneens bewust te
zijn afgebeeld om een voorstelling te creëren: het gaat hier om een hechte familie, waarvan de
leden elkaar trouw zijn, met een man of vader die zich presenteert als een krachtige, zelfbewuste
beschermer.
Entourage en persoonlijke façade zijn blijkbaar dus ook in de Gouden Eeuw gebruikt als
onderdelen van de voorstelling en ingezet als mogelijkheid om het publiek te beïnvloeden. Het
is wel de vraag of de familieportretten daarmee de dagelijkse werkelijkheid weergaven, waarin
de te spelen rol en de realiteit samenvielen voor de geportretteerden, of dat zij zich ervan bewust
waren dat zij een rol speelden (maar daar wellicht geen bewaar tegen hadden). Evenmin is
duidelijk, door gebrek aan bronnen, wie besliste over het afbeelden van de verschillende
elementen van de entourage en persoonlijke façade. Zij versterkten elkaar wel en zullen er zeker
voor hebben gezorgd dat het familieportret op de beschouwers de indruk maakte die de
geportretteerden voor ogen stond.
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5

Buitenplaatsen en heerlijkheden

In de periode 1580-1620 was er sprake van een enorme bevolkingsgroei in de steden van de
Republiek, die voornamelijk te danken was aan de toestroom van immigranten.183 Die groei was
het grootste in de provincie Holland en zette daar nog door tot ongeveer 1670. In dat jaar
woonde meer dan twee derde van alle inwoners van Holland in steden, maar ook in Utrecht en
Zeeland nam de stadsbevolking tot 1670 toe.184 In de oostelijke en noordelijke provincies
groeide alleen het inwoneraantal van Groningen.
Het werd daardoor vol in de steden: openbare gebouwen namen meer ruimte in, er
kwamen meer winkels, huizen en kantoren, de huizen van de welgestelden werden groter en de
bewoners ervan wilden grotere tuinen bij hun huizen.185 Alles werd volgebouwd. Buiten de
muren van bijvoorbeeld Amsterdam werden in het begin van de zeventiende eeuw nog diverse
tuinen en buitentjes aangelegd, maar ook die vielen ten prooi aan de diverse
stadsuitbreidingen.186 De Amsterdammers die naar buiten wilden (en dat was niet beperkt tot de
elite), moesten steeds grotere afstanden afleggen om bij hun tuinen, hofsteden of buitenplaatsen
te komen, waardoor de behoefte ontstond aan buitenplaatsen waar de hele familie en het
personeel ook de nacht konden doorbrengen.187 Johan Huizinga merkt op in zijn Nederland’s
beschaving in de zeventiende eeuw, een schets (1941) dat ‘Ganse streken des lands waren
bedekt met buitenhuizen, dicht bij de stad, waar men het beste jaargetij sleet, gevarieerd van het
kasteel en het grote landgoed der aanzienlijksten en rijksten, met hun heerlijkheden, titels en
wapenborden, tot de koepels aan de vaart van de voorspoedige neringdoende toe’ en inderdaad
heeft Nederland een groot aantal buitenplaatsen gekend.188 Die trend om buitenplaatsen aan de
te leggen vond zijn oorsprong in de Romeinse stadsvilla’s en kwam in de zeventiende eeuw ook
voor in andere West-Europese steden zoals Venetië, Londen, Parijs en in mindere mate
Antwerpen.189
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur,
de functie van de buitenplaats en de daaraan mogelijk verbonden ‘heerlijke rechten’ die voor
veel burgers aantrekkelijk moeten zijn geweest. Tot slot wordt de plaats van buitenplaatsen in
de kunst besproken.
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5.1 Ontwikkeling buitenplaatscultuur
Het gebruik dat (gegoede) stedelingen ’s zomers de beschikking hadden over een herenkamer
op de pachtboerderij die hoorde bij het land dat zij (buiten de stad) bezaten, dateert al uit de
zestiende eeuw.190 In de loop van de zeventiende eeuw voldeed die simpele
overnachtingsmogelijkheid voor velen blijkbaar niet meer en er werden nieuwe buitenplaatsen
met daarop een buitenhuis aangelegd, een ontwikkeling die tot in de negentiende eeuw is
doorgegaan. Daarnaast kochten gegoede burgers kastelen die zij als buitenverblijf gingen
gebruiken.191 Die waren vaak het bezit geweest van verarmde, lagere edelen die geen geld
hadden voor het verbouwen en renoveren van hun oude, bouwvallige kastelen en liever in hun
comfortabele stadshuizen verbleven; andere kastelen waren eigendom geweest van de hogere,
oude adel die katholiek gebleven was en nu in de Zuidelijke Nederlanden verbleef.192
De nieuw verworven buitenplaatsen verschilden wel in vorm en omvang. Zo werden er
rondom Leiden relatief weinig buitenplaatsen aangelegd, maar vooral ‘speeltuinen’ (ook wel
‘speculatie-thuintjes’ genoemd, omdat ze waren bedoeld als een speculatieve investering voor
welgestelde burgers): een gebied van paden en lanen waar men kon ontspannen en wandelen.193
In andere gebieden in Holland, Zeeland en Utrecht werden kastelen, kerkelijke bezit of
hofsteden verbouwd tot buitenplaats, maar er werden ook talloze nieuwe buitenplaatsen
aangelegd, zowel in ‘oude’ gebieden zoals als de duinen rondom Haarlem en Den Haag, langs
rivieren als de Vecht, de Angstel en de Amstel, als in de nieuw gecreëerde droogmakerijen ten
noorden van Amsterdam, maar ook op Walcheren.194
Het aanleggen van de buitenplaatsen bleek een lucratieve zaak te zijn. Soms werden er
verschillende buitenplaatsen aangekocht; zo werd Johan Huydecoper (koopman en
burgemeester van Amsterdam) een projectonwikkelaar avant-la-lettre.195 Toch werden de
Hollandse regenten geen echte grootgrondbezitters, het merendeel van de grond bleef in handen
van de adel.196
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Sommige buitenplaatsen werden vernoemd naar de eigenaar (Tulpenburgh), naar
topografische gegevens, zoals bijvoorbeeld een nabijgelegen plaats (Kasteel Heemstede en
Soestdijk), een rivier of ander water (Velserbeeck) of een windstreek (Westwijck ). Andere
namen drukten het verlangen naar rust uit zoals Sorghvliet en Hofwyck en allerlei combinaties
met ‘vrede’ (Vredenhof, Vredenoord, Vredenburg) of ‘rust’ (Rustenburg, Rustenhove, Zeerust,
Landrust, Rozenrust).

5.2 Heerlijke rechten
Soms waren aan het bezit van een landgoed (met daarop een buitenplaats) heerlijke rechten
verbonden en mocht de eigenaar van die heerlijkheid optreden als ambachtsheer. Oorspronkelijk
waren ambachtsheren de vertegenwoordigers van het gezag geweest op het platteland, maar in
de loop van de eeuwen traden zij meer en meer op als eigenaar van het ambacht.197 De heerlijke
rechten waren bijvoorbeeld het recht justitie uit te oefenen, het jacht- en visrecht, het recht om
zich Heer te noemen en soms ook het recht om een titel (Heer of Vrouwe) te voeren.
Tot ongeveer 1650 waren de meeste heerlijkheden in handen van de adel, maar met het
uitsterven van adellijke geslachten kwamen die en de daaraan verbonden rechten ook binnen het
bereik van de burgerlijke elite.198 Onderzoek naar het bezit van heerlijkheden in Holland heeft
uitgewezen dat daar vooral de regenten uit Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht de
heerlijkheden kochten en het aantal ‘gewone’ burgers (zoals kooplieden) dat erover beschikte
was verhoudingsgewijs gering.199 Hoewel ook de vermogende burgers in Den Haag
heerlijkheden kochten, woonde daar nog veel adel die zijn heerlijkheden behield.200
In 1620 beschikten slechts 45 regenten, hoge ambtenaren en hoge militairen in Holland
over een heerlijkheid, bijna een eeuw later was dat aantal meer dan verdubbeld.201 In Zeeland
deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor.202 Bij de onderzochte familieportretten is deze
ontwikkeling ook te zien: vóór 1650 is er slechts één schilderij waarop een Hollandse
geportretteerde is afgebeeld die beschikte over een heerlijkheid (als het tenminste inderdaad om
het gezin van Reinier Pauw gaat), namelijk het Portret van een familie van Cornelis Holsteyn.
Uit de periode vanaf 1650 zijn er twee portretten gevonden waarvan zeker is dat de
Hollandse geportretteerden over een heerlijkheid beschikten: het Portret van Gerard Pauw en
zijn gezin en het portret Cornelis de Graeff komt met zijn vrouw en zonen aan bij zijn buitenhuis
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Soestdijk. 203 Indien ook familieportretten uit andere provincies (Zeeland, Utrecht en Groningen)
worden meegerekend, evenals de portretten waarop jachtattributen of jachthonden voorkomen,
maar waarvan het niet duidelijk is of de geportretteerden inderdaad een heerlijkheid bezaten,
blijken er vóór 1650 twee portretten en na 1650 negen portretten te verwijzen naar het
mogelijke bezit van een heerlijkheid. Het jachtrecht zal voor veel regenten of gegoede burgers
blijkbaar net zo aantrekkelijk geweest zijn als de vooruitzicht zich Heer te mogen noemen,
gezien de jachthonden en jachtattributen waarmee zij zich lieten afbeelden.

5.3 Buitenplaatsen in de kunst
Tot het begin van de zeventiende eeuw werden families vooral afgebeeld met een neutrale
achtergrond of in een binnenruimte rondom een tafel.204 Een uitzondering daarop is het uit circa
1535 daterende (Zuid-Nederlandse) schilderij De familie Thiennes voor het slot te Rumbeke van
een anonieme kunstenaar waarop een familie is afgebeeld met een kasteel op de achtergrond.205
Door de manier van afbeelden: de familie op de voorgrond en op de achtergrond het kasteel,
omringd door een park en vijver die het grootste deel van het schilderij innemen, lijkt de familie
echter een bijrol te spelen.
Buitenplaatsen kregen in het begin van de zeventiende eeuw een grotere plaats in de
kunst, zowel in de literatuur als in de schilderkunst. In het uit 1613 daterende Den Binckhorst,
het oudste Nederlandstalige hofdicht, beschrijft Philibert van Borsselen het geluk en de rust van
het landleven op kasteel Binckhorst bij Den Haag.206 Later in de eeuw nemen Constantijn
Huygens en Jacob Cats hun buitenplaatsen als onderwerp in lange hofdichten, waarin niet alleen
het landleven geïdealiseerd wordt, maar ook topografische gegevens en uitgebreide
tuinbouwkundige adviezen en werkzaamheden worden gegeven.207
De afbeelding van de buitenplaatsen in de schilderkunst ligt in het verlengde van
toenemende belangstelling voor de natuur, die vanaf ongeveer 1620 ook zichtbaar is op
familieportretten.208 Opvallend is wel dat zelfs op de oudst bekende (Noord-Nederlandse)
familieportretten in de open lucht (1620-1625) kasteelachtige bouwwerken op de achtergrond te
zien zijn, zoals bij Portret van een echtpaar met vier kinderen in een boslandschap (circa 16201625) van een anonieme kunstenaar en Portret van een familie (1624) eveneens van een
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anonieme kunstenaar (gesigneerd M.d.W.).209 Door het ontbreken van verdere gegevens is het
niet duidelijk of deze kastelen het eigendom waren van de geportretteerde families: door de
torens maken ze een middeleeuwse indruk en ze zijn waarschijnlijk op voorstel van de schilder
afgebeeld als symbool voor het landleven.210
De buitenplaatsen op de familieportretten zijn niet altijd waarheidsgetrouw
weergegeven, want weinig tekenaars of schilders zullen de afgebeelde buitenplaatsen ooit
bezocht hebben.211 Ook waren er waarschijnlijk geen betrouwbare afbeeldingen van
beschikbaar. De tekeningen en gravures van Roelant Roghman en Daniel Stoopendaal, twee
kunstenaars van wie bekend is dat zij wel kastelen en buitenplaatsen hebben bezocht, kwamen
namelijk pas in het begin van de achttiende eeuw in de openbaarheid en kunnen dus niet als
voorbeeld voor de schilders in de Gouden Eeuw hebben gediend.212 Ook is bekend dat Jan
Verkolje in de zomer van 1678 de buitenplaats Pasgeld heeft bezocht, die te zien is op de
achtergrond van het Portret van de drie kinderen van Pieter Teding van Berkhout. 213
De afbeelding van de buitenplaats zal daarom vaak een mengeling van fantasie en
realiteit zijn geweest. Daarbij kwam het ook voor dat de opdrachtgever wel een buitenplaats
bezat, maar dat die toch niet herkenbaar op de achtergrond werd weergegeven.214 Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de pendanten Portret van Pieter Ranst Valckenier en Portret van Eva
Susanna Pellicorne, waar niet Gijnwens, de buitenplaats van Pieter Ranst Valckenier, is
afgebeeld, maar van een andere buitenplaats die in het bezit van familieleden was.
De Gouden-Eeuwer vond het overig niet vreemd dat er gemanipuleerd werd met het
weergeven van de werkelijkheid. Constantijn Huygens spreekt zich zelfs expliciet hierover uit
in zijn Hofwyck uit 1653, waarin hij waarschuwt dat men datgene wat geschilderd is (in dit
geval zijn buiten Hofwijck) niet moet zien als een (land)kaart.215 Hij vergelijkt dit met de
poëtische weergave van zijn buiten waar ook, deels om de kunst, niet de werkelijkheid wordt
weergegeven.216
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6

Algemene analyse onderzochte schilderijen

De afgebeelde buitenplaatsen op de familieportretten uit de Gouden Eeuw blijken erg
verschillend te zijn. Het is dan ook de vraag in hoeverre de rol die de geportretteerden speelden
samenhing met het uiterlijk van de buitenplaats en de manier waarop die werd afgebeeld: groot
in beeld of klein op de achtergrond, fantasie of werkelijkheid. Om dat te achterhalen worden in
dit hoofdstuk aan de hand van een aantal onderzochte werken de afgebeelde buitenplaatsen en
de weergave ervan op die kenmerken geanalyseerd, waarbij ook de ontwikkeling in de bouw (en
daarmee ook de weergave) aan de orde komt, evenals de onderdelen van de persoonlijke façade
en entourage die op de onderzochte schilderijen mede de indruk op de beschouwer bepaalden.

6.1 Relatie geportretteerden en afgebeelde buitenplaats
De rol(len) die de geportretteerden speelden hingen grotendeels samen met hun
maatschappelijke positie. Voor regenten was het belangrijk zich te presenteren als eerbaar,
trouw en toegewijd, maar ook welvarend en met een verfijnde smaak. Voor kooplieden zal
vooral het imago van betrouwbaarheid en kredietwaardigheid belangrijk zijn geweest.
Uit de onderzochte werken blijkt dat het in de eerste helft van de zeventiende eeuw
vooral kooplieden zijn die zich met een ‘degelijk’ landhuis op de achtergrond laten portretteren,
zoals bijvoorbeeld te zien is op het Portret van Jan van Hensbeeck, zijn vrouw en een kind, het
Portret van Daniel Hendrick Lestevenon, Anna Margaretha Venturin, hun kinderen en een min,
het Familieportret van Hendrick Jansz. Meebeeck Cruywagen, Barbara Jans Mastenbroek, hun
kinderen en de grootmoeder. Waarschijnlijk zijn ook op het Portret van een familie (van Dirck
Dircksz. Santvoort) en het Familieportret met een bokje voor een huis kooplieden met hun gezin
afgebeeld. De geportretteerden staan (of zitten) er wat stijfjes bij. Door zich te laten afbeelden
met hun (of een) buitenplaats op de achtergrond geven zij de indruk vermogend en dus
kredietwaardig te zijn. Zij laten zich ook zien als betrouwbaar, want de buitenplaatsen ogen
eenvoudig, staan langs een kanaal of weg en hebben geen luxe tuin (met uitzondering van het
portret van het gezin van Daniel Lestevenon waar een voorhof afgebeeld is). Ook Cornelis van
Wijckersloot (hoewel dit schilderij van latere datum is dan de voorgaande en een wat ‘lossere’
stijl heeft) presenteert zich op het Portret van de familie Van Wijckersloot (1650-1660) van een
navolger van Jan Baptist Weenix nog duidelijk als koopman en brouwer. Hier staat een degelijk
huisvader, voor zijn buitenhuis, die zich trots met de voor zijn beroep typerende vaten laat
afbeelden.
Voor koopman en brouwer Eeuwout Prins was het blijkbaar minder van belang zijn
kredietwaardigheid en betrouwbaarheid te laten zien. Op het Portret van Eeuwout Eeuwoutsz.
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Prins en zijn gezin uit 1634-1635 zijn zowel de ouders als de kinderen gekleed in kostbare
stoffen, maar het kasteel op de achtergrond is een fantasie-toevoeging: voor zover bekend heeft
Eeuwout Prins nooit een buitenplaats bezeten. De afgebeelde familie lijkt echter, ook met de
andere symbolen (verwijzingen naar de jacht), uit te stralen van adel te zijn.
Het kwam wel vaker voor dat de afgebeelde buitenplaats niet in het bezit van de familie
was. Dat kon verschillende redenen hebben. Het kon zijn dat de tuin en het bijbehorende huis
symbool stonden voor een minnetuin, zoals op het portret Familie van de schilder Michiel van
Musscher, waar de tuin en het huis op de achtergrond bedoeld zullen zijn als symbool voor het
gelukkige huwelijk van Michiel van Musscher en zijn eerste vrouw en voor de paradijselijke
toestand als zij na de dood weer verenigd zouden zijn. De tuin op het Dubbelportret van Jan
Cornelisz. Vijgeboom en zijn vrouw Anneken Joosten Boogaert in de tuin van een landhuis te
Dubbeldam kan ook bedoeld zijn als minnetuin, hoewel het huis op de achtergrond wel bestaan
heeft. Het is echter nooit in het bezit geweest van Jan Vijgeboom.
Soms zal de schilder voorgesteld hebben als onderdeel van de entourage een
buitenplaats af te beelden; dat is waarschijnlijk het geval bij de Familiegroep en bij het Portret
van de gebroeders Deutz, beide van Barend Graat. Door de manier waarop bij deze schilderijen
de geportretteerden zijn afgebeeld (rondom een tafel), had de voorstelling zich net zo goed in
een binnenruimte kunnen afspelen. Beide portico’s vertonen bovendien veel overeenkomsten.
Waarschijnlijk is de compositie en de achtergrond dan ook het idee van de schilder geweest, die
hier de functie van regisseur vervulde (hoewel de gebroeders Deutz wel diverse buitenplaatsen
bezaten; hun portret zou voorbeeld voor de Familiegroep geweest kunnen zijn).
Er blijken ook buitenplaatsen op de achtergrond afgebeeld te zijn, waarvan de naam wel
bekend is, maar die aan anderen dan de afgebeelde personen toebehoorden, zoals op Portret van
het gezin van François van den Brandelaer en mogelijk op de pendanten Portret van Pieter
Ranst Valckenier en Portret van Eva Susanna Pellicorne. Er kon niet met zekerheid achterhaald
worden wat daarvoor de reden is geweest.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw laten vooral de regenten hun rijkdom zien
en sommige kooplieden gaan het regenteske gedrag imiteren. Sommige regenten ontwikkelden
een voorkeur voor pendanten met op ieder schilderij een helft van de buitenplaats, zoals op het
Portret van Adriaan van Loon en het Portret van Cornelia Hunthum en op het Portret van
Pieter Ranst Valckenier en het Portret van Eva Susanna Pellicorne. Het lijkt erop dat ook hier
de schilder (alle vier portretten zijn geschilderd zijn door Michiel van Musscher) de rol van
regisseur heeft gehad, gezien de compositie en de manier waarop de buitenplaats is afgebeeld.
Op de pendanten is bovendien weinig plaats voor de entourage: de afbeelding van de
geportretteerden neemt een groot deel van het oppervlak in beslag en de buitenplaats vult een
groot deel van de achtergrond. Blijkbaar was de entourage hier minder belangrijk.
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Voor kooplieden lijkt het vanaf ongeveer 1650 minder belangrijk zich als
kredietwaardig en betrouwbaar te laten afbeelden; zij presenteren zich nu (ook) als
kapitaalkrachtige burgers die er een luxe levensstijl op na houden, zoals te zien is op het Portret
van de gebroeders Deutz en op het Groepsportret van ruiters, onder wie Joan Ortt, Abraham
Ortt, Anna Pergens en Johan Ortt. De vader van de gebroeders Ortt was handelaar geweest,
maar zijn zoon was in staat een adellijke levensstijl te imiteren, compleet met een kasteel.
Ook Bartholomeus van der Helst zal zich als regisseur hebben opgesteld. Op de vier
door hem geschilderde portretten, het Portret van Jochem van Aras en Elisabeth Claes Loenen
met hun dochter Maria van Aras, de pendanten Portret van een man, waarschijnlijk Hendrick
Zegersz. van der Kamp en Portret van een vrouw, waarschijnlijk Hester du Pire (beide 1655) en
het Dubbelportret van Jan Jacobsz. Hinlopen en Lucia Wijbrants, is de buitenplaats namelijk zó
klein afgebeeld dat die alleen op basis nadere (topografische) gegevens te herkennen is. Hoewel
er redenen geweest kunnen zijn om de buitenplaats zo klein af te beelden (die staan bij de
afzonderlijke portretten in het Overzicht vermeld), lijkt het er ook op dat dit het idee van de
schilder is geweest: het ging blijkbaar meer om de geportretteerden dan om de buitenplaats.
Dit in tegenstelling tot beide familieportretten uit Walcheren, Munnikenhof te
Grijpskerke (1659) en Hof Lammerenburg (1662-1663). Daar neemt de buitenplaats het grootste
deel van het oppervlak in beslag en lijken de vrij klein afgebeelde familieleden deel uit te
maken van de entourage. Voor beide opdrachtgevers was blijkbaar de afbeelding van de
buitenplaats belangrijker dan de presentatie van de familie. Toch wilden ook zij hun status tonen
aan de beschouwer; daarvoor dienden details uit de entourage: de wapens, de koetsen, de
ommuring, de gracht, de jachtattributen et cetera. Ze laten zien dat Frederik van Roubergen
blijkbaar graag de rol van adellijke buitenplaatseigenaar speelde en dat Cornelis Lampsins zijn
(echte) adellijke status aan de beschouwers wilde tonen.
Op veel andere portretten is de buitenplaats duidelijk zichtbaar en herkenbaar op de
achtergrond, zoals op het Groepsportret van Jeremias van Collen, zijn vrouw Susanna van
Uffelen en hun twaalf kinderen; op de achtergrond Huis Velserbeek (1655-1657),
toegeschreven aan Pieter van Anraed en op het Portret van een familie voor een buitenplaats
(1665) van Barend Graat, waarvan weliswaar zowel de geportretteerden als de afgebeelde
buitenplaats onbekend zijn. Desondanks doet het gebouw op dit portret wel realistisch aan:
vergelijkbare (en wel geïdentificeerde) buitenplaatsen zijn afgebeeld op de achtergrond van de
pendanten Portret van Adriaan van Loon en Portret van Cornelia Hunthum en op het Portret
van Dirck (Diederick) Tulp.
Het belangrijkste blijkt toch wel de familie te zijn die de voorstelling speelt: die wordt
op veel portretten prominent op de voorgrond afgebeeld. Dat is bijvoorbeeld het geval op het
Portret van Gerard Pauw en zijn gezin waar de afbeelding van de geportretteerden bijna de helft
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van het oppervlak beslaat, evenals bij de Familiegroep van Barend Graat en bij het portret
Familie van de schilder Michiel van Musscher. Op het Portret van een familie, toegeschreven
aan Dirck Dircksz. Santvoort, op het Portret van het gezin van François van den Brandelaer en
op het Portret van een onbekende familie (1672) van Abraham van den Tempel vullen de
geportretteerden zelfs nagenoeg het hele schilderij. Hoewel de buitenplaats bij al deze portetten
weliswaar niet altijd groot, maar wel als een herkenbaar gebouw is afgebeeld, gaat het vooral
om de welvarende familie die haar succes laat zien aan de beschouwer.
Een duidelijk voorbeeld van de relatie tussen de geportretteerden en de afgebeelde
buitenplaats, die past in de theorie van Goffman, is te vinden op het Dubbelportret van
Magdalena Poulle en Pieter Poulle (1683) van David van der Plas. Daar vullen de
geportretteerden het grootste deel van het oppervlak. Magdalena Poulle laat er op deze manier
geen twijfel over bestaan dat hier de stammoeder van het geslacht Poulle zit met haar neef
Pieter, die het verleden (zijn Romeinse kostuum) en de toekomst (hij is de stamhouder)
symboliseert. Dat is ook zichtbaar in de manier waarop het huis is weergegeven: in de steigers
(het verleden), de plattegrond van Gunterstein (het heden) en de toekomst (de afbeelding op de
zuil van twee mannen die het huis bewonderen). Dat Magdalena Poulle samen met Pieter een
eigen werkelijkheid creëerde, is wel duidelijk: het huis was pas drie jaar in haar bezit en er had
voordien nog niemand van de familie gewoond.

6.2 Entourage en persoonlijke façade op de onderzochte portretten
Vrijwel alle portretten tonen facetten van de persoonlijke façaden en de entourage. Op bijna
80% van de onderzochte portretten (34 van de 43) zijn een of meer mannen en/of jongens
afgebeeld. Op ruim de helft daarvan (18) houden die de mannen of jongens hun arm in de pose
van de renaissance-elleboog, waardoor zij op de beschouwer krachtiger overkomen. Niet alleen
die houding, maar ook de andere elementen uit de entourage, de bokjes, fonteinen, jachthonden
(en –attributen), schalen met fruit, paarden, rijtuigen, muziekinstrumenten et cetera bepalen
samen met de buitenplaats de indruk die op de beschouwer gemaakt moet worden. Soms laten
die iets zien van het maatschappelijk succes dat overgebracht moest worden (zoals bij de
jachthonden en -attributen, paarden en rijtuigen) of juist meer de morele opvattingen van de
geportretteerden (de bokjes, schalen met fruit, fonteinen en muziekinstrumenten). Slechts in een
enkel geval worden beide aspecten op één portret gecombineerd en dan is ook niet duidelijk
welke functie de entourage had (het is bijvoorbeeld niet altijd zeker of het om jachthonden of
gezelschapshonden gaat).
In de manier van afbeelden van zowel de buitenplaatsen als van de personen is wel een
ontwikkeling zichtbaar. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw wordt ook de stijl
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zwieriger: de kleding wordt kleuriger, de gebaren worden losser en de afbeelding van de
buitenverblijven wordt overdadiger, zoals op Groepsportret van Jeremias van Collen, zijn
vrouw Susanna van Uffelen en hun twaalf kinderen; op de achtergrond Huis Velserbeek , waar
de familie van de koopman Jeremias van Collen niet met een simpel buitenhuis op de
achtergrond is afgebeeld, maar op een royaal terras met een collonade aan de rechter kant. Ook
komt er meer interactie tussen de geportretteerde personen, zoals op het Portret van Jacobus
Scheltus, Maria van Steenhuysen en hun kinderen, waar een dochter haar hand op de schouder
van haar moeder heeft gelegd en op het Portret van Louis Trip van Warffumborg, zijn vrouw
Christina Trip en hun kinderen in een landschap met op de achtergrond slot Warffumborg, waar
de moeder haar arm om haar dochtertje heeft geslagen. De huizen worden vaker in een tuin of
parkachtige omgeving weergegeven bijvoorbeeld op het portret Agnes Block, Sybrand de Flines
en twee kinderen op de buitenplaats Vijverhof, het Portret van Johannes van de Rijp met Judith
ten Cate en hun kinderen en het Portret van David de Neufville en zijn familie. De elementen
waarmee het team de eerste helft van de eeuw het publiek probeerde te beïnvloeden, zoals
discipline, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid, werden aangevuld met of vervangen door
onder andere welvarendheid, harmonie en verfijning.
Of men nu wel of niet een buitenplaats bezat, het afbeelden ervan was blijkbaar toch een
statusverhogend element, wat blijkt uit het Portret van de familie Jacott-Hoppesack, waar een
familie in een binnenruimte is afgebeeld en waar via een deuropening op de achtergrond een
buitenplaats zichtbaar is. Het is niet bekend dat Jacott een buitenplaats bezat; hij speelde hier
blijkbaar de rol van een vermogend burger in het bezit van een buitenplaats. Dit ondersteunt de
conclusie van Laarmann dat de afbeelding van een buitenplaats (realiteit of fictie) op de
achtergrond blijkbaar de representatieve waarde van een familieportret kon verhogen.217 In
combinatie met andere elementen uit de entourage en persoonlijke façade kon die mede uiting
geven aan de zelfrepresentatie van de afgebeelde burgers.

217

Laarmann, Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 115.
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Conclusie

De vraag die centraal staat in deze scriptie is in hoeverre de afbeelding van een buitenplaats op
de achtergrond van familieportret van de gegoede burgerij in de Gouden Eeuw in de Republiek
fungeerde als uiting van zelfrepresentatie. De gegevens die bijdragen aan het antwoord op deze
vraag zijn in de afgelopen hoofdstukken uitgewerkt.
Het blijkt dat zelfrepresentatie voor deze burgers belangrijk is geweest. Dit kwam door
het systeem van patronage, waardoor men voor functies, maar ook voor zakelijke activiteiten
vaak afhankelijk was van anderen. Het was dan ook noodzakelijk de familie zo goed mogelijk te
presenteren om voor bepaalde functies en opdrachten in aanmerking te komen. Daarvoor was
het niet alleen belangrijk welvarend te zijn (vooral voor de regenten), wat op de
familieportretten kon worden uitgedrukt door het bezit van een buitenplaats, maar ook te laten
zien dat de familie betrouwbaar, trouw en eerzaam was en (dat werd vooral later in de eeuw
zichtbaar) een harmonieus team vormde met een verfijnde smaak. Of de familie dat werkelijk
allemaal was, is de vraag, maar die voorstelling werd in ieder geval wel gegeven op de
familieportretten. Het publiek, en dan vooral de (mede-)regenten en andere invloedrijke burgers,
speelde het spel mee, sterker nog: zij imiteerden soms de voorstelling en lieten soortgelijke
portretten maken (zoals de Zeeuwse portretten en de pendanten van Michiel van Musscher).
Daarbij zal de schilder in veel gevallen de rol van regisseur op zich hebben genomen:
hij zal hebben voorgesteld bepaalde onderdelen van de entourage toe te voegen (zoals de
portico’s op de portretten van Barend Graat) of te verkleinen (zoals bij de buitenplaatsen op de
schilderijen van Bartholomeus van der Helst) om zo de gewenste voorstelling te verkrijgen en
het gewenste effect bij het publiek.
De buitenplaatsen op de onderzochte schilderijen zijn op verschillende manieren
weergegeven: het kon gaan om een bestaande buitenplaats (zoals Huis Velserbeeck op het
familieportret van Jeremias van Collen), of om fantasie (zoals op het familieportret van het
gezin van Michiel van Musscher) en de geportetteerden konden nadrukkelijk op de voorgrond
afgebeeld zijn (zoals op de pendanten en op het familieportret van Eeuwout Prins) of juist als
onderdeel van de entourage (zoals op de Zeeuwse portretten). Soms was alleen al de afbeelding
van een tuin genoeg om de suggestie van een buitenplaats te wekken (zoals op het portet van de
kinderen Teding van Berkhout en de familieportretten van Agnes Block en David de Neufville).
Het is dan ook niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de probleemstelling,
daarvoor verschillen de portretten en de manier waarop de buitenplaats is weergegeven te veel.
Wel is gebleken dat (zeker op de portretten waarvan de afgebeelde personen bekend zijn) dat de
buitenplaats, in samenhang met de andere onderdelen van de entourage, gebruikt kon worden
om de manier waarop het publiek naar de voorstelling keek, kon beïnvloeden. Het bezit van een
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buitenplaats lijkt zelfs zó aantrekkelijk te zijn geweest dat die in een enkel geval op de
achtergrond werd afgebeeld op een portret dat gesitueerd is in een binnenruimte (zoals op het
portret van de familie Jacott-Hoppesack). Een buitenplaats op de achtergrond vertelde immers
meer over de familie dan een willekeurig bospad: in veel gevallen werd er een familie afgebeeld
die zich niet alleen een buitenverblijf kon veroorloven, maar die het in ook maatschappelijk
opzicht ‘gemaakt’ had, of die er hoogstaande morele opvattingen op nahield.
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Samenvatting
Voor de masterscriptie over Buitenplaatsen op burgerlijke familieportretten uit de Gouden Eeuw
als uiting van zelfrepresentatie met als titel ‘De sleutel van mijn hert is die van desen thuyn’ zijn
43 burgerlijk familieportretten (inclusief elf pendanten) met op de achtergrond een buitenplaats
onderzocht. De probleemstelling die de basis vormde voor dit onderzoek was In hoeverre
fungeerde de afbeelding van een buitenplaats op de achtergrond van een familieportret van de
gegoede burgerij in de Gouden Eeuw in de Republiek als uiting van zelfrepresentatie?
De werken zijn geselecteerd op grond van het feit of de geportretteerden en/of de
afgebeelde buitenplaats geïdentificeerd konden worden. Daarvoor kwamen 38 werken in
aanmerking. Om sommige argumenten kracht bij te zetten, zijn vijf werken toegevoegd waarvan
noch de geportretteerden, noch de buitenplaats bekend zijn. Bij de analyse van de afzonderlijke
schilderijen is ondermeer aandacht besteed aan de manier waarop de buitenplaatsen en de
geportretteerden zijn afgebeeld, evenals aan hun maatschappelijke positie.
De theorie van Erving Goffman over de wijze waarop mensen hun identiteit vormgeven
in het sociale verkeer vormde de theoretische onderbouwing. Voor aanvullende informatie over
de onderzochte werken is gebruik gemaakt van de database van het RKD - Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis (RKD), monografieën, tentoonstellingscatalogi et cetera.
Er bleek geen eenduidig antwoord mogelijk op de probleemstelling. De functie van de
buitenplaats op de burgerlijke familieportretten bij de zelfrepresentatie lijkt veeleer samen te
hangen met andere onderdelen van de entourage en persoonlijke façade van de geportretteerden,
waarbij voor de buitenplaats wel de hoofdrol is weggelegd.
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Bijlage
Overzicht geportretteerden naar locatie buitenplaats en woonplaats

Portret
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 a-b
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25 a-b
26
27
28 a-b
29
30
31a-b
32
33
34 ab-c
35
36
37

Locatie buitenplaats

Woonplaats geportretteerden

Onbekend
Onbekend
Purmer
Weespervaart, tussen Diemen en
Muiden
Buiten de Haarlemmerdijk
Buiten de Haarlemmerpoort te
Amsterdam
Onbekend, waarschijnlijk
Zaanstreek
Dubbeldam
Onbekend
Overveen
Heemstede
Heemstede
Velsen
Baarn/Soest

Amsterdam (?)
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam

Grijpskerke
Soestdijk
Koudekerke
Onbekend
Soest
Onbekend
Onbekend, wellicht een
fantasieweergave van Goudesteyn
in Maarssen
Breda
Onbekend
Duivendrecht
Buiten Delft
Bloemendaal
Hillegom
Breukelen
Waarschijnlijk Voorburg
Baambrugge / Loenersloot
Warffum
Breukelen
Velsen

Middelburg
Amsterdam
Vlissingen
Onbekend
Amsterdam
Onbekend
Amsterdam (?)

Loenen aan de Vecht
Onbekend
Heemstede

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Onbekend
Dordrecht
Utrecht
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Dordrecht
Amsterdam (?)
Amsterdam
Delft
Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Groningen
Amsterdam
Amsterdam
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