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Hoe de zichtbaere Natuer zich bepaelt vertoont.

Maer op dat wy niet de vergeefs aen Sertorius paerdenstaert, als gezeyt is, trekken, zoo

moeten wy dit ons overal tegenwoordige meesterwerk de natuer ontleden, en zullen by

trappen gaende, zonder ons veel aen de redenkavelige regels te binden, alleen de

byzonderheden onderscheydelijck verhandelen. In deze naspeuring van de natuer, hebben wy

alleen haer zichtbaer deel aen te merken, want alles wat’er in de natuer zichtbaer is, moet de

Schilder- en Teykenkonst ten onderwerp verstrekken.

Zoo komen ons dan strax de gedaenstens der dingen, met haer verwen in ‘t oog, waer van

wy de eerste zullen noemen vormen, of gestalten, of met ons gewoon konstwoorden, de

Teykeninge. Van de verwe zullen wy in Terpsichore onder ons konstwoort koloreeren

spreken, in Melpomene van licht en schaduwe, en in Calliope van de houdinge: doch zoo,

dewijl de eene niet van d’andere afgescheyden kan worden, en de vorm, zonder verwe niet te

zien is, noch geen verwe zonder vorm in de natuer zich openbaert, dat deze samen een zelve

zaek begrijpen, daer van wy de byzondere eygenschappen onderzoeken, om die door de

Schilderkonst te leeren nabootsen.

De byzondere eygenschappen aller dingen vertoonen zich dan eerst aen ons in haer

vormen en gedaentens: niet zoo alsze van de natuerkundigen beschreven worden, maer zoo

alsze alleen, gelijk de schael om het ey, de uitwendige gestaltens bepalen, en de lichamen,

die zy begrijpen, als door een buytenste, van andere dingen afscheyden: gelijk als de wijn, in

een flesse besloten, de gedaentens des bokaels aenneemt, zoo wort de vorm van de flesse het

voorwerp van ‘t geene een Schilder bespiegelt, en zoodanich begrijpt hy alle natuerlijke

dingen, en yder in ‘t byzonder. De bepalingen der dingen bestaen in lengte, en breete,

hoochte en diepte, holte en bult, recht en kromte, schuinte en scheefte, en op zoo veelerley

manieren, als uit linien en punten kunnen getrokken worden; en eenigerhande vorm

uitmaken. Door linien dan moetmen de natuerlijke dingen leeren op ‘t papier brengen, zoo

alsze ons toeschijnen. Hier komt nu de Zichtkunst in haer kracht: want het ooge en bevat de

dingen niet geheel noch teffens, maer alleen die zijden, die t’onswaert gekeert zijn, en zich

eyndigen in bepalingen van omtrekken, gemaeckt door de zichteynden van de straelen, die uit

ons’ oogen afgaen.

Samuel van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst: Anders

de Zichtbaere Werelt, Rotterdam 1678, Boek I, hoofdstuk 7, pp. 33-34.
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4.1. Introductie. De ordening van het platte vlak

Op het moment dat de schilder Pieter de Hooch in Amsterdam zijn laatste
genreschilderingen voltooit, publiceert de schilder Samuel van Hoogstraten in
Rotterdam zijn Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst (bp.4.1). Op het
eerste gezicht hebben beiden behalve hun interesse in de schilderkunst en aandacht
voor het perspectief maar weinig met elkaar gemeen.1 De Hooch schildert voor de
kost en Van Hoogstraten schrijft in het spoor van Italiaanse kunsttheoretici als Leon
Battista Alberti (Della Pittura 1435) en Giorgio Vasari (Le vite, 1550) een
academisch geschrift over de regels van het schilderen dat hij opdraagt aan een ieder
die de vrije kunst (ars liberalis) van het schilderen wil leren beoefenen.2 De Hooch
praktiseert een bij uitstek Hollands genre door burgerlijke interieurscènes te
schilderen. Van Hoogstraten daarentegen verdedigt het academisch belang van het
tekenen en het naakt, hij wijst op de zusterschap van poëtica en schilderkunst en hij
onderstreept het nut van een zinnebeeldige uitleg als lering en vermaak. De
uitbeelding van een klassieke historie beschouwt hij als het hoogst gewaardeerd
genre.3 Het grootste deel van zijn eigen schilderkunstig oeuvre bestaat uit
mythologische en bijbelse geschiedenissen, trompe l’oeils met classicistische
architectuur en uiteenlopende soorten portretten.4 Van Hoogstraten werkt dan ook, zo
betoogde Brusati onlangs, een groot deel van zijn leven aan zijn zelfrepresentatie als
schilder en theoreticus. Europese hoven behoren (naast de hoogste Dordtse kringen)
tot zijn belangrijkste opdrachtgevers.5 Het contrast met Pieter de Hooch, die werkt
voor de burgers van Delft en Amsterdam, voor hen triviale binnenhuistaferelen
schildert en tenslotte berooid en krankzinnig in het dolhuis sterft, kon welhaast niet
groter zijn.6 Hoewel Pieter de Hooch (Rotterdam 1629 – Amsterdam 1684) en Samuel
van Hoogstraten (Dordrecht 1627- Dordrecht 1678) elkaar in tijd en plaats zeer nabij
zijn, passeren zij als representanten van twee contrasterende tradities elkaar rakelings.

De kunsthistorische aanname is dan ook dat er in de Hollandse zeventiende-
eeuwse schilderkunst grosso modo twee verschillende tradities naast elkaar bestaan.
Enerzijds de navolgers van de Italiaanse kunsttheorie met in haar kielzog de
idealistische historieschilderkunst die in Italië met Michelangelo (1475-1564) zijn
ultieme hoogtepunt bereikte. Anderzijds de Hollandse schilderspraktijk die zonder
noemenswaardige theorievorming een enorm corpus aan veelsoortige visuele genres
voortbracht. Veel hedendaagse studies naar de schilderkunst van de Gouden eeuw
berusten derhalve op de vraag hoe men de betrekkingen tussen deze twee moet
opvatten. En daarmee samenhangend, de vraag hoe men de uitzonderlijk gevarieerde
verzameling ‘realistische’ Hollandse schilderijen moet waarderen.
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Ondanks deze incompatibiliteit zijn er drie argumenten om het werk van De Hooch en
van Van Hoogstraten in dit hoofdstuk met elkaar te confronteren. Ten eerste lijkt het
lezen van contemporaine geschriften over de kunst van het schilderen niet langer
taboe.7 Om inzicht te krijgen in de specificiteit van het zeventiende-eeuwse
beeldmateriaal kan men de in Holland geproduceerde en vertaalde geschriften over de
kunst van het schilderen nauwkeurig lezen. Vergeleken met de vele Italiaanse
geschriften is de Hollandse productie aan kunsttheoretische teksten in deze periode
weliswaar schaars maar de verhandelingen leveren voldoende stof op over de wijze
waarop men in deze periode over de geschilderde voorstelling in het algemeen
nadenkt.8 Het bestuderen van dergelijke geschriften – van de vragen die ze stellen, de
onderwerpen die ze behandelen, de termen waarin ze spreken over het beeld en de
aanschouwing of de problemen die ze opwerpen – kan een nieuw licht werpen op de
schilderijen uit de vroegmoderne periode, ook de zogenaamde genrestukken zoals van
Pieter de Hooch. Met enige nadruk zij opgemerkt dat ik de relaties tussen de
uitspraken van Van Hoogstraten en het visueel werk van De Hooch niet opvat in
termen van een bewust, causaal en eenduidig verband, noch in termen van een
vertaling van ‘theorie’ (de woorden van de theoreticus) in ‘praktijk’ (de
penseelstreken van de schilder) waarover men heden ten dage in het kunsthistorisch
onderzoek tobt.9 De verbindingen tussen beide werken – tussen teksten en beelden –
beschouw ik als contextueel, dynamisch en veelvoudig van aard. De verhouding
tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’ in de vroegmoderne periode zal bovendien, zoals ook
bleek bij Stevin en Cats, van een andere orde zijn. ‘Hoogstratens traktaat biedt
natuurlijk niet’, zo schreef Kees Vollemans onlangs in een ander verband, ‘de theorie
bij het schilderij, zo werkt het in de theorie en de schilderkunst niet, maar er zijn
punten van convergentie.’10

De tweede reden is dat de kunsthistorische scheidslijnen tussen beider
voorstellingen minder vastliggen dan doorgaans wordt gesuggereerd. Zo schildert
Pieter de Hooch in zijn jonge jaren een enkel historieschilderij en maakt Van
Hoogstraten niet alleen een reeks gewone interieurtaferelen-met-moeder-en-kind,
maar ook perspectiefkasten in de vorm van denkbeeldige binnenhuizen (bp.4.2.1-2,
bp.4.32.2, bp.4.47.2-3).11 Bovendien is er meer algemeen in de vroegmoderne
Europese schilderkunst sprake van een gedeeld picturaal streven naar het nabootsen
van de natuur, dit in navolging van de antieken. Vanaf Giotto en het begin van de
‘herontdekking van de antieken’ laat zich in de Renaissance een streven naar
‘naturalisme’ aanwijzen. Tegelijk richten de Vlaamse primitieven zich op de
‘verovering van de zichtbare wereld’, terwijl de zeventiende-eeuwse schilderkunst
steevast getypeerd wordt als ‘realistisch’. In de kunstgeschiedenis worden beide
gelijkgestemde strevingen, afgezien van een enkel voorbeeld van concreet
aantoonbare beïnvloeding over en weer, rigoureus uit elkaar gehaald.12 Door de
opsplitsing in een reeks afgebakende chronologische stijlen (als ‘laat-gotiek’,
‘maniërisme’, ‘barok’ en ‘classicisme’), is een comparatieve benadering
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ervan uitgesloten. Het is in de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd lange tijd
ondenkbaar geweest (behalve in retorische zin) de vraag te stellen wat het Italiaanse
naturalisme (14de-15de eeuw), de Vlaamse natuurgetrouwheid (15de-16de eeuw) en
het Hollandse realisme (17de eeuw) met elkaar te maken hebben. Zo schreef
bijvoorbeeld Janson aan het begin van de zestiger jaren: ‘Om boven het realisme van
de gotische schilderkunst uit verder door te dringen, was een tweede revolutie nodig,
die tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar in Florence en in de Nederlanden
inzette. We moeten dus over twee gebeurtenissen spreken, die weliswaar een
gemeenschappelijk doel nastreefden – de verovering der zichtbare wereld – maar die
in nagenoeg alle andere opzichten van elkaar verschilden. De revolutie in Florence, en
in het zuiden in het algemeen, was systematischer en op den duur ook
veelomvattender, want behalve de schilderkunst werden ook de architectuur en de
beeldhouwkunst erin betrokken. Men noemde de omwenteling daar de vroege
renaissance. Deze naam wordt op de nieuwe stijl van het noorden niet algemeen
toegepast. Er bestaat eigenlijk geen passende naam voor deze revolutie in het
noorden, omdat de kunsthistorici het over de omvang en betekenis van deze beweging
in verband met de Renaissance nog niet eens zijn. De gebruikelijke aanduiding “late
Gotiek”, die wij uit een oogpunt van doelmatigheid gebruiken, zetten we tussen
aanhalingstekens omdat de juistheid ervan op zijn minst twijfelachtig is. Toch is de
naam niet geheel onjuist, want hij duidt erop dat de grondleggers van de nieuwe
richting, in tegenstelling tot hun Italiaanse tijdgenoten, de internationale stijl niet
afwezen, maar integendeel van deze stijl uitgingen. Daardoor was de breuk met het
verleden in het noorden minder scherp dan in het zuiden.’13

Een comparatief onderzoek was zodoende lang overbodig omdat men aannam dat
er een fundamenteel verschil zou bestaan tussen theoretici en practici (bp.4.3.1-6).
Reminiscenties van deze houding vindt men nog terug in het meest recente
kunsthistorisch handboek van Honour en Fleming (1999): ‘The Florentines were
working out theories and systematic rules for the representation of three-dimensional
space’ en ‘Flemish artists were not of a theorizing turn of mind’.14 In dit vierde
hoofdstuk wil ik niettemin de vraag hernemen, zij het door haar te herformuleren.
Daarbij zal ik de schilderijen niet benaderen als exponenten van de bestaande
stijlgeschiedenis (die immers zelf het resultaat is van een kunsthistorische
interpretatie). Evenmin zal ik genoegen nemen met de gebruikelijke maar te
eenvoudige tegenstelling tussen theorie (kunsttheoretisch geschrift) en praktijk
(schilderij). In plaats daarvan wil ik vertrekken vanuit de vraag hoe het vroegmoderne
kennissysteem in zake het schilderen is opgebouwd en welke plaats daarbinnen wordt
toegekend aan ‘woord’ en ‘beeld’, alsmede ook aan de schrijvende en de schilderende
hand.

Over het derde, meer methodologische argument, wil ik kort zijn. In de twee
hoofdstukken over Stevin en Cats is gebleken dat een opnieuw doordenken van het
hoogstaande klassieke erfgoed niet in strijd behoeft te zijn met het observeren,
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beschrijven en verbeelden van triviale, materiële en dagelijkse zaken. Integendeel,
zowel het architectonisch denken dat Stevin verwoordt, als de kunst van het welleven
waar Cats voor pleit, zijn op allerlei niveaus en vaak tot in de nietige details
doordrenkt van en gebouwd op klassieke inzichten. Als zoveelste bewerking van dat
gemêleerde antieke corpus zijn hun conceptuele systemen de grondstof van de
Hollandse cultuur zoals deze vanaf het eind van de zestiende eeuw begint uit te
kristalliseren. Tegen deze achtergrond is het gerechtvaardigd de vraag te stellen of de
Hollandse kunst van het schilderen zich eveneens in deze zin laat herzien. Reeds het
bovenstaande fragment uit Van Hoogstratens Inleyding demonstreert de relevantie
van een dergelijke poging. In zijn werk brengt hij namelijk de twee lijnen samen die
binnen het huidige kunsthistorische paradigma als contradictoir worden beschouwd.
Deze onverenigbaarheid verklaart waarom het kunsthistorisch onderzoek van de
laatste dertig jaar verschillende wegen ingeslagen is. Een dergelijke tekstanalyse van
het ‘kunsttheoretisch’ werk van Van Hoogstraten zal dan ook een vraagteken plaatsen
bij de premissen van het huidige kunsthistorisch onderzoek naar de vroegmoderne
schilderkunst.15

Doel van de Inleyding is, zo schrijft Van Hoogstraten, om de leerlingen bij de hand te
nemen en stap voor stap te onderwijzen in de onderdelen van de kunst van het
schilderen.16 Daarmee zet hij zijn eerste ‘kunsttheoretische’ lijn uit. Hij deelt daartoe
zijn werk in negen hoofdstukken in, waarbij elk hoofdstuk door één van de negen
muzen wordt geleid. Net als Jacob Cats denkt hij in de humanistische traditie en
herneemt hij het klassieke erfgoed. Ook het aan het begin aangehaalde fragment bevat
duidelijke aanwijzingen dat Van Hoogstraten (met name via het werk van Van
Mander en Junius) uit geschriften uit de oudheid put.17 Om de verschillende aspecten
van het schilderen te structureren voert hij hier drie godinnen op. Hij introduceert
Terpsichore (de muze van dans en lichte poëzie) als meesteres van Boek VI over
kleuren en hun samenschikking. Melpomene (de zanggodin die de tragedie
representeert) wordt als meesteres van Boek VII over de aanschouwelijkheid van al
het zichtbare door licht en schaduw opgevoerd. En Calliope (die de wetenschappen, in
het bijzonder de filosofie en de retorica vertegenwoordigt) treedt op als leidster van
Boek VIII, waarin de bemeestering van de delen van het schilderen bijeenkomen.18

Verder treffen we talloze referenties naar klassieke schrijvers aan. Van Plinius en
Plutarchus, Seneca en Cato, Ovidius en Virgilius haalt van Hoogstraten memorabele
uitspraken aan. Figuren uit de Griekse mythologie als Diana, Ariadne, Agamemnon,
Jupiter en Minerva, noemt hij als onderwerp van schilderij of beeldhouwwerk.19 Hij
verwijst naar Griekse schilders als Apelles, Phidias, Agatharchus, Zeuxis en
Parrhasios.20 Maar even veelvuldig zijn de verwijzingen naar Italiaanse schilders als
Michelangelo, Rafael, Mantegna, Tintoretto, Correggio, Veronese en Da Vinci.
Evenals andere auteurs uit zijn tijd acht hij Hollandse schilders vergelijkbaar met
kunstenaars uit de antieke en renaissancetijd (‘dien grooten Raphel in ‘t
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zeeschilderen!’ voegt Van Hoogstraten bijvoorbeeld Porcellis toe).21

De genres die Van Hoogstraten noemt zijn zeer divers. Naast de zeeschilder
Porcellis roemt hij Rembrandt en Rubens, de historieschilder Lastman, maar ook Van
Goyen (landschappen), Knibbergen (vergezichten), Van Mieris (‘genre’), Flinck
(historie- en portretschilder), Dou (fijnschilder) en de ‘caravaggisten’ Honthorst en
Van Baburen.22 Van Hoogstratens motief om zich in de regel niet uit te laten over
schilderende tijdgenoten is het vermijden van onderlinge jaloezie.23 Voor eerder in de
Nederlanden werkzame schilders verwijst hij naar Carel Van Mander’s Schilder-

Boeck.24 Het werk van Italiaanse schilders behandelt hij evenmin uitvoerig, omdat ze
in Italiaanse geschriften voldoende zijn beschreven.25 Kortom, Van Hoogstraten
plaatst zijn Hollandse lessen over de kunst van het schilderen binnen een brede
horizon die niet alleen de vroegmoderne kunst van de Nederlanden en Italië omvat
maar ook wortels in de Romeinse en Griekse oudheid heeft.

De tweede ‘kunsthistorische’ lijn in het werk van Van Hoogstraten wijst een
geheel andere richting uit. Hij hecht namelijk groot belang aan het observeren van de
Natuur. Als taak van de schilderkunst noemt hij in het hierboven aangehaalde citaat
onder meer: het naspeuren en ontleden van de Natuur, van de vormen waarin deze
zich aan het oog openbaart, het leren nabootsen van wat er te zien is en de dingen
zoals ze ons toeschijnen op papier brengen. Van Hoogstratens voorbeeld van het ei
maakt duidelijk waar het bemeesteren van de natuur toe dient. Het gaat in de kunst
van het schilderen niet zozeer om de natuurfilosofische kennis van de substantie van
het ei, maar om kennis van de vormen: in dit geval de schaal die het ei omvat. De
vorm (de gedaante, de uitwendige gestalte, de tekening, het buitenste van dingen en
lichamen) is tenslotte het enige dat het ei tot iets zichtbaars maakt. De vorm is het
eigenlijke voorwerp waarover de schilder zijn gedachten laat gaan. De schilder ziet
niet de wijn, maar hij aanschouwt en overweegt de gedaante van de fles of de bokaal
waarin de wijn besloten is.26 De zichtbare vorm is onafscheidelijk van het licht, de
schaduwen en de verf. Op deze manier treedt een schilder alle natuurlijke dingen
tegemoet. Hij tracht alle dingen die deel zijn van ‘het overal tegenwoordige
meesterwerk’ van de natuur in hun bijzondere zichtbare eigenschappen te vatten.

Van Hoogstratens benadering om de wereld in haar zichtbaarheid te laten zien
berust op de koppeling die reeds het klassieke denken tussen de natuur en de kunst
aanbrengt, een koppeling die tot in de renaissance doorwerkt.27 Van Hoogstraten
omschrijft de begrenzingen der dingen in termen van lengte en breedte, hoogte en
diepte, holte en bult, recht en krom, schuinte en scheefte, lijnen en punten. Hij vraagt
zich daarbij niet af hoe de werkelijke verhoudingen van een ding op een correcte
wijze gevisualiseerd kunnen worden. Hij gaat er bijvoorbeeld vanuit dat het oog elk
ding slechts partieel ziet, namelijk gegeven de zichtstralen die het oog uitzendt.28 Wat
hem in de eerste plaats bezighoudt is de vraag hoe de beperkte zichtbaarheid van het
ding op het platte vlak kan worden omgezet. De afwezigheid
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van voor ons vanzelfsprekende begrippen (zoals ‘ruimte’) en zijn gebruik van voor
moderne toeschouwers onbekende begrippen (als ‘houding’ of ‘welstand’, ‘beweging’
of ‘troeping’) maakt duidelijk dat Van Hoogstraten in zijn behandeling van de
visualiteit iets anders aan de orde stelt. Hij doet dat trouwens niet als enige. In
vroegmoderne geschriften over het schilderen worden vanaf het werk van Alberti
verwante begrippen gehanteerd. Met name Alberti’s beroemde presentatie van ‘het
geometrisch perspectief’ vertoont, zoals hierna nog zal blijken, heel wat
overeenkomsten met de zojuist aangehaalde visie op de vormgeving en plaatsing der
dingen door Van Hoogstraten.

Gezien de overvloedige literatuur is het niet mogelijk om alle kunsthistorische studies
over de Hollandse schilderkunst te behandelen. Ik beperk me tot de vaststelling dat er
sinds de jaren zeventig in grote lijnen drie soorten interpretaties zijn gegeven.29 Zij
verschillen in de manier waarop zij de betrekkingen analyseren tussen de Italiaanse en
de Hollandse schilderkunst, tussen de kunsttheorie en de schilderspraktijk. Het
kunsthistorisch debat dat hieruit voortsproot bleef zich, ondanks of misschien dankzij
deze interpretatieverschillen, tussen de genoemde polen bewegen.30 Voor een
adequaat inzicht in Van Hoogstratens’ Inleyding of in het hoe en waarom van De
Hoochs kamergezichten blijken ze niet allemaal even vruchtbaar te zijn.

De eerste benadering is de iconologische.31 Zij heeft het grootste deel van de
recente publicatiestroom voor haar rekening genomen, maar haar antwoord is het
minst bevredigend. De iconologen verzetten zich tegen de 19de eeuwse uitspraken
van Thoré en Hegel, die de Hollandse schilderkunst vooral waardeerden wegens haar
betekenisloze realisme.32 Men benadrukte de noodzaak om ‘kunst’ in haar historische
context te zien en dat beelden deel waren van een picturale traditie waar bepaalde
topoi aan werden ontleend, evenals stilistische en compositorische elementen.33 De
iconologen trachten aldus de genreschilderkunst juist op te waarderen. Ze grepen
daarbij terug op het Italiaans model zoals Erwin Panofsky dat beschreven had.34 Hij
interpreteerde de Italiaanse kunsttheorie als een neoplatoons systeem.35 Analoog aan
de humanistische betekenisvolheid van Italiaanse historiestukken gaan iconologen
naar hooggestemde intellectuele of morele betekenissen in genreschilderijen op
zoek.36 Collectief overtuigd van het idee dat de Hollandse kunsttheoretische
verhandelingen weinig te melden hebben over de betekenis van de
genreschilderkunst, wendt men zich in feite van deze historische bron af. ‘What has
been written on genre painting and genre painters in the literature on Dutch art from
Karel van Mander (1604) to Gerard de Lairesse (in 1707) would probably fit on two,
or at most three pages and is therefore negligible’, aldus De Jongh.37 Men richt zich
daarentegen op het ‘at face value’ transponeren van geleerde betekenissen uit
emblematisch werk, zoals dat van Jacob Cats.38 Analoog aan de vroege Vlaamse
schilderkunst, en onder verwijzing naar studies van Panofsky over de verhulde
symboliek in de vroege Nederlandse
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schilderkunst, constateren iconologen tenslotte dat in de Hollandse zeventiende-
eeuwse schilderkunst de gevonden hoogstaande (diepzinnige, moralistische of
filosofische) betekenissen schuilgaan achter het realistisch uiterlijk.39

Naast deze opwaardering van de inhoud van het genreschilderij treedt recentelijk
de herwaardering van de ‘realistische vorm’ wat meer naar voren.40 Onder verwijzing
naar twee citaten van Van Hoogstraten toont men dan aan dat juist de nauwkeurige,
spiegelende nabootsing en het bedriegen van het oog intellectueel hoog wordt
aangeslagen.41 Zo kan het gebeuren dat een auteur zijn artikel over de
duidingproblemen in de Hollandse genreschilderkunst afsluit met de volgende
weinigzeggende conclusie: ‘die einfache Nachahmung der Natur wird durch
moralisches Ethos bereichert und zugleich erhebt sie sich zu einer symbolische
Weltschau’.42 Sinds 1980 is één van de merkwaardigste bijeffecten van dit massale
streven naar verheffing van de genreschilderkunst dat de ‘Hollandse classicistische
schilderkunst’ in het algemeen en het ‘historiestuk’ in het bijzonder in waardering
daalt en verdediging behoeft.43

Het streven naar rehabilitatie van inhoud en vorm van de ‘genrekunst’ heeft
kunsthistorici voor een aantal vragen blind gemaakt. Ten eerste de vraag wat er in de
vroegmoderne geschriften feitelijk geschreven wordt over de eigenschappen van de
geschilderde voorstelling en welke termen men gebruikt. Ons begrip ‘realisme’
bijvoorbeeld komt niet voor. Ten tweede de vraag of de van elders getransponeerde
‘betekenissen’ (zoals van Jacob Cats) eigenlijk wel zo doorzichtig zijn. Gezien de
bevindingen in het vorige hoofdstuk, dwingt deze kwestie tot voorzichtigheid. De
iconologische benadering schiet dan ook niet tekort vanwege haar aandacht voor
allerlei betekenissen van alledaagse attributen. Ze blijft in gebreke omdat ze de losse
uitspraken niet relateert aan het toenmalige wereldwijde web waarvan ze deel
uitmaken. Te gemakkelijk neemt ze haar toevlucht tot modern-sociologische
verklaringsmodellen, zoals de civilisatietheorie van Norbert Elias.44 De iconologische
interpretatie berust op de idee ‘dat er een kloof gaapte tussen de zichtbare buitenkant
en de betekenis van de werken. Bovendien zien de critici in de gevallen waarvoor
geen tekstuele betekenis kan worden gevonden, zoals bij de recente analyse van De

schildwacht van Fabritius of bij een aantal latere werken van De Hooch, zich in de
netelige positie gemanoeuvreerd dat ze van indrukwekkende en geslaagde schilderijen
moeten zeggen dat ze waarschijnlijk geen vooropgestelde betekenis hadden’.45

  De tweede benadering staat hier dwars op en kent minder aanhangers. In plaats
van zich te schikken naar het Italiaanse model, onderzoekt men in de eerste plaats de
historische specificiteit van de Nederlandse beeldproductie in de zestiende en
zeventiende eeuw. Het meest bekend is natuurlijk Alpers’ pleidooi uit 1983. Dat richt
zich met name op het scala aan specifieke verschijningsvormen in de Hollandse
schilderkunst. ‘Het is mijn bedoeling’ schrijft ze ‘om vanuit het in die tijd bestaande
kader te begrijpen hoe Hollanders in de zeventiende eeuw hun beelden hebben
voortgebracht en gewaardeerd.’46 Eerder deed Emmens (1964)
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onderzoek in deze richting en meer recent hebben Melion (1991), Brusati (1995) en
Vollemans (1998) voorstellen gedaan om de geschriften over de kunst van het
schilderen en de schilderijen in de vroegmoderne Nederlanden te onderzoeken in
positieve, niet van de Italiaanse kunsttheorie afgeleide bewoordingen.47 ‘Aandacht
voor de noordelijke beschrijvende vorm is een uitdaging voor de ingesleten neiging
binnen ons vakgebied om alle vormen van kunst onder te brengen in, en te relateren
aan, één categorie die is voortgekomen uit het kijken naar Italiaanse
renaissancekunst.’48

Hoewel bij deze auteurs de armzaligheid van de Hollandse kunsttheorie evenzeer
buiten kijf staat, is men desondanks geneigd de teksten over het schilderen te
bestuderen.49 In feite is Emmens de eerste die vanaf het midden van de vijftiger jaren
het zeventiende-eeuwse kunsttheoretisch erfgoed in een reeks publicaties ontsluit. De
onderwerpen die in de Hollandse verhandelingen worden besproken, zijn daardoor de
laatste twee decennia meer voor het voetlicht geplaatst. Ook de picturale
eigenschappen van de uiteenlopende categorieën schilderingen treden meer op de
voorgrond. ‘We kunnen er weliswaar mee accoord gaan om wat vaak als “het begrip”
realisme wordt aangeduid te plaatsen in de negentiende eeuw, toen de term zelf voor
het eerst in zwang kwam, maar het is wel zo dat de bedrieglijk visuele presentatie, de
“look” die zoveel Hollandse schilderijen gemeen hebben, al vanaf het eerste begin
aanwezig was.’50 Daarom bepleit Alpers het invoeren van nieuwe analytische
begrippen zoals ‘picturing’ (‘beeldvorming’) ter vervanging van ‘schilderij’ of ‘beeld’
en ‘mode’ (‘modaliteit’) in plaats van ‘stijl’. Niet alleen de totstandkoming kan dan
worden bestudeerd, maar ook de kennis die het bewerkstelligt en de relatie tot de
visuele cultuur in brede zin.51 Onlangs nog heeft Brusati in het verlengde hiervan
gewezen op het feit dat Van Hoogstraten een kunstopvatting heeft waarbij alles uit de
zichtbare wereld tot onderwerp kan worden genomen. Alle natuurlijke dingen en alles
wat zichtbaar is in de Natuur, zo blijkt ook uit het hierboven aangehaalde
tekstfragment, kan de schilder- en tekenkunst tot onderwerp dienen. Deze opvatting
van het schilderen, door Van Hoogstraten ook ‘algemene wetenschap’ genoemd,
verklaart volgens Brusati het feit dat men anders dan de Italiaanse kunsttheorie, in
Holland alle genres geschikt acht om te schilderen.52

Deze tweede benadering heeft geleid tot vele verfrissende en vruchtbare inzichten
ten aanzien van de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst zoals in de volgende
paragrafen nog zal blijken. Om de bijzondere articulatie te kunnen benoemen, was het
analytisch noodzakelijk om de tegenstelling tussen de Italiaanse kunst en die van het
zeventiende-eeuwse Holland uit te vergroten.53 Een soortgelijke comparatieve analyse
streefde Alpers na in haar onderzoek naar de verschillen tussen zeventiende-eeuwse
natuurgetrouwe schilderijen en negentiende-eeuwse schilderijen van het Frans
realisme.54 Hoewel de verschillen direct zichtbaar zijn, is het minder eenvoudig ze
helder onder woorden te brengen. Als inzet van de comparatieve analyses geldt dat
‘de waarde van het onderscheid
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ligt in wat het ons kan helpen zien’.55 Door deze benadering, waar die van Emmens’
interventie sterk op lijkt, is er een bres geslagen in het gangbare beeld van de
kunsthistorische ontwikkeling.

Inmiddels begint de analytische tegenstelling tussen ‘Italië’ en ‘Holland’ aan
kracht in te boeten. Hoewel Alpers onderstreepte dat de tegenstellingen niet als
absolute onderscheidingen waren bedoeld, hebben ze inmiddels bewust of onbewust
toch een zekere status verkregen.56 Auteurs spreken van ‘classical’, ‘humanistic’
‘renaissancistic’, ‘foreign’ of ‘mediterrenian’ als het gaat om de Italiaanse kunst.
Daartegenover staan dan termen als ‘descriptief’, ‘noordelijke stijl’ en ‘inheems’
(Alpers), ‘idiosyncratic’ en ‘deeply non-classical views’ (Brusati), ‘unthinkable
within the Albertian paradigms’ (Honig) of ook het ‘Toscaans-Romeins negatief’
(Emmens) waarmee de onvergelijkbaarheid van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
kunst wordt aangeduid.57 Van Hoogstratens geschrift wordt door deze auteurs
beschouwd als een wat hybride werk, een ‘bonte verzameling’ van oude en nieuwe
opvattingen, eerder ‘associatief’ dan ‘rechtlijnig betoog’ van een ‘gematigd
classicist’.58 Het gebruik van aanduidingen als ‘transitional treatise’, ‘awkwardly and
tellingly poised’ of ‘classicizing veneer’ ter aanduiding van diens Inleyding bevestigt
dat nog eens.59 De classicistische elementen bij Van Hoogstraten worden kortom
gezien als een teken van zijn heen en weer bewegen tussen de Italiaanse kunsttheorie
en een vrijwel theorieloze schilderpraktijk in Holland. In wezen verandert er niets aan
de klassieke visie op de Italiaanse schilderkunst, de renaissancistische theorie en de
moderne kunsthistorische premissen die daarop berusten.60 ‘These premises originate
in a notion of pictorial composition formulated by the Florentine humanist Alberti in
the fifteenth century, which was engaged historically by Vasari in the sixteenth
century, and was translated to the German academy by the great critical historians –
Burckhardt, Wölfflin, and their successors, Panofsky and Gombrich – when the
history of art was instituted as a university discipline at the turn of the century’, aldus
Melion.61

Vooralsnog leeft dit contrast voort, ook in recente historiografiën over de kunsten.
‘Flemish, Dutch, and German artists came to pursue visual goals different from the
one Italian classicists sought. The revival of antiquity was an Italian preoccupation,
and the idea of it was seized on as a means to create a version of cosmic order in the
world and in the mind by means of art. Panofsky and others have described the
connection between the idealizing Renaissance Neoplatonism and the idea of order in
Italian art – a link that contrasts sharply with the connection between Gothic Northern
art and a medieval nominalist philosophy that sees fundamental meaning in discrete
phenomena.’62 Enkele critici die het belang van deze tweede benadering hebben
erkend, hebben daar ook op gewezen. ‘To define Dutch art as non-Italian, the image
of Dutch painting as nonclassical, non-Renaissance, the Dutch landscape, still life, or
portrait as non-Albertian, is still to refer to the Italian model, to its categorizations and
to the
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interpretative language used in works written for that purpose’, aldus Marin.63

De derde benadering distantieert zich van deze patstelling door een vraagteken te
plaatsen bij de status van onaanraakbaarheid die de Italiaanse kunst en kunsttheorie
als norm heeft verworven. Ongetwijfeld hangt dit samen met de nieuwe vergezichten
die door Alpers en anderen geopend zijn.64 Diverse auteurs nemen met een meer
afstandelijke blik de lotgevallen van de kunst en de kunsttheorie in het Europa van de
vroegmoderne tijd in ogenschouw.65 Gemeenschappelijk aan hun werk is dat de
periode tussen 1400 (wanneer de gotiek in Europa tot internationale stijl geworden is)
en 1700 (wanneer het continent grotendeels in de ban is van het academisch
classicisme) minder sterk als exclusief Italiaanse periode wordt opgevat. Het is
duidelijk, zo concludeert de National Gallery van London in een recente catalogus
‘that, although most of the valuable contemporary literature on art is Italian, it is a
revolution which is best understood if European art is regarded as a whole.’66 Een
dergelijke bredere belangstelling lijkt op de meer Europees gerichte houding die Peter
Burke in De Renaissance (1989) al eerder constateerde bij historici ten aanzien van
het Toscaans-Romeinse beeld dat sinds de negentiende eeuw had overheerst.67 Dat de
nieuwe ontwikkelingen zich het vroegst in Italië manifesteerden vindt onder andere
zijn oorzaak in de band die Italië steeds had met de Byzantijnse cultuur.68 De komst
van Byzantijnse geleerden in de vijftiende eeuw draagt bij aan een heropleving van de
Grieks-antieke cultuur.69

Deze meer Europese visie neemt afscheid van bepaalde kunsthistorische
begrippen die tot een cliché verworden zijn. Termen als ‘de renaissance’, ‘de hoog
renaissance’, ‘het maniërisme’, of ‘het perspectief’ verliezen in het
hedendaagse kunsthistorisch onderzoek langzaam maar zeker hun betekenis. ‘So it
has seemed best to avoid the terms altogether. An advantage of doing so when
studying European art is that there is no longer any need to treat non-Italian artists of
the stature of Gossaert and Holbein as if they were marginal, simply because they
cannot be enrolled in this notional fraternity. We have tried to describe the
extraordinary achievements of the greatest Italian artists, noting what they took from
each other, but without implying that they were acting in concert or as the agents of
some larger force.’70 Internationaal worden er op dit moment allerhande pogingen
ondernomen tot meer vergelijkende studies naar de regionale kunstproducties.
Aikema en Brown (1999) spreken bijvoorbeeld van ‘crosscurrents’ die noordelijke en
zuidelijke cultuurlandschappen met elkaar hebben verknoopt, elkaar hebben doen
veranderen, maar ook in hun locale verschillen herkenbaar doen blijven.71 Berger Jr.
(1998) onderscheidt vier modaliteiten van schilderen (decoratief, grafisch, optisch en
textuur) die ‘het systeem van de vroegmoderne schilderkunst’ bepalen en een
verklaring bieden voor het enorme scala aan verwante maar gedifferentieerde
Europese verschijningsvormen. Eerder postuleerde Alpers (1976) het bestaan van
twee picturale modaliteiten voor deze ‘tussenperiode’. Deze verschillen volgens haar
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slechts doordat de balans tussen de kunstdelen (zoals bijvoorbeeld ‘disegno’ en
‘colore’, tussen ‘narratio’ en ‘descriptio’) in elk van beide anders ligt.72 Hoe
onvergelijkbaar de modaliteiten in hun verschijningsvorm ook lijken, ze gaan geen
van beide de grenzen van het vroegmoderne conceptuele universum te buiten. Dat
voltrekt zich volgens Alpers pas in de negentiende eeuw, wanneer de kunstdelen niet
alleen voor een zoveelste maal worden herschikt, maar de gehele conceptuele context
zich wijzigt. In die zin is het ‘realisme’ één van de modaliteiten waarin de
representatie zich voordoet en als zodanig op eenzelfde manier als andere genres
gebonden is aan een systeem van conventies, regels en codes.73 De Europese
spreiding van deze modaliteiten is gedifferentieerder dan meestal wordt voorgesteld
(bp.4.4). Ook Italië kent verschillende schildersscholen waarin verf en kleur, licht en
schaduw meer op de voorgrond staan. Dat geldt niet alleen voor Venetië (Tintoretto,
Titiaan, Lotti, Bellini, Da Messina, Carpaccio), maar ook voor Rome (Caravaggio), of
voor Spanje (Velázquez).74 De strijd om de macht tussen ‘disegno’ en ‘colore’, die
lang gold als verklaring voor het verschil tussen Italiaanse en noordelijke kunst wordt
pas een Europese kwestie van betekenis ten tijde van de Franse Académie, eind
zeventiende eeuw.75 Tot in de negentiende eeuw blijft tussen al deze begrippen een
communicerend netwerk van betrekkingen bestaan.76

Dat betekent eveneens dat waarnemingsconventies (Gombrich’ ‘beholders share’)
in de vroegmoderne tijd zullen verschillen van die uit andere historische perioden of
van andere culturen.77 Gombrich en Baxandall onderscheiden dit van de universele
werkzaamheid van het perceptuele systeem (in strikt fysiologische zin) die (juist
vanwege de universaliteit ervan) geen verklaring kan bieden voor de verschillen die er
historisch en cultureel in de kunsten bestaan. Daarin verschillen Gombrich en
Baxandall ook van de cognitieve benadering die de kunsten bestuderen vanuit de
opvatting dat er een universele ‘human perception’ zou bestaan ‘prior to
particularities of history, culture, and identity: the assumption of a three-dimensional
environment, the assumption that natural light falls from above, and so forth. These
contingent universals make possible artistic conventions which seem natural because
they accord with the norms of human perception.’78 Wat in dit soort studies als
normaal en natuurlijk wordt aanvaard, zijn in feite modern westerse conventies die
cultuurhistorisch zijn bepaald.79 Baxandall wijst er met nadruk op dat het westerse
accent op de natuurlijke (conventieloze) psychologische perceptie, zijns inziens
tekortschiet in het onderzoek van de kunsten: ‘But if we posit cultural difference with
any seriousness at all, we are likely to go beyond the Brief and postulate basic
differences in cognitive and reflective disposition: it is to be supposed that both Piero
[della Francesca] and his customers perceived pictures and thought about pictures
differently from us, in that their culture equipped them with different visual
experience and skill and different conceptual structures. What was offered to Piero en

troc was a range of facilities different from those offered in Paris in
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1730 or in 1910, or in London or Berkeley now.’80

Tenslotte wordt de kunsthistorische revisie ondersteund uit een heel andere hoek.
Vanaf de jaren negentig begint het natuurwetenschappelijke onderzoek van
vroegmoderne schilderijen meer in publicaties door te werken. Na het al langer
bekende röntgenonderzoek waarbij men eventuele ondertekening of overschilderingen
(pentimenti) op het spoor kan komen, verschuift de aandacht naar de textuur van de
verf en de verfstratificatie. Foto’s van het geaccidenteerde verfoppervlak (bp.4.5.1-4)
nemen hun plaats in naast het schilderij waarvan de betreffende close-up afkomstig is.
Door ongebruikelijke ‘uitsneden’ vermindert de herkenning van het geziene ten
gunste van de verf en de penseelstreek (bp.4.53.1-3, bp.4.55, bp.4.85).81 Foto’s van
kleurrijke dwarsdoorsneden eisen hun plaats op naast het schilderij waaruit de bioptie
is genomen (bp.4.6.1-6).82 In deze studies bedrijft men een soort geologie van de
‘aardlagen’ waaruit de olieverfschilderijen bestaan. Van de Wetering omschrijft deze
benadering die ‘tot op het canvas’ gaat, in zijn studie over Rembrandt als een
archeologie: ‘Whereas in the past the painting was mainly used as a source of stylistic
and iconographic features, an “archaeology” of the art work is now developing.’83

Laag voor laag wordt het schilderij afgegraven en in zijn samenstelling uiteengelegd.
Men stelt vast uit welk pigment en bindmiddel een ‘verfkleur’ bestaat (tempera,
olie).84 Gebruik van tempera (op ei-basis) maakt het bijvoorbeeld moeilijker om
schaduwen te schilderen. Maar ook de mate waarin olieverfmengsels transparant zijn
(glacis vertonen) of juist niet (opaak zijn) ten opzichte van een onderliggende
(gekleurde) laag. Voor de ‘kleurindruk’, maakt dat alles een groot verschil. Niet
alleen de dikte van het mengsel kan worden vastgesteld (en daarmee de
‘smeerbaarheidsgraad’ en de reliëfwerking van de verfsubstantie zelf), maar ook in
hoeverre de verflaag is aangebracht op een natte of reeds gedroogde ondergrond, met
een grove of een fijn penseel. Een en ander heeft gevolgen voor het schilderij èn de
wijze waarop men kijkt. Het bepaalt of de voorstelling meer voor het voetlicht treedt
dan wel de verfsubstantie. Enerzijds geeft deze natuurwetenschappelijke analyse
inzicht in ‘eigenhandige’ schilderstechnieken. Anderzijds legt ze, wat minstens zo
interessant is, dwars door het vroegmoderne Europa migratielijnen van
schildertechnieken en variaties in de verfstratificatie bloot.85 De verbanden die Van de
Wetering suggereert (‘hoe blasfemisch ook’) maken het hem mogelijk de ‘visible
brushstroke’ van Rembrandt (1606-1669) te vergelijken met die van Titiaan in
Venetië (1488/90-1576) en Velasquez (1599-1660) in Madrid.86

In bekende overzichtswerken van na de Tweede Wereldoorlog, zoals van Gombrich
(The History of Art, 1950), Janson (Wereldgeschiedenis van de kunst, 1960) of A
World History of Art van Hugh Honour & John Fleming (1999) wordt steevast
gewezen op de verschillende stijlen die in deze periode naast elkaar bestaan evenals
op de mobiliteit van kunstenaars, schilderijen, prenten en boeken
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tussen de verschillende Europese regio’s. In het meest recente handboek van Honour
en Fleming hebben de auteurs meer dan voorheen andere culturen chronologisch
tussen de West-Europese kunsthistorische episodes ingemonteerd, wat een
merkwaardig en weinig overzichtelijk geheel oplevert. Want uiteindelijk houden ook
zij vast aan de ‘successtory’ van de Italiaanse kunst als spil van de ontwikkeling.87

Anderzijds verschuift in vele andere studies de laatste tijd de interesse van grootse
ontwikkelingen naar de nuances en de variaties. Niet alleen in vakpublicaties, maar
ook in tentoonstellingscatalogi is deze verschuiving merkbaar. Hoe disparaat tot nu
toe ook, ze heeft consequenties voor het meervoudige en gelaagde beeld dat zichtbaar
wordt. Spanje en Zweden, Praag en Napels, Amsterdam en Venetië vormen evenzo
goed ‘hot spots’ op deze kaart als Florence en Rome.88 De bekende schilderscholen in
Italië zijn inmiddels in al hun relationaliteit verbeeld waardoor de eenvoud van de
Vasariaanse genese van de kunst achterhaald blijkt (bp.4.4).89

Door de scheuren en openingen die deze studies in het kunsthistorisch veld teweeg
brengen, ontstaat er bovendien opnieuw belangstelling voor bepaalde artikelen,
waarvan enkele al lang vóór de zeventiger jaren geschreven zijn. Artikelen van Meiss
over de interpretatie van het licht (1945 en 1955), van Close over klassieke
koppelingen tussen kunst en natuur (1969 en 1971), van Panofsky over het perspectief
(1927), van Alpers over Vasari (1960), van Warburg over de lotgevallen van antieke
conventies en van kosmologische opvattingen, magie en monsters in Italië,
Vlaanderen en Duitsland (1902-1920), artikelen van Gombrich uit de jaren vijftig
over stereotype en picturale conventies (1983) en het boek van Blunt over de 15de en
16de-eeuwse kunst van het schilderen in Italië (1940) zijn weer interessant.
Opmerkelijk is dat deze studies ook andersoortige artefacten in ogenschouw nemen
zoals tapijten en teksten, tekenboekjes en pamfletten, spiegels en landkaarten.90

Daarnaast trekken auteurs nadrukkelijker lange lijnen waarbij het bestaan van
gelijktijdige geschiedenissen niet langer als anomalie ervaren wordt. Al met al lijkt er
zoiets als een comparatieve historiografie te ontstaan. Daarbinnen is het niet langer
verboden – en is het zelfs wenselijk! – te zoeken naar netwerken of patronen waarin
Italiaanse renaissanceschilderkunst is verknoopt met schilderijen in de Hollandse
zeventiende eeuw. Natuurgetrouwe verbeelding, kennis van de natuur, weten en
vakmanschap vormen enkele draden die in de vroegmoderne periode tot
gedifferentieerde visuele culturen hebben geleid.91

Met dit alles lijk ik wel erg ver afgedwaald van Pieter de Hooch en zijn
‘kamergezicht’. Toch was deze omweg over het debat in de kunstgeschiedenis
noodzakelijk. Ik wil namelijk aangeven op welke manier de tekst door Van
Hoogstraten voor een analyse van De Hoochs werk te gebruiken is. Het maakt immers
nogal wat uit of citaten van Van Hoogstraten in een cultuurtheoretisch debat over
‘woord en beeld’ gebruikt worden om een classicistische visie op kunst
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te onderbouwen, dan wel om het typisch Hollandse naturalisme van de
genreschilderkunst te verdedigen. Het ‘hybride’ geschrift van Van Hoogstraten laat
(net als het geval was bij Stevin en Cats) vele interpretaties toe, maar deze blijven
daardoor partieel en eenzijdig.

Bij mijn analyse van de manier waarop De Hooch het huis verbeeldt, zal ik
proberen zo lang mogelijk allerlei ‘extrinsieke’ verklaringen buiten de deur te houden.
De opkomst van het huiselijk tafereel in de tweede helft van de zeventiende eeuw en
de bloeiende beeldproductie met uiteenlopende ‘genres’ in de Gouden Eeuw in meer
algemene zin, wordt door de literatuur veelal in verband gebracht met de
maatschappelijke transformatie die de Nederlanden gedurende de zestiende en de
zeventiende eeuw doormaakte. Zowel op religieus (Reformatie), economisch
(kapitalisme) als sociaal terrein (man/ vrouw-verhouding, opkomst van de mondige
burger) maakte de toenmalige cultuur ingrijpende wijzigingen door en kon een
nieuwe samenleving ontstaan. Zonder het effect van dit soort maatschappelijke
verschijnselen op de kunstproductie te loochenen, wil ik vooralsnog de omgekeerde
weg bewandelen en ‘te bedenken dat het maken [van een geschilderde voorstelling]
vooraf gaat aan de betekenis.’92 Dit niet alleen omdat de invloed van
maatschappelijke verandering in de bestaande literatuur al vaak wordt onderzocht,
maar ook omdat die veranderingen zelf soms een visuele component hebben die nader
onderzoek verdient. De beeldenstorm, de opkomst van het embleem, de weergave van
de omgekeerde wereld, heksen, vrouwenlisten, boerenkermissen, de strijd om de
broek, het verschijnen van ‘nieuwe’ beeldgenres (keuken- en marktstukken, land- en
zeeschappen, binnenhuistaferelen), de uitvinding van het perspectief, het gebruik van
wetenschappelijke illustraties, van kaarten (kustprofielen, landkaarten, nieuwskaarten
etc.) suggereren dat de status van het beeld in de vroegmoderne periode een
metamorfose ondergaat. Door de mobiliteit van kunstenaars en de massale
verspreiding van prenten (eerst via houtsneden, later via kopergravures) is het
denkbaar dat het vroegmoderne wereldbeeld sterk onder invloed van visuele codes
komt te staan. Als dat zo is kan men zeggen dat het vroegmoderne beeldmateriaal niet
zozeer de maatschappelijke troebelen registreert of documenteert, maar dat veeleer de
picturale codes en conventies en daarmee de status van het platte vlak aan
herschikking onderhevig zijn. Dan is het voorstelbaar dat we getuige zijn van een
betekenisverschuiving in de relatie van woord en beeld die (althans tijdelijk) een
herordening in de verbeelding teweeg brengt (in de letterlijke zin van een
‘beeldenstorm’) alvorens er in de zeventiende eeuw weer (verhoudingsgewijs)
stabiele visueel-discursieve systemen worden gevormd.93 Hoe deze conceptuele
transformatie zich verhoudt tot de socio-culturele ontwikkelingen in de verschillende
Europese regio’s is analytische gezien een nieuwe (maar interessante) vraag die apart
onderzoek zal vergen. 
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In het navolgende hoofdstuk wil ik het denken over de regels van het schilderen in
zijn heterogeniteit analyseren, analoog aan mijn werkwijze bij Stevin en Cats. Maar
meer nog dan bij deze twee hebben schijnbaar minuscule verschijnselen betrekking
op de kern van de zaak. Vragen naar verf en kleur, compositie en chiaroscuro, vrouw
en man, venster en huis in een schilderij van De Hooch raken de grondslagen van het
kunsthistorisch vak. In dat perspectief gezien is het onderwerp dat ik in het komende
hoofdstuk zal aansnijden omvangrijk en biedt het stof voor vele detailonderzoeken.
Zeker in dit geval wil ik het massieve vraagstuk per ‘formuleringslaag’ behandelen.94

Zoals Van Hoogstraten in het openingsfragment onder verwijzing naar een anekdote
van Sertorius’ paardenstaart opmerkt dat zelfs het sterkste paard wordt bedwongen
wanneer de staart met geduld haartje voor haartje wordt uitgetrokken:

Sertorius, als hy de oude Lusitaenen beduiden wilde, dat de macht der Romeinen, hoe groot zy ook
was, door een mindere macht was uit te roeijen, liet twee Paerden brengen: het eene was kloeck en
sterk, het andere mageer en teer; aen ‘t magere paert stelde hy een jong sterk man, en aen ‘t ander
een ongevalligen ouden; bevelende elk van hen den staert van ‘t paert, daer hy aen gestelt was, uit
te trekken. Hier op begon den sterken jongeling den staert van ‘t zwakke paert te vatten, te trekken,
zoo lang tot hy moe was; niet meer te weeg brengende, dan dat hy, zijn kracht te vergeefs gespilt
hebbende, van al d’omstanders wiert uitgelachen. Maer den ouden man trok op zijn gemak den
geheelen staert van ‘t sterke paert uit, nemende maer weinich hairtjens teffens, en zoo veel tijts als
hem van nooden was.

95

Door de verbeelding van het huis in het werk van De Hooch centraal te stellen, blijft
de analyse van het huis binnen bepaalde grenzen. Door het geschrift van Van
Hoogstraten (en enkele andere vroegmoderne auteurs) te analyseren als conceptueel
kader, wordt de analyse van het beeld toegespitst.96 In het kader van het huidige
project is echter een gedetailleerde analyse van de vroegmoderne geschriften niet het
primaire doel.

Het vierde hoofdstuk valt opnieuw in twee stukken uiteen. In het eerste deel zal ik de
schilderijen van Pieter de Hooch als een plat vlak opvatten. Daarbij concentreer ik me
op enkele niveaus die ertoe bijdragen dat zijn schilderijen uiteindelijk als verbeelding
van een ‘huis’ kunnen worden gezien. In paragraaf 4.1.1. (‘De doorzichtigheid van de
kamergezichten’) behandel ik de vlakverdeling bij De Hooch in relatie tot
vroegmoderne geschriften over datzelfde onderwerp. In de volgende paragraaf (4.1.2.)
ligt de nadruk op het gebruik van licht en schaduw. Dit wordt niet alleen bij de
Hooch, maar ook bij Van Hoogstraten speciaal in verband gebracht met de lichtinval
binnenshuis (‘Reflectiekunst en het besloten kamerlicht’). Vervolgens kom ik te
spreken over kleuren en de manier waarop ze door de schilder worden ontleed in
onderdelen ten einde ze in olieverf te kunnen omzetten (4.1.3.: ‘Tuilkunst’). Ter
afsluiting komt de vraag aan de orde welke status ‘lichamen’ in het schilderij
eigenlijk hebben (4.1.4.).

Het tweede deel betreft opnieuw het bredere veld waarin het werk van De
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Hooch te plaatsen is. Het gaat om de visuele orde van de vroegmoderne tijd. Op drie
manieren komt deze orde aan bod. In 4.2.1. (‘De kunst van het schilderen als
bespiegeling’) kom ik terug op enkele in deze introductie aangehaalde kwesties in het
denken over het schilderen vanaf de 15de eeuw (zoals de status van ‘de
historie’voorstelling, het meesterschap van een schilder en het naakt). In 4.2.2. (‘Het
kamergezicht rond 1660 als sediment van visuele variatie’) schets ik enkele lange
lijnen uit de genealogie van het verbeelde huis. Er wordt vaak een verband gelegd
tussen Van Eyck’s intieme interieurs (bp.4.92) en het verschijnen van het genre van
het binnenhuis rond 1650. Daarbij vergeet men nogal eens dat er zo’n 250 jaar tussen
deze twee momenten ligt. Juist in deze periode schuift het beeld in de cultuur van zijn
plaats. In de laatste paragraaf tenslotte (‘De moverende schildering en het hunkerend
oog’) bespreek ik de veranderingen in de status en betekenis van de visuele
voorstelling. De verheffing van de kunst van het schilderen, van ambacht tot ars

liberalis, zoals Alberti, Van Mander en Van Hoogstraten deze nastreven, is niet
zozeer een verschuiving van lage naar hoge cultuur, als wel de waardering van het
lokkend vermogen van beelden die een verschuiving teweeg brengt van magisch
weten naar wetenschappelijke kennis.97
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4.1.1. De doorzichtigheid van het kamergezicht

Het werk van Pieter de Hooch wordt vaak om zijn realistische en rationalistische
representatie van de driedimensionale ruimte geroemd (bp.4.7 – bp.4.26).1 Zijn werk
geldt, naast dat van Johannes Vermeer, Samuel van Hoogstraten en Pieter Saenredam,
als één van de schoolvoorbeelden waarin het perspectief op een wetenschappelijk
juiste wijze toegepast wordt. In The Science of Art (1990) schrijft Martin Kemp:

For the moment Pieter de Hooch will serve to exemplify Dutch painting of domestic interiors at the
highest level. Whenever he wished to describe one of his typically enticing series of intimate
glimpses through a succession of domestic spaces, he almost invariably used canonical perspective
in foreground to establish the pace of the recession. This even applies to exterior pavements
composed from rougher tiles or bricks of varied size. Equally characteristically, the constructional
geometry is endowed with a kind of homely irregularity – perhaps we should call it a sense of
humanity – through the use of differently orientated patterns in the secondary spaces, and not
uncommonly by the portrayal of tiles of different size and shape from those in the foreground. To
this is added the optical variety of broken patches of illumination, both direct and reflected,
together with the sheen of polished floors, which not infrequently masks the linear pattern as light
glances from surfaces at a low angle in the deeper portions of the space. Perspective is thus
exploited with a control which would win the respect of an Alberti, but it is subtly subverted by
other ocular effects in a way which would have unsettled the Italian’s sense of geometrical
integrity.

2

Over het geometrisch perspectief bestaat inmiddels een zeer uitgebreide
wetenschappelijke literatuur. Het vitale belang ervan in de geschiedenis van de
westerse cultuur wordt alom erkend. Het is als vanzelfsprekend verschijnsel
ingeburgerd geraakt in aanverwante vakgebieden, zoals de filmtheorie.3 Maar meer in
het algemeen circuleert het perspectief als metafoor en als gemeenplaats in het
(post)moderne wereldbeeld.4 Ik wil vier karakteristieken noemen die men doorgaans
aan het perspectief toeschrijft en die direct raken aan de wijze waarop men
tegenwoordig vroegmoderne (maar ook moderne) schilderijen interpreteert.

Ten eerste beschouwt men het perspectief als een uitvinding die ‘mit erstaunlicher
Plötzlichkeit’ haar entree maakt: ze markeert het begin van de Renaissance in de
westerse cultuur.5 Plotseling en onverwacht, revolutionair en stormachtig, dramatisch
en baanbrekend zijn de termen waarmee moderne auteurs de verschijning van het
perspectief beschrijven.6 Een kenner van de geschiedenis van het perspectief,
Edgerton, schrijft in 1991: ‘Though historians of science are in dispute as to whether
the term revolution is approporiate to what occurred in their subject after 1600,
historians of art all agree that revolution in every charged sense of its meaning is the
only word to describe the dramatic changes that took place in painting, sculpture, and
architecture first in Italy, then in the rest of western Europe after 1300.’7 Hoewel de
ruimtelijke weergave zich reeds begint te wijzigen in de fresco’s van Giotto (1266-
1337), terwijl de Florentijnse architect Filippo Brunelleschi (1377-1446) als uitvinder
geldt,8 brengt men het lineair of
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centraal perspectief doorgaans met Della Pittura van Leon Battista Alberti in
verband.9 Hij heeft in zijn geschrift over de schilderkunst als eerste de geometrische
regels van het perspectief vastgelegd. ‘Suddenly, three-dimensional space could be
realistically drawn on a two-dimensional surface – and representational art was
changed forever’.10

Ten tweede beschouwt men dit ‘albertiaanse’ perspectief als een
wetenschappelijke techniek om de werkelijke ruimte te meten en met behulp van een
rationele methode weer te geven, in combinatie met ‘licht, kleur, atmosfeer en
optische hulpmiddelen’.11 Weliswaar is de geometrische methode ontleend aan
Euclides’ Optica, maar in de vroegmoderne tijd was er sprake van een ‘spirit of
empirical observation’ waardoor op allerlei wetenschapsgebieden en in de kunst een
interesse ontstond in optische kwesties.12 De schilderkunst van de renaissance valt
daarom samen met Alberti’s presentatie van het geometrisch stramien. Ook Alpers
(1983) houdt aan deze gelijkstelling vast (al doet ze dat primair om het verschil met
de Hollandse schilderkunst te benadrukken).13 De ‘ontdekking’ van het perspectief als
wetenschappelijke procedure geldt dan ook als een doorbraak in de
perceptiegeschiedenis: vanaf dat moment is een geheel nieuwe, want objectieve kijk
mogelijk. Het perspectivisch schilderij beschouwt men letterlijk als een ‘venster’
(Alberti) of ‘open raam’ dat een blik biedt op een tweede, waarheidsgetrouwe ruimte
erachter.14 Dit impliceert dat ‘natuurgetrouwheid’ (zoals ook bij fotografie of film) als
iets volkomen triviaals wordt opgevat en dat fotografie door kunsthistorici kan
worden gebruikt om het ‘realistisch’ gehalte van een vroegmodern schilderij vast te
stellen.15

Het derde punt hangt daarmee samen. De wetenschappelijkheid van de
perspectivische methode impliceert de universele waarheid ervan. In de woorden van
Zwijnenberg (1999) is het een wijze van voorstellen die ‘a certain universal and
historical validity’ kent. In feite zou men in de renaissance de natuurwet ontdekt
hebben volgens welke wij allen kijken. ‘The theory of linear perspective is in many
respects a description of the way in which we perceive things, and it is certainly true
that its technique can be learned and used by anybody, regardless of one’s cultural
background, or concept of space or of the world in general.’16 De techniek om de
driedimensionale werkelijkheid om te zetten in tweedimensionaliteit ziet men
weliswaar als een cultureel gebonden verschijnsel, maar als fenomeen herbergt het in
al zijn eenvoud en systematiek een universele waarheid. Men beschouwt het effect als
een waarheidsgetrouwe en geloofwaardige illusie van de ruimte zoals wij (de mens)
die in de realiteit kennen.17

Het vierde punt tenslotte betreft de filosofische conclusie die men hieruit trekt. In
de kunstgeschiedenis heeft deze interpretatie geleid tot een nadruk op de toeschouwer
vóór het schilderij en op de werkelijkheid achter het schilderij. Het schilderij van
Alberti, zo schrijft ook Alpers, begint ‘met een kijker die op actieve wijze naar
bepaalde objecten – bij voorkeur mensfiguren – in de ruimte kijkt,
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waarvan het uiterlijk voorkomen wordt bepaald door de afstand waarop ze zich van
de kijker bevinden.’18 Meer in het algemeen is het opmerkelijk hoezeer auteurs vanaf
de Tweede Wereldoorlog het renaissance perspectief en vroegmoderne schilderijen
hebben aangegrepen om een wending in het menselijk bewustzijn te poneren.19 Men
stelt dat er een nieuwe, rationele, zelfbewuste, reflexieve, individuele mens op het
Europese toneel verschijnt.20 Men ziet deze nieuwe, geprivilegieerde blik op de
omringende natuur, met de mens als centraal subject in een helder geconstrueerde
ruimte, perfect geïllustreerd in zowel beelden als woorden. Enerzijds in de prenten
van Albrecht Dürer (waar een tekenaar de natuur i.c. een vrouwelijk naakt in zijn
raster vangt, bp.4.27.1).21 Anderzijds in de filosofische opvattingen van René
Descartes (waar de filosoof de mens opvat als rationalistisch, bewust denkende
geest).22 Als beeld en metafoor van het tijdperk van individualisme, rationalisme en
wetenschappelijke beheersing van de ruimte en onderwerping van de natuur en het
menselijk lichaam heeft de renaissance door het verschijnsel van het geometrisch
perspectief in brede kring nog altijd een zekere populariteit.23

‘We are left wondering’, schrijft Alpers, ‘why the myth of Renaissance rationality and
ordering has been so necessary for people in our time. What will the results be if we
now let it go?’24 De door Alpers geformuleerde vraag is relevant nu er recentelijk
verschillende studies zijn verschenen waarin het renaissanceperspectief als paradoxaal
verschijnsel opnieuw is onderzocht. Daarin wordt de gangbare opvatting van het
lineair perspectief als een uniek rationalistisch systeem dat beantwoordt aan een
natuurlijk en universeel gegeven op zijn kop gezet. Ik zal vier punten noemen die van
belang zijn om de historiciteit van de perceptie van het perspectief op waarde te
kunnen schatten alvorens ik inga op de schilderijen van De Hooch.

Ten eerste is de waarde die is gehecht aan het perspectief (net zoals de Gulden
Snede) van vrij recente datum. Kim Veltman (1996) heeft erop gewezen dat het aantal
publicaties over het renaissanceperspectief in de negentiende eeuw een hausse kende
en ook in de twintigste eeuw (ondanks de abstracte kunst die brak met de
‘renaissancistische ruimteopvatting’) vele malen hoger lag dan in de vroegmoderne
tijd zelf. ‘As a result, a significant drop in the publications on perspective from 1914
to 1945 (during and between the two great wars), the number of books on perspective
has risen steadily ever since. Indeed more books have been published on the subject in
this century than during the fifteenth, sixteenth, and seventeenth centuries combined
(bp.4.27.2)’.25 De renaissance van het perspectief in de tweede helft van de twintigste
eeuw hangt zijns inziens samen met technologische ontwikkelingen die zijn gebaseerd
op meetbare rasterbeelden en elektronisch geconstrueerde vectorbeelden en computer
graphics.26 Alle mogelijkheden van het renaissanceperspectief zijn met andere
woorden pas heden ten dage realiseerbaar. In allerlei vormen van moderne kunst
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(videokunst, virtual reality, simulaties), maar ook in wetenschappelijke
onderzoekingen. ‘A construction that would have taken days to do manually is now
performed almost instantaneously with software and hardware: a globe is transformed
to a flat map of the earth which, in turn, becomes a three-dimensional landscape. As a
result operations that would once have required the hand of a master artist can now be
executed in a few simple steps by anyone in a matter of minutes.’27

Hubert Damisch (1995) bevestigt de hedendaagse interesse in het perspectief.
Daarbij wijst hij enerzijds op de doorwerking van Panofsky’s publicatie ‘Die
Perspektive als symbolische Form’ uit (1927), blijkens een herdruk (1964) en een
Engelse vertaling (1991).28 Anderzijds heeft de opkomst film en fotografieonderzoek
in de zestiger en zeventiger jaren niet alleen de inburgering van de
perspectiefmetafoor versterkt, maar ook de interpretatie ervan als ideologisch
apparaat. ‘Basing their argument (...) on the fact that the photographic box, and the
camera which is its technical extension, function optically in a way wholly consistent
with so-called one-point perspective (to such an extent that Delacroix could envision
using photography as a means of producing the perspectival framework for his
painting), some maintained that photography and film disseminate spontaneously, and
so to speak mechanically, bourgeois ideology (because perspective, having appeared
at the dawn of the capitalist era, must of necessity be essentially “bourgeois”)...’29

Van Elkins studie (1994) wil ik tenslotte slechts twee punten noemen die van
belang zijn voor het hiernavolgende. Hij wijst daarbij evenals de eerder genoemde
auteurs op ‘the appearance of perspectivelike schemata in humanist theory (principaly
phenomenology, literary criticism, psychoanalysis, and film theory)’.30 Dit
hedendaagse gebruik van een isomorfe ruimte als conceptueel stramien moet zijns
inziens met een zekere argwaan worden bezien.31 Dat geldt niet in de laatste plaats
voor de actuele kunsthistorische praktijk waarin men het achterliggende geometrische
lijnpatroon van vroegmoderne schilderijen reconstrueert door op een (vaak
verkleinde) reproductie zo exact mogelijk (namelijk met liniaal en passer) de
onzichtbare geheime rasters te tekenen (bp.4.28, bp.4.29).32 De fouten en
inconsequenties die men aldus in schilderingen ontdekt beschouwt men als
afwijkingen van het ideale schema, als artistieke onnauwkeurigheden of als bewijs dat
een kunstenaar het perspectief nog niet beheerste.33 Elkins wijst op tenminste twee
onjuiste vooronderstellingen in deze analytische operatie. Ten eerste hanteert men
perspectivische technieken die modern zijn en een graad van accuraatheid bezitten die
onvergelijkbaar is met die van de vroegmoderne tijd. Het gebruik van de computer is
daarbij steeds normaler geworden.34 De analyses zijn technisch ‘correcter’ dan de
vroegmoderne technieken ooit zouden kunnen zijn waardoor men ‘rationele’
verbanden ontdekt (bijvoorbeeld tussen verschillende schilderijen) die hun zekerheid
slechts ontlenen aan die moderne technieken.35 Elkins wijst er net als Veltman op dat
de moderne analyticus gewapend met deze technisch
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geavanceerde kennis, de vroegmoderne traktaten vervolgens op relevante passages
raadpleegt. Zo ‘bewijst’ men via de vroegmoderne teksten de meetbare accuratesse
dan wel de aantoonbare inconsistenties van vroegmoderne schilderingen.36 Een
dergelijke handelswijze ziet over het hoofd dat in vroegmoderne traktaten die aan het
perspectief zijn gewijd ook allerlei ‘irrelevante’ zaken worden behandeld die niet
zondermeer in ons idee van exactheid en rationaliteit passen.37 Voorts verzuimt men
rekenschap te geven van het feit dat het perspectief in de vroegmoderne tijd geen
analytisch instrument was, maar één van de middelen om een schilderij te maken. De
omkering van de procedure is dan ook niet zonder consequenties.38

Het tweede punt sluit hier op aan. Men moet volgens Elkins het perspectief niet
zien als een rationalisering van de blik die zich in de vroegmoderne tijd plots voltrekt,
noch als een magnifieke wetenschappelijk objectieve vondst om de wereld in kaart te
brengen. Afgaande op de toenmalige verhandelingen concludeert Elkins dat het
perspectief beschouwt moet worden als een zekere tekenmethode om voorwerpen op
het platte vlak te ordenen. Het perspectief zoals renaissanceauteurs zich dat
voorstelden ‘was more a collection of rational methods than a “rationalization of
sight”, more a way of drawing objects than of setting them in an abstract “pictorial
space”’.39 Er blijken bovendien in de vroegmoderne tijd niet één, maar zeker twintig
verschillende perspectivische technieken in omloop te zijn.40 Het euclidische
lijnenpatroon dat in het vroegmoderne perspectief wordt hernomen dook niet
plotseling op. Het vormde een vast, maar beperkt onderdeel van het brede terrein van
de optica, een onderzoeksgebied waar het in de eerste plaats ging om de
eigenschappen van het licht en later om de fysiologische werking van het oog.41 Een
en ander wordt overigens bevestigd in Alberti’s geschrift, dat minder eenduidig is dan
men vaak meent.42 Bovendien was de tekenmethode niet bedoeld om een
schilderijomvattend raster te spannen. Ons idee dat het renaissanceperspectief de
sleutel is tot het produceren van een fictieve ruimte en diepte en dat het onze taak als
wetenschapper zou zijn dat zichtbaar te maken is dan ook anachronistisch, aldus
Elkins en Damisch.43 ‘The question for historical analysis is how to relate the
unavoidable violence of making things visible to the possibility that the painting may
work by keeping those things out of sight. Modern analyses tend to overlook this kind
of question by bringing out the lines and letting the reader judge their
persuasiveness.’44

Het ter discussie stellen van deze vanzelfsprekende begrippen roept de vraag op
welke concepten de auteurs in de vroegmoderne periode dan wel gebruiken wanneer
ze schrijven over de kunst van het schilderen, over de ‘doorzichtkunde’ of de
natuurgetrouwheid. Zoals Kristeller (1961) en Close (1969/1971) al eerder hebben
betoogd is de natuurgetrouwheid sinds de antieken een veelbesproken onderwerp dat
tot in de vroegmoderne tijd van kracht blijft. Het denken over nabootsing en imitatie
wordt vooral gestuurd door klassieke gemeenplaatsen
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waarin de Natuur en de kunsten zijn gekoppeld. Hij noemt achtereenvolgens 1) Kunst
imiteert de Natuur; 2) Kunst helpt, completeert of perfectioneert de Natuur; 3) Kunst
berust op de ervaring of de bestudering van de Natuur; 4) Kunst en Natuur zijn
verbonden door een leersysteem; 5) Kunst maakt gebruik van de materie van de
Natuur; 6) Kunst vindt zijn oorsprong in de Natuur; 7) Kunst is ondergeschikt aan de
Natuur en 8) Natuur is een kunstenaar.45 De antieke gemeenplaatsen vormen aldus
een ‘multiple web of connections and analogies’ waarbinnen vervolgens de
interpretaties van verschillende filosofen (zoals van Plato of Aristoteles) hun plaats
innemen.46 Daarbij speelt de kunst van het schilderen, in de klassieke zin opgevat als
een kennissysteem bestaande uit regels en conventies met een productief doeleinde,
een bijzondere rol.47 Tegen deze achtergrond, die duidelijk gelijkenis vertoont met
kwesties die bij Stevin aan de orde zijn geweest, wil ik tot een beeldanalyse van De
Hooch’s schilderijen overgaan. In plaats van De Hooch’s ‘natuurgetrouwe’
schilderingen tot uitgangspunt te nemen voor een beschrijving van de historisch-
maatschappelijke werkelijkheid die hij zou weergeven, wil ik in de navolgende
beeldanalyses onderzoeken welke regels en conventies De Hooch hanteert om in zijn
geschilderde voorstellingen de natuur na te volgen.

De kunstgeschiedenis heeft altijd veel betekenis aan het perspectief of de
‘doorzichtkunde’ gehecht.48 In de vroegmoderne geschriften neemt de behandeling
ervan vaak slechts een bescheiden plaats in. Van Mander sluit zijn Grondt (1604) af
met de mededeling dat hij er nog over had willen schrijven.49 Vredeman de Vries
beschrijft in 1604 over de Perspective als ‘een inschynende oft deursiende ghesichte
der oogen, op papier, doeck, penneel, oft mueren, int schilderen met coleuren oft
andersins bethoont’.50 Angel besteedt er in het tweede deel van zijn Lof der Schilder-

konst (1642) slechts één alinea aan en De Grebber (1649) de eerste van zijn elf
regels.51 In 1668 noemt Goeree de ‘Perspective ofte Doorsicht-kunde’ als een van de
nuttigste zaken die geleerd moeten worden in de teken- en schilderkunst.52 Van
Hoogstraten (1678) komt pas tegen het einde van zijn geschrift te spreken over deze
kennis voor de schilder (Boek 7.7).53 Maar net als de meeste andere auteurs verwijst
ook hij door naar gespecialiseerde wiskundige traktaten.54

Van Hoogstraten spreekt over doorzichtkunde in het meer omvattende kader van
de optische kennis die een goed schilder dient te bezitten.55 De schilder moet weten
wat het oog vermag wanneer het de zichtbare wereld aanschouwt. Voor het
ongetrainde oog doet alles zich immers vanzelfsprekend als een samenhangend geheel
voor.56 Inzicht in ‘de macht van het zien’ is daarbij onontbeerlijk. Een schilder ‘diens
werk het is, al wat in ‘t zien bestaet wel te onderscheyden’ en ‘het gezigt te
bedriegen’, behoort grondige kennis van de aard van alle dingen te hebben.57

Doorzichtkunde heeft in het bijzonder betrekking op het volgens bepaalde regels
vaststellen der afstanden tussen de dingen in een schilderij.58
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Hoewel hun inzichten elkaar raken, bestaat er dus een belangrijk verschil tussen
de manier waarop de schilder en de wiskundige met optische kennis omgaan. Voor de
eerste is kennis van de doorzichtkunde één van de vele hulpmiddelen om een goed
schilderij te maken. Dat verklaart ook waarom een schilder volgens vroegmoderne
auteurs als Alberti geen volleerd wiskundige behoeft te zijn om goed te kunnen
schilderen.59 ‘Perspective practice’ concludeert Elkins, ‘is imagined less as an import
from geometry into painting than as a kind of picture making, akin to painting.’60 De
wiskundige is daarentegen uit op het bepalen van de wiskundige regels waarop het
zien berust en wil begrijpen hoe het verkregen ‘beeld van de dingen’ zich verhoudt tot
de dingen die gezien zijn. ‘The most basic and indispensable perspective
constructions are problems in the classical sense, what Euclid distinguished from
propositions in the Elements: that is, they are practical difficulties to be mastered,
things that need to be learned and then put to use.’61 In die zin moet, zoals Van Eck
en Zwijnenberg hebben benadrukt, Alberti’s begrip ‘venster’ ook niet letterlijk
worden genomen, ‘alsof een schilderij een raam in een muur is dat ons een uitzicht
biedt op een werkelijkheid die we eventueel zelf zouden kunnen betreden. Deze
opmerking is metaforisch van aard, bedoeld als hulpmiddel voor diegene die de
argumenten moeilijk kan volgen. Zij geeft aan de tekst meer helderheid, maar helpt
niet om de overgang van de optica naar de constructie beter te begrijpen.’62 De term
‘ruimte’ wordt door Alberti niet eens gebruikt. Het is hem in de eerste plaats te doen
om het lokaliseren van voorwerpen op een vlak uitgaande van de tussenliggende
afstanden. ‘Nergens blijkt uit Alberti’s tekst dat hij een concept van wiskundige
ruimte of van een tot eenheid gebrachte ruimte bezit.’63

Vergelijken we bovenstaande met Stevins opvatting in zijn traktaat Vande

Deursichtighe (1605-8) dan blijkt ook hij het verschil te onderstrepen tussen schilders
en wiskundigen. Dit naar aanleiding van Prins Maurits die zijn tekeningen van
sterkten wilde verbeteren en daartoe (ten onrechte dus volgens Stevin) bij
verscheidene schilders in de leer ging.64 De schilder is uit op kennis van het
schilderen om zo een schilderij van landschappen, met steden, stromen en wegen te
kunnen maken. De wiskundige is uit op kennis der oorzaken om zo een volkomen
tekening van de aanschouwde zaak te kunnen maken. ‘Verschaeuvving’, schrijft
Stevin ‘is der verheven dingen plat namaecksel verheven schijnende’.65

Het onderzoek naar de werking van het oog in de verte, de veranderingen die
optreden in het geziene (‘het gezicht’) door de diepte te variëren of door de materie
waar men doorheen kijkt (zoals lucht, water, vochtige lucht, vuur, gekromd glas en
dergelijke): dat zijn onderwerpen die volgens Stevin in de doorzichtkunde moeten
worden behandeld.66 Ook fysieke afwijkingen van het oog (zoals bij scheelzien of
wanneer tegen het oog wordt geduwd) kunnen de oorzaak van een vertekening in het
geziene beeld zijn.67 Stevin is in die oorzaken geïnteresseerd en in het wiskundig
bewijs dat het zien van een onveranderlijk ding
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zulke uiteenlopende waarnemingen kan oproepen.
Maar schilders hebben, zo schrijven Alberti en Van Hoogstraten, een ander doel.

Zij wenden optische kennis aan bij het schilderen en componeren van platte
vlakken.68 Een schilder dient daartoe over twee soorten kennis te beschikken. In de
eerste plaats moet hij de natuurlijke objecten leren kennen op grond van hun zichtbare
eigenschappen. Hij kan deze kennis verkrijgen door de dingen met elkaar te
vergelijken. Alberti licht deze vergelijkenderwijs verkregen visuele kennis als volgt
toe:

All knowledge of large, small; long, short; high, low; broad, narrow; clear, dark; light and shadow
and every similar attribute is obtained by comparison. (...) Thus all things are known by
comparison, for comparison contains within itself a power which immediately demonstrates in
objects which is more, less, or equal. From which it is said that a thing is large when it is greater
than something small and largest when it is greater than something large; bright when it is brighter
than shadow, brilliant when it is brighter than something bright. This is best done with well-known
things.

69

Op basis van deze visuele kennis van de relatieve eigenschappen der dingen (als
grootte, licht- en kleurattributen) kan de schilder vervolgens de dingen schilderen.

In de tweede plaats dient de schilder te weten hoe de geschilderde dingen op een
plat vlak kunnen worden geplaatst.70 Het gaat daarbij om ‘the painterly problem of
“figures and their places” ’.71 In de vroegmoderne tijd wordt dit probleem gesteld in
termen van ‘afstand’ tussen de geschilderde objecten, lichamen of dingen. In de
woorden bijvoorbeeld van Alberti die schrijft: ‘[We would call] it a weakness if in the
same distance one person should appear larger than another, or if dogs should be
equal to horses, or better, as I frequently see, if a man is placed in a building as in a
closed casket where there is scarcely room to sit down.’72 Goeree spreekt bijvoorbeeld
van ‘wijttte en Distantie’.73 Er zijn grosso modo twee manieren ontwikkeld om de
dingen op het vlak te lokaliseren. Het gebruik van een ‘instrument’ kan bij het
bepalen van de plaats en vorm der dingen behulpzaam zijn. Zowel Alberti, als Dürer,
Van Mander en Stevin behandelen een dergelijk instrument.74 Meest bekend zijn het
velum van Alberti (‘fijnmazig geweven stof’) en de diverse perspectiefrasters van
Dürer.75 Ook Stevin bespreekt de voordelen van ‘deurluchtighe stoffen’ bij het
schilderen en voor Prins Maurits ontwerpt hij een speciaal ‘glas’ (bp.5.9.24).76 De
aandacht van vroegmoderne schrijvers gaat in de eerste plaats uit naar de
lichtdoorlatende kwaliteiten van het materiaal die er voor zorgen dat de dingen die het
opvangt, geschilderd lijken.77

Ten tweede kan men, in plaats van een dergelijk gereedschap, ook gebruik maken
van geometrische regels om de aanschouwde dingen hun juiste plaats op het platte
vlak te geven.78 Met slechts een handvol imaginaire lijnen kan een vlakverdeling
worden verkregen die automatisch en op betrouwbare wijze de afstanden regelt.79 De
hoedanigheid van objecten wordt geregeld op grond van hun positie in dit lijnpatroon.
Of zoals Van Hoogstraten de kunst van de doorzichtkunde omschrijft: ‘Door linien
dan moetmen de natuerlijke dingen leeren
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op ‘t papier brengen, zoo alsze ons toeschijnen.’80 Het meest bekend is Alberti’s
tekenmethode. In een uitleg van verschillende pagina’s bespreekt hij hoe in het vlak
een plaveisel van orthogonalen en transversalen kan worden geconstrueerd.81 In de
Nederlanden voorziet niet zozeer het werk van Stevin, maar dat van zijn tijdgenoot,
Vredeman de Vries (Perspective, 1604) hierin (bp.4.30.1).82

De horizonlijn scheidt hemel en aarde, de basislijn is de onderste lijn van het vlak,
ertussen is een parallellijn (bp.4.30.2). Loodrecht op deze drie staan de ‘perpendiculi’,
terwijl de ‘diagonali’ (als vijfde soort lijn) oprijzen uit punten op de horizon.83 Biens,
die in zijn tekentraktaatje uit 1636 naar Vredeman de Vries verwijst neemt een zesde
lijn op: de ‘oculari’ die voortspruiten uit het oogpunt op de horizon. Dit is in het kort
de kunst ‘van ‘t verschiet’, een kunst die maakt dat men ‘in ‘t stellen van ‘t landschap
niet in ‘t wildt en scherme maer sijne saecken met reden weet te planten.’84 Het
bepalen van een horizon, een verdwijnpunt en eventueel enkele vluchtpunten kunnen
het vermogen ondersteunen van de schilder om de dingen juist op het doek te
plaatsen.85 Door het plaatsen van de horizon ontstaan er lijnen waardoor men van
‘boven af’ naar een ding kijkt, terwijl andere maken dat er van ‘onderaf’ of ‘tegenaan’
wordt gekeken (bp.4.31.1-3).86

De vlakverdeling fungeert als een schaal waarin de objecten op formaat
gerangschikt worden. Hoe hoger op het vlak, hoe meer objecten in grootte en omvang
verminderen. Het duidt aan hoe ‘nae-bye oft verre’ een lichaam ‘sich komt te
vertoonen’ schrijft Biens.87 De wijkende lijnen verankeren zo de alledaagse dingen op
eenzelfde gemeenschappelijke onderlegger.88 Het effect van deze ordeningstechniek
is dat de vormveranderingen van geschilderde dingen steeds aangeduid zijn in termen
van het interval tussen geschilderde dingen op het platte vlak. Vroegmoderne auteurs
gebruiken termen als ‘inkrimpen’, ‘wegwijken’, ‘verkorten’, ‘vermeerderen’,
‘vergroten’, ‘wijdstrekken’, ‘verminderen’, ‘vernauwen’, ‘verschieten’, ‘verkleinen’
en dergelijke.89 Met behulp van geometrische regels wordt geen ‘systematische
ruimte’ in moderne zin geconstrueerd maar er wordt een systematische ordening van
spaties tussen de dingen in antieke zin georganiseerd. Het gaat niet zozeer om ‘space’
schrijven Van Eck en Zwijnenberg, maar om ‘distantie’, ‘afstand’ of ‘spatie’.90 ‘Zulke
hulplijnen of tegelvloertjes fungeerden dus als een methode ter bepaling van de plaats
en grootte van de huisjes, boompjes en beestjes’ meent ook Van den Akker.91

Nu kent de vroegmoderne toepassing van het ‘perspectief’ twee bijzonderheden
die het toenmalige primaat van het doek als plat vlak onderstrepen. Ten eerste wordt
het verjongende lijnenstelsel vaak slechts partieel in een schilderij gebruikt. Ten
tweede wordt een deel van het doek door een parallel lijnenstelsel in grote vlakken
verdeeld, die ‘geopend’ kunnen worden zodat er vormen ontstaan die ‘als
architectuur’ dienen. Het werk van Pieter de Hooch kenmerkt zich door een
gevarieerde behandeling van beide conventies, met als resultaat een oeuvre dat zowel
herkenbaar is als gedifferentieerd.
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 Elkins, Stumpel en Van den Akker wijzen er op dat ‘perspectief’ vaak slechts
lokaal wordt toegepast in een schildering die verder weinig ‘ruimtelijk’
geprononceerd is. ‘The checkerboard pattern was initially not yet used for a piano, let
alone as part of an overal system of composition.’92 In de vroegmoderne tijd
beschouwt men ze als bijzondere kunststukjes die apart geroemd worden. Uit
bepaalde citaten van Vasari blijkt dat het perspectief ‘tended to be isolated
showpieces rather than coherent spaces.’ Een voorbeeld is Masaccio’s Trinità waar de
terugwijking alleen geldt voor het ‘plafond’.93 ‘For Vasari, good paintings could be
“full of perspectives”’, wat volgens Elkins nogmaals onderstreept dat de
vroegmoderne omgang met perspectief niet in de eerste plaats berustte op één
systematische, homogene ruimte.94 ‘Quite often, indeed, we encounter floors in
Renaissance painting that seem to be inserted with hardly any respect for the rigidness
of a logical over all perspective, and such compositions give striking proof of the
autonomy that subdisciplines could maintain in Quattrocento pictorial practice.’95

Stumpel constateert overigens dat de ‘schaakbordvloer’ bij Italiaanse
frescoschilderingen sinds het midden van de veertiende eeuw in gebruik is (zoals bij
de gebroeders Lorenzetti) en dat ze vanaf die tijd vaak als onafhankelijke velden in
een schildering zijn opgenomen. In dezelfde tijd komen dergelijke vloeren, met name
in Frankrijk voor in miniaturen en boekilluminaties.96 Alberti’s ‘ontdekking’ is
volgens Stumpel dan ook de neerslag van een traditie die dan al minstens een eeuw
oud is.97 

Sutton heeft benadrukt dat De Hooch in zijn schilderijen de conventionele
methode toepast om orthogonalen op het platte vlak te plaatsen. Het lijnpatroon kan
verkregen worden door eenvoudigweg een gaatje te prikken in het schilderij en van
daaruit een bekrijtte draad te spannen, zoals ook zijn tijd- en stadgenoot Vermeer
deed.98 Het resultaat is een aantal orthogonalen die een centraal verdwijnpunt
samenkomen en waarbij de horizon gegeven is (bp.4.29.2-3).99 Volgens Sutton was
dit een eenvoudige methode om de ruimte in het schilderij in te richten door het
vaststellen van ‘orthogonals and the patterns of their tiled floors without making
complicated measurements and calculations.’ Door het aanpassen van de
vluchtpunten konden diepte en verjonging worden gestuurd.100 Opmerkelijk is echter
dat De Hooch dit lijnenpatroon niet gebruikt in het bovenste deel van zijn schildering
om een zoldering te verbeelden. In antieke muurschilderingen vindt men daarentegen
wel dergelijke patronen als plafond en niet om een vloer te verbeelden.101 In
vroegmoderne schilderijen is een dergelijke ‘verbeelding van onderen’ gebruikelijk
bij onderwerpen als ‘een aanbidding’ (bp.4.95.4, 7 en10) of een ‘triomf’ (bp.4.32.1)
soms ook bij annunciaties (bp.4.94.2, 7,13). Opmerkelijk is verder dat de
terugwijkende, versmallende en verjongende vlakken die bij De Hooch de vorm
aannemen van een geblokt tegelpatroon in de onderste deel van het schilderij
regelmatig bestaan uit combinaties van velden met afwijkende lijnenrasters. In een
schilderij staan verschillende lijnpatronen naast of boven elkaar.102 Bij de Hooch
worden de
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verschillende vertrekken door verschillende soorten perspectief geregeerd: in feite
zijn er verschillende soorten dieptewerking in de tegelvloeren op het voor- en
achterplan (bp.4.10.3, bp.4.17,3, bp.4.18.2, bp.4.23.2-3, bp.4.25, bp.4.26). In plaats
van een homogene ruimtelijke opbouw laten zijn schilderijen eerder een patch-work
van platte velden of een mozaïek van afzonderlijke velden zien, elk bestaande uit een
eigen netwerk van lijnen. Eerder deed Janson een soortgelijke observatie naar
aanleiding van schilderijen van Johannes Vermeer. Zij het dat hij Vermeers
vlakverdeling beschouwde als afwijking (‘uniekheid’, ‘moderniteit’, ‘genialiteit’,
uitzonderlijkheid’) van de normale zeventiende-eeuwse schilderkunst: ‘Maar in
tegenstelling tot zijn voorgangers ziet Vermeer de werkelijkheid als een mozaïek van
gekleurde vlakken – of misschien is het juister om te zeggen dat hij de werkelijkheid
herschept tot een mozaïek en die zo op het doek brengt. We kunnen De brief zien als
een perspectivisch “raam”, maar ook als een vlak, een “veld”, samengesteld uit
kleinere velden. Rechthoeken predomineren, en volgen de lijn van het picturale vlak,
en er zijn geen “gaten”: geen onafgebakende lege ruimten.’103

Het blijkt dat het herhalen van dit patroon niet altijd leidt tot identieke
tegelvloeren. Juist door enkele grondvormen te hanteren, blijkt De Hooch in staat een
grote variatie te genereren. Aan zijn vlakindeling vallen een paar punten op. Zo blijkt
de ‘horizon’ bij het merendeel van de composities iets boven het midden van het werk
gesitueerd is.104 Slechts in een enkele geval ligt het er onder. De plaats van de horizon
is gekoppeld aan de ooghoogte van de personages die in het beeldvlak zijn
opgenomen .105

De meeste ‘tegelpatronen’ bij De Hooch laten zich op grond van vorm, formaat en
kleur goed onderscheiden.106 Slechts een kleine verzameling schilderijen onttrekt zich
aan dit patroon. In die gevallen lijkt het primaat bij het ondersteunen van een zichtlijn
te liggen (bp.4.17.1, bp.4.24.1, bp.4.26.2). In de secundaire literatuur bestaat de
indruk dat De Hooch (en andere zeventiende-eeuwse schilders) voor het overgrote
deel zwart-wit betegelde vloeren weergeven.107 Hoewel dit bij De Hooch voor
ongeveer de helft van zijn schilderijen opgaat, bestaat de andere helft uit
‘vloerpatronen’ van ander materiaal. Er zijn houten vloeren (bp.4.9.3, bp.4.10.1),
tegels van (bijna) effen kleur (bp.4.15.1, bp.4.18.1, 3, bp.4.23.2-3), aarden vloer
(bp.4.8.1-2) terwijl er ook verschillende variaties van ‘klinkerbestrating’ zijn te
herkennen (binnen, bp.4.7.2, maar vooral buiten, bp.4.14, bp.4.21). Soms schildert hij
een aarden ondergrond (bp.4.22.1), met een grasveld (bp.4.14.2, bp.4.20) of
combinaties van ‘vloerbedekkingen’ (bp.4.22.2, bp.4.23.1).

Bij nauwkeurige beschouwing blijkt er zelfs in De Hoochs ‘zwart-wit’
blokpatroon een grote variatie te bestaan. Dat bereikt hij op verschillende manieren.
Het lijnraster (en dat geldt voor álle soorten ‘vloeren’) kan zowel parallel of haaks aan
het beeldvlak (bijv. bp.4.7.2, bp.4.9.1-3, bp.4.10.1-2, bp.4.12, 1-3, bp.4.16.1, bp.4.17,
bp.4.18.1-2) als diagonaal geplaatst worden (bijv.
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bp.4.10.3-4, bp.4.11.3, bp.4.13.2 en 4, bp.4.15.2, bp.4.18.3, bp.4.19.3-4). Daarnaast
wisselt de complexiteit van de rasters. Dit kan doordat een grid van verschillende
formaten toegepast wordt. De grootte van de ‘tegelvlakken’ kan wisselen (bp.4.10.2-
4, bp.4.12.1, bp.4.13.2 en 4 ), het grid kan bestaan uit een afwisseling van brede en
smalle banen (bp.4.12.2-3, bp.4.25.2).108 En tenslotte kan de kleur van de tegels
veranderen bij gelijkblijvend patroon (bp.4.10.2 en 4). Aldus berusten De Hoochs
tegelvloeren op een beperkt aantal grondpatronen, die via de bovengenoemde regels
van gedaante veranderen en series produceren. Rasters kunnen verkleind en vergroot
worden of in ‘negatief’ verschijnen, met als gevolg dat ‘op het oog’ een geheel
nieuwe, maar toch bekende vloer ontstaat. Opnieuw een voorbeeld van culturele
koppeling: met een minimum aan elementen en enkele transformatieregels kan een
maximum aan variatie worden bereikt. Uiteindelijk is De Hoochs’ schilderijenreeks
zo terug te brengen tot drie basisvormen.109 De Hoochs schilderijen zijn met andere
woorden het product van een picturale conventie waarop hij varieert, het zijn geen
weergaven van werkelijke zeventiende-eeuwse binnenhuisvariaties, noch na te
bouwen driedimensionale ruimten. Wanneer historici deze schilderijen dan ook als
fantasie van de schilder bestempelen, bevestigt men slechts de wat magere opvatting
van de werkelijkheid die men hanteert.110 Wanneer technici de onmogelijkheid van
De Hoochs gerepresenteerde ruimten aantonen, bevestigen ze slechts de al te grote
obsessie met accurate meetbaarheid waaruit ze zelf denken (bp.4.29.1).111

Naast deze lokale toepassing van verjongende rasters, staan De Hoochs
schilderijen bekend wegens een ander effect: de zogenaamde ‘doorkijkjes’.112

Wanneer we zijn schilderingen chronologisch doorlopen valt op hoe vaak hij inkijkjes
ter rechter of linkerzijde inlast. Ze vormen visuele trekpleisters die De Hooch door
zijn verdere compositie van het vlak organiseert. Naast een vloerpartij, die een zekere
richting aanbrengt, vertoont de rest van deze doeken een veelvoudige vlakverdeling.
Het hoe en waarom van deze werkwijze kan opnieuw met behulp van Alberti
verklaard worden. Niet in zijn immer aangehaalde Boek I waarin het gaat om het
ordenen van kleine vlakken, maar in het tweede Boek van Della Pittura doet Alberti
verslag van de wijze waarop grote vlakken kunnen worden gemaakt. Hij benadrukt
dat het oog de vormen van nature slechts partieel ziet.113 Uitgaande van de vloerpartij
wordt dan de verdere indeling opgetrokken: parallelle en transversale lijnen, met
verschillende hoogten, breedten en hoeken laten een uiteenlopende reeks vlakken
verschijnen. Zo ontstaan wanden en plafonds op het platte vlak.114

On the pavement, drawn with its lines and parallels, walls and similar planes which we have called
jacent are to be built. Here I will describe most briefly what I do. First I begin with the foundation.
I place the width and the length of the wall in its parallels. In this laying out I follow nature. I note
that, in any squared body which has right angles, only two conjoined sides can be seen at one time.
I observe this in describing the foundations of the walls. I always commence first of all with the
nearest plane, the greatest of those which are equidistant from the cross-section. These I put before
the others, describing their width and height in those
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parallels of the pavement in such a way that for as many braccia as I choose they occupy as many
parallels. To find the middle of each parallel, I find where the diameters mutually intersect. And
thus, as I wish, I draw the foundations. Then the height follows by not at all difficult rules. I know
the height of the wall contains in itself this proportion, that as much as it is from the place where it
starts on the pavement to the centric line, so much it rises upwards. When you wish this quantity of
the pavement up to the centric line to be the height of a man, there will, therefore, be these three
braccia. Since you wish your wall to be twelve braccia, you go up three times the distance from the
centric line to that place on the pavement. With these rules we shall be able to draw all planes
which have angles.

Alberti spreekt dan ook over samenschikking van afzonderlijke velden binnen een
kader.

Om objecten goed in het vlak te lokaliseren gebruikt Alberti termen die duiden op
afstand, distantie en interval (hoogte, breedte, lengte, verkorten, terugwijken,
ombuigen). Dezelfde termen worden gebruikt door de meeste auteurs die in de
zeventiende eeuw over schilderen schrijven. Om voorwerpen ten opzichte van elkaar
te plaatsen (en wel zo dat ze niet lijken ‘om te vallen’) gebruiken ze termen als
‘boven’, ‘op’, ‘onder’, ‘ter zijden’ of ‘gelijke hoogten’.115 Maar ook verkorting,
verlenging en verandering worden in dit soort termen omschreven, zo bleek in het
aangehaalde citaat van Van Hoogstraten. De ‘bepaling der dingen’ is een zaak van
‘lengte, en breete, hoochte en diepte, holte en bult, recht en kromte, schuinte en
scheefte.’116 Met name architectonische vormen (gebouwen, zuilen) lenen zich uit de
aard der zaak voor een behandeling van lijn, richting en hoek. Stumpel wees erop dat
er een lange traditie bestaat in het vormgeven van het exterieur van gebouwen
(casamenti), een traditie waarbinnen Cennini de richtlijnen beschrijft, Brunelleschi
opereert en waarvan Manetti enkele beschrijvingen heeft nagelaten.117 Volgen
Gombrich treedt deze methode om figuren en voorwerpen ‘naar de natuur’ te
verbeelden, namelijk door af te wijken van het vlakke schema van het volledige
lichaam, in de westerse cultuur voor het eerst op in de grieks-antieke periode.118 In de
Byzantijnse kunst zijn deze technieken van verkorting, versmalling en wegwijking
(bijvoorbeeld in iconen) overigens door de tijd heen gedragen. Met de instroom van
Griekse geleerden in Italië de twaalfde eeuw en later, bij de Turkse inval in 1452,
kwamen deze aspecten van de cultuur mee. Maar ook in de Romaanse kunst en in de
boekverluchtingen vanaf de twaalfde eeuw zijn onderdelen van deze klassieke
methode lokaal in het beeldmateriaal van de westerse cultuur aanwijsbaar.119

Vroegmoderne auteurs die schrijven over de kunst van het schilderen nemen opnieuw
deze methode van schilderen (onder verwijzing naar ‘de antieken’), in overweging.
Voor ‘de Italiaanse kunsttheorie uit de renaissance’ mag dit evident zijn, maar ook in
de Vlaamse en Hollandse verhandelingen zijn de referenties aanwijsbaar. Melion
heeft erop gewezen dat Van Mander in zijn opvattingen van ‘naturalisme’ verwijst
naar wat (volgens de overlevering althans) Griekse schilders voor ogen stond.120

Vroegmoderne ‘interieur’-schilderingen moeten dan ook niet worden opgevat
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als correcte weergaven van het inwendige van bestaande gebouwen.121 Het
omgekeerde is het geval: de vele ‘bouwwerken’ komen voort uit de geregelde en
geordende verkaveling van het vlak. De Pauw-de Veen bevestigt dat schilderijen
aangeduid als ‘perspective’ van vroeger datum zijn (zestiende en zeventiende eeuw)
dan schilderijen aangeduid als ‘architectuur’. Afkomstig uit het Frans komt het vanaf
1660 eerst in de Zuidelijke en daarna (in de achttiende eeuw) in de Noordelijke
Nederlanden in zwang. In ‘perspectiven’ zou dan de compositie volgens de regels van
de ‘doorzichtskunde’ meer op de voorgrond staan terwijl in schilderijen die zijn
aangeduid als ‘architectuur’ het bouwwerk dat eruit voortkomt het primaat heeft. De
verandering van begrip gaat gepaard ‘met de veranderde opvatting over het uitbeelden
van gebouwen’ aldus De Pauw-de Veen.122 Dit strookt met de conclusie van Van Eck
en Zwijnenberg aangaande Alberti’s methode: ‘de constructie vindt plaats op het
oppervlak van het paneel, zonder overwegingen over een oogpunt buiten het
oppervlak. De lineaire perspectief speelt zich af in het schilderij, het schilderij is niet
in de lineaire perspectief opgenomen.’123 En in eenzelfde zin licht ook Biens (1649)
het ontstaan van bouwwerken toe:

De pilaren, muyragien en vensteren wert haer plaetse uyt de proportie des gelijnten vloers met
perpendiculaerlininien klaerlijck gebout, en moet de proportie eenes yegelijcke wercx in alle
ghebouwen uyt dese fondamente ontspruyten ende nootsakelijck volghen.

124

Zowel Da Vinci, als Stevin en Vredeman de Vries zijn van mening dat het werken
met verkortingslijnen en versmallingpatronen van nature vormen oproept die als
‘architectuur’ herkend worden.125 De getekende lijnen maken een bepaalde vierkante
vorm die bijvoorbeeld als een ‘kamer’ kan worden benoemd, redeneert Vredeman de
Vries. Maar evenzogoed kunnen de lijnen andere vormen maken. Met behulp van zijn
vijf lijnen trekt Vredeman de Vries de meest uiteenlopende patronen zoals een ‘trap
omhoog’, een ‘venster waar men inziet’, ‘een waar men inkijkt’,126 ‘een zoldering
waar men tegenaan kijkt’ (bp.4.172, bp.4.173, bp.4.174),127 maar ook ‘een straat waar
men inkijkt’.128 Om het zicht op dit wonderlijk vermogen van het ‘perspectiven
conste’ of ‘door-zichtkunde’ niet te benemen raadt Vredeman De Vries aan
menselijke figuren of dingen steeds terzijde op te stellen.129 Ook Stevin maakt de
tekenmethode om ‘bouwwerken’ met het perspectief te genereren los van het tekenen
van figuren. Hij beschouwt het niet alleen als een te omslachtige, maar vooral als een
minder geschikte methode om figuren voort te brengen. Gekromde en gebogen
vormen kunnen beter uit de losse hand worden getekend.130

‘Tis wel soo datmen somwijlen schaeuwen siet, als van menschen, gedierten, en derghelijcke, die
deur een vrye hanttreck behaechlicker gedaen sijn als ander deur moeylicke teyckening nae
reghelen der verschaeuwingh gewrocht; Maer dat heeft een ander bescheyt, deur dien sulcke linien
d’een d’ander soo niet en beschamen, ghelijck wel doen evewijdighe linien in ghestichten, wantof
een peert sijn voet een duym hoogher of leegher opheft, of dat een mensch
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een duym meer of min boct, daer en valt soo seker oirdeel niet op hoet eyghentlick wesen moet.
Merckt oock dat ghelijck boochsche linien van ghedierten, behaeglicker en lichter gheteyckent
worden deur een vrye handtreck van eenen diet wel gheleert heeft, dan deur vinding van veel
punten, alsoo worden ter contrari in teyckening van ghestichten, rechte linien (waer in de
verschaeuwing van ghestichten meest bestaet) bequaemer en suyverder ghetrocken langs een tegel,
dan deur een vrye handttreck.

Het maken van een eenvoudig raster beantwoordt dus aan de natuurlijke
eigenschappen van een in de verte kijkend oog. Het brengt een vlakverdeling tot stand
die als een ‘edifitie’ kan worden benoemd:131 hier verschijnen wanden, daar een vloer,
soms een plafond. Ook De Hooch genereert op deze manier zijn ‘kamergezichten’.
Het resultaat is een reeks schilderingen die ingedeeld kunnen worden op grond van
het aantal vlakken dat ze bevatten en het aantal ‘vertrekken’ dat ze vormen. Een
‘kamer’ bij De Hooch is minimaal gedefinieerd door twee vlakken: een vloer en een
muur, of twee haaks op elkaar staande wanden, met een maximum van vier.132 Hij
gebruikt geen doosachtige composities, bestaande uit vijf vlakken (zoals Koedijk,
Van Delen en Van Bassen eerder in de zeventiende eeuw toepassen, bp.4.33.3-4,
bp.4.177.1-3, of zoals Dou, bp.4.33.1-2), noch ‘enkelwandige vertrekken’ (zoals Ter
Borch, bp.4.90.1, bp.4.131.1).133 Hoe meer vlakken er toegevoegd zijn, hoe meer
‘vertrekken’ er binnen het doek worden geschakeld en hoe ‘groter’ of
‘gedifferentieerder’ het huis. Dit laatste veronderstelt echter wel dat de kamers ‘gaten’
vertonen waardoorheen een volgend ‘vertrek’ kan worden gezien: de deuren en
vensters in achterwand of zijmuur, de trappen in vloer of in zoldering. De Hoochs
schilderijen tonen (in termen van Vredeman de Vries) een uitzonderlijke rijkdom aan
dergelijke ‘insiende’, ‘opsiende’, ‘teghensiende’, ‘deursiende’, ‘opgaende’, ‘neer-
gaende’ of ‘opslaende’ elementen.134 Venster, deur en trap vormen visuele middelen
om, op grond van dezelfde regels van perspectiefkunst, de aangebrachte vlakken te
openen en doorzichtig te maken. Het resultaat van deze differentiatie van het vlak is
een opklimmend aantal ‘vertrekken’ binnen hetzelfde kader.135 In zijn schilderijen
zijn ook locaties buitenshuis opgenomen: soms zijn het ‘uitzichten’ op tuin en stoep,
op straat, gracht, gevelwand aan de overzijde, maar ook bos en weide. Soms is slechts
de hemel zichtbaar, gevat in het raamwerk van een venster.136 Overigens zal in de
volgende paragrafen blijken dat De Hooch de wand op nog ingenieuzer wijze opent:
bijvoorbeeld wanneer het lichtdoorlatende venster als patroon op wand of vloer
zichtbaar wordt.

Langs deze lijn zijn een kleine honderd ‘interieur’schilderingen van De Hooch terug
te brengen tot drie basiscategorieën en enkele transformatieregels (bp.4.36). Het
wisselen van linker en rechter opening, het combineren van ‘venster’ en ‘deur’-
openingen, het roteren van beeldvlak ten opzichte van de wand en het variëren van de
permeabiliteit van de ‘openingen’ kunnen elk een serie varianten voortbrengen. Met
name de laatste regel bespeelt De Hooch op zeer vernuftige wijze zoals in de
volgende paragraaf nog zal blijken: vensters en deuren kunnen
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op verschillende manieren gesloten of geopend zijn, kieren vertonen of bedekt zijn
met gordijn of vitrages. Het blijkt voorts dat De Hooch in zijn schilderingen steeds
een minimum van twee ‘vertrekken’ organiseert en dat vier het maximum is.137 Dat
betekent dat zijn doeken op zijn minst uit drie verschillende velden bestaan en
meestal een veelvoud daarvan wanneer we de uitsnedes die hij in de velden aanbrengt
(waarover in 4.1.2. meer) meerekenen. Zelfs wanneer De Hooch zich beperkt tot één
enkel vertrek impliceert dit immer een locatie ‘elders’ – een ander vertrek in huis of
buiten het huis. Hij schildert (anders dan Ter Borch en Rembrandt) geen venster- of
deurloze vertrekken. De grote variatie die De Hoochs schilderingen laten zien, zijn in
feite gebaseerd op een klein aantal bewerkingen. Door rotatie of spiegeling van de
velden of van de openingen daarin (zoals ‘venster’ of ‘deur’) kan een geheel ander
aanzien van een ‘vertrek’ worden georganiseerd. Zowel venster als deur kunnen
(afgezien van hun verdere verschijning) geplaatst zijn in achterwand, zijwand, of in
beide. Het schuiven met een beperkt aantal elementen kan grote gevolgen hebben
voor het geheel van de vlakverdeling en de compositie. In feite hebben we hier dus te
doen met een geregelde transformatie van een eenvoudig systeem, dat ingewikkelder
en complexer composities kan voortbrengen. We hebben niet te maken met een
eindeloze uitbreiding van het aantal basiscategorieën. En al helemaal niet met een
representatie van de werkelijkheid.

De Hoochs schilderijen zijn in 1718 door Arnold Houbraken getypeerd als een
‘kamergezicht’. Ze komen op een verdere uitwerking van het natuurlijk vergezicht
neer. De Hooch organiseert in het platte vlak complexiteit door het doek in alle
richtingen te openen. In horizontale zin plaatst hij ‘vertrekken’ achter elkaar of hij
breidt ze zijwaarts uit. In andere gevallen voegt hij er een verticale ‘verdieping’ aan
toe: een spiltrap omhoog of een lager gelegen keldervertrek. De serene en verstilde
sfeer die volgens menig schrijver De Hoochs schilderingen karakteriseert, is dus
opmerkelijk genoeg een resultaat van voortdurende variaties, verschuivingen en het
combineren van elementen. Afgezien van enkele kleine series, waarin hij zijn
compositie letterlijk herhaalt (van bp.4.14.1 en bp.4.23.2 bestaan elk twee variaties,
terwijl kan ook bp.4.21, 1-2 als een paar kan worden gezien),138 verschillen zijn
‘interieurs’ allemaal van elkaar. De rust en de harmonie in zijn schilderingen wordt
dan ook veroorzaakt door zijn systematisch gebruik van enkele compositorische
middelen (vloerpartij, muur, plafond, venster, deur). Weliswaar heeft elke ‘mise en
cadre’ daardoor een eigen karakter, maar tegelijk is elk nieuw schilderij direct
herkenbaar als deel van het door De Hooch gebruikte systeem.

Hoezeer de regels van ‘De Perspectief’ sinds Alberti in verband staan met het-
oog-dat-in-de-verte-kijkt, met het bepalen van een ordening op het platte vlak en een
plaatsing van lichamen in overeenstemming met deze natuurlijke eigenschappen
wordt nog eens onderstreept door de opmerkingen die Carel van
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Mander en Samuel van Hoogstraten over het landschap hebben gemaakt. Anders dan
recente interpretaties benadrukken, wordt het landschap in de vroegmoderne
verhandelingen over het schilderen geenszins opgevat als een ‘onderwerp of een
‘genre’ met een eigen reeks (religieuze, nationaal-politieke, erotische, economische)
betekenissen.139 Het ‘landschap’ is in de vroegmoderne teksten in de eerste plaats een
kwestie die men koppelt aan de ‘verziendheid’. Müller Hofstede heeft erop gewezen
dat het begrip ‘landschap’ in dezelfde tijd begint te circuleren als het begrip
‘perspectief’. Rond het midden van de zestiende eeuw kan de term landschap twee
connotaties bezitten, aldus Melion : ‘Landschap could denote the kind of panoramic
vistas codified in Brueghel’s engraved series of Large landscapes of ca. 1555, but it
could describe maps as well, designating the cartographic image of earth and water.
Both kinds of landschap represent distance, allowing the viewer to signify passage
through vast expanses of terrain. Müller Hofstede has called attention to a whole
range of ancient textst, valorized in the circle of Abraham Ortelius, that dwell on the
arranging gaze from a high vantage point, in order to articulate the experience of
landscape.’140

Vroegmoderne teksten verbinden de term landschap met de dieptescherpte die het
oog van nature bezit.141 Van Mander en Van Hoogstraten wijzen op datgene wat het
oog ziet wanneer het een landschap aftast. Van Mander vergelijkt het landschap-met-
sloten en verre einders aldus met een ‘plaveisel’ dat zich achterwaarts vernauwt.142

Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren
Der Locht/ en schier al in de Locht verflouwen/
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren/
Weersijdich op ‘t steeck/ als plaveyde vloeren/
In ‘t veld/ sloten/ voren/ wat wy aenschouwen/
Oock achterwaert al inloopen en nouwen

143

Dit acht te nemen laet u niet verdrieten/
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten.

144

Van Hoogstraten beschrijft eveneens hoe de natuur het veld plaveit.145 Heuvels,
akkers, dalen, bergen, gebouwen, klippen, duinen en dijken dienen hier en daar, links
en rechts, boven of onder, ‘Elk op zijn plaets en na de kunst gestelt’.146 Het landschap
spreidt zich uit over het vlak, hier afdalend, ginder glijdend, daar zacht rijzend.147

Bemerk hoe vlak en Weyde en Akker leyt,
Verschietend’ naer het zichteynd. Hoe plaveyt
Natuer het veld! want schoonm’in berg en daelen
Meer vryheyts heeft, dan in gewelfde zaelen,
En hoven, die in naeuwer wetten staen,
Zoo heeftmen doch in ‘t Landschap acht te slaen
Op vaste grond, wat onder ‘t oog verschoven
Zich uitspreit, of wat afdaelt, als van boven.

148
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Deze auteurs gebruiken dus opnieuw begrippen als ‘doorzichten’, ‘uitzichten’, ‘verre
gezichten’, ‘verschieten’, ‘doorschieten’, ‘wegwijken’, ‘zichteinde’, ‘verkorten’,
‘achterwaard inlopen’ en ‘vernauwen’, nu om te beschrijven hoe de zichtbare natuur
zich aan het oog voordoet.149 Het schilderij stuurt het oog ‘langs de lijnen’
verschillende richtingen uit, laat het dwalen en zwerven, waarbij het nu eens hoger of
lager ronddoolt, dan weer dichterbij komt of verderaf raakt. Van Mander spreekt op
dit punt overigens van de zeven richtingen die het oog kan uitvoeren, het aantal dat
Alberti geeft voor de bewegingen die in levende wezens en levenloze dingen kunnen
worden benoemd: naar boven/beneden, links/rechts, voor/achter, en als laatste de
cirkelbeweging.150 Doorzicht vatten de vroegmoderne auteurs op als het aftasten van
‘verten’, ‘hoogten’, ‘voor’ en ‘achter’, ‘links’ en ‘rechts’.151 Door op de juiste
plaatsen ‘doorzichten’, ‘verschieten’, ‘in-zichten’, ‘wijkende gronden’ of
‘achterwaardse vernauwingen’ te maken, wordt het oog dan weer de ene, dan weer de
andere hoek ingezogen.152 Het oog krijgt, merkt Melion op, ‘a visual itinerary’, een
optische rondleiding.153 Het panorama, waarin de omgeving door het oog op
verschillen en nuances wordt gescand, begeleidt het oog op zijn tocht door het
schilderij.154 Hoewel het hier gaat om ‘imaginaire’ tochten door het beeld duidt dit bij
de vroegmoderne schilders niet zozeer op fantasie als tegenhanger van het verstand,
maar op een natuurlijke eigenschap van het oog.155

Het landschap is volgens Van Mander de gedaante waarin de taak van de schilder
– het onderzoeken van de zichtbare wereld en die schilderen – het meest volmaakt tot
zijn recht komt.156 Overigens beperkt de interesse in de vergezichten die de natuur te
bieden heeft zich niet tot de auteurs van schilderboeken. Ook dichters als Cats en
Hooft ‘schilderen’ in hun beschrijving de manier waarop het oog door natuurlijke
vormen wordt getroffen en in beroering gebracht.157 Niet voor niets neemt Van
Hoogstraten een vers op van Hooft waarin deze het landschap, het verlangend oog en
de architectuur bezingt:

Wat Marmersteene vloer ook zoud zich konnen roemen
By voettappeet van kruidt, gespikkelt met haer bloemen?
Wat wanden rijk vermaelt, of wat beeldhouwery:
Wat ordre van gebouw is zulke, datze by
Een schaduwrijke beemd in Majesteyt mag halen?
Al deden Porfir, Jasp, en Goudt, des Hemels stralen,
Met spiegel gladde glans, afsteuyten, en de Zon
Daer, met zijn hel gezicht, geen oog op houden kon:
Wat zoud het wezen by de pijlers der Bosschaedjen,
Zoo reizig, en gekapt met weelige pluimaedjen
Van aerdig vloejent lof; by stammen nimmer los
Van klim op, geborduert op groen fluweelen mos?
Het kostelijke koor zal d’oogen haest verveelen:
Maer nimmermeer het frisch der scheemrige prieelen:
Welk, als gy duizendmael en duizendmael beziet,
Van duizendmael aenschout op een gestalte niet.
Want waer gy opkijkt, of daer is nieuw groen gesprooten,
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Of vogel schudt de blaen: of wint verschiet de looten.
158

De ‘kamergezichten’ van De Hooch moeten in deze context als deel van het
landschappelijk verzien worden begrepen.159 Het zijn landschappen waarin het
vergezicht een architectonische gedaante aanneemt. Ze vormen architectonische
puzzels bestaande uit schermen, barrières, drempels en overgangen (zoals bijv.
bp.4.9.1, bp.4.10.1, bp.4.11.3, bp.4.15.2, , bp.4.17.2-3, bp.4.18.1-2, bp.4.23.2,
bp.4.25, bp.4.26). ‘Bouwwerken’ doen daarbij hetzelfde wat natuurlijke landschappen
doen: ze leiden het oog naar alle hoeken van het doek. In het landschap gebeurt dat in
grazige weiden, stormachtige wolkenpartijen, verre einders waar zee en horizon
elkaar raken, diepe dalen en steile passen. In het kamergezicht gaat het oog de
vertrekken rond, rechts of links, boven of onder, gang in, zijkamer uit, om te eindigen
in tuin, op straat of bij een gracht. Het huiselijk landschap biedt vergezichten en
verdiepingen die het oog op eenzelfde wijze in beweging brengen als in een
landschappelijk vergezicht. Hoewel strikter omlijnd, appelleren ook de huiselijke
landschappen aan eigenschappen die het oog van nature bezit.160
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4.1.2. De studie van het kamerlicht

In de voorafgaande paragraaf heb ik vastgesteld welke bewerkingen verantwoordelijk
zijn voor lokale vlakverdelingen en ‘doorzichten’ die de afstanden in De Hoochs
schilderijen regelen. Terecht is er in de kunsthistorische literatuur op gewezen dat in
de vormgeving van zijn kamers méér aspecten een rol spelen. De atmosferische toon
verzacht de harde lijnen van de perspectief en levert een eigen bijdrage aan de
dieptewerking.1 De bijzondere werking van het licht brengt De Hooch tot uiting door
een specifieke behandeling van kleur, toon, intensiteit en toets. Deze behandeling
verklaart, zo benadrukt men in verschillende studies, de uitzonderlijke
‘ruimtewerking’ van deze schilderijen.2 Een dergelijke ‘methode om met licht de
illusie van ruimte te scheppen’ is echter ook aantoonbaar bij een zeventiende-eeuwse
schilder als Gerard Dou (bp.4.33.1-2).3

Veel auteurs gaan al snel over tot het benoemen van de atmosferische dimensie
die De Hooch zo meesterlijk en virtuoos beheerst. Men spreekt van een
‘zonovergoten’ binnenplaats, van figuren in ‘het volle zonlicht’, van ‘het warme,
heldere zonlicht’ dat door ‘de vensters naar binnen valt’, van een ‘gouden toon’, ‘het
gedempte licht’ en de ‘warme atmosfeer’ (bp.4.34.1).4 Al deze typeringen vormen
aanleiding om de taferelen een meer symbolische lading te geven. De schilderijen met
immer openstaande vensters en deuren, de smetteloos gepoetste woning, de zomerse
alledaagsheid en de moeders die hun kind toelachen, beschouwt men als zinnebeeld
van rust en vrede, harmonie en huiselijkheid, intimiteit en liefde. ‘The gentle light, the
comforting framework of the architecture and fireplace, and the simple palette
(dominated by the primary colors: red, yellow and blue) perfectly complement the
timeless image of the nursing mother – a classic example of a secular Madonna’
(bp.4.18.3).5 De Hoochs heldere en oplichtende schilderingen spiegelen de zuiverheid
zelve, zowel in hygiënische als in morele zin.6 Anne Hollander verwoordde het een
decennium geleden aldus:

In the best De Hooch paintings the theme is concentrated on the domestic affairs of women and
children, wherein the fundamental lessons about the relations among things, persons, and feelings
are always taught; and the lesson here is that domestic virtue may arise simply out of the true
perception of order. The paintings teach that wayward personal feelings will be tempered to
manageable degree, and moral weakness given no scope, if everyone is allowed the steady
contemplation of clear lines and uncluttered spaces, the touch of smooth surfaces, and the steady
breath of clean, moist air. They also teach that life is better when accompanied by little noise and
almost no speech. Instead, the dog’s feet click on the tiles, and homemade music makes beauty
from design, so that domestic harmony has its outward and audible sign. But these children never
fall and scream, the dog never barks, the metal vessels never crash down or tumble together, no
one jeers or whines or scolds. .. Everything is hushed by the perfect light; imperfect and rebellious
souls, unsatisfactory sexual and familiar relationships are all comfortably contained in its sovereign
equilibrium.

7

De heldere en natuurgetrouwe schilderingen van De Hooch staan natuurlijk niet
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op zich. Het ‘realisme’ is als een conditio sine qua non van alle zeventiende-eeuwse
Hollandse genreschilderijen in de huidige kunsthistorische studies aanvaard. Het
streven naar volmaakte imitatie van alledaagse dingen, de nauwkeurige observatie, de
uiterst zorgvuldige en virtuoze nabootsing, de geraffineerde weergave van de
zichtbare wereld, het uitbeelden en tastbaar maken van verschillende materialen, het
catalogiseren van verfijnde stofuitdrukkingen, het uitbeelden van aannemelijke en
waarschijnlijke handelingen in ingenieus geconstrueerde ruimten, de knappe pogingen
om de complexe lichtval en karakteristieke lichteffecten zo werkelijkheidsgetrouw
weer te geven: dat alles resulteert in een bedrieglijke echtheid, een perfect
illusionisme, een vaardig geënsceneerd realisme, een goed gelukte imitatie of een
spiegel van de natuur. De technisch onzichtbare verftoetsen, de stijlloze
penseelstreek, zoals deze bij uitstek door de fijnschilders wordt toegepast, bevestigen
de indruk van een onbemiddelde weerspiegeling. Bovendien onderstreept het, aldus
kunsthistorici, de buitengewone begaafdheid van vroegere meesters. ‘Illusie kan dus
pas perfect zijn als de middelen waarmee deze tot stand komt – het op een bepaalde
manier werken met verf – zoveel mogelijk onzichtbaar worden.’ Een zeventiende-
eeuwse term als ‘netticheyt’ duidt volgens Sluijter dan ook op ‘de ideale “manierloze
manier” waarmee de zichtbare dingen perfect in verf werden geïmiteerd.’8 Eén van de
kunsthistorische twistpunten van de laatste tijd was de vraag of het plezier van de
toenmalige toeschouwer in dergelijke vermakelijke, verrassende, verleidelijke en
knappe vormen van technisch bedrog een middel was (tot het bereiken van een
moralistisch doel), dan wel doel in zichzelf was (namelijk het genieten van de
vormen). Iconologen hebben in grote getale het eerste standpunt verdedigd, waarbij
het ontcijferen van de ‘boodschap’ van de verleidelijke ‘verpakking’ voorop stond.9

Het tweede standpunt is verdedigd door Hecht die kunst beschouwt als direct
herkenbare uitdrukking van ‘de artistieke ambities’ van de kunstenaar.10

We zien dus dat veel kunsthistorici door het gebruik van bovenstaande
terminologie de indruk van een onbemiddelde weergave bevestigen. Door termen als
‘realisme’, ‘naturalisme’, ‘illusionisme’ of ‘schijnrealisme’ komt men er niet of
nauwelijks toe aandacht te besteden aan de gedifferentieerde kennis van schilders in
de vroegmoderne tijd met betrekking tot de regels van het natuurgetrouwe
schilderen.11 Men hanteert, zoals Alpers ooit schreef, een ‘transparante
kunstopvatting’.12 Het navolgen van de natuur geldt daarin meestal als een triviale
opgave.13 In het beste geval veronderstelt men een zekere kennis van technische en
praktische aard, maar die heeft dan niets te maken met theorievorming.14 Dit lijkt
overigens op het in hoofdstuk 2 genoemde moderne onderscheid dat
architectuurhistorici en ingenieurs aanbrengen wanneer ze spreken over theorieloze,
want practisch-technische zaken. In het slechtste geval geeft men zich over aan
filosofische speculaties rondom de bekende strofe van Van Hoogstraten: ‘Want een
volmaekte Schildery is als een spiegel van de Natuer,
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die de dingen, die niet en zijn, doet schijnen te zijn, en op een geoorloofde
vermakelijke en prijslijke wijze bedriegt.’15

Alleen Van de Wetering gaat er in zijn bespreking van het werk van Ter Borch en
Rembrandt uitvoerig op in. ‘Wie het illusionisme van schilderijen neemt voor wat het
is’, schrijft Van de Wetering, ‘zonder te beseffen hoe ontzaglijk veel schilderkunstige
kennis en zorg erin zijn geïnvesteerd, zal inderdaad geen problemen hebben met deze
gesuggereerde suprematie van de inhoud.’16 Maar door de prominente aanwezigheid
van verf en penseelvoering in Rembrandts schilderijen en vanwege diens weinig
alledaagse onderwerpen wordt zijn oeuvre zelden met de Hollandse
‘genreschilderkunst’ in verband gebracht. Kunsthistorisch vormen beide genres een
aparte afdeling. Bij deze tweedeling speelt de vermeende kloof tussen Italiaanse
historieschilderkunst en Hollandse genreschilderkunst een belangrijke rol. Daardoor
is het vrijwel onmogelijk het zo typische ‘realisme’ van de Hollandse zeventiende-
eeuwse schilderkunst te vergelijken met het Italiaanse ‘naturalisme’ dat toch voor één
van de belangrijke kenmerken van de renaissancekunst doorgaat en bijvoorbeeld het
verschijnen van het renaissancistisch portret verklaart.17

Verregaand inzicht in de techniek van het vroegmoderne schilderen moet namelijk
niet worden verward met een verklaring van de natuurgetrouwheid ervan. ‘De natuur
kan nooit de oplossing bieden voor het vraagstuk van de kunst – zeker niet in dit na-
Gombrichiaanse tijdperk’, aldus Alpers.18 In de volgende paragrafen wil ik in plaats
daarvan de verschillende uitspraken in het vroegmoderne Europa over de
natuurgetrouwe manier van schilderen naast elkaar plaatsen. De centrale vraag is van
welke terminologie men zich in vroegmoderne geschriften over de kunst van het
schilderen bedient en wat men op het oog heeft als men onderzoek naar de
natuurgetrouwheid doet.

De kunst van het schilderen wordt door vroegmoderne schrijvers benaderd vanuit de
‘first principles in nature’, waarbij men (zowel in Italië als in Holland) verwijst naar
de antieke opvatting van een natuurgetrouwe manier van schilderen, naar de
‘“realistische” verschijningsvorm der dingen’.19 De vroegmoderne schrijvers is deze
opvatting bekend uit bijvoorbeeld de beschrijving van Vitruvius.20

Een schildering geeft immers een afbeelding van iets wat bestaat of kan bestaan, bijvoorbeeld
mensen, gebouwen, schepen en alle andere objecten met vastomlijnde en reële vormen. Daaraan
worden naar hun gelijkenis getekende afbeeldingen ontleend. Later zijn ze [de ouden] ertoe
overgegaan ook vormen van gebouwen, naar voren staande zuilen en overkragende gevels na te
bootsen (...). In deze schilderingen zien we havens, kapen, kuststroken, rivieren, bronnen,
zeestraten, heiligdommen, wouden, bergen, kudden en herders... Men mag immers geen
schilderingen mooi noemen die niet op de werkelijkheid lijken; ook al zijn ze technisch heel fijn
uitgevoerd, daarom mogen ze nog niet voetstoots worden beoordeeld als een goed kunstwerk,
tenzij de voorstellingen zich aan de principes van de werkelijkheid houden en die zonder
tegenstrijdigheden weergeven.
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Kennis van de werking van het licht is, zoals Alberti betoogt, daarbij een eerste
vereiste.21 ‘No one would deny that the painter has nothing to do with things that are
not visible. The painter is concerned solely with representing what can be seen.’22 Da
Vinci bedoelt iets dergelijks wanneer hij schrijft dat de schilderkunst ‘door de natuur
gebaard’ wordt.23 Voor hem bestaat het zien uit drie delen: ‘daarvan betreft het eerste
alleen de lijnen van de lichamen; het tweede de afname van de kleuren op
verschillende afstanden; het derde het verlies van herkenning van de lichamen op
verschillende afstanden.’24 De kunst van het schilderen is in zijn woorden een
wetenschap ‘die zich tot schaduw en licht of, zo je wilt, tot helder en donker
uitstrekt.’25 De werking van het licht bepaalt de vormen en de kleuren die we te zien
krijgen maar ook de veranderingen die erin optreden:

You see that spherical and concave planes have one part dark and another bright when receiving
light. Even though the distance and position of the centric line are the same, when the light is
moved those parts which were first bright now become dark, and those bright which were dark.
Where there are more lights, according to their number and strength, you see more spots of light
and dark. This reminds me to speak of both colour and light. It seems obvious to me that colours
take their variations from light, because all colours put in the shade appear different from what they
are in the light. Shades make colour dark; light, where it strikes, makes colour bright. The
philosophers say that nothing can be seen which is not illuminated and coloured. Therefore, they
assert that there is a close relationship between light and colour in making each other visible. The
importance of this is easily demonstrated for when light is lacking colour lacks and when light
returns the colour return.

26

Niet alleen bij Alberti en Da Vinci, ook bij Van Mander, Angel, Goeree en Van
Hoogstraten neemt de overdenking van licht en zichtbaarheid een bijzondere plaats
in.27 De effecten van het zonlicht vormen een telkens terugkerend thema.28 Het
picturaal moduleren van licht (met als bekendste het ‘chiaroscuro’ en het ‘sfumato’)
typeert veel schilderingen in de vroegmoderne tijd.29 Al zijn er ook diverse
voorbeelden bekend uit de antieke periode.30 Van Hoogstraten, die de zon als de enige
‘onvervalste’ lichtsoort onder de sterren schikt, raadt schilders af haar in al haar gele,
gloeiende kracht in een schilderij te brengen.31 Hiermee vergeleken is het licht van
maan en sterren volgens Van Hoogstraten ‘bleek en twijfelachtig’.32 Men
onderscheidt niet alleen gradaties in licht maar ook in schaduw- en donkerpartijen. De
Pauw-de Veen bevestigt dat het aanduiden van schaduw en lichtpartijen – met termen
als schaduwen of diepen (schaduw aanbrengen), diepsel (aanbrengen van kleinere
donkere plekken) en hogen (het doen uitkomen van lichte plekken) – in de
zeventiende eeuw een aparte kwestie uitmaakte.33 De schaduw verschilt van daglicht
doordat zij zelf eigenlijk niets is: zij is slechts verlies aan licht aldus Van
Hoogstraten.34 De omvang van de schaduw hangt van de hoogte van de zonnestand
af.35 Schaduwen bij gewoon daglicht zijn vager dan de scherpe schaduwen die de zon
veroorzaakt en die verschillen op hun beurt van de harde schaduw die een kaars of
een lamp werpt (bp.4.35.1-2).36 Bij kunstmatige lichtbronnen is het formaat van de
schaduwen
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vooral afhankelijk van de afstand tot het object. Opmerkelijk is daarbij dat de
methoden die Da Vinci beschrijft om het felle zonlicht te temperen tot een diffuus
daglicht weliswaar weer bij Goeree opduiken, maar dat Van Hoogstraten en Goeree
meer aandacht schenken aan de vraag hoe men ‘s avonds met behulp van een flink
aantal kunstmatige lichtbronnen (‘lampen, kaersen, of fakkels’ achter een geolied
papier) een gelijkmatig gespreid en het diffuse daglicht benaderde lichtsoort kan
verkrijgen.37

Zo blijkt er een gedifferentieerd pakket aan kennis te zijn dat ook nauwkeurig op
schrift gesteld wordt. Om de kwaliteiten van licht- en donkergradaties nader aan te
duiden spreekt men van het ‘vermogen’, ‘de macht’, ‘het geweld’ en ‘de kracht’ die
ze uitoefenen.38 Zonder kennis van ‘dag’ en ‘schaduw’ weet de schilder niet wat hij
schildert, aldus Goeree.39 Kennis over de macht die lichten en schaduwen door hun
natuurlijke eigenschappen uitoefenen moet het vertrekpunt vormen bij het schilderen
onderstreept ook Alberti.40 Schilders kunnen hun werk alleen doen als ze weten hoe
licht en donker door hun bijzondere vermogens uiteenlopende krachten op het oog
(het ‘gezicht’) uitoefenen. De mate waarin het oog op een schilderij verschillen tussen
licht en donker weet waar te nemen hangt daarbij samen met de afstand van het oog
tot een schilderij.41 De zichtbaarheid door licht in al haar verscheidenheid te begrijpen
maakt voor auteurs als Van Mander, Angel, De Grebber, Goeree en Van Hoogstraten
het fundament van de schilderkunst uit. De laatste schrijft ter introductie van
‘Melpomene’, de muze van het zevende hoofdstuk dan ook het volgende:42

Melpomen ten Toneele op Treurspel afgericht
Toont dat wat zichtbaer is, in s’Hemels gulde zaelen,
Op d’Aerde, en onder d’aerd’, ja daer de geesten dwaelen,
Die zichtbaerheyt ontfangt door vuer of Zonnelicht.
Zij meet het onderscheyt van meer en minder lichten,
In kleur en klaerheyt, en zy wijst de graeden aen,
Zy leert de schaduwen op ‘t grondichste verstaen;
En, verre ziende, rept van schoone Deurgezichten
Is ‘t Treurspel ‘t schoonste, dat vertoont wort op ‘t Toneel,
De daeg- en schaduwkunst is hier geen minder deel.

 Hier is ons afgebeelt de braefst der Zangheldinnen:
Den Blixem vult haer vuist, zy heeft de Zon om ‘t hooft,
En is aen’t Hemels vuer, of eer Apol, verlooft;
Vulkaen kon zonder haer zijn proefstuck niet beginnen.
Haer brantglas straelt altijts, waer of zy’t wendt of keert:
Treurdichters worden meest door haeren geest bereeden:
Fortuin, of wel’t geval, verdraeit zich op haer schreeden:
Zy schept vermaeck in’t geen vermindert of vermeert:
Verdonkert en verklaert: ontluikt of raekt aen ‘t zwichten;
Met reden dan beheert zy schaduwen en lichten.

43

In de schilderijen van Pieter de Hooch neemt het zonlicht een speciale plaats in. Licht
kan soms van opzij, soms van achteren, maar ook van voren of zelfs van
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meerdere zijden tegelijk een vertrek binnenvallen (bp.4.36). Voor zover de hemel te
zien is, zijn de luchten zelden wolkenloos en evenmin hemelsblauw. Ze zijn vaker
gekleurd door dageraad of zonsondergang (bp.4.57).44 Daarnaast geeft De Hooch ook
kunstmatig licht weer, waarover van Mander, Angel en Van Hoogstraten schrijven.45

Verschillende malen toont hij een brandend vuur in de haard (bp.4.41.1-6). Hij heeft
zelfs enkele nachtelijke scènes gemaakt, zoals een binnenplaats met maanlicht of een
binnenhuis met haardvuur en kaarslicht.46 Uitzonderlijke lichten uit de natuur, zoals
de bliksem of het weerlicht komen echter niet voor. Ze worden wel door Samuel Van
Hoogstraten genoemd en op vroegmoderne prenten verbeeld (bp.3.28.3).47

De Hooch heeft de lichtinval en de wijze waarop licht zich gedraagt vooral in zijn
kamergezichten onderzocht.48 Op dit punt wordt zijn werk wel in verband gebracht
met de doosachtige, geometrisch accurate en realistisch belichte ruimte van
bijvoorbeeld Koedijk (bp.4.33.3-4).49 Maar als men de geschilderde vertrekken van
beide met elkaar vergelijkt, dan onderscheiden De Hooch’s schilderijen zich op
minstens vier punten. Ten eerste schildert Koedijk doosachtige vertrekken, gevormd
door een weergave van vijf uit zes vlakken. Het daglicht valt binnen door openstaande
vensters en verzadigt al het zichtbare. Door hun gelijkmatige kleur onderstrepen deze
vlakken een homogene lichtwerking in het vertrek. De geringe lokale wijzigingen in
toon (rondom voorwerpen is de kleur wat donkerder) benadrukken dat het licht
diffuus van aard is en roepen geen reliëfwerking op.50 Daarmee vergeleken moduleert
De Hooch de vlakken van het schilderij als een goed geordend contrast (bp.4.17.2,
bp.4.23). Donkere en lichte vlakken wisselen elkaar op het doek af en vormen door
hun samenhangende schikking de kamerwanden.51 Door de afwisseling van lichte en
donkere vlakken, beweegt het oog zich van het ene vlak naar het andere om niet
zelden uit te komen bij de ‘bron’ van het licht: een openstaand venster of deur.

Ten tweede tonen de schilderijen van De Hooch een grotere variatie aan vensters
en deuren dan die van Koedijk. Daardoor valt het zonlicht niet ‘zomaar’ naar binnen.
Door de opening te differentiëren kan De Hooch het licht in allerlei gedaanten laten
verschijnen en brengt hij verschillende gradaties van doorschijn teweeg (bp.4.36).
Vensterpartijen – veelal bestaande uit de kruiskozijnen en de deur, soms geheel soms
voor de helft geopend – bieden een scala aan mogelijkheden. De Hooch buit deze,
anders dan Koedijk, helemaal uit. Het komt hem goed uit dat een kruiskozijn uit twee
boven-en onderlichten naast elkaar bestaat, waarvan het onderlicht geopend kan
worden terwijl zowel boven- als onderlicht door een luik kan worden bedekt. Open of
gesloten, bedekt of onbedekt, met of zonder luiken: het hele scala aan combinaties
van halve, hele of meerdere kruiskozijnen, al dan niet gecombineerd met een
geopende deur werkt De Hooch af.

Maar dit is slechts een aanloop tot de verdere variatie en nuancering van het
zonlicht. Het derde verschil met Koedijk is dat hij allerlei bemiddelende



441

substanties benut. Hoewel Koedijk eveneens vensters met glas-in-lood kent, geeft De
Hooch uiteenlopende soorten weer. De Hooch toont houten blinden, dichte, licht-
ondoorlaatbare gordijnen, en lichtdoorlatende vitrage. De kruisvensters – voorzien
van glas-in-lood, soms beschilderd, vaak bestaande uit onder twee naar binnen toe te
openen vensters en twee bovenlichten (die op verschillende manieren naar binnen toe
opgeklapt kunnen worden) – bieden uiteenlopende mogelijkheden van
vensterbedekking en ‘lichttoelating’. Zo kunnen de gordijnen enkel de onderste
vensterdelen bedekken of ze kunnen over de gehele lengte hangen, waarbij ze slechts
een helft van de kruisvensters bedekken Een enkel venster is ook voorzien van
beschilderde medaillons (bp.4.36.2-3), schilderingen die Stevin overigens in de
huizenbouw afraadt omdat ze de lichttoevoer belemmeren. Daarnaast geven allerlei
doorschijnende vitrages (vaak slechts een ondergedeelte van het kozijn bedekkend,
bp.4.36.1, 12) of gordijnen van ondoorlaatbare stof (die soms helemaal, soms
gedeeltelijk voor een venster, luik of deur hangen, bp.4.36.5, 9 en 11) aanleiding tot
een verdere uitsplitsing van lichtsoorten. De mate waarin een dergelijke voorhang het
venster bedekt loopt uiteen, evenals de soort stof of de aard van het venster. Wanneer
al deze mogelijkheden ‘in serie geschakeld’ zijn, waarbij verschillende vensters ‘op
elkaar’ zijn gelegd, ontstaat een verdichting, zoals bijvoorbeeld in ‘De Linnen kast’
het geval is (bp.4.26.1)52 Van Hoogstraten beschrijft deze kwaliteit aan de hand van
verschillende substanties en zegt:

Doorschijning is, wanneer eenich ding, een licht bedekkende, nochtans zoo vast niet en is, om het
zelve geheel te beletten door te schijnen, als kristalle vaten, glazen, gordijnen, ja somtijts tedere
naeckten, of, dat beter te gelooven is, een vlakke hand voor een kaers.

53

Verder grijpt De Hooch allerlei obstakels aan om het zonlicht niet ineens naar binnen
te laten vallen. Voorwerpen buiten het huis zoals een boom kunnen, afhankelijk van
de vraag of ze donker dan wel doorschijnend zijn, het zonlicht filteren (bp.4.9.1,
bp.4.19.4). Andere objecten buiten, zoals een sculptuur, laten het juist oplichten.54

Lichamen bij een vensteropening of in een deuropening (plant, vogelkooi, stoel,
kruik, emmer, figuur) vangen het licht daarentegen op en onderstrepen door een
zijdelingse overbelichting zijn entree (bp.4.10, bp.4.11.3, bp.4.13.1 en 3, bp.4.16.1,
bp.4.18.3, bp.4.19.1-3, bp.4.23.2, bp.4.24.2). In een ander geval staat een vrouwelijk
personage pal naast de lichtbron, wat ter linker zijde in nagenoeg witte kleding
resulteert, terwijl de donkere rechterzijde als contrapunt dient (bp.4.9.2). Een ander
schilderij (bp.4.9.1) toont iets dergelijks, maar nu bij een mannelijk personage,
waarvan het linkerdeel van zijn hoofd wit, het grotere rechter deel in het donker is
gelaten. Door tegenlicht verschijnt een figuur helemaal of gedeeltelijk als silhouet,
wat de lichtinval accentueert (bp.4.37.1-2, bp.4.15.1).55 Dit soort optische ‘obstakels’
maken dat het licht in De Hoochs schilderijen zelden een vertrek homogeen verlicht.
Steeds is het geschakeerd en onderbroken, gezuiverd en geaccentueerd. De Hooch
gebruikt al
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deze wegen om de kwaliteiten van het licht afzonderlijk te laten zien. Zelfs wanneer
een venster of deur gewoon open staat en het licht ongehinderd binnenlaat brengt De
Hooch in de vensteromlijsting, met name van bovenlichten (bp.4.18.1-2, bp.4.11.1) of
in de traptreden minuscule profileringen aan (bp.4.17.3, bp.4.18.1-2). De alternerende
donkere en lichte stroken rondom het venster accentueren de entree van het licht.56

Een vierde punt waarop Koedijk en De Hooch zich onderscheiden betreft de
differentiëring van het vertrek. Koedijk breidt zijn doos soms uit met een trap
omhoog of met een bijvertrekje, maar die zijn nauwelijks in termen van licht en
schaduw uitgewerkt. Bij De Hooch daarentegen spruiten de vertrekken zelf voort uit
de mogelijkheden die het licht te bieden heeft.57 Kamervorming wordt door de natuur
gegenereerd. Door extra schaduw- en lichtvlakken aan te brengen in een wand, opent
deze zich in een ‘gezicht’ of ‘vista’ en ontstaat het bekende doorkijkje. Door het
openen van een achterwand parallel aan het beeldvlak kan men ‘in de verte’ zien
(bp.4.38.1-36, bp.4.39.1-7). Via de passage van een of meer deuropeningen,
onderstreept door licht en donkercontrasten, wordt uitzicht geboden op andere
vertrekken in huis, waarbij al dan niet een glimp van buiten is te zien.58 Vaak plaatst
De Hooch een venster in zijn binnenwand, soms extra zwaar door klassiek-
architectonische elementen aangezet. Hier bespeelt hij alle mogelijkheden om de
doorzichtigheid in huis te nuanceren door de lichtintensiteit te temperen en verder te
verminderen.59 Glasloos, glas-in-lood, lichte vitrage, donkere gordijnen, achter elkaar
geplaatste vensters, het zijn evenzoveel gradaties waarin het licht zich manifesteert en
wordt ontleed.

Slechts een enkele maal opent De Hooch een tweede zijwand dwars op het
beeldvlak en kijken we zijdelings een bijvertrek in (bp.4.12.1). De Hooch gebruikt
een dwarswand in de eerste plaats voor een vensterpartij. Andere schilders, zoals
Nicolaes Maes, Ludolf de Jongh en Hendrick van der Burch doen dat vaker, waardoor
het ‘doosachtige’ van Koedijks schilderijen nog eens benadrukt wordt. Soms openen
zich bij De Hooch wanden in beide richtingen (bp.4.19.2, bp.4.25.1-2).60 Een enkele
maal biedt zo’n doorzicht (rechtstreeks of na enkele overgangen) via een wagenwijd
openstaand venster of deur een blik op het ‘huis’, de ‘deur’ of een ‘gevelpartij’ die
aan de overzijde staat (bp.4.12.4, bp.4.19.4, bp.4.26). Maar doorgaans vormen dit
soort uitzichten, ingekaderd als ze zijn door donkere venster- of deuromlijstingen,
abstracte schilderijen van klein formaat (bp.4.18.2). Overigens laten ook andere
schilderijen dergelijke abstracte patronen zien zoals het venster in ‘Vrouw aan het
virginaal’ van Gabriël Metsu of de spiegels in de schilderijen van Pieter Janssens
Elinga (bp.4.42.9-12). Het eindpunt van de optische reis die het oog maakt bestaat uit
een door rechthoeken omsloten geheel van contrasterende vlakken en gestileerde
stroken. De schilderingen van De Hooch en anderen zijn vanwege hun ‘geometrische
ruimten’ daarom ook wel als ‘voorlopers’ van Mondriaans ‘abstracte lijnenspel’
gezien. Onlangs nog verwoordde Van Gelder dit als volgt: ‘Deurstijlen, raamlijsten,
drempels, kasten
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en kisten, ze werken allemaal samen in een subtiel spel van horizontalen en
verticalen. Voor degenen die Mondriaan beschouwen als het eind- en hoogtepunt van
een lange Nederlandse schilderkunstige traditie waarbij horizontalen en verticalen de
constanten zijn, ligt hier het bewijsmateriaal voor het opscheppen.’61

Het gemeenschappelijke van al deze ‘doorkijkjes’, is dat ze het oog op verschillende
manieren verder voeren. Niet alleen door de lijnen die het doek indelen, maar ook
door de opeenvolging en afwisseling van donkere stroken en lichte vlakken komt het
oog tenslotte in de uithoek van het beeld terecht, daar waar het beeld het meest
abstract is. Soms, zoals in het schilderij ‘Vrouw met kind in een kelderkamer’ zijn
zelfs twee van dit soort trajecten aan het werk (bp.4.18.2). Stap voor stap, van tree
naar tree, van donker naar donker, beweegt het oog zich voort, om rechts bovenaan
via een donkere vensteromlijsting in het oplichtende vlak te verdwijnen. Ter
linkerzijde speelt zich iets dergelijks af, zij het dat het oog nu via enkele lichte
vlakken, naar een lager, in het donker oplichtend venster toe gezogen wordt.

En toch voert De Hooch het spel van licht en donker nog verder op. Vaak breekt
hij een vlakke wand open door het van een contrasterend voorwerp te voorzien. Deze
kunnen in drie categorieën verdeeld worden. Een eerste categorie omvat zaken als
‘bedstee’, ‘hemelbed’, ‘schouw’ en ‘clavecimbel’. In veel schilderingen van De
Hooch zijn dit soort donkere, rechthoekig afgebakende vlakken ingebracht (bp.4.40).
Vaak omlijst door minder donkere tinten wordt het contrast tussen een dergelijk
‘zwart gat’ en de wand enigszins verzacht. Als zwarte gaten zuigen bedstee,
hemelbed, schouw en clavecimbel de blik naar zich toe en brengen zo een contrapunt
ten opzichte van de aanwezige lichtpartijen aan. Zo is het mogelijk om binnen een
enkel vertrek verschillende visuele verten op te roepen. De Hooch varieert de omvang
van de zwarte gaten voortdurend: door gordijnen van de bedstee verder open te doen
of ze juist te sluiten, door een schouw slechts half te tonen of er een personage voor te
plaatsen wisselt het formaat van deze beschaduwde vlakken. De kracht van het zwarte
gat ligt in de onzekerheid van datgene wat het laat zien: is het een kussen, een laken,
of een lichaamsdeel?62 Soms voegt het brandende vuur er een eigen lichtschouwspel
aan toe. De tussen donkere stenen oplichtende vlammen, die in de tegelvloer
weerkaatsen, onderbreken lokaal het binnenvallend licht van de zon. En toch
uniformeren zij tegelijkertijd een onderdeel van het schilderij (bp.4.41.1-6).

Een tweede categorie wordt gevormd door voorwerpen die, anders dan de eerste,
het licht in het vertrek juist vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld de rechthoekige kleden
aan de wand die een zithoek markeren (bp.4.19.3). Dat zijn vlakken met oplichtende
en glimmende patronen die de aanwezigheid van het licht onderstrepen. De talrijke
spiegels doen dit in nog sterkere mate (bp.4.42). Met hun uiteenlopende lijsten (van
glimmend verguld reliëf tot en met een strak en donker raamwerk) hangen zij
enigszins naar voren geneigd van de wand af. Door die
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positie spiegelen zij bepaalde onderdelen van het schilderij, waardoor reflectie en
representatie in elkaar overlopen.63 Een venster waar zonlicht doorheen valt kan zo
tweemaal afgebeeld worden (bp.4.34). Dergelijke spiegelende rechthoeken
doorbreken evenzeer het besloten vertrek; ze breiden het met een nieuw visueel
vergezicht uit.

De derde categorie waarmee De Hooch een onderbreking in de muren aanbrengt,
zijn afbeeldingen zoals bijbelse en mythologische schilderingen (bp.4.43), portretten
(bp.4.44.1-6), landschappen (bp.4.44.6-10) en landkaarten (bp.4.41.7-10), geplaatst
boven een schouw, een deur of naast een bedstee of hemelbed. In de kunsthistorische
literatuur is het gangbaar om het schilderij-in-het-schilderij op te vatten als een
iconografische sleutel die de morele of seksuele betekenis van het doek openbaart.64

Volgens mij heeft hun aanwezigheid echter een andere ratio. Als picturale ‘inserts’
dragen ze vooral bij aan de visuele permeabiliteit van de wand. Ze herhalen de
contrastrijke schikking die De Hooch in elk van zijn schilderijen organiseert, maar nu
op een kleinere schaal. Daarnaast bieden ze elk voor zich een eigen vergezicht: een
mythologische of bijbelse wereld die er ooit was, de wereld van de stedelijke burgerij,
overzeese gebieden aan de ander kant van de wereld. Dat zijn tevens drie
vergezichten die de horizon van Hollands’ zeventiende eeuw vormen. Als minuscule
pictogrammen zet De Hooch ze op het doek neer. Tijdelijk in een kader gezet en
gefixeerd, kunnen ze op elk moment worden geopend en kan men cerebraal hun
wereld binnen gaan. 

De Hooch geeft in zijn schilderijen zelden de grote lichtbanen weer die het schilderij
in een licht en een donker gedeelte verdelen. Dat is bijvoorbeeld bij Dou het geval of
in het chiaroscuro van Rembrandt en Van Gelder. Hij hanteert ook geen
schaakbordpatroon bestaande uit lichte en donkere velden van eenzelfde intensiteit.
Vroegmoderne schrijvers spreken hun afkeuring uit over het hard botsen van lichte en
donkere velden. Van Mander, De Grebber en ook Van Hoogstraten geven de voorkeur
aan een alternerende ordening, waarbij krachtige vlakken afgewisseld worden door
vlakken die flauwer van intensiteit en minder sterk zijn.65 Lichten en donkers met een
verschillende aard versterken elkaars kracht, kunnen een indrukwekkend en
samenhangend geheel tot stand brengen en macht uitoefenen op het oog.66 Een gepast
arrangement van lichte en donkere velden op het doek heeft, zoals Angel zegt, een
toverachtige werking:67

Het wel schicken van dagen en schaduwen by een, is een van de principaelste hooft-banden daer
een goet Schilder mede verçiert dient te zijn, om de wel-standigheyt die de selve onse Konst aen
brenght: want de schaduwe by een ghevoeght zijnde op haer behoorlijcke plaets, gheven sulcken
tooverachtighe kracht, en wonderbaerlijcke welstandt; dat veel dinghen, die nauwelijcx door gheen
Penceelen met verwen zijn na te botsen, seer eyghentlijck doen schijnen; want de kracht die de
levende en wesentlijcke dingen hebben, schoon haer schaduwen ghestroyt zijnde, onder een
haspelen, ende evenwel noch een welstandt hebben; soo konnen wy, om de onvolmaecktheyt die
ins ons noch overigh is, het selve in onse wercken gheen welstandt gheven, noch soodanighen
kracht als sy ons voorkomen; dan als wy het selve
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wel te weghe konnen brenghen, wanneer wy de schaduwe, en het licht, ghesamentlijck met goede
orderen by een gheschickt hebben: want dit gaet hier even toe, als het met een Bende verspreyde
Soldaten, en verre van een gescheyden Kryghs-Helden toe gaet, de welcke gheen macht tot
overwinninghe en kon hopen, ten zy dat sy by een rotten, ende alle macht ghesamentlijcken toe
brenghen, om soo door ghewelt de overwinninge te bekomen. Even so gaet het hier met onse
verdeelde schaduwe toe, dewelcke, soo langh alsse van een vespreyt zijn, en konnen het ghesicht
van de Lief-hebbers niet in nemen. Want wy moeten door schijn eyghentlijcke kracht (soo noem
ick het) het ghesichte der Konst-beminders, door een, eendrachtelijcke goede orderen der ‘t samen-
voeginghe van licht en schaduwn, overweldighen en in nemen. Soo dat dan voor al het wel
schicken der schaduwe niet simpelijck gheseyt en moet werden noodich te zijn; maer van alle
Schilders, wie het oock soude moghen wesen, op ‘t hoogste moet betracht werden.

Behalve de ritmering van de licht-donker contrasten in grote en kleine vlakken die De
Hoochs ‘kamergezichten’ tot een mozaïek van tinten maken, vallen er nog enkele
specifieke verschijnselen op. Lichtprojectie, glans en weerschijn voegen extra
dimensies aan de optische catalogus van De Hooch toe. In een aantal schilderingen
vormt het zonlicht in de vorm van een schaduw natuurlijke projecties op een wand en
een vloer (bp.4.45.1-5). Meerdere vroegmoderne auteurs benadrukken dat de Natuur
zelf een vermogen bezit tot het schilderen van dit soort vormen. ‘Nature herself seems
to delight in painting, for in the cut faces of marble she often paints centaurs and faces
of bearded and curly headed kings’, zo schrijft Alberti.68 Het zonlicht verdubbelt
bijvoorbeeld een venster door de wat gekartelde of gekromde afdruk die het op een
egale wand achterlaat. In andere gevallen werpt de zon een patroon op de vloer, dat
met de tegels interfereert. De nieuwe ordening vermindert dan de ‘perspectivische’
werking van de tegelvloer en brengt de platheid van het doek aan het licht. Andere
schilders zetten dit effect nadrukkelijk in. Zo wedijvert het lichtpatroon van de
vensterpartij in Vrouw in interieur met clavecimbel van De Witte hevig met het
patroon van de zwart-wit tegels (bp. 4.46.1).

Wéér een andere vorm van projectie bestaat uit de zon die op een voorwerp schijnt
(bijv. een stoel), waardoor op muur of vloer een scherpe schaduw ontstaat van
hetzelfde voorwerp (bp.4.48.1-4).69 Met name Pieter Janssens Elinga zal het
herscheppen van stoelen door middel van licht- en schaduwwerking tot zijn uiterste
voeren. Vaak laat deze schilder één stoel in verschillende gedaanten verschijnen op de
wanden (bp.4.48.5-8, bp.4.49.1-3, bp.4.50.1-3). Deze visuele echo staat in de
zeventiende eeuw wel bekend als reverberatie, reflectie of weerglans, waarmee
gedoeld wordt op de verdubbeling van omtrek of tint.70 De betekenis van een stoel
voor de vroegmoderne schilder is dan ook dat ze een goed middel is om te schilderen.
Een vierde vorm waarbij de natuur zelf als schilder optreedt, houdt in dat het licht van
kleur verandert. Dat is het geval wanneer de opkomende zon de dageraad kleurt,
wanneer de zon ondergaat of bij brand. Voor dit laatste verwijst Van Hoogstraten naar
zijn ervaring tijdens een grote brand in Londen op 12 september 1666.71 Het
oranjerode licht kleurt dan de kamer
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(bp.4.45.6).72 Het verstrooide licht laat vele vlakken van kleur veranderen, zoals de
kozijnen, de rand van de landkaart, het vogelkooitje, het gelaat, de handen, de
ceintuur en de boekentas van de jongen die de trap afdaalt, maar ook diverse
traptreden en de bovenzijde van het portaal (bp.4.19.2). Van Hoogstraten en Van
Mander nemen deze verandering van licht zelfs als een apart optisch verschijnsel in
hun opsomming op.

Maer als de Zon haere straelen door nevelen heenschiet, gelijkze in ‘t op en ondergaen gemeenlijk
placht te doen, dan geeftze, als door beschilderde glazen, verkeerde doch aengenaeme verwen uit,
en vermaeckt het oog door die verandering.

73

Tot zover de rechtstreekse projecties van licht. De Hooch maakt echter ook werk van
plaatsen waar het licht terugkaatst en glanst in de vorm van oplichtende stippen of
vlakken.74 Het zonlicht brengt, afhankelijk van het materiaal, een zekere glans op dat
voorwerp aan. Deze hoogsels (of ‘speculariteiten’ zoals Smeulders ze noemt) zijn als
lichte verfstippen aanwezig op het schilderij. Ze representeren geen werkelijke ‘witte’
vlek, maar ze geven een locale reflectie van het zonlicht aan op een voorwerp.75 De
Hooch maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen verschillende soorten tegelvloeren.76

Sommigen zijn van marmer, anderen zijn geglazuurd en weer anderen blijven vrij dof.
Ook het water van de gracht bezit dit vermogen om te glanzen (bp.4.37.3-6). Deze
oplichtende eigenschap, verkregen door het aanbrengen van een miniem ‘stipje’ of
een recht of gebogen ‘streepje’, past De Hooch eveneens toe om andere gladde
materialen weer te geven (bp.4.51.1-11).77 Verguld reliëf van spiegel- of
schilderijlijsten, uiteenlopende metalen (een ijzeren klink, een geelkoperen
beddenpan, het lood in de vensters), geglazuurd keramiek of gelakt hout: ze kennen
elk hun eigen hoekigheid, ronding en bijzondere glans. Glazen en karaffen glimmen
als spiegels.78 Ook op kleding zijn dergelijke speculariteiten waar te nemen: hier licht
een mutsje op, daar glimt de zoom van een rok of de rand van een mouw (bp.4.52.1,2
en 4). Het lokaal opbrengen van hoogsels in de vorm van een witte stippen of strepen,
maakt vlakken ‘hol’, ‘bol’ of ‘rond’. Het brengt volume en massa teweeg, roept diepte
en reliëf op.79 Het licht is alleen sterk waar het recht op een voorwerp valt, de rest is
beschaduwd. Van Hoogstraten beschrijft dit fenomeen om de ronding van
bijvoorbeeld een pilaar te tonen als ‘schamping’.80 Voorwerpen van ruwe stof, zoals
aardewerken kruiken, zijn echter mat: zij vertonen een traag in elkaar vloeien van
donker en licht.81

Ter afsluiting noem ik nog een optisch verschijnsel dat De Hooch regelmatig
gebruikt en dat vooruitloopt op het onderwerp van de volgende paragraaf: de
weerschijn.82 Anders dan bij glanzende oppervlakken, die het zonlicht zelf
weerkaatsen en dus als een spiegel werken, legt men met weerschijn de nadruk op de
kleur van ruw materiaal dat zelf weer wordt teruggekaatst. Alberti had zich al over dit
effect verwonderd, toen hij opmerkte dat het gelaat van iemand in een grazige weide
zelf een groenige weerschijn toont.83 Van Mander en Van
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Hoogstraten duiden dit fenomeen eveneens aan:84

Die zich in ‘t groen des Zomers gaet vermeiden,
By Zonneschijn in beemden of in weiden,
De schaduw van zijn trony wort gestelt
Nae ‘t groen of geel van ‘t klaer verlichte velt.

Verschillende schilderijen van De Hooch laten hetzelfde zien, maar nu in huis. Het
zonlicht valt bijvoorbeeld op de rode of gele stof van een japon. De rode of gele
weerglans hiervan vinden we in een nabijgelegen vlak terug: op de witte rok (van een
zittende vrouw tegenover het meisje (bp.4.19.3), op een gelaat, op het beschaduwde
venster (bp.4.9.3), op de veer van een hoed (die een ernaast zittende man in zijn hand
houdt, bp.4.9.2) of op de witmarmeren vloer (bp.4.12.3).

De conclusie is dat De Hooch het licht en het zien in alle richtingen op het platte
vlak onderzoekt. De alomaanwezigheid van het zonlicht in zijn schilderijen duidt dus
niet op de representatie van een zeker weertype of een bepaald jaargetijde zoals men
wel heeft gesuggereerd. Integendeel: in deze schilderijen worden talloze bekende
eigenschappen die het licht van nature bezit in verf omgezet en opnieuw opgeroepen.
Veel van die eigenschappen zijn reeds beschreven door auteurs uit de vroegmoderne
tijd. Kennis van de natuurlijke werking van licht en de manieren waarop het zich bij
verschillende soorten oppervlakken manifesteert, beschouwen ze als het fundament
van de visuele representatie. Alberti en Da Vinci hebben hun optische kennis op
diverse wijzen verwoord.85 Dit soort inzichten worden uitgewerkt in de geschriften
die na hen in de Nederlanden verschijnen. Van Mander omschrijft deze optische
kennis als ‘reflexieconst’, een term die we later bij Angel, Goeree en Van Hoogstraten
terugvinden.86

Binnen de vroegmoderne context zijn De Hoochs ‘kamergezichten’ in de eerste
plaats te begrijpen als het resultaat van zijn onderzoek naar de optische eigenschappen
van het licht in de zichtbare werkelijkheid en niet als een perfecte weergave van het
Hollands binnenhuis. Maar hij doet dat niet met behulp van de bekende camera
obscura, waarbij de buitenwereld via een lens als een ‘natuurlijk’ (maar omgekeerd en
verkleind) beeld op de wand van een donkere kamer wordt geprojecteerd. Het is
bekend dat geleerden, zoals de arts Johan van Beverwijck en Constantijn Huygens in
de zeventiende eeuw gefascineerd waren door dit instrument. Alpers beschrijft hoe
Huygens in Daghwerck, waarin hij verslag doet van zijn wederwaardigheden, zijn
ervaringen met de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen op metaforische wijze
verbindt met zaken die het huis aangaan: ‘Heb ick aengename niewe tijdingen, ick
salse u binnens huijs voorbrenghen, gelijckmen in een duijstere Camer door een
geslepen Glas bij sonneschijn verthoont ‘tghene buijtens huijs om gaet, maer
averechts.’87 Ook Van Hoogstraten spreekt zich uit over dit wonderlijke apparaat dat
hij in Wenen en Londen aanschouwde.88 Onlangs nog heeft Philip Steadman door ‘het
onderzoeken van de
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driedimensionale perspectiefstructuren in een dozijn schilderijen’ van Johannes
Vermeer bewezen dat Vermeer in de helft ervan de ‘voorloper van de fotocamera’
heeft toegepast (bp.4.28.1-3).89 In de vorige paragraaf is al het nodige gezegd over het
cultuurhistorische probleem met dit soort technisch geavanceerd onderzoek dat tot
doel heeft met ‘grotere accuratesse en precisie’ de geheime werkmethode te onthullen
van een zeventiende eeuwse kunstenaar op basis van het tekenen van geometrische
perspectiefpatronen op reproducties.90 In mijn nawoord zal ik nog kort op de
betekenis van deze technologische vernieuwingen vanuit een cultuurhistorisch
perspectief terugkomen.

De Hooch observeert de manier waarop het licht zich in een beschaduwde en van
voorwerpen voorziene kamer gedraagt. Van Hoogstraten komt dit door De Hooch
uitgevoerde optisch onderzoek het meest nabij en wel in zijn beschrijving van het
‘besloten of kamerlicht’ (bp.4.35.1).91 Hij maakt bij het licht in een kamer
onderscheid tussen gewoon daglicht en binnenvallend zonlicht. Beide hebben hun
eigen beschaduwde nakomelingen: de schaduwen van het daglicht zijn zachter van
contour dan die van het felle zonlicht.

Het daglicht in een besloote plaets, ‘t zy kamer, zaele, kelder, of wat des meer is, stellen wy
tweederley. Als van een gemeene lucht, of van een in schijnende Zon. Van een gemeene locht
komen zy in haer streekvallen eenigzins met het vuer of fakkellicht overeen, behalve dat zy zoo
kantig of snel niet en zijn: want zy krijgen, nae de maete der grootheit van ‘t licht, een
weederzijdsche zachtigheyt, en voornamentlijk, die naest by ‘t venster zijn; want deeze van beyde
zijden omscheenen, verliezen zich in een punt, en behouden haer voornaemste bruinte alleenlijk in
de middelstreek. De schaduwen van een inschijnende Zon binnens huis, koomen met die van
d’oope lucht overeen, behalve datze sterker, en binnen ‘t bestek van deur of venster bepaelt zijn.

92

Bij het verbeelden van licht binnenshuis kan men niet precies genoeg zijn en mag
men niet méér van de kleuren vragen dan in hun vermogen ligt, aldus Van
Hoogstraten.93 Hij noemt vijf licht-donker gradaties en licht dat als volgt toe. Voor de
eerste graad (het allerfelste licht) dient de schilder zich tot de lichtste verf te beperken.
De tweede graad (‘half verlicht, de schampingen’) omvat de mezzotinten en okers. De
derde graad (‘gemeene reflexien of wederglansen, deurschijningen, en al wat in de
schaduwe eenige kennelijkheyt veroorzaekt’) verdient bruinrood. Voor de vierde
graad (‘rechte schaduwen, die echter noch eenich schemerlicht deelachtig zijn’) moet
men omber gebruiken en bij de vijfde graad (‘holle dieptens, die van alle licht of
wederglans berooft zijn’) is zwart gepast:

Men zal bevinden dat het licht, vallende in een beslote kamer of gebouw, ten waer het
onmiddelbaer door de Zonne wiert veroorzaekt, donkerder is, dan zelf de schaduwen vallende in de
ope lucht, daer de Zonne schijnt. Want deeze van het beschenen lichaem vallende, hebben
nochtans meer lichts van den Hemel, en andere verlichte dingen, dan de lichten binnens huis uit
deur of venster kunnen genieten. Waer in zich groote Meesters dickmaels
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vergrypen, latende het mindere van binnen het meerdere van buiten overtreffen. Laet dan, om deze
zaek wel te verstaen, gezegt worden de klaerheit van de Zonne zelf hondert, maer haer licht, dat zy
aen de dingen, die zy beschijnt, gevende is, tien te zijn: de Schaduwe in d’ope lucht vijf: het
lichtstein in een kamer vier: de weerglansen twee: de opene schaduwen een: de holle dieptens 0:
dat is, zonder licht, of ten uitersten donker.

94

De Hooch (en Van Hoogstraten) delen hun interesse in de natuurlijke werking van het
licht met vele andere schilders en natuurfilosofen uit de vroegmoderne tijd. Denk in
dat verband aan Descartes’ postuum gepubliceerde werk Le Monde ou Traité de la

Lumière waarin hij naar eigen zeggen alles had willen opnemen wat hij ‘wist over het
wezen van de stoffelijke dingen’. Uiteindelijk besloot hij zich te beperken tot wat hij
dacht over het licht, over zon en sterren (als lichtbronnen), over de hemelen (als
overdragers van het licht), over planeten, kometen en de aarde (als weerkaatsers van
licht) en over ‘alle aardse lichamen omdat ze gekleurd, doorschijnend of lichtgevend
zijn; en tenslotte over de mens die van dat alles de toeschouwer is.’95

Hoewel De Hoochs schilderijen om hun overdaad aan zonlicht worden geprezen,
zijn het in de eerste plaats donkere kamers waarin het toegelaten licht wordt
onderzocht. ‘Schilders die zich opgesloten hebben binnen hun ooglens, die de passer
in het oog meevoeren en hun kunst verstaan als een zichtkunst, houden zich niet in
het daglicht op maar in een duistere kamer. Hun schilderijen ontstaan binnenshuis’,
schreef nog onlangs Kees Vollemans.96 Eerder al had Albrecht Dürer dit beproefd.97

Vooral diens ‘Jeronimus in zijn kamer’ (bp.4.102.5) wordt door Van Mander en Van
Hoogstraten geroemd om de wijze waarop hij ‘het inschijnend Zonnelicht’
bestudeert.98

Maar de doeken van De Hooch vertonen eveneens gelijkenis met de
perspectiefkasten die Van Hoogstraten zelf maakt. Deze bestaan enkel uit een paar
beschilderde vlakken. Het ‘binnenhuis’, de ‘voorwerpen’ en ‘figuren’ die het oog er al
kijkend door een ‘kijkgat’ in plaatst, zijn niet meer dan zichtbare vlakken waar de
optische krachten hun werk kunnen doen en het oog vlakken en velden herkent als
objecten. Zoals bijvoorbeeld een hondje, een bezem of een tafel die zich voor het oog
ontvouwen, maar bij nader inzien toch plat zijn (bp.4.47.2-3). Of de bezem in
Metzu’s schilderij (geplaatst naast de abstrakte rechthoek van het venster). De streep
licht die de bezem vangt, treft ook het deksel van de kist en de vloer (bp.4.195.1). Zo
kan in dit beeld ‘diepte’ gezien worden ten koste van het platte vlak. Het oog kan
aldus wisselen tussen twee registers. Enerzijds het zien van een abstracte
vlakverdeling (op basis van lichte en donkere velden) en anderzijds het herkennen van
een betekenisvol patroon (een gevelgeleding met vensters of een weerspiegeling van
een vloerpatroon). Desalniettemin blijft het vlak plat.

In werkelijkheid zijn de ‘vertrekken’ die De Hooch, Metzu en Van Hoogstraten
tonen allemaal leeg. ‘De reële wereld (...) is van intentie, zin en menselijke
geschiedenis doortrokken. In vergelijking met de reële wereld is de
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zichtbare wereld van de zeventiende eeuw leeg en uiterlijk: niets dan optica. De
kunsthistorische wetenschap van de iconologie vult deze leegte zo goed en zo kwaad
als het gaat met menselijke bedoelingen, met “mentaliteit”, die zij betrekt uit de
literatuur. Maar de optische wereld wordt nooit een psychische wereld. Zelfs de
iconologische motieven vormen tenslotte alleen een allegorische puzzel en geen
kunstenaars- of volksziel. Om de binnenwereld van de zeventiende eeuw te vinden
moeten we geen iconologische interpretatiearbeid verrichten maar de geheime wegen
van de optica zelf volgen.’99 De Hooch’s ‘kamergezichten’ bestaan aldus uit een reeks
platte vlakken waarop het licht (in de gedaante van verf en samen met onze
imaginatie) de hoofdrol speelt. Gezeefd en gefilterd, versterkt, schampend en
kaatsend, werpt het schaduwen, vormt silhouetten, laat voorwerpen glanzen, glimmen
en spiegelen. Zo laat het licht in het kamergezicht zijn eigen onzichtbare werkingen
zien.
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4.1.3. Tuilkunst: het gepast gebruik der kleuren.

Ik heb tot nu toe enigszins schematisch onderscheid gemaakt tussen de werking van
het licht en de aanwezigheid van kleur. Op het schilderij vormen ze uiteraard een
onafscheidelijke eenheid. In de meeste besprekingen van De Hoochs werk worden ze
dan ook als onlosmakelijk gezien. Zijn heldere kleuren – blauw, rood en geel –
worden gekoppeld aan de zonovergoten vertrekken die hij in Delft schildert.1 Bij de
kunsthistorische beschrijving van een tafereel wordt behalve op de figuren,
handelingen, ruimte en voorwerpen altijd op de kleuren ingegaan.2  Sutton
bijvoorbeeld beschrijft een van De Hoochs schilderijen als volgt (bp.4.22.2):

In a small forecourt with blue and white, diamond-shaped tiles, an older woman in a red dress,
black jacket, and white headdress sits doing needlework before the doorway of a brick house with
red shutters and white pilasters. A serving woman with white bodice and mauve overskirt tucked
up over a blue skirt shows her mistress a brass marketing pail with fish. A fence with white railing
surmounted by a vase of carnations separates the forecourt from the front garden. Through the
open gate a path of yellow brick leads to an open door in the garden wall offering a glimpse of a
wide canal.

3

De natuurgetrouwheid van deze kleurige schilderijen contrasteert volgens Sutton en
anderen met De Hoochs vroegste, meer monochrome werken waarin de okers,
bruinen en grijzen overheersen. Vertrekken zijn donkerder, de kleuren zijn gedekt en
de voorstellingen minder sprekend.4

Gemakkelijker nog dan licht- en schaduwwerking en perspectief wordt kleur
geassocieerd met de levensechtheid van een voorstelling. De kleurentelevisie die
automatisch kleuren registreert vormt sinds haar massale verbreiding na de Tweede
Wereldoorlog blijkbaar een algemeen aanvaarde maatstaf voor objectiviteit. De
triviale aanwezigheid in het dagelijkse leven van het televisiebeeld moet in die zin
niet worden onderschat.5 Van media waarin kleuren ontbreken, zoals prenten, maar
ook de zwart-wit fotografie of vroege film, wordt het artificiële gehalte sinds de
zestiger jaren, vaker benadrukt dan het realisme dat ze ontegenzeggelijk vertonen.
Voordien waren juist kleuren ‘kunstzinnig, artificieel, verbonden met spektakel
(bijvoorbeeld musicals) en zwart-witfilm was realistisch.’6 Het herkennen en het
gebruik van kleuren spreekt dus niet vanzelf.

‘Kleur’ is geen eenduidig object waarover strikt objectieve uitspraken kunnen
worden gedaan. Dat maakt kleur – zoals alle aspecten die de waarneming betreffen –
bij uitstek voor cultuurhistorici interessant.7 ‘Er bestaat namelijk en wezenlijk
verschil tussen universele, uitwisselbare kleuren en gerichte, met een duidelijke
boodschap beladen kleuren. Zwart, wit en rood gelden daarbij als universele kleuren
die in zo’n grote verscheidenheid aan contexten voorkomen dat ze niet zelf een
boodschap te brengen hebben maar een door een andere drager overgebrachte
boodschap versterken. Geel, groen en blauw daarentegen zijn bij uitstek
emblematische kleuren die zelden of nooit onbewust of onschuldig worden
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gebruikt maar steeds moeten en kunnen worden gedecodeerd. (...) Wie wil
achterhalen wat zulke kleuren moeten bewerken, in hoeverre ze veranderingen van
sociale en culturele aard ondersteunen of zelfs provoceren (...), wordt dus gedwongen
tot een complexe hersengymnastiek waarbij alles met alles samenhangt.’8

Om de complexe verwevenheid in de relatieve waarneming van kleur te kunnen
ontwarren is het raadzaam verschillende niveaus – al is het maar vanwege de
analytische helderheid – te onderscheiden. Evident is dat er een ‘biologie van het
zien’ bestaat. Op het netvlies in het oog bevinden zich staafjes en kegeltjes die
gevoelig zijn voor licht respectievelijk kleur (met name rood, groen en blauw). Het
waarnemen van kleur (en licht) is een automatisch bottum up proces (zoals Bordwell
het noemt) en inherent aan het menselijk vermogen tot visuele waarneming.9 Wat er
daarna gebeurt in het brein is altijd in combinatie met top down processen.10 De
cerebrale verwerking van kleurindrukken, de interpretatie van kleurpatronen, het
herkennen, het differentiëren in een kleurenspectrum en het benoemen van een
kleurschaal is altijd mede bepaald door ervaring en gekleurd door de culturele
bagage.11 

De geschiedenis van de beeldende kunst laat zien dat er uiteenlopende conventies
bestaan om kleuren te benoemen. Er is geen grond te veronderstellen dat ons huidige
westerse kleursysteem universeel is.12 Zo werd in de Griekse oudheid een andere,
maar aan regels gebonden kleurenleer gehanteerd die volgens de bronnen werd
toegepast in sculptuur, bouwwerken, vaatwerk en (muur)schilderingen.13 Ook in de
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd paste men verschillende systemen toe om
kleuren op het vlak te schilderen.14 De vraag naar het ‘naturalisme’ van historisch
beeldmateriaal of het vaststellen van de ‘grotere levensechtheid’ van sommige
schilderingen, impliceert dan ook dat men de eigen premissen onderzoekt. Wat voor
‘levensecht’ en ‘natuurgetrouw’ doorgaat is historisch en cultureel bepaald.15

Misschien is het zelfs zo dat de vraag naar de conventionaliteit van kleurpatronen pas
weer gesteld kan worden nu de apparaten zelf de grenzen van het ‘realisme’ te buiten
gaan. De multimedia-effecten in film, fotografie, televisie en clips van de laatste
vijftien jaar, de oneindige kleurbewerkingen die de computer inmiddels kent maken
duidelijk dat apparaten kleuren kunnen oproepen die geen bestaansgrond ‘in de
werkelijkheid’ hebben.16 De nieuwe media onderstrepen zo dat zij hun eigen werelden
scheppen, elk met eigen waarschijnlijkheden.17

Vergeleken met de overvloed aan studies over het lineair perspectief en de camera
obscura zijn er maar weinig studies naar kleur verricht. Afgezien van vooral Duitse
studies aan het begin van de twintigste eeuw (wat samenvalt met de herwaardering
van kleur in moderne kunst en architectuur), lijkt er vanaf het midden van de jaren
tachtig meer aandacht voor te komen.18 Maar anders dan bij de geschiedenis van het
perspectief speelt de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in de geschiedenis
van de kleur nauwelijks een rol.19 Typerend in dit



453

verband is bijvoorbeeld dat Brusati in haar studie over Van Hoogstraten drie
hoofdstukken schikt rondom perspectief kwesties, terwijl ze diens hoofdstukken over
kleur als volgt samenvat: ‘Here, as in his earlier discussion of the colored forms of the
visible world pictured in the eye and drawn by the painter, he stresses the symbiotic
relationship of color and drawing both in our perception and representation of nature.
Having established the representational function of color, he presents several chapters
which systematically match the painter’s colors to the corresponding colors, textures,
and optical properties of the things in nature that the painter aims to represent.’20

Het toenemen van de belangstelling voor kleuronderzoek wordt vaak verklaard
vanuit een nieuwe technische ontwikkeling die nauwkeuriger onderzoek van
pigmenten en bindmiddelen mogelijk maakt. Maar ik draai de zaak graag om. Omdat
kleur niet meer wordt beschouwd als een ahistorische en onveranderlijke categorie,
kan men technisch onderzoek gaan doen naar het kleurgebruik als een veranderlijk
verschijnsel in de geschiedenis. Deze studies spelen zich enigszins in de periferie af
en de consequenties ervan zijn voor de geschiedenis van het schilderen in de westerse
cultuur nog niet ten volle uitgekristalliseerd. Zelfs in de recente studies over de
geschiedenis van de kleur, waarin de vertrouwde schema’s worden herzien, grijpt men
vaak terug op het gebruik van superlatieven wanneer het over de aloude coryfeeën van
de Hoogrenaissance gaat. Hoewel er veel kritiek is gekomen op de al te felle
kleurstelling die na de restauratie van de Sixtijnse kapel aan het licht kwam staat
Michelangelo nog immer aan de top, op de voet gevolgd door Rafael en Da Vinci.21

Uit de genoemde studies blijkt dat de controverse tussen disegno en colore –
waarmee lange tijd de verschillen tussen zuid en noord, tussen Italiaanse en
Nederlandse schilderkunst, tussen renaissance en barok verklaard werden – een te
eenvoudige voorstelling van zaken is. Als de technische onderzoeken één ding
duidelijk maken, dan wel dat vele factoren een rol spelen in het schilderen van de
vroegmoderne tijd en dat het gewicht van disegno en colore soms heel verschillend is.
De plaats van het tekenen (‘disegno’) zal ik in de volgende paragraaf behandelen, in
deze paragraaf wil ik me tot de kleur (‘colore’) beperken.

Zowel bij fresco’s als bij schilderijen op basis van ei-tempera en olieverf, op
paneel of doek hecht men grote waarde aan het met pigmenten belegde oppervlak. In
Italië worden op basis van de bestaande frescotechniek verschillende kleursystemen
zoals van Cennino Cennini (1390) en van Leon Battista Alberti (1435)
geformuleerd.22 Tezelfdertijd wordt de technische werking van kleur door Vlaamse
schilders als Jan Van Eyck, Campin en Rogier van der Weyden onderzocht, maar dan
met olieverf. Overigens gebeurt dit laatste nadat reeds in veertiende-eeuwse
boekverluchtingen is geëxperimenteerd met verschillende bindmiddelen en hun
kleureffecten.23 Tot aan het eind van de zeventiende eeuw speelt het schilderen in
Europa zich af in de context van deze twee benaderingen. Door mobiliteit van
schilderijen, teksten en schilders wordt over en weer dit soort
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technische kennis uitgewisseld.24 Bekend is inmiddels dat het olieverfschilderen in
Europa al langer werd toegepast en (gezien de gelijksoortige effecten van bijenwas als
bindmiddel) verwant is aan de encaustiek die bekend was in de Romeinse tijd en in
Byzantium. Venetië (als overslagplaats van pigmenten en met aloude banden met
Byzantium) nam als eerste de olieverftechniek over, terwijl de door Van Eyck
geperfectioneerde olieverftechniek pas vanaf ongeveer 1460 in de rest van Italië de ei-
temperatechniek begon te vervangen. In de olieverven van de zeventiende eeuw, zoals
van Rembrandt, zijn ook sporen van ei-tempera aangetroffen.25 Het onderzoek naar
deze uitwisselingspatronen kan op termijn de kunstgeschiedenis als opeenvolging van
stijlen en technieken van enkele waardevolle kritische noten voorzien en misschien
zelfs op punten herschrijven.26

Het aantal natuurlijke pigmenten was in de vroegmoderne tijd tamelijk beperkt. Door
hun herkomst uit verre windstreken waren sommige verfstoffen zeer kostbaar.27

Uitgaande van deze schaarse verfstoffen tracht men bij het prepareren van de
pigmenten het kleurenscala op allerlei wijzen te vergroten. Door het toevoegen van
bindmiddelen (water, ei, oliesoorten, harsen of een combinatie), het variëren van de
transparantie die een verfstof biedt (niet-dekkend zoals bij fresco, transparante of
ondoorzichtige mengsels bij olieverven),28 het manipuleren van de verfstof zelf (wat
bij fresco en eitempera nauwelijks mogelijk is en bij olieverven juist wel zodat
textuur en penseelstreek een eigen rol spelen), het gebruik maken van verschillen in
droogtempo (fresco en ei-tempera drogen snel, olieverf langzaam) en het gebruik van
meerdere verflagen – bereikt men in deze periode een grote diversiteit. Gedurende de
vroegmoderne tijd schrijft men over uiteenlopende kwesties, bijvoorbeeld de vraag
wat de geschikte plaats van pure pigmenten is (in schaduwplooien of juist als
bemiddelende kleur), over het mengen van zuivere verfstoffen, over het veranderen
van hun intensiteit (verzadigd/onverzadigd) of toon (licht/donker) en over het
nevenschikken van gelijksoortige en contrasterende kleuren. De vroegmoderne term
‘coloreren’ is in gebruik tot ongeveer 1720 en blijkt betrekking te hebben op een
vaardigheid om kleuren te selecteren, te combineren en aan te brengen, en is bepalend
voor de waardering van het schilderen en het vakmanschap van de schilder.29

Kleuren, verfmenging en penseelstreek – zij vormen in de vroegmoderne kunst van
het schilderen een centraal thema.

Hieronder zal ik enkele van deze factoren aanstippen die in het werk van Pieter de
Hooch aan de orde zijn. Daarbij heb ik slechts met het blote oog gekeken zoals dat
technisch heet. Moderne opvattingen, kleurgewenning en moeilijk benoembare
nuances zorgen daarbij onherroepelijk voor ruis. Maar omdat er voor zover ik weet
nog geen inzicht bestaat in De Hoochs verfstratificatie, beschouw ik het
hiernavolgende als een opstap tot nader onderzoek.30 Naar het werk van Rembrandt,
Frans Hals en Judith Leyster is wèl onderzoek in deze zin gedaan.31 Ondanks een
verschil in verfbehandeling biedt het toch een zekere context voor
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De Hooch. Ik zal enkele van diens opmerkelijke kleurstellingen vergelijken met
vroegmoderne opvattingen over kleur en met de inmiddels verworven kennis van
schildertechnieken uit die tijd. De natuurgetrouwheid (de indruk van
waarschijnlijkheid die schilderijen nalaten) wordt in vroegmoderne geschriften
gekoppeld aan de eigenschappen die de dingen van nature hebben. De Natuur heeft
via het licht aan alle dingen een eigen kleur geschonken. Dat had Alberti, onder
verwijzing naar de natuurfilosofen, al betoogd.32 Ongekleurde dingen bestaan niet in
de natuur zo schrijft ook Van Mander.33 Van Hoogstraten is dezelfde mening
toegedaan. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘gedaenten worden eerst zichtbaer door hare
koleuren, die de dingen by zich zelfs hebben’ om te vervolgen met ‘Alle dingen
hebben haere koleuren in de schepping bekomen, en zijn door het eerste licht eerst
zichtbaer geworden.’34 Van Mander zegt iets dergelijks, maar is uitvoeriger:35

In’t begin/ als alle gheschapen dinghen
Van hunnen Schepper/ alderhooghst ghepresen/
Begin/ ghedaent’ en het wesen ontfinghen/
Al wat de ooghe mach sichtbaer bestringhen36

Hoe veel/ verscheyden/ en hoe vreemdt van wesen/
Het heeft al zijn coleur ghehadt van desen
Alder constichsten Beeldenaer en Schilder/
Hoe can der Verwen oorsprongh blijcken milder?37

Maer als de diepte was duyster bevonden/
Oft als de Poeten van Chaos ramen/
Eer de dinghen in ordinanty stonden/
En de Locht sonder licht daer verstonden
Van de Donckerheyt/ over-hoop al t’samen:
De verwen oock/ met haer verscheyden namen/
Die en waren noch niet/ oft soo sy waren/
Noch gantsch verborghen/ om nae t’openbaren. (...)
Gheen sienlijcke dingen en zijn onverwich
De claerheyt des Lichts/ na Duysterheyts wijcken/
Der Verwen schoonheyt brenghet te voorschijne/
Maer crachten en deuchden der Verwen blijcken/
Want daer en is niet/ dat yet mach ghelijcken/
Het en heeft zijn verwe: summa ten fijne/
Geen dingh mach bestaen onverwich te zijne/
Hoe vreemde ghedaenten wy hier aenschouwen/
En op claerheyts grondt alle verwen bouwen. (...)
Summa/ verwe doet hier sichtbaer betrapen/
Al wat ter Werelt van Godt is gheschapen.

Het Scheppingsverhaal krijgt hiermee een extra dimensie. Met de verschijning van het
Licht krijgen de door duisternis omhulde dingen eindelijk hun werkelijke kleur. Het
hemels Jeruzalem, waarover Jacob Cats zo gloedvol schreef, is daarbij in al zijn
pracht inbegrepen.38 (Dit staat haaks op de vroegere opvatting dat de schittering van
het spirituele juist schuilt in het onzichtbare).39 Kleur is een eigenschap zowel van het
zichtbare lichaam als van licht schrijft Van Mander. Het
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dient om de dingen te onderscheiden en de mens heeft het vermogen van het gezicht
om dit te zien.40

De Natuur dient in al haar kleurige verscheidenheid de schilder tot voorbeeld
schrijft Van Mander onder verwijzing naar de wonderlijk gekleurde tijgers, luipaarden
en panters.41 De schilder dient alle kleuren te leren kennen om zo een
‘wonderwaerdige Schildery’ te kunnen maken. Omdat, schrijft Van Hoogstraten zich
‘niets in onze oogen vertoont, of het heeft zijn eyge vorm en gedaente’, die ‘eerst
zichtbaer [worden] door hare koleuren, die de dingen by zich zelfs hebben.’42 Kleuren
bezitten van nature dan ook een wonderbaarlijke kracht, omdat mooie schakeringen
het oog raken en de gedachten roeren. Ze liggen voor het oprapen in de hemelsblauwe
lucht, groenige weiden, bloemige tapijten, gouden zonnestralen en de blozende
dageraad.43 De kleurindruk is daarbij afhankelijk van de omgeving waarin ze
verschijnen (‘Ivory and silver are white; placed next to the swan or the snow they
would seem pallid’).44 De natuur leert welke kleuren van elkaar houden, zoals geel en
blauw, rood met groen, of rood en blauw samen met purper.45 Het natuurlijk spectrum
van de regenboog leert welke kleuren bevriend zijn (‘gaarne bij elkaar zijn’, elkaar
‘beminnen’ en ‘malcander lieven’) schrijven Van Mander en Van Hoogstraten.46 De
natuur leert hen ook te ‘sorteren’, dat wil zeggen kleuren te selecteren, te schakeren en
samen te schikken.47 Wie goed kijkt ziet hoe de veren van een papegaai en van een
pauw gekleurd zijn en hoe de tinten in een schelp zijn geplaatst.48 Wie goed kijkt
ontdekt dat de Natuur geen homogene kleuren gebruikt, maar deze langzaam laat
afnemen (‘We see green fronds lose their greenness little by little until they finally
become pale’).49 Met name het zien op afstand (zowel in de verte als in de hoogte)
houdt de vroegmoderne schilder bezig.50 De dikte van de lucht laat kleuren
versmelten, aldus Van Hoogstraten. De schilder moet daar rekening mee houden bij
het maken van schilderijen die een hoge plaats krijgen (zoals muur- en
gewelfschilderingen). De fixatie van een schilderij, waarvan in vroegmoderne tijd wel
melding wordt gemaakt, heeft dus niet zozeer betrekking op de filosofische plaatsing
van het subject in de continue picturale ruimte zoals men tegenwoordig meent. Het
heeft slechts betrekking op de schilderswijze ingeval een schilderij immobiel is (zoals
bij een muur- of gewelfschildering) of op grote taferelen zoals die van De Grebber
(voor het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch, bp.4.32.1) en van Van Campen (voor het
stadhuis van Amsterdam) die permanent van een zekere afstand worden bekeken.51 In
dit soort schilderingen is het aangeven van genuanceerde kleuren en uitgewerkte
details verloren moeite, zo benadrukken vroegmoderne auteurs.52

Verder geeft de Natuur op voorbeeldige wijze aan hoe kleuren geschakeerd en op
gepaste wijze geschikt worden (zie de bloemen in het veld, een zomers boeket of
bloemenkrans).53 Zodoende kan een oplettend schilder zijn voordeel doen met de
manier waarop de natuur te werk gaat – een aansporing dus om de natuur in te
trekken.54 Wie voortdurend de natuur voor ogen houdt eigent zich vanzelf ‘de waere
konst van wel koloreeren’ toe.55 Het zo goed mogelijk navolgen van de
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natuur geldt niet slechts de goede dingen des levens, zo blijkt uit een opmerking van
Alberti: ‘From day to day follow nature so that horrid and obscure things come to be
hated by you; and as in doing you learn, so your hand becomes more delicate in grace
and beauty.’56 Of zoals Van Mander deze vroegmoderne opvatting formuleert:57

Nadien wy in’t verf-sorteren/ t’verhalen
Der Bloemkens nu hebben wat voorgheschoten/
Die al verscheyden door ‘t natuerlijck malen/
Ten rieckenden Lenten/ in Tempsche dalen/
Als op een groen Tapijts staen uytghegoten/
En hoe veel duysent daer bloeyen ontsloten/
Naulijcx isser een die groen is ghebleken/
Om t’sorteren/ en dat wel af sou steken.
Maer verscheyden van t’groen op t’groen/ doch elcke
Wel afstekend’/ is tot schoonheyts beleyden/
T’zy root/ blaeuws/ purper/ oft bleeck als van melcke/
Siet oock Boom-looven en aerd-cruyden/ welcke
Self al in groenheyt noch seer zijn verscheyden/
Heffen wy nu d’ooghen op van dees weyden/
Wy sien een sorteren/ om wel op t’achten/
Aen den booghden Hemel daghen en nachten
Dat Natuer ons aenwijst t’sorterich saeyen/
Is aen alle dinghen wel te betrapen/
Welck gheeft den ooghen een lustigh verfraeyen/
Exempel de bespraeckte Papegaeyen/
Voghels/ schelpen/ en meer dinghen gheschapen/
Hoe alle verwen malcander verknapen/
Dus Natuere/ die ons alles maeckt vroeder/
Is van het schilderen voester en moeder.58

In vroegmoderne geschriften neemt men aan dat de Natuur een klein aantal
basiskleuren kent. Alberti spreekt van ‘genera of colours’ (stamkleuren of
kleurgeslachten), Van Hoogstraten van hoofdkleuren.59 Hoewel Alberti verwijst naar
het filosofisch debat over de fysieke samenstelling van kleuren en over het aantal
natuurlijke kleuren (sommigen menen dat er twee, anderen dat er zeven zijn), gaat hij
zelf van ‘only four true colours’ uit. Anders dan Plinius (die wit, zwart, geel en rood
noemt) of andere natuurfilosofen (die uitgaan van zeven kleurensoorten), verbindt
Alberti de vier oerelementen met een eigen reeks: rood staat voor vuur, blauw voor
lucht, groen voor water en asgrijs voor aarde.60 Van Hoogstraten en Van Mander
kennen de Griekse herkomst van de vierkleurenleer, evenals hun verbinding met de
vier temperamenten, blijkens hun verwijzing naar Plinius.61 Zij menen evenwel dat er
in de Natuur zeven hoofdkleuren zijn, conform het aantal planeten dat men kent. Geel
(Sol), wit (Luna), rood (Mars), zwart (Saturnus), blauw (Jupiter), groen (Venus) en
purper (Mercurius).62 Van Mander schrijft dat deze kleuren niet alleen aan de zeven
planeten, maar ook aan de zeven dagen van de week, aan de zeven deugden of aan de
zeven leeftijden van
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de mens gekoppeld kunnen worden.63

Anders dan Alberti geeft Van Hoogstraten een lijst van pigmenten die gebruikt
worden om de natuurlijke kleuren in het ‘verwen’ na te volgen.64 De pigmenten
moesten de hele vroegmoderne periode aangevoerd, geprepareerd en gebruiksklaar
gemaakt worden, wat een arbeidsintensieve aangelegenheid was.65 Het toepassen van
een pure, ongemengde kleurstof oogst veel waardering bij Van Hoogstraten, die van
‘het Schilderachtich enkel’ spreekt.66 ‘Een schoone en enkelde verwe komt met de
behaeglijkheyt van een enkelde klank of toon in de muzijk overeen’.67 In de
schilderijen van Pieter de Hooch zijn enige van deze verzadigde hoofdkleuren
toegepast – vooral geel, rood en blauw, naast wit en zwart.68 Zo ontstaan er
regelmatig kleurenvelden die een relatief groot deel van het doek beslaan. Door hun
verzadiging ‘springen ze in het oog’. Dit heeft als merkwaardig effect dat ze het vlak
benadrukken ten koste van het zicht in de verte (bp.4.74.1-5).69 Daarnaast zijn er vele
kleinere onderdelen die van rood, blauw en geel pigment verzadigd zijn. In de meeste
gevallen gaat het daarbij om strikjes en franjes aan kleding, gordijnen, stoelbekleding
en tafelkleden (bp.4.52.1-6). Van Hoogstraten bevestigt verschillende malen dat ‘het
koleuren der kleederen’ een belangrijk onderdeel is waaraan de nodige zorg besteed
dient te worden.70 Ook bij andere schilders kan men deze verfbehandeling aantreffen
(bp.4.53.1-3).

Het geringe aantal kleurstoffen dat in de vroegmoderne tijd ter beschikking staat,
leidde ertoe dat men het kleursysteem in alle richtingen heeft willen uitbreiden. Wie
de Natuur beschouwt, ziet immers dat háár kleuren zowat oneindig zijn.71 Voor de
schilder die de natuur wil navolgen, is het vermenigvuldigen van kleuren, tinten en
tonen dan ook een eerste vereiste. ‘Through the mixing of colours other colours are
born’ merkt Alberti op.72 Het vereist bovendien dat men de eigenschappen en de
werking van de verfstoffen kent.73 Kent men deze niet, dan is het uitgesloten dat men
de waaier aan kleuren kan uitbreiden.

Het is t’eenemael onmogelijk, zegt Hermogenes, datmen de vermenging der dingen grondich zouw
kunnen verstaen, voor men een byzondere kennisse van elk vermengbaer ding heeft. Indien iemant
een graeuwe of middelverwe, of liever tusschekleur (of mezetinte) na den eysch zijns werks zoekt,
zoo is ‘t hem van noode, dat hy de natuer van de donkere en lichte verwen kent, om de waerachtige
breekinge te voorzien.

74

Het vervaardigen van kleuren uit pigmenten is aan bepaalde regels gebonden,
waarvan ik er vier zal behandelen. Ze zijn weliswaar gedateerd en vaak gekoppeld aan
bepaalde bindmiddelen, maar samen bepalen ze het kader van de picturale
mogelijkheden die men in deze periode zocht.

Afgezien van het feit dat het prepareren van de verfstof altijd tot nuanceverschillen
leidt zijn vier punten van belang: 1. het mengen van pure pigmenten; 2. het
verminderen van de verzadigingsgraad van een pigment door het
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toevoegen van wit of zwart; 3. het aanbrengen van speculariteiten en 4. het naast
elkaar plaatsen van bepaalde kleuren vanwege hun vermogen de kleurindruk te
veranderen.75 Het aanbrengen van diverse kleurlagen die doorwerken op de
uiteindelijke indruk die een pigment nalaat kan daaraan nog worden toegevoegd. In
frescoschildering werd bijvoorbeeld bij vleeskleur een groenlaag aangebracht. Bij
gebruik van olieverf krijgt deze gelaagdheid, door het gebruik van transparante lagen,
een extra dimensie.76 Van Vermeer en Rembrandt is bijvoorbeeld bekend dat ze deze
mogelijkheden zeer hebben benut.77

Ten eerste kunnen enkelvoudige pigmenten gemengd worden. Van Hoogstraten
spreekt over de ‘breeking’ van kleuren of ‘Corruptie of ontwordinge’.78 De
pejoratieve term ‘corruptie’ is al geboekstaafd in Libro dell’Arte van Cennino Cennini
(1390). Hall (1992) wijst er op dat diens kleursysteem op een hoge waardering voor
verzadigde pigmenten is gebaseerd. Het impliceert een esthetica die veel waarde hecht
aan het schitteren of glanzen van de kleur, wat herinnert aan de gebrandschilderde
vensters en boekverluchting uit de Middeleeuwen. In deze opvatting moet het
‘mengen’ of ‘breken’ der pigmenten wegens het verlies van helderheid zoveel
mogelijk worden vermeden.79 Ook bij Van Hoogstraten klinkt deze vrees voor
contaminatie door. Zo raadt hij de schilder aan zeer oplettend te zijn ‘om de dingen in
hare juiste en onbesmette breekinge der koleuren’ te tonen.80 Maar, voegt hij daaraan
toe, ‘de breekingen van verscheyde koleuren maecken een aengenaeme harmony: te
weeten, als deeze breeking nae de kunst geschiet.’ De olieverven zijn bij uitstek
geschikt om ‘zeer konstig gebrooken’ te worden.81

Kent men de aard der pigmenten en heeft men oog voor de schakeringen in de
Natuur, dan kan men nieuwe kleuren tot stand brengen schrijft Van Hoogstraten. Zo
brengt de vriendschap tussen rood en blauw purper voort en blauw en geel doen
tesamen groen ontstaan.82 Zijn de kleuren vijandig aan elkaar, zoals rood en groen,
dan komt er niets anders uit dan een soort grauw. Complementaire (‘strijdige’)
pigmenten doven elkaars kracht en worden grauw, terwijl ‘bevriende’ verfstoffen
sterke nakomelingen maken. Wie dan ook de juiste kleuren kiest, heeft zijn schilderij
reeds op zijn palet. Het is aan de schilder om dit verborgen schilderij eruit te krijgen.

De vermengelingen van twee verwen, indienze elkander bevrient zijn, brengen geen andere
middelverwe uit, als die na beyden aert, als groen uit geel en blaeuw, purper uit blaeuw en root:
gelijk de vermengingen in den Regenbooge te zien zijn. Daer en tegen zullen de vyandige verwen
elkanderen byna geheel vernietigen, en niets anders dan een graeuwachticheit voort brengen, als te
zien is in ‘t zamenmengen van groen en root. Een graewachticheit, zeg ik, maer zoo mocht men
alles, wat juist niet root, geel, of blaeuw was, graeuw noemen. Neen. Deeze overeenkomst en
strijdicheit der verwen heeft ons ‘t vermogen van byna al wat in de natuer gezien wort na te
koloreeren, toegebracht, zoo datter niets anders als een wel geoeffent ooge, om de natuer met
oordeel aen te zien, van nooden is. Het oordeel van de verwe is hier het voornaemste, indien maer
het dingen in de natuer tusschen de uitersten onzer verwen bepaelt is. Want te vergeefs zoumen de
Zon met oker nabootzen, ten ware zy taende, of door een wolk scheen. Wel aen dan, gy stelt dat de
dingen, die gy na koloreert, noch lichter, noch geeler,
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rooder, blaeuwer, groener, paerser, zwarter, noch wat’er meer is, dan de verwen op uw palet zijn.
Zeeker, indien uw oordeel maer kracht heeft, zoo hebt gy ‘t gewenste in uw vermogen, en de
oeffening, mits dat uwen yver blijve, zal u zeer doen naderen. Ten zal u aen de verwen niet
ontbreeken, indien uw oordeel maer goed is, en gy uw krachten in ‘t werk stelt: want gy hebt meer
dan Apelles proefstuk alreets op uw palet. Kunt gy de breekingen der verwen, die gy voor hebt na
te volgen, maer wel met het verstant bevatten, gy zultze zonder grooten arbeit wel uit uw palet
zien. (...) zoo leyt een volmaekte Schildery ook reets op uw palet. Zie maer toe, dat gyze daer uit
krijgt.

83

De vleeskleur (het ‘carnaty’) vormt een probleem apart. Niet alleen omdat het
moeilijk is een juist mengsel van pigmenten samen te stellen, maar ook omdat de
vleeskleur zich in combinatie met andere kleuren verschillend gedraagt. Al vanaf de
middeleeuwen worstelen schilders met dit probleem.84 Van Mander, Angel en Van
Hoogstraten maken er allen melding van.85 De laatste waarschuwt dat de schilder
méér dan de dichter is gehouden aan nauwkeurige wetten en geen genoegen kan
nemen met vage vergelijkingen. Vlees beschrijven als ‘yvoir met root overstreken’ of
als ‘lelyen en roozen’ is niet precies genoeg.86 Juist hier leidt een ‘dwaze vermenging
van vermakelijke kleurkens’ tot ‘niet dan wiltzang’.87 Noch ‘blanketzel’ of
‘kalkachtige witheyt’, noch het ‘steenachtich roodt’ van de zonverbrande huid dat de
Italianen gebruikten, noch ‘houtachtige geelheit’ van schoorsteenvegers zijn geschikt
om ‘de natuer der zachtvleezige verwe’ te benaderen.88 En evenmin mogen lichamen
op vissen lijken door het gebruik van ‘een lootachtige blaeuwheyt, ofwel
groenheyt.’89 ‘Carnaty’ is kortom een verzamelnaam voor de vele kleurnuances die
een menselijk lichaam kan bezitten. ‘Het vleesch heeft een veel gebrokener verwe, en
speelt in duizent veranderlijkheden binnen ‘t bestek van zijnen aert’, aldus Van
Hoogstraten.90 Bij De Hooch, waar het menselijk vlees slechts weinig oppervlak
inneemt, zien we desalniettemin een uiteenlopende reeks voorbeelden: van een licht
glimmend voorhoofd, een blozende wang of deels beschaduwde gezichtspartijen tot
de donkerder getinte gezichten van mannen en de blekere gelaten van vrouwen. Het is
duidelijk dat De Hooch zijn ‘carnaty’ minder heeft genuanceerd dan andere schilders
uit zijn tijd, zoals Rembrandt, Vermeer en Leyster, maar niettemin is er ook bij hem
sprake van een gedifferentieerde benadering.91

Een tweede manier om het kleurenspectrum uit te breiden is het verminderen of
temperen van een pigment door het toevoegen van wit of zwart. Cennini pleit voor het
gebruik van wit. Vooral bij het maken van plooien in kleding is dit toegepast, waarbij
het pigment in de schaduwpartij wordt geplaatst en de lichtere verfmengsels de stof
plastisch vormgeven. Hall wijst erop dat dit niet overeenkomt met de natuurlijke
stofwerking, waar de diepste kleur juist tussen schaduw en oplichtende ronding ligt.
‘The system for modelling draperies described by Cennini is, if not naturalistic, highly
practical.’ Ze wijst erop dat deze ‘onnaturalistische’ weergave, desalniettemin al weer
veel natuurlijker was dan de Byzantijnse ‘plooival’ die in de eerste plaats bestond uit
een ‘highly stylized network of striations (...) intented to represent reflections.’92

Alberti heeft dit
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systeem bijgesteld door een pigment niet alleen met wit lichter te maken, maar ook
met zwart donkerder. Een bijmenging met zwart vermindert de intensiteit evenzeer,
maar zorgt dat het pigment schaduwrijker lijkt. Het pigment zelf plaatst men dan
tussen beide ‘verminderingen’ in, in overeenstemming met de natuurlijke stofval.93

‘Wit’ en ‘zwart’ rekent Alberti dan ook niet tot de stamkleuren. Vanwege hun kracht
om verschillende soorten kleur voort te brengen door hun opwaartse of neerwaartse
tempering van een pigment, noemt hij ze ‘kleurveranderaars’. Door menging met de
stamkleuren genereren ze een oneindige reeks nakomelingen, van uiterste glinstering
tot diepste onzichtbaarheid:94

Therefore, there are four genera of colours, and these make their species according to the addition
of dark and light, black or white. They are thus almost innumerable. (...) Therefore, the mixing of
white does not change the genus of colours but forms the species. Black contains a similar force in
its mixing to make almost infinite species of colour. In shadows colours are altered. As the shadow
deepens the colours empty out, and as the light increases the colours become more open and clear.
For this reason the painter ought to be persuaded that white and black are not true colours but are
alterations of other colours. The painter will find nothing with which to represent the brightest
lustre of light but white and in the same manner only black to indicate the shadows. I should like to
add that one will never find black and white unless they are [mixed] with one of these four
colours.

95

Alberti waarschuwt het wit en zwart niet zomaar te verspillen aan een wit gewaad of
een zwarte nacht en ze dus met het grootste respect en terughoudendheid te
gebruiken: het moet altijd mogelijk blijven het wit en het zwart in een schilderij nog
witter respectievelijk zwarter te maken.96

As for imitating the bright with white and the shadow with black, I admonish you to take great care
to know the distinct planes as each one is covered with light or shadow. This will be well enough
understood by you from nature. When you know it well, with great restraint you will commence to
place the white where you need it, and, at the same time, oppose it with black. With this balancing
of white and black the amount of relief in objects is clearly recognized. Thus with restraint little by
little continue raising more white and more black as much as you need.

97

Van Mander en Van Hoogstraten zijn eveneens bekend met deze werkwijze. Het
maken van rondingen (in zuilen, lichamen of draperie) en het weergeven van verschil
in afstanden veronderstelt dat de schilder op deze wijze met wit en zwart werkt.98 De
Hooch past het temperen met behulp van zwart en wit geregeld toe. Bijvoorbeeld in
het rood (bleker: bp.4.12.2, bp.4.13.2, bp.4.24.1, bp.4.12.4),99 het blauw en het geel
(bleker: bp.4.15.2; donkerder: bp.4.13.2, bp.4.24.1). Ook verschiet of verloopt de
kleur in de verte, zoals bij de ‘doorkijkjes’.100

Het derde punt betreft het aanbrengen van speculariteiten.101 Wit en zwart hebben
namelijk het vermogen om, wanneer ze lokaal worden aangebracht, stoffen te laten
glinsteren.102 Bij een juiste juxtapositie van wit en zwart, zegt Alberti, kunnen vazen
van zilver, goud of glas schijnen en kan men het schilderij
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laten glanzen. Hills wijst erop dat deze fascinatie met glinstering een middeleeuwse
herkomst heeft. ‘The medieval system for the brightness or claritas of light was quite
naturally affiliated with esteem for the material preciousness of objects of veneration.
The origin of Italian panels as imitations of precious objects, particularly antependia
in metalwork, enamel and sculpture, very much conditioned the panel’s painter’s
conception of pictorial light.’103 Maar Alberti wijst de vergulde achtergrond in
middeleeuwse schilderijen rigoureus af omdat die een eigen wil toont door nu eens te
schitteren en dan weer een donkere indruk na te laten.104 Het effect van een door verf
aangebrachte speculariteit is daarentegen stabiel en daarom komt de schilder ‘who
imitates the rays of gold with colours’ volgens Alberti meer lof en bewondering
toe.105 Juist vanwege de machtige eigenschap van het wit en het zwart in deze pleit
Alberti voor een matig gebruik ervan.106 Om die reden noemt hij wit en zwart
waardevoller dan de kostbaarste edelstenen of echt goud. Alberti vindt daarom dat
voor wit een hoge prijs betaald zou moeten worden, wat door Van Mander
instemmend wordt herhaald.107

Van Hoogstraten wijst erop dat men te gemakkelijk aanneemt dat witte stippen of
vlakken in het oog ‘naar voren springen’ terwijl donkere kleuren lijken ‘weg te
wijken’. Om die reden hebben schilders diepte in putten of regenbakken willen
aanduiden door het toevoegen van extra zwart en bruin. Daarom ook hebben ze naar
voren springende delen, zoals een uitgestrekte arm of een borst van een maagd, willen
accentueren door ernaast een zwart of bruin verdiepend contrast aan te brengen. Maar
in feite zit de werking van het reliëf volgens hem complexer in elkaar.108 Het diepste
diep wordt pas als zodanig waargenomen, als er nog een tikkeltje licht (‘wit’) in te
vinden is:

Wy zullen gaerne bekennen, dat dingen sterk in ‘t licht, en vooraen geschildert zijnde, het ooge des
aenschouwers geweldich tot zich trekken, en dat de bruine schaduwen de dingen veel van hun
vermogen ontrooven. Maer dat de lichte verwe alleen zoude doen voorkomen, en de donkere doen
wechwijken, staen wy niet toe: want men ziet een brandende kaerse door een nevel en de Zon, die
zoo ver is, door de dampen heen, ja op den klaeren dag door de blaeuwe lucht, welke naby is, en
boven of wel beneeden de wolken uit zuivere dampen bestaet. Maer dat de dingen (...) aldus in het
licht gestelt geweldich uitkomen, is om dat den konstenaer als dan gelegenheit heeft, om de
konstgreep, daer het voorkomen alleen in bestaet, in ‘t werk te stellen. De schaduwen of bruintjens
zijn ook geen zeekere middelen om te doen wechwijken. Want schoon de donkerheit in een hol het
zelve diep doet achten, zoo zal het zelve noch veel dieper schijnen, wanneer het in zijn waere
diepte eenich licht ontfangt.

109

Niet enkel een witte ‘speculariteit’ veroorzaakt reliëf en schittering. De Hooch
gebruikt ook toefjes rood of geel om het naar vorenspringend effect te bereiken.110 Zo
maakt hij ‘goud’ uit oker met een witte stip, ‘vuur’ door een combinatie van rode,
gele en witte penseelstreken. Met dikke witte hoogsels schept hij rondingen en
verhogingen, glans en glinstering. Het zwart gebruikt De Hooch een enkele maal (in
de vorm van een maanvormige ronding) naast een witte spot om het voorwerp (zoals
de knopen op een mouw) van een extra ‘verdieping’ te voorzien.111 Ook gebruikt hij
regelmatig ongemengd rood of geel in dikke
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klodders of streken, ter accentuering van details (een strik, een mouwplooi, een
schoen), zoals ook van Vermeer en anderen bekend is (bp.4.53.1-3, bp.4.54).

Een vierde en laatste manier waarop kleuren behandeld worden is het naast elkaar
plaatsen van ‘afsteekende’ of contrastrijke pigmenten.112 Het meest bekend is dit als
‘cangiantismo’, dat op naam staat van Michelangelo, bijvoorbeeld in de Sixtijnse
kapel. Maar ook zijn tijdgenoot, Lucas van Leyden, was er zeer bedreven in. Hall
beschrijft het als een bewerking van het kleurensysteem van Cennini, waarin de
donkere schaduwen ontbreken en waarbij het visuele effect in draperie door de
contrasterende kleuren belangrijker is dan het naturalisme.113 Ook in de zeventiende
eeuw zijn er voorbeelden te over van dergelijke contrastrijke schakeringen. Van de
Wetering constateerde een voorliefde voor het schilderen van ‘changeant-stoffen’,
zoals bij Frans van Mieris (bp.4.55), maar ook Jan Steen past het toe (bp.4.187.3).114

Dit ‘bijzondere weefseltype’, licht Van de Wetering toe, is ‘een weefsel waarbij
ketting en inslag verschillende kleuren hebben. Daardoor hebben dergelijke stoffen,
afhankelijk van de val van het licht, plaatselijk telkens één van die twee kleuren,
hetgeen door de val van de stof voortdurend verandert, vandaar de naam
“changeant”’.115 Van de Wetering meent dat deze picturale interesse voor allerlei
glanzende stoffen opgaat zoals zijde en fluweel, satijn en velours, stoffen die zeer in
trek zijn bij zeventiende-eeuwse schilders.116 Deze naar de natuur geschilderde
stoffen zouden zelfs het eigenlijke onderwerp van vele schilderijen zijn – en niet een
flauwgevallen jonge vrouw (zoals in een schilderij van Eglon van der Neer,
bp.4.187.1).117 Wie de in ‘satijn’ en ‘fluweel’ gehulde dames van De Hooch vanuit
die invalshoek bekijkt, kan zich – gezien hun merkwaardige poses – de vraag stellen
of zij daar niet in de eerste plaats staan om de kleurige eigenschappen van de
geplooide stof zo goed mogelijk te laten zien (bp.4.74.1-5). De Hooch schildert de
kledingstukken in allerlei merkwaardige kleurschakeringen: in diverse gradaties
combineert hij blauw met geel, soms blauw met rood, roze of oranje en een enkele
maal oranje met groen (bp.4.74.6-8).118

Er zijn verschillende schrijvers die zich over dergelijke kleurcombinaties uitlaten.
Zo spreekt bijvoorbeeld Van Mander als volgt over ‘weerschijnselen oft mengselen’
in zijn hoofdstuk dat geheel is gewijd aan de Draperie:119

Maer altijt behoeftmen te voeghen nootlijck
Sulcke hooghsels in weerschijnende sijden/
Als d’aenstootende verwe best mach lijden.
Op datse malcander niet en besmitten/
Ghelijck lacken lijden wel lichte blauwen/
En de smalten lijden wel lacke witten/
Licht masticot mach nevens t’groen wel sitten/
Assche-wit laet hem met schiet-geel wel schaeuwen/
Purper met blaeu oft root/ jae en de graeuwen
verscheyden/ laten hun wel schoon verhoogen/
Hier moetmen op veelderley wijsen pooghen.

120
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Van Mander benadrukt dat men voor een juiste schildering van fluweel en satijn
verschillende lagen gekleurde en transparante olieverflagen moet aanbrengen, omdat
deze werkwijze de glanzende stoffen zeer ten goede komt.121 Van Mander, Angel en
zelfs nog De Lairesse (1717) adviseren de schilder de verschillende
kleureigenschappen nauwkeurig en vooral aan de hand van de stoffen zelf te
bestuderen.122

Naest-volghende nootsaeckelickheyt, die mede in een Schilder vereyscht wert: te weten, dat hy
recht onderscheyt weet te maken van Zijde, Fluwelen, Wollen, en Linde Laeckenen; want men siet
seer selden Fluwelen kleederen, die, die luyster schijnen te hebben die het Fluweel heeft, oock en
nemen sy niet waer het ployen, en vouwen, niet lettende op het onderscheyt dater tusschen de
Wolle en Linde-Laekenen is, noch op de glans, die meer in ‘t Satij dan in ‘t Toers is, oock
overslaende de dunne eellicheyt die in ‘t fijne Linden, en ‘t dunne Floers dient na-ghevolght te zijn.
Soo dat een prijs-waerdig Schilder, dese verscheydenheden op ‘t aengenaemste voor yeders ooge
(door sijn Penceel-konst) behoorde te konnen voorstellen, onderscheyt maeckende tusschen de
schrale ruyge Laecken-achtigheyt, en de gladde Satijne effenheyt, waer in die groot verlichtende
Duyster, boven andere Geesten, seer uytsteeckende ende noch vermaert is.

123

In verband met de verf en de kleur wil ik nog drie zaken aanstippen: ten eerste de
verftextuur en de penseelstreek (de ‘handeling’), ten tweede de evenwichtige
samenschikking (de ‘tuilkunst’ en het begrip ‘houding’ daarin) en tot slot het belang
van kleurbetekenissen in het vroegmoderne systeem.

Wat het eerste punt aangaat biedt Van Hoogstraten de meeste aanknopingspunten
voor De Hoochs manier van doen. Zijn opmerkingen kunnen tot twee punten worden
teruggebracht. Ten eerste moet de schilder over een vaardige hand beschikken. Hij
kan die verwerven door gestage en onophoudelijke oefening.124 Van Hoogstraten
bespreekt deze vervolgens in de vorm van (in de literatuur regelmatig aangehaalde)
wedkamp tussen een drietal schilders die een verschillende manier van schilderen
praktiseren. Of die oefening nu blijkt uit het verstand (waarbij de schilder pas het
penseel oppakt nadat hij zich een mentale voorstelling heeft gemaakt zoals Porcellis
doet),125 uit het oog (waarbij de schilder het doek met lichte en donkere vlekken
kleurt waaruit het oog de voorstelling ziet voordat deze is voltooid zoals Jan van
Gooyen practiseert)126 of uit de hand (waarbij de schildershand elk detail direkt
voltooit en zo de voorstelling opbouwt zoals Knibbergen gewoon is)127 doet er voor
Van Hoogstraten uiteindelijk minder toe:

De vaerdicheyt komt door een langduerige oeffening, en ‘t veel doen. ‘t Zy dan dat het verstandt
bequaemheyt krijgt, om daedelijk het begeerde denkbeelt te vormen; of dat het oog in de ruwe
schetssen van gevallige voorwerpen eenige vormen uitpikt, gelijk wy aen den haert in het vuer
pleegen te doen; of dat de handt, door gewoonte, iets formeert, min noch meer als wanneer wy
schrijven; want een goedt schrijver maeckt goede letteren, schoon hy’er niet aen gedenkt, en zijn
oog en verstandt schijnen in zijn handt geplaetst te zijn.

128
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Dat Porcellis uiteindelijk als winnaar uit de wedkamp te voorschijn komt is vooral
omdat Van Hoogstraten zijn rustige en zorgvuldige werkhouding voorbeeldig acht.129

Hij spreekt van ‘volhardend’, het ‘alles zeeker en gewis’ schilderen en dat met een
‘keurlijker natuerlijkheyt’. Van Hoogstraten benadrukt in zijn uitleg keer op keer dat
een geoefende hand slechts een goed schilderij kan vervaardigen wanneer de schilder
zijn verstand gebruikt en laat leiden door het oordeel van het oog.130 Ook de snelheid
is geen directe maatstaf voor een vaardige hand: een te grote ruwheid door een te
grote haast in het penselen wijst hij af, maar ook een te langzame en ‘stijve
gladdicheyt’.131

Weliswaar moet de hand behendig en met gemak de penselen hanteren, maar men
moet volgens Van Hoogstraten niet streven naar een bepaalde soort penseelstreek.
Eerder had Van Mander zich uitgesproken voor ‘nettigheydt’, waarbij de
penseelvoering (‘handelingh’) zeer nauwgezet is, de toets onzichtbaar wordt en
waarbij de nadruk ligt op het schilderen van glanzende en spiegelende velden. Deze
toets contrasteerde Van Mander met de dikkere penseelstreken, de reliëfwerking van
de hoog opgezette verfmassa’s die met de vingers afgetast kunnen worden, zoals van
de Venetianen.132 De ‘netheid’ of de ‘losheid’ van een toets – gradaties die men kan
aanbrengen door de pasteuze aard van de olieverf en die bij fresco ontbreekt – hangt
namelijk af, aldus Van Hoogstraten, van de aard der dingen die geschilderd worden,
de afstand van de dingen in het schilderij (dichterbij of verderaf) en de afstand (vooral
de hoogte) waarop een schildering hangt, maar ook zijn plaats nabij een venster. In
het geval een schilderij met verfreliëf recht tegenover een venster hangt werkt het
licht op een eigenzinnige wijze tegen. Omdat de lichtreflexie in het ei-
temperaschilderij ontbrak prees Van Hoogstraten deze boven het olieverfschilderij.133

De veel gehoorde opmerking in vroegmoderne geschriften dat men in zijn
penseelstreek de natuur moet volgen, duidt aldus op de kennis die de schilder
aangaande de eigenschappen der dingen in de Natuur dient te bezitten en zijn
vaardigheid om deze vervolgens in verf na te bootsen. Een schilder is pas een meester
in het navolgen van de natuur wanneer niet zijn eigenhandige toets herkend kan
worden, maar wanneer zijn schilderij beoordeelt wordt als de natuur nabij.134 De
schildertechniek is daarmee een contextgebonden vorm van weten geworden. ‘Want
daer behoort een andere lossicheit van handeling tot het luchtige hair, het lillende
loof, of iets dergelijx: en wederom, een anderen aert van ‘t pinseel te roeren in ‘t
schoone naekt, en het blinkende marber. Maer gy zult in alles wel te recht raeken, als
uwe hand maer gewoon is aen het oog en het oordeel te gehoorzamen.’135

Bevinden de dingen in het schilderij zich dichter bij, dan dient men deze met een
ruwe toets in pasteuze verf te schilderen, terwijl men de dingen die op het schilderij
verderweg zijn met een fijne streek en minder pasteuze substantie moet aanduiden.136

Hoe dikker de verf is gesmeerd, hoe dichterbij de zaak toeschijnt; hoe egaler en
onzichtbaarder de verf is aangebracht, hoe verderweg iets lijkt. Van
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Hoogstraten introduceert hiertoe de begrippen ‘kenlijkheid’ (gearticuleerd) versus
‘egaelheyt’ of ‘onkenlijkheyt’ (ongearticuleerd):

Ik zeg dan, dat alleen de kenlijkheyt de dingen naby doet schijnen te zijn, en daer en tegen de
egaelheyt de dingen doet wechwijken: daerom wil ik, datmen ‘tgeen voorkomt, rul en wakker
aensmeere, en ‘t geen weg zal wijken, hoe verder en verder, netter en zuiverder handele. Noch
deeze noch geene verwe zal uw werk doen voorkomen of wechwijken, maer alleen de kenlijkheyt
of onkenlijkheyt der deelen. Wat is ‘t, als gy op blaeuw papier een blaeuwen Hemel met drijvende
wolken in ‘t veld na ‘t leven tekent, dat uw papier zoo na by u schijnt te zijn, en het Hemelsch
lazuur zoo oneindelick verre? ‘t Is om dat uw papier, hoe effen gy ‘t ook ordeelt, een zekere
kenbaere rulheyt heeft, waer in het oog staeren kan, ter plaetse, daer gy wilt, ‘t welck gy in ‘t
gladde blaeuw des Hemels niet doen en kunt.

137

Kan men een schildering van dichtbij zien dan loont het de moeite de details weer te
geven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Da Vinci die in zijn Mona Lisa, waaraan hij
vier jaar zou hebben gewerkt, met dunne penselen de allerfijnste eigenschappen van
haar gelaat aangaf: ‘in het waterachtich blinken der oogen zachmen de kleynste
adertjes, de hairtjes aen d’oogen en winkbraeuwen haere byzondere eygenschappen:
men speurde de zweetgaetjes in het teedere vel: en in de keelput, onder den hals,
zachmen, zoo ‘t scheen, de pols speelen.’138 

Maar de Natuur volgen kan ook betekenen dat picturale middelen heel anders
worden ingezet.139 In veraf staande, hooggeplaatste schilderingen gebruikt men grote
borstels en plaatst men de kleuren onvermengd in grote streken naast elkaar. Deze
schilderijen zullen bevallig worden omdat hun kleuren zich door de afstand (‘dikheit
der lucht’) mengen (‘smeltende vertoonen’).140 Van Hoogstraten legt dit fenomeen uit
aan de hand van een wedkamp tussen twee Atheense beeldhouwers die een werk
moesten maken dat op grote hoogte geplaatst zou worden.141 De eerste (Alcamenes)
maakt een prachtige sculptuur, dat van alle fijne details was voorzien: het ‘was
wonder lieflijk en aengenaem gehandelt, en beviel een yder, die ‘t zach’. De tweede
(Phidias) maakte een gruwelijk gedrocht dat buiten alle normale proporties was: het
‘was met wijdt opgesperde oogen, een driebultige neus, gapende en van een gescheide
lippen, en in de ogen der aenschouwers zoo mismaeckt en wanschapen, datmen de
menichte nauwelijx beletten kon van hem te steenigen.’ Phidias smeekt het oordeel op
te schorten totdat het beeld op de plaats van bestemming is. En inderdaad keerden de
kansen. De bevalligheid in Alcamenes beeld verdween toen men het van verre zag,
terwijl ‘de wilde draeijen, en harde steeken, in ‘t beelt van Fidias, versmolten tot een
geestige en sierlijke schoonheit’.

Anders is het op het eerste gezicht bij schilderijen van Rembrandt, Van Gelder,
Hals of Leyster. Het in verschillende diktes opbrengen van de olieverven en het nat-
op-nat werken plaatst de verfsubstantie zelf meer op de voorgrond. Het bekrassen of
wegschrappen van de verfsubstantie, het met vingers banen van paden zoals Arent de
Gelder (Dordrecht 1645-1727) en Rembrandt doen, buit de visuele mogelijkheden
nog verder uit door er grafische effecten aan toe te voegen
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(bp.4.5).142 Het ‘verzien’ – dat bij hoog geplaatse fresco’s onvermijdelijk is en door
een ruwe en contrastrijke schilderwijze wordt opgevangen – vereist in deze doeken
een stap achterwaarts: de ruwheid van de penseelstreek bepaalt dat men van een
zekere afstand kijkt.143 ‘From close up one saw only blotched, but from further off
they fused into a representation of reality that could be more convincing than that
found in a finely brushed work.’144 Anders dan doorgaans wordt verondersteld,
komen beide soorten ‘veraf’-schilderen uit eenzelfde soort kennis voort.145 ‘Wat bij
dit alles het meest verbazen mag is dat tegenover dat beeld van een smerende en met
alle ten dienst staande middelen krassende en vingervervende schilder het beeld
gesteld kan worden van een schilder die met een grote mate van inzicht en beheersing
het schilderij als geheel onder controle heeft.’146

Hoewel niet direct voor de hand liggend blijkt op verschillende schilderijen van
De Hooch deze kennis ook van toepassing. In bijvoorbeeld de Kolfspelers (bp.4.23.1)
is voor de dingen op de voorgrond een grovere penseelstreek gebruikt (het onderste en
linkerdeel), terwijl voor verderaf gelegen zaken (in de rechterbovenhoek) een fijnere
toets is toegepast. Vaak zijn de doorzichten in de verte een fijnschilderij op zich,
abstract van lijnenspel en kleurverdeling, net en precies. Soms zijn het stedelijke
details, soms bomen en struiken waarvan de stam, takken en blaadjes tot in detail
geschilderd zijn (bp.4.56). Daarentegen zet hij tegels, plavuizen, de houten vloer of
zand op de voorgrond vaak in grovere streken neer (bp.4.37.3-6). Los van de afstand
is het de aard der dingen die het soort penseelstreek bij De Hooch bepaalt. Zo is een
bezem op de voorgrond uiterst verfijnd weergegeven: elk takje is te zien (bp.4.45.4,
maar een ruw gepleisterde muur wordt in grove toetsen aangeduid (bp.4.56.1. Ook
een verre wolkenlucht wordt in een brede toets gezet (bp.4.57). Anders dan Dou en
Rembrandt, die beide een bepaalde afstand (dichtbij of veraf) tot het doek opleggen,
benut De Hooch (met schilderingen die scherp zijn op ongeveer een meter afstand) de
verschillende afstanden die het oog op natuurlijke wijze door accommodatie
overbrugt. Gemeenschappelijk is met andere woorden dat men in de zeventiende
eeuw experimenteert met de grenzen van het accommodatievermogen van het oog. 

De tot nog toe besproken waaier aan kleurbehandeling vormt eigenlijk niet meer
dan een ondergrond, een reeks van mogelijkheden die op allerlei manieren te benutten
is. Het eigenlijke doel van de schilderkunst, zo blijkt uit diverse uitspraken in
zeventiende-eeuwse geschriften, is het verkrijgen van een evenwichtige schikking van
al die kleuren op het platte vlak. Taylor (1992 en 1995) heeft er terecht op gewezen
dat de term ‘houding’ daarin een belangrijke rol speelt.147 Hij meent daarbij dat de
verfijnde balans tussen lichte en donkere, verzadigde en onverzadigde pigmenten in
de eerste plaats betrekking heeft op het organiseren van een typisch Hollandse
‘pictorial space’.148 Sutton accepteert deze interpretatie met betrekking tot De
Hooch.149 Maar Van Hoogstraten noch anderen gebruiken ‘houding’ om een
‘realistische ruimte’ op te roepen. Bovendien geeft
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Taylor zelf aanwijzingen dat er in de Italiaanse (en Franse) verhandelingen over de
kunst van het schilderen gelijksoortige termen worden gehanteerd waarin het streven
naar ‘eenheid’ en ‘balans’ in het toepassen van kleur centraal staat.150 Anderen
bevestigen dat.151

Van Mander en Van Hoogstraten vergelijken het bijeenbrengen van kleuren met
de kleurschikking van de Natuur in een veld vol bloemen of ook wel met het schikken
van een bloemenkrans:152

En zeeker, een verstandich konstenaer zal dit deel der konst wonder bevallijk in Bloemen en
Kruiden zien, wanneer hyze nae zijn geoeffent oog een weynich schikt; en men vind in de
gemengde bloemen zoo voeglijke samenvoegingen van elkander toegeneegen verwen, datze ‘t
gezicht in haere behaeglijkheden doen verlieven. In fruyten, bladeren en bloemen heeft Rafaël
Urbyn zich gedient van eenen Jan, een Vlaming die by hem woonde, schilderende de zelve op een
vry losser en natuurlijker wijze, als men te Romen gewoon was te zien. Door wiens voorgang Jan
da Udine ook zo zeer verlicht is geworden, dat hy fruiten, druiven, groenicheyt, bloemen en
allerley vogelkost, als koren, haver, gerst, vlier, venkelknopen, en Turksche terwe, in festoenen
gevlochten, en elk een tijdt des jaers uitbeeldende, zoo konstich en levende koloreerde, datze aen
de muuren, in d’omloopen van de stukken, in ‘t welfsel van ‘t Paleis van Gigi scheenen te hangen.
Niet minder zijn de veelverwige velden in de lenten lieflijk, die door zoo veelderley groen, doch
byna yder weyde of akker van den anderen verschillende, in ‘t geheel als een welstandige
Harmonie maken.

Het is Van Hoogstraten dus in de eerste plaats te doen om het ‘by eenvoegen der
verscheyde sierlijcke verwen’, om ‘een aengenaeme byeenschikking der verwen’, en
om ‘voeglijke samenvoegingen van elkander toegenege verwen’.153 Het natuurlijk
arrangement van kleuren waarin overvloed (‘veelerley’) en verscheidenheid
(‘verschillende’) retorische termen zijn die de meerstemmigheid in een schildering
aanduiden, noemt Van Hoogstraten ‘tuilkunst’ of ‘Tuiling’.154 De Xenia, de stillevens
van kleurrijk geschakeerd fruit en bloemen die men volgens Vitruvius in de Griekse
oudheid zijn gasten ten geschenke gaf, beschouwt Van Hoogstraten bij uitstek als een
geschikt en gracieus voorbeeld van tuilkunst. ‘Om zich in het wel houden en by een
schikken der verwen te oeffenen, plachten d’oude Meesters somtijts haer te
verlustigen in stuckskens, die zy Xenia noemden, te maken’.155 Opmerkelijk in dit
verband is trouwens dat Taylor in Dutch Flower Painting (1995) het bloemstilleven
gewoontegetrouw als een ‘inferieur genre’ binnen het classicistische systeem
interpreteert.156 Van Hoogstraten beweegt zich echter in het zelfde register als Alberti.
Deze laatste gebruikt termen als ‘copia’ en ‘varietas’ om de juiste plaatsing der
kleuren op het platte vlak te regelen en om elegantie of waardigheid teweeg te
brengen.157 Het zijn deze beide laatste termen die in zeventiende-eeuwse begrippen
als ‘gratie’ en ‘houding’ terugkeren.

I should prefer that all types and every sort of colour should be seen in painting for the great
delight and pleasure of the observer. Grace will be found, when one colour is greatly different from
the others near it. When you paint Diana leading her troop, the robes of one nympf should be
green, of another white, of another rose, of another yellow, and thus different colours to each one,
so that the clear colours are always near other different darker colours.
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This contrast will be beautiful where the colours are clear and bright. There is a certain friendship
of colours, so that one joined with another gives dignity and grace. Rose near green and sky blue
gives both honour and life. White not only near ash and crocus yellow but placed near almost any
other gives gladness. Dark colours stand among light with dignity and the light colours turn about
among the dark. Thus, as I have said, the painter will dispose his colours.158

Een schilderij heeft ‘gratie’ wanneer ‘de koloreering natuurlijk, en het daegen en
schaduwen op vaste reeden staet’.159 ‘Houding’ heeft dan ook betrekking op twee
zaken. Ten eerste moeten pigmenten in hun verzadiging, hun ‘klaerheyt’ en
‘gloejentheyt’ op elkaar zijn afgestemd, en wel zo dat het geen krachtmeting wordt.
‘In a picture where white is used as the foremost colour one may not use a pure red or
a pure yellow’.160 Ten tweede moeten lichten en schaduwen op hun waarde geschat en
tegen elkaar afgewogen zijn: een enkel licht vlak mag worden benadrukt in zijn
witheid, maar zijn er fellere lichten rondom, dan dient het zich daaraan te
onderwerpen.161 ‘Houding’ aanbrengen betekent dus de eigenschappen van de
pigmenten en hun nakomelingen kennen. Hun waarde, maar ook de omvang en de
vorm waarin ze op het vlak verschijnen moeten door goed sorteren in onderlinge
‘overeenstemming’ gebracht en volgens een ‘wel geschikte ordening’ gecombineerd
worden.162 Aldus gedefinieerd toont het begrip ‘houding’ gelijkenis met de
‘lyckzydicheyt’ van Simon Stevin.163 Dit wordt bevestigd door Van Hoogstraten die
‘houding’ in kleur in verband brengt met ‘Symmetrie, Analogie, Harmonie, en
Proportie; zijnde ook als de overeenstemming en bekoorlijke zangwijze in de
Muzijk.’164 Door ‘houding’ na te streven kunnen de ‘samenstemmende krachten’ van
de verfstoffen worden gebundeld en kunnen ze eendracht scheppen in het schilderij.
Zo onstaat een warme solidariteit (‘zachtheyt’) die het vermogen heeft de diversiteit
aan kleuren innerlijk te binden (‘binding’).165 Of zoals Goeree (1697) het meer in het
algemeen formuleert:

Houdinge, om den zin van het konst-woord, en de kragt van hare natuur uyt te drukken, is dat gene,
welk alles dat in een Teijkening of Schilderye vertoond word, doet agter en voor uyt wijken, en
alles van het voorste tot het middelste, en van daar tot het agterste, op sijn plaats doet staan, sonder
nader of verder te schijnen, noch ligter of donkerder te vertoonen, als sijn ver-heid of nabyheid
toelaat; invoegen yeder ding, sonder verwerring, los en wel uyt andere die’er nevens en ontrent
zijn, en op sijn eigen stant-plaats, soo wel van grootte als van koleur, ligt en schaduwe gehouden
blijft; ja datmen de tussen-ruimte van de plaats, of distantie die tussen yder lichaam open en ledig
is, van zig wijkende, of na zig toekomende natuurlijk met het oog, als of het met de voeten
toegankelijk ware, kan naspeuren, en op sijn plaats geplant te vinden: en dit noemtmen
Houding.

166

‘Houding’ verwijst met andere woorden naar een gepaste schikking of waardige
balans der delen op het niveau van de kleur. Een dergelijk natuurlijke
kleurarrangement acht Van Hoogstraten lofwaardig. Het maakt ‘houding’ tot een
onderdeel van de ‘konst der maetschiklijkheyt’ in het algemeen.167 Net als een goed
muziekstuk moet een goed schilderij zijn meerstemmigheid van hoge en diepe tonen
laten zien:168
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Zoo machmen spierwit lywaet by blaeuwe zijde dartel doen krinkelen, en schitterend gout by alle
verwen plaetsen. Zoo praelt de bleeke maen by gulde starren in d’azuure lucht, zoo blinkt het rijpe
graen in de groene velden. De figuren, meer tot bywerk, als nootzakelijk, zal men voorzichtelijk
zoodanich kleeden, dat het oog in het opslach van het voornaemste werk niet en wort afgetrokken:
niet datmenze juist alle zal beschaduwen, of in den rouw kleên, maer men zal met een kunstige
behendicheit door haer een welstant in het hooftwerk veroorzaken; ‘t zy zy in verder afstant de
voorste klaerheden eenichzins missen, of alleen een weerglans ontfangende, van ‘t voornaemste
licht berooft zijn.

169

Gaat men aan de natuurlijke eigenschappen van het koloriet voorbij, schenkt men
geen aandacht aan het verschil in gewicht, dan valt het kleurenmozaïek in losse
eilanden van kleur uiteen. Dat gebeurt wanneer men een ‘wanschikkelijke’ overdaad
aan verzadigde pigmenten neemt, teveel glinsterlichten plaatst of de kleurstelling juist
eentonig maakt, als in een droom.170 Het soort ‘onnatuerlijk gekoloreerde stukken’ die
trachten de natuur te overbluffen wijst Van Hoogstraten dan ook af.171

Oog in oog met een afzonderlijk schilderij van De Hooch is de documentaire indruk
sterk. Deze impressie heeft vele auteurs ertoe gebracht de zaak om te draaien en het
schilderij op te vatten als doelbewuste representatie van de werkelijkheid of als
manipulatie van de natuur. De Hooch brengt kleuren, lichten en schaduwen op zijn
doeken echter in de eerste plaats op grond van hun natuurlijke eigenschappen en
onderlinge waarden aan. Daarom is het bekijken van zijn schilderijen als reeks een
goed hulpmiddel. Dan blijkt opeens dat De Hooch met zijn picturale middelen in een
eindeloze maar systematische herhaling steeds weer andere, maar herkenbare
schikkingen genereert. Omkering, uitwisseling en combinatie is daarbij zijn strategie.
Geven we nu een laatste voorbeeld van zijn werkwijze om het doek elegant en op
waardige wijze met kleuren te beleggen.172 De Hooch gebruikt de drie pigmenten
rood, geel en blauw van eenzelfde verzadigingsgraad vaak voor kledingstukken (rok,
bloes of huisjasje, schort of japon) van vrouwelijke personages.173 Met dit beperkte
arsenaal van aan elkaar gewaagde kleuren die in vrijwel elk schilderij terugkomen
roept hij (in combinatie met hieraan ontsproten lichtere of donkerder tinten) een grote
variatie beelden op.174 Gezien vanuit de reeks houden zijn ‘kamergezichten’ het juiste
midden tussen een ‘duyzend gebrokeverwich lantschap’ en een abstracte compositie
van kleuren, lichten en schaduwen op het platte vlak.175

Hoewel hij vooral aandacht heeft voor het vermogen om kleurstoffen evenwichtig
te ordenen, gaat Van Hoogstraten in een intermezzo kort op de betekenis van kleuren
in. Van Mander beëindigt zijn werk ermee. In het hoofdstuk, genaamd ‘Bediedingen
der verwen, watter mede beteyckent can worden’, begint hij met de kleuren die in het
middeleeuwse esthetische systeem als het meest kostbaar worden gezien: eerst goud
en dan de kleur ‘die zich er het liefst bijvoegd’, namelijk blauw.176 Het aanbrengen
van kostbare edelstenen is
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(onder verwijzing naar Rivius die Alberti had vertaald) niet toegestaan op het doek,
maar de vergulde lijst mag wel daarvan zijn voorzien.177

Kleuren stellen semantische velden in werking en dragen culturele betekenissen
met zich mee.178 Zo kan geel in het algemeen staan voor wijsheid, edelheid of
grootmoedigheid, maar het kan ook ‘zomer’ aanduiden of de leeftijd van vijftien tot
twintig jaar.179 Doet het zich voor als goud, dan kan het wijzen op een deugd,
namelijk geloof.180 Van rood, blauw, zwart, wit en groen kan men eveneens dat soort
betekenissen vaststellen.181 Kleurcombinaties (zoals goud en blauw, goud en grauw,
oranje met groen vermengd en grijs met geel) hebben evenzeer betekenis.182 Toch
manen de vroegmoderne auteurs bij het duiden van kleuren tot voorzichtigheid. Het
interpreteren van De Hooch’s vrouwelijke personages die ‘rood, blauw en geel
dragen’ in termen van ‘dapperheid’, ‘trouw’ en ‘wijsheid’ is tegenwoordig wel
verleidelijk, maar zo denkt men er in de zeventiende eeuw niet over. Ten eerste zijn
betekenissen van kleuren gebonden aan hun culturele context. Wit en zwart
bijvoorbeeld duiden voor Javanen ‘rouw’ respectievelijk ‘vreugde’ aan.183 Zelfs
binnen eenzelfde cultuur blijkt de betekenis van kleur veranderlijk. Ze verandert al
naar gelang de context (van leeftijden, seizoenen of elementen).

Deze wat labiele, want contextgebonden status van de kleur, waarbij de betekenis
wisselt afhankelijk van naburige elementen (‘geel’ betekent soms ‘wijsheid, dan weer
‘zomer’) wordt in de vroegmoderne tijd echter niet als gebrek beschouwd. Het zet
namelijk een eindeloos verschuivende associatieketen in gang. Het voordeel van
kleuren is voor auteurs als Van Mander en Van Hoogstraten dat ze beschikken over
het vermogen om verbanden te leggen en culturele koppelingen te activeren. Zo doet
de gele verf denken aan goud, wat de zon in gedachten brengt, maar ook aan God, wat
weer het geloof oproept.184 Het circulaire karakter van deze associatieketens maakt
dat niet één, maar steeds meerdere mentale betekenissen achtereenvolgens – soms
tegelijkertijd – worden opgehaald uit een semantisch veld, maar zonder ooit bij één
essentie te eindigen. Eindeloze verglijdingen die zich (op een zelfde wijze als bij
Jacob Cats) afspelen binnen een natuurlijke orde waarin alles naar iets anders verwijst
– maar waar het verwijzen nooit beëindigd wordt. Gebruikt een schilder de juiste
kleuren, dan vormen de betekenissen die ‘spontaan’ opwellen een extra bekrachtiging
van het schilderij.185 Voor wie meer wil weten over kleurrijke geheugensteunen
verwijst Van Hoogstraten naar Cesare Ripa’s Iconologia, al laat hij het wel vergezeld
gaan van een raadgeving:

Maer wy laten ‘t genoeg zijn met deeze staeltjes; want te veel muizenesten in ‘t hooft te hebben
maeckt de zinnen versuft. Gy moogt, als gy verder verleegen zijt, met Cesar Ripa te raden gaen.186
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4.1.4. De lichamen 

De menselijke figuren in de kamergezichten van De Hooch kunnen niet of nauwelijks
geïdentificeerd worden. Met uitzondering van een enkel familieportret1 en het
vermoeden dat zijn vrouw en twee kinderen regelmatig model stonden, zijn de meeste
figuren anoniem.2 Hoewel men de figuren opvat als onpersoonlijke ‘representanten
van huiselijkheid’,3 neigen veel auteurs ertoe ze in een omvattender veld van sociaal-
culturele posities in te passen. Men herkent personages als ‘de vrouw’, ‘de moeder’,
‘de dienstmaagd’, ‘het kind’, ‘de man’, ‘de jongen’ en soms een ‘vader’.4 Vervolgens
kan men een plausibel verhaal vertellen over de onderlinge connectie tussen de
gerepresenteerde personages.5 Allerlei attributen (zoals kleding, huishoudelijke
voorwerpen, planten of dieren) en uiteenlopende huishoudelijke bezigheden (poetsen,
vlooien, bed opmaken, zuigeling voeden, brood snijden) worden gekoppeld aan
deugden en ideeën over zedelijkheid die door andere geformuleerd werden, zoals
Jacob Cats of Petrus Wittewrongel.6 Zulke beschrijvingen interpreteren De Hoochs
schilderijen in de eerste plaats als een representatie van het vroegmoderne sociale
leven in Holland, waarbij het speciaal om het (door mannen gedomineerde) leven van
de vrouw zou gaan. Martha Hollander beschrijft bijvoorbeeld de Binnenplaatsje met

twee vrouwen en een kind aldus (bp.4.21.2):7

To judge from their clothing, the two women in the London picture are a housewife and her maid.
The mistress wears a dark jacket trimmed with fur, while the maid, dressed in plainer colors, wears
a simple bodice and has her overskirt hitched up. (...). While most of De Hooch’s scenes feature
the two women in collaboration, this housewife watches the street, presented at a privileged
moment of solitary contemplation. She is isolated and unfathomable, while the servant is engaged,
turning toward the viewer and smiling at the child. At the same time, the spatial division between
them underscores their different relationships to the house. The busy maid is thoroughly involved
with her duties, turning inward and away from the street. Meanwhile her employer, who oversees
every aspect of the household and its workings, stands with a certain authority and stability. She is
linked with both the house and the street outside, with the world of the household she oversees, and
with the outer world of the street, with its associations of commerce, action, and influence.

Deze benadering is uitgewerkt waarbij het ‘persoonlijke’ op verschillende wijzen in
politieke termen is vertaald. Möbius (1987) bespreekt Hollandse schilderijen in deze
tijd van ‘frühkapitalistischen Grossbürgertums’ in termen van
‘Geschlechterproblematik’ en ‘Moralisierung der Gesellschaft’.8 Zij concludeert: ‘Die
Konzentration der Herrschaft in den Händen von wenigen hat auf die Dauer die
zunehmende Entmachtung und Domestizierung der Frauen zur Folge.’9 Franits (1993)
begrijpt de representatie van ‘vrouwen’ als teken van de normatieve constellatie zoals
deze in de toenmalige ‘male-dominated culture’ aanwezig zou zijn en die ook in
zeventiende-eeuwse genreschilderijen tot uiting zou komen. Vrouwen zouden destijds
tot picturale stereotypen gereduceerd zijn, teruggebracht tot het idee van vrouwelijke
deugd of tot drager van een symbolische activiteit.10
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Onder verwijzing naar de Amerikaanse feministische filmtheorie, die psychoanalyse
combineert met antropologie, beschrijft McNeil Kettering (1993) hoe het ‘in satijn
geklede vrouwelijk personage’ zelfs als ‘fetisj’ kan worden begrepen.11

Deze paragraaf gaat over de rol van het lichaam in De Hooch’s kamergezichten. Tot
nu toe heb ik slechts zijdelings gesproken over herkenbare gestalten, en over hun
sociale duiding laat ik me niet uit. Dat is niet zonder reden. In de vroegmoderne
geschriften over schilderkunst bespreekt men picturale lichamen in termen die aan de
natuurlijke registers van kleur, licht en verzien worden ontleend. Samengesteld uit
lichten en schaduwen, pigmenten, tinten en penseelstreken zijn ze op het platte vlak
gecomponeerd. Het lichaam, ook wel aangeduid als ‘klomp’, ‘gedaante’, ‘voorwerp’,
‘ding’ of ‘beeld’,12 wordt door vroegmoderne auteurs opgevat als een verzameling
partijen, velden of vlakken die gevat zijn binnen een omtrek of contour. Dat komt
bijvoorbeeld naar voren uit de volgende passage bij Goeree.13

Men moet haar dan voor eerst doen begrijpen, dat alle lichamen, dat zy dan Menschen beelden,
Dieren, Boomen, enz. in haar geheel zijn samen geset uyt eenige deelen of partyen, die door haar
geschikte aan-een-knooping dieze met malkander, en tot bevestiging van haar figuur hebben, een
generale klomp of lichaam uytmaken; en in ‘t beschouwen of by ‘t geheel, of by haar deel, van ons
gekend en onderscheiden worden. Alsmen dan yets nateikenen sal, het zy na Teikening, rond
Boetseerzel, of Natuurlijk Leven, ofte Schilderye, staat voornamentlijk te letten, datmen het
Generaal van de form, die uyt de saam-gevoegde partyen ontstaat, in sijn Principaal wel in agt
nemen: dat is, men moet in ‘t beschouwen van alle voorwerpen of lichamen, diemen door de
Teikenkunst op het juist niet wil na-bootsen, nauwkeurig aanmercken, wat dit of dat voor een
gedaante in sijn generale klomp gelijkt

Bovendien heb ik tot nu toe met opzet over lichamen in meervoud gesproken. In veel
studies vormen namelijk de menselijke personages de sleutel tot de interpretatie van
De Hoochs werken. Men spreekt van zijn vroege ‘soldateske taferelen’ en latere
‘elegante gezelschappen’ of ‘huiselijke tafereeltjes’. De overige voorwerpen, zoals het
huisraad, de eenvoudige gebruiksvoorwerpen, de meubels of de sierstukken zijn daar
ondergeschikt aan. Dat blijkt ook uit termen als ‘repoussoir’, ‘attributen’ of
‘bijwerk’.14

In de vroegmoderne tijd wordt het menselijk lichaam daarentegen opgevat als deel
van de zichtbare werkelijkheid. Die aanschouwelijke kwaliteit deelt de mens met
andere lichamen in de natuur. Door hun visuele hoedanigheid kunnen alle soorten
lichamen de schilder tot oefening dienen.15 ‘Men vindt overal stof’ schrijft Van
Hoogstraten.16 Het enige wat de schilder moet doen is voortdurend om zich heen
kijken. Daartoe spoort hij de schilder dan ook aan:17

Leer vooreerst de rijke natuer volgen, en wat’er in is, naebootsen. De Hemel, d’aerde, de zee, ‘t
gedierte, en goede en booze menschen, dienen tot onze oeffening. De vlakke velden, heuvelen,
beeken en gebomten, verschaffen werx genoeg. De steeden, de marten, de Kerken,
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en duizent rijkdommen in de Natuer, roepen ons, en zeggen: kom leergierige, beschouw ons, en
volg ons nae. Gy zult in ‘t vaderlant zoo veel aerdicheit, zoo veel zoeticheit, en zoo veel
waerdicheit vinden, dat, als gy ‘t eens wel gesmaeckt had, gy u leeven te kort zoud keuren, om alles
wel uit te beelden.

Natuurverschijnselen (bergen en dalen, sneeuw of wolkenpartijen) zijn in dat opzicht
even geschikt om na te bootsen als levende wezens.18 Hoe moet je nacht schilderen,
hoe schilder je een storm, vraagt ook Da Vinci zich af.19 De schilder moet allerlei
bomen en bloemen naar hun eigenschappen en seizoensgebonden veranderingen
kunnen onderscheiden (bp.4.107).20 Dieren, vooral die uit de nabije omgeving zoals
paarden, ossen, honden en katten, schapen en geiten dient men goed te observeren en
in hun eigen aard, met de juiste kleur en omtrek te treffen (bp.4.108). Ziet men per
toeval vreemde en zeldzame exemplaren, dan raadt Van Hoogstraten aan ze ‘naar het
leven’ te tekenen.21 Levenloze gedaanten tonen evengoed een gevarieerde
veelvormigheid.22 Ook ‘in deeze minste voorwerpen kanmen al de grontregels leeren
in ‘t werk stellen, die tot de alderheerlijkste dingen behooren’ schrijft Van
Hoogstraten:23 gewoon aardewerk, glazen koppen, bekers, kruiken, kannen met wijn,
lampen, kandelaars, wierookvaten, keuken- en tafelgerei, ledikanten, wiegjes, sledes,
karossen, turkse dekens, tafels, koperen schotels met ui, verse honing en brood
(bp.4.104- bp.4.106).24 ‘Daerom weest zoo nieuwsgierich niet, en gelooft vryelick, dat
de natuer u daegelijx dingen voor oogen stelt, die gy van ganscher herten zoud zoeken
op te speuren, indien gyze maer eens gezien hadt.’25

In De Hooch’s schilderijen komen de huishoudelijke voorwerpen zeer uitgebreid
aan bod; ze tonen de materiële cultuur in al haar differentiatie en visuele rijkdom
(bp.4.58 – bp.4.65). Serviesgoed (bakje, doosje, bord, dienblad, fles, glas, kan, karaf,
ketel, koekenpan, kommetje, kruik, pispot, potten en pannen, schaal, schotel, vaas),
bestek (hakmes, lepel, mes, pollepel), keukengerei (rooster, tang), spullen voor de
marktgang (emmer) en poetsgerei (bezem, borstel, droogrek, emmer) in allerlei
soorten en maten wisselen elkaar in de schilderingen af. Als ook meubels (bank,
kinderstoel, kamerscherm, kast, krukje, voetenbankje, kisten, kapstok, wieg,
hemelbed, bedstee, en een overvloed aan stoelen en tafels), stoffering (tafelkleden,
vloerkleden, deurmat, behangsel, muurkleden, gordijnen, kussens, vlondertjes),
wandversieringen (globe, landkaarten, schilderijen, zowel mythologisch als
landschappelijk, spiegels). Architectonische elementen (kasten met kroonlijsten, deur-
of vensterlijsten met pilasters die Stevin discutabel achtte), blijken binnenshuis hun
intrede te hebben gedaan. Men vindt er naai- en wasgerei (breinaalden, naaigoed,
schaar, naaimand, wasmand, vingerhoed) als mede spullen tot vermaak
(muziekinstrumenten, muziekboeken, boeken, papier, pijp, speelkaarten en
kinderspeelgoed als kolf, tolstok, hoepel en speelgoedpaard). Verder allerlei soorten
voedsel (brood, uien, eend, vruchten, asperges, vis, kool, boter, groenten, oesters,
citroenen) evenals brandstof (kolen, brandhout voor stoof of haard) en verlichting
(kaars, kroonluchter). Dat alles maakt de kamergezichten
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van De Hooch tot een ware staalkaart van het huisraad waarmee men vertrouwd was
in deze periode.

Een schilder dient algemeen of universeel te zijn, zo stelt Van Hoogstraten.26 Een
schilder dient zijn ogen de kost te geven, want de zichtbare wereld bevat een
overvloed aan voorbeelden die alle bijdragen aan het verwerven van kennis van het
schilderen.27 Alberti is dezelfde mening toegedaan en zegt, ‘we should take care to
know how to paint not only a man but also horses, dogs and other animals and things
worthy of being seen.’28 In feite is de universaliteit in de vroegmoderne tijd een
gemeenplaats. Ook iemand als Da Vinci spreekt zich er uitdrukkelijk over uit.29

‘Knowing that you cannot be a good painter unless you are a universal master capable
of imitating with your art all the qualities of the forms which nature produces, and
that you will not be able to do this unless you see them in your mind and copy them
from there, when you go through the fields turn your mind to different objects, and
study them one after another, making a bundle of selected and chosen things.’30

Vanuit dit perspectief bezien vormen de ‘lichamen’ van De Hooch een heterogene
verzameling, waarbij het aantal levenloze voorwerpen ruimschoots opweegt tegen de
paar menselijke figuren die zijn doeken bevolken. Een zelfde observatie deed
Vollemans onlangs met betrekking tot Alberti’s gebruik van de term ‘lichaam’ in De

Pictura. ‘And does the word “bodies” denote human bodies, which together form a
scene, or does the word refer in a more general sense to visible or tactile forms or
objects? How human was Alberti?’31

Men kan lichamen op twee manieren observeren: ofwel de schilder kijkt naar dingen
in de natuur ofwel hij ontleent zijn kennis aan tekeningen, schilderingen of sculptuur
van andere meesters.32 In beide gevallen observeert de schilder natuurlijke dingen en
schildert hij in de vroegmoderne betekenis van het woord ‘naar de natuur’.33 Dit
wordt als eerste stap in de kunst van het schilderen opgevat.34 Wel waarschuwt Van
Hoogstraten (net zo als Alberti) voor het klakkeloos naschilderen. Dat leidt er toe dat
schilders ten onrechte ook de stoffigheid op en de scheuren in het schilderij
meeschilderen. Beter is het in dat geval om een sculptuur na te bootsen, omdat daarin
de lichten en schaduwen beter kunnen worden geoefend.35 Het begrijpen van de
dingen met het oog en het opbouwen van een oordeel met het verstand, gaat met het
oefenen van de hand gepaard.36 Al oefenend kan de schilder in zijn geheugen een
eigen beeldengalerij opbouwen waarin de grondprincipes van het tekenen liggen
opgeslagen. Of in de woorden van Van Hoogstraten ‘in uwe gedachten den aert der
dingen te prenten, om daer na uit de geest, wanneer u ‘t natuerlijk voorbeelt ontbreekt,
u met een voorraet, in uwe geheugnis opgedaen, te behelpen.’37 Als er op termijn een
juist en ‘gewis’ oordeel in zijn oog zetelt, kan de schilder voor zijn eigen
schilderingen uit deze voorraad van natuurlijke beelden putten.38 Spreekt men in
vroegmoderne
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geschriften over het schilderen ‘uit den gheest’ dan gaat het om de selectie en de
schikking die een schilder treft, uitgaande van de visuele oefening die hij inmiddels
heeft opgedaan.39 Zowel Alberti als Van Hoogstraten waarschuwen een schilder die
zonder natuurlijke voorbeelden werkt, die zich inbeeldt zonder kennis van zaken en
zonder gevormd oordeel een aardig en schoon beeld te kunnen maken.40 Alleen door
een nimmer verflauwende oplettendheid, alleen door het observeren tot een gewoonte
of tweede natuur te maken verwerft de schilder een ‘maatstok’ of een ‘passer’ in het
oog zegt Van Hoogstraten:

Zich aldus gezet hebbende, zoo moetmen nae een gewoonte trachten van altijdt met opletting te
teykenen, en dit zoo beyveren, datmen’t als voor een dootzonde keure, daer in oyt te verflaeuwen:
want eens verflaeuwt hebbende, zoo kan ‘t meermaels gebeuren: maer die deze verflaeuwing als
een verscheurend wilt beest ontwijkt, zal in de wakkerheid van zijne opletinge ghestadich
toeneemen. Plutarchus zeyt ergens, op de vraege, Waerom de Paerden, welke, ten tijde als zy noch
veulens waren, door de Wolf vervolgt zijn geweest, veel snelder zijn als andere? dat zulx zijn kan,
door dien de schrik hun in de jonckheyt de gewrichten versterkt, de zenuwen gerekt, en al die
deelen, die tot het loopen dienen, bequaem heeft gemaeckt, waer doorze dan al haer leven andere
in snelheyt overtreffen. Wy zeggen hier oock, dat de verflaeuwing in het opletten een woedende
wolf is, en dat die geene, dieze in zijn jonkheyt door wakkerheyt ontloopt, alle andere zal voorby
streeven. De gewoonte van opletten maekt het oordeel zeeker, en leent aen het oog een gewisse
maetstok. (...) Zoo zal het oog met’er tijdt een passer verstrekken.

41

Een schilderij maken is in deze opvatting dus niet zozeer het op platoonse wijze
omzetten van geest (‘ware ideeën’) in materie (‘schijnbare werkelijkheid’) waarvan
kunsthistorische interpretaties uitgaan die de achter het schilderij schuilgaande ideeën
trachten ‘terug te lezen’. Er bestaan in de vroegmoderne tijd blijkbaar meerdere
opvattingen over het schilderen naast elkaar. En het mag evenmin worden opgevat als
het geniale ‘uit zichzelf’ creëren van een schilderij, los van alle voorbeelden, zoals
Michelangelo volgens Vasari zou hebben gedaan.42 Niet alleen omdat de achttiende-
eeuwse term ‘genie’ (voortgekomen uit de klassieke en tot in de vroegmoderne tijd
gehanteerde termen ‘genius’ en ‘ingenium’) voorheen gewoon niet bestond en
negentiende-eeuwse connotaties irrelevant zijn.43 Het verschil tussen ‘naer het leven’
en ‘uyt den geest’ heeft, zo benadrukt Alpers, ‘niets te maken met enig onderscheid
tussen reëel en ideëel, of fysiek en mentaal, maar met verschillende bronnen van
visuele waarneming.’44

De regels van het observeren en het tekenen (‘disegno’) zijn in de vroegmoderne
kunst van het schilderen dus gekoppeld: ze vormen het onbetwiste fundament waarbij
zien en oordelen fysiek in oog en hand wordt ingeprent.45 De centrale rol van
tekenkunst als basis voor het gebouw van de schilderkunst (of het ‘wel koloreeren’)
wordt vanaf Alberti telkens onderstreept.46

[Wel koloreere is als’t gebouw op de grondvest van de Teykenkonst]: ‘En even gelijk de
Teykening de waere grondvest van de Schilderkonst geacht wort, zonder welkers vasticheit zy
kreupel en verminkt is; zoo is de konst van wel koloreeren wel by een schoon gebouw te



478

vergelijken, zonder welke de Teykenkonst van haere voornaemste versieringen ontbloot blijft. En
gelijk een gebouw zonder vaste grondvest, hoe schoon opgesmuckt, ontstelt, vervalt, en te niet
wort; zoo blijft de deugd van een goede gronvest door onbequame timmering ongeacht (...) Want
schoon ‘er veele konsten op de Teykenkonst gefondeert zijn, zoo en is’er geene, die dezelve tot
zoo hoog een top van volmaektheit opvoert, als wanneer zy een waerdich voorwerp verbeelt
hebbende, door het wel koloreeren geholpen, een wonderwaerdig Schildery maekt. Daer en tegen,
wanneer de koloreering valsch is, zoo zouden mooglijk de trekken en linien wel goet konnen zijn,
maer zy beelden niet uit ‘t geen zy anders vermogen, dat is, de natuer gelijk en onfeylbaer te
vertoonen, welke de ware Schilderkonst in haer volmaekten graedt stoutelijk belooft.

47

Pas op basis van de geregelde tekenoefeningen kan de schilder een volgende stap
zetten en zich de regels van het schilderen toeëigenen. Een leerling die niet met
tekenen begint of het tekenen niet goed onder de knie krijgt, zal er als schilder weinig
van terecht brengen.48 Veel schilders blijven hun gehele leven tekenen zegt Van
Hoogstraten. Maar dat alles betekent niet dat de tekenkunst een schilder lang van het
penseel moet afhouden. ‘Want het schilderen zal aen het teykenen geen hinder doen,
maer veel eer den geest des Teykenaers verquikken.’49

Het observeren en het tekenen van ‘lichamen’ (dingen, voorwerpen, objecten,
levende en levenloze wezens) valt bij het vroegmoderne schilderen in verschillende
aspecten uiteen: contour, veld, compositie en lokalisering op het platte vlak. Als we
naar dingen kijken, schrijft Alberti, dan zien we dat ze een zekere plaats innemen. De
schilder moet deze plaats omschrijven met een zo dun mogelijke lijn opdat de breuk
in het platte vlak zo klein mogelijk is.50 De contour wordt ook wel aangeduid als
‘omtrek’, ‘schets’, ‘rand’, ‘zoom’ of ‘horizon’ van een lichaam of ‘ontwerp van het
geheel’.51 Zonder deze omtrek, die uit een of meerdere lijnen bestaat en die het
lichaam zo in ‘grote lijnen’ omvat kan het lichaam nimmer gelijkenis tonen met iets
uit de natuur.52 Om de contour zo goed mogelijk te kunnen observeren mag men zich
niet laten verleiden tot het identificeren van de lichamen die men in ogenschouw
neemt, waarschuwen Goeree en Van Hoogstraten. Uit enkele lijnen kan men
makkelijk dieren, mensen of bomen herkennen.53 Die herkenning verleidt al snel tot
de overstap naar een ander betekenisniveau. Heeft men eenmaal het semantisch veld
betreden dan is het ‘visuele beeld’ uit het oog verloren. Door daarentegen met half
toegeknepen ogen te kijken kan men zich op het onderscheid tussen de onderdelen
van het lichaam concentreren en hun formele eigenschappen aanduiden.54 Is de
omtrek eenmaal duidelijk dan kan men zijn ogen weer volledig openen en vaststellen
dat een lichaam bestaat uit een samenschikking van partijen of velden.55 Het ‘beeld’
van een lichaam is bijvoorbeeld uit ronde, langwerpige, driehoekige, vierkantige,
scheve of schuine velden opgebouwd.56 De omvang van die velden kan enorm zijn
(zoals bij een bouwwerk of kolossale sculptuur), maar ook miniem (zoals bij levende
wezens).57

Dat is, men moet in ‘t beschouwen van alle voorwerpen of lichamen, diemen door de Teikenkunst
op het juiste niet wil na-bootsen, nauwkeurig aanmerken, wat dit of dat voor een
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gedaante in sijn generale klomp gelijkt; ofze rondagtig, of langwerpig, drie of vierkant, scheef ofte
schuins, of van een ander generale gedaante is: en dit salmen alderbest met een half toegenepen of
schemerende oog konnen onderscheiden, sonder agt te geven op enige bysondere partyen of deelen
die aan dat lichaam souden mogen wesen; gelijk ons dat in het beschouwen, door de schemer-
oogen eenigsints ten goeden, belet word. Men moet in desen selfs niet eens willen denken wat
soodanige generale klompen of parrtyen, die wy moeten navolgen, in haar selven zijn, te weten, of
het een mensch, of een dier, of hoofd, of arm of been is, want dat veroorsaakt dikmaal dat wy tot
die dingen yets uyt onsen geest daar by doen, sonder dat wy sulks soodanig in ons Principaal
beschouwen, en dat geschied om dat ons door d’algemeene kennis die wy van de voorwerpen
hebben, altijd eenige kennelijke figuur of denk-beeld, in de gedagten speeld. (...) En staat wel te
noteeren, dat, wanneermen in ‘t eerste te veel agt geeft op de kleinigheden en mindere partijkens,
datmen dan belet wordt het Generaal wel te sien. Daar is niets dat gelijken kan te wesen, het gene
dat het is, of dat het zijn molet, sonder d’omtrek van sijn generale klomp; want dat besluit de
partyen uyt welk het Genraal bestaat, binnen den boord van sijn omtrek; even als een vierkanten
blok, sijn stoffe, sijn grootte, sijn swaarte, sijn koleur en figuur binnen den omtrek van sijn gelijk-
zijdige hoeken en kanten bepaald.

58

Het belang van tekenen voor de schilderkunst wordt door veel vroegmoderne auteurs
onderstreept. De tekenkunst bemiddelt tussen de gestalten uit de natuur die het oog
waarneemt en de compositie die uiteindelijk op het platte vlak ontstaat. Alberti
definieert, vóór zijn bespreking van het tekenen, enkele begrippen uit de euclidische
meetkunde: de ‘punt’ (een zichtbare, maar verder ondeelbare figuur zonder lengte of
breedte), de ‘lijn’ (een in de lengte deelbare figuur, zonder breedte, bestaande uit
aaneengeschakelde punten, die recht of gebogen kan zijn). En tenslotte een ‘veld’
waarmee hij het uitwendig deel van een lichaam aanduidt. ‘In feite gaan Alberti en
Leonardo da Vinci ervan uit dat werkelijkheid en tekening in de wiskunde een
gemeenschappelijk fundament hebben. Wanneer een kunstenaar namelijk begrijpt dat
hij de echte dingen waarneemt als samenstellingen van punten, lijnen, vlakken en
lichamen, snapt hij ook waarvan de door hem getekende punten, lijnen, vlakken en
lichamen een equivalent kunnen zijn. Op deze elementaire wiskunde baseert Alberti
zijn perceptietheorie over de opbouw van de dingen uit de werkelijkheid én zijn
theorie over de daarmee analoge opbouw van een tekening.’59

Het veld bestaat uit vele lijnen, zoals geweven draden samen een kleed vormen:
een lijnenpatroon dat door zijn lengte en breedte bepaald is.60 Het veld bezit volgens
Alberti twee pertinente eigenschappen. Ten eerste de reeds genoemde contour die een
veld begrenst en die recht kan zijn, gekromd of een combinatie daarvan.61 De tweede
eigenschap betreft de ‘rug’ van het veld en valt in vier soorten uiteen. Hun visuele
verschil is gelegen in het aandeel licht en schaduw dat zij vertonen en wordt door de
natuur duidelijk gedemonstreerd.62 Een veld kan plat zijn (zoals het wateroppervlak),
hol (zoals de binnenzijde van een eierschaal), bol of een samenstelling hiervan (zoals
de buitenzijde van een zuil).63 Door een verandering van deze twee eigenschappen –
contour en rug – ondergaat het veld zelf een verandering. In alle andere gevallen
brengt een wijziging van de belichting of een andere plaats van het oog de
verandering van het veld teweeg.64



480

De samenschikking, compositie of ordinantie van velden is bij vroegmoderne auteurs
aan een groot aantal regels gebonden.65 Alberti beschrijft hoe uitgaande van de
primaire velden een lichaamsdeel gevormd wordt, vervolgens de lichaamsdelen tot
een lichaam aaneengepast worden en hoe tenslotte verschillende lichamen op gepaste
wijze in een geschilderde voorstelling bijeengebracht worden.66 Een voorwerp, dier of
mens spruit uit een juiste selectie en schikking van de gepaste velden voort. Dat geldt
eveneens voor de lichamen van De Hooch. Hoe klein of groot deze ook zijn, ze
bestaan uit velden die door contour, rug en kleur bepaald worden. Stoven, stoelen en
tafels bijvoorbeeld zet De Hooch met telkens andere vlakken, kleurnuances,
verschillende donker- en lichtpartijen ‘in de verf’.67 Hoewel dergelijke voorwerpen in
De Hooch’s kamergezichten telkens opduiken, verschillen ze steeds naar
‘hoedanigheid’. Zo kan telkens een ander deel van een lichaam gepresenteerd worden:
een stoel of wieg kan van voren, dan weer van opzij getoond worden (bp.4.60.3-5).
Een glazen karaf is eerst van voren daarna van boven te zien. Van een bedstee wordt
soms de gesloten buitenzijde en soms haar inwendige uitgestald (bp.4.40).

Al te ongelijke velden en te grote contrasten dient men echter te vermijden bij het
componeren tot een lichaamsdeel, zoals een gelaat.68 Een lichaam spruit uit een
gepaste plaatsing voort, zowel van de lichaamsdelen onderling als van hun spreiding
op het platte vlak. Misplaatste partijen gaan tegen de natuur in en vormen lichamen
die niet kunnen bestaan. Van Hoogstraten licht dit als volgt toe:

Deze kunst van ordineeren zullen wy met Duitsche woorden noemen, een wisse treffing der
medevoeglijkheyt, overeendracht, en maetschiklijkheyt; zonder welke alles verwart en vol strijt is.
Hoe noodich het nu is, dat de geest tot dezen Regel der vindingen in ‘t werk te stellen bequaem zy,
is licht te begrijpen. (...) Even gelijk alle de byzondere gedeeltens van een gegoote figuur, in een
gietwinkel overhoop leggende, niet machtich zijne en beelt op te maken, tenzy yder lit in zijn
eygen gewricht geplaetst worde. Want het zal een afkeerlijk monsterdier uitmaken, indien men de
deelen mis neemt, en een oor in plaets van de neus voegt, of datmen een been, in steede van een
arm aenzet. (...) De dingen, die buiten goede ordre zijn, kunnen niet bestaen, maer vallen
overhoop.

69

Een reuzenhoofd moet niet bij dwergschouders gevoegd worden en kinderarmen
passen niet bij een volwassen gelaat. Ook kan men oor en neus of arm en been niet
ongestraft verwisselen.70 De grillige wanschepsels die Breughel en Bosch maakten
zijn volgens Van Hoogstraten (onder verwijzing naar Junius en Vitruvius)
gedrochten, monsters die de natuur geweld aan doen en die tegen de
‘waerschijnlijkgheyt strijden’ (bp.4.141, bp.4.146.3-7).71 De merkwaardig
samengestelde schepsels uit de mythologie – zoals de centaur die deels een wild paard
is, deels een bevallige vrouw – worden wel tot de natuur gerekend.72 Dit stemt
overeen met Da Vinci’s opmerking dat een schilder alleen overtuigende ‘monsters’
kan maken, wanneer hij elementen mixt die uit de natuur zijn afgeleid. ‘Even if the
artist wants to paint a purely fantastic monster he must build it up
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from limbs observed in different animals, or it wil not be convincing.’73

Voor het op gepaste en aangename wijze componeren van lichaamsdelen
(‘decorum’), een koppeling die al eerder bij Stevin aan de orde kwam, kan men volop
bij de natuur terecht.74 Zo schrijft Alberti: ‘It seems to me that there is no more
certain and fitting way for one who wishes to pursue this than to take them from
nature, keeping in mind in what way nature, marvellous artificer of things, has
composed the planes in beautiful bodies. In imitating these it is well both to take great
care and to think deeply about them.’75 Niet alleen bij landschappen en bouwwerken,
maar ook bij levende wezens, zoals bomen, dieren en mensen, is een nauwkeurige
observatie van hun bestanddelen ten behoeve van het decorum noodzakelijk.76

Wanneer lichaamsdelen in soort, in grootte, in kleur en in werkzaamheid
corresponderen, acht Alberti ze geschikt.77 Bij het menselijk lichaam is kennis van de
spieren en beenderen van nut, bijvoorbeeld om te weten hoe ze in draperieën kunnen
worden gehuld.78 Alberti en Van Mander raden de schilder dan ook aan de fysieke
eigenschappen van het menselijk lichaam te observeren, alsmede hun proportie.79 Ze
wijzen (op eenzelfde manier als Stevin) op het nut van het Vitruviaanse gebruik van
een lichaamsdeel (voet of hoofd) als maateenheid in de kunst van het schilderen.80

‘Therefore, we ought to have a certain rule for the size of the members. In this
measuring it would be useful to isolate each bone of the animal, on this add its
muscles, then clothe all of it with its flesh.’81 Bij Goeree en Van Hoogstraten is dit
uitgegroeid tot het advies om de anatomie van het menselijk lichaam ijverig te
bestuderen (bp.4.121.1-3).82 Op die manier kan men kennisnemen van de wondere
geheimen van de natuur, zo benadrukt Van Hoogstraten bijvoorbeeld:83

De maetschiklijkheit zal veel lichter zijn om te begrijpen, als men de byzonderheden, waer toe
menze gebruiken wil, eerst kent. Ik en wil u, ô mijn Schilderjeugt, hier in geen doolhof brengen, of
u te ver buiten om leyden, gelijk tot noch toe gedaen is. De Ontleedingkunde laet ik de
heelmeesters en geneesheren, maer mijn lessen streken alleen tot de Schilderkonst. Ik wil u alleen
leeren ‘t geen u noodich om weeten is, dat licht geleert wort, en groot voordeel toebrengt. Ik zal u
in ‘t kort eerst een menschelijk geraemt beschrijven, op dat gy de schets van allerley buigingen der
deelen te beter moogt leeren begrijpen. En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders
als een onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen die spieren en musculen aenwijzen, die in ‘t
beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en blijven by de waerachtige schilderachtige
spierkunde, zonder snijden of villen.

84

Van den Akker heeft erop gewezen dat het bestuderen van de anatomie eerder een
resultaat was van een andere tekenprocedure en niet de oorzaak ervan. ‘Als je een
figuur niet opbouwt uit kant en klare ledematen, maar uit kleine contoursegmenten of
vlakken, dan hoef je niet talloze vormen te onthouden of talloze modeltekeningen te
hebben. Alberti kwam blijkbaar al op dat idee nog voordat kunstenaars de anatomie
bestudeerden.’85

Ledematen van levende wezens kenmerken zich door leeftijd en geslacht, door
beweging, door kleur, door de arbeid die ze verrichten en door gemoedsroerselen
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op het gelaat (bp.4.109, bp.4.110, bp.4.112, bp.4.117).86 Deze aspecten moeten in alle
delen van het lichaam aanwezig en op elkaar afgestemd zijn.87 Armen, benen, vingers
en gelaat moeten zich conformeren aan de werking van het lichaam als geheel.88 Is
een lichaam jong, dan moeten alle delen daarvan getuigen, is het oud dan geldt die
oudheid alle partijen.89 De huid van een lichaam moet in alle ledematen gelijkmatig
van kleur en tint zijn.90 Alle lichaamsdelen moeten zich schikken naar het werk dat
een lichaam verricht (bp.4.129, bp.4.130, bp.4.132).91 Een hardloper gebruikt zijn
voeten en handen op een andere manier dan een filosoof. Het moet niet lijken alsof
een soldaat het geruisloze werk van een monnik doet, of een monnik het zware werk
van een soldaat.92 De ledematen van mannen zijn wild, bewegelijk en groots, die van
vrouwen gering, kalm en discreet. Kinderlichamen springen en buitelen, oude
lichamen wankelen en zoeken steun (bp.4.128).93 Ook de kleding moet passen bij het
geslacht, de leeftijd en de werkzaamheid van een figuur en op gepaste wijze over de
lichaamspartijen gedrapeerd worden (bp.4.122). ‘It would not be suitable to dress
Venus or Minerva in the rough wool cloak of a soldier; it would be the same to dress
Mars or Jove in the clothes of a woman.’94 Tenslotte: een dood lichaam moet
volkomen, tot in de kleinste details levenloos zijn, zwaar afhangen en zonder
beweging zijn (bp.4.116.8-9). Alleen een goede schilder is in staat dit moeilijkste
onderwerp uit de natuur naar behoren te kunnen schilderen.95 De oplettende schilder
gaat dan ook met open oog en verstand te rade bij de natuur die onophoudelijk
onderwijst.96

Bij het componeren van een lichaam moet een schilder vervolgens met twee zaken
rekenen: ten eerste moet het geheel ‘welstand’ vertonen door een gepaste
bewegelijkheid van lichaamspartijen en ten tweede moeten de uiteenlopende soorten
lichamen ‘in hun element’ zijn. ‘Welstand’ heeft in de vroegmoderne geschriften over
het schilderen niet zozeer te maken met het uitbeelden van een toegenomen innerlijke
beschaving of lichamelijke disciplinering van bepaalde maatschappelijke
groeperingen. Een opvatting die in verschillende cultuurhistorische studies gehuldigd
wordt. ‘Painting, acting and rhetorics offered the Dutch elite a lofty but highly
stylized self-image, in which the notions of civilité and honnêteté were raised to a
world of their own’, aldus Roodenburg.97 Hij stelt dat er zich in de vroegmoderne
samenleving een ‘toenemende hiërarchiesering’ voltrok waardoor het lichaam aan
‘een steeds grotere discipline en stilering werd onderworpen.’ Deze sociale
betekenissen van allerlei soorten maatschappelijke gedragingen (‘als het gebogen of
rechtop staan of het laten hangen van het hoofd’) zouden vervolgens door schilders
zijn uitgebeeld en door De Lairesse (1707) vastgelegd.98 De koppeling van de codes
van de wellevendheid (ontleend aan de Franse manierenboeken) met de klassieke
regels van het schilderen dateert echter van het begin van de achttiende eeuw,
wanneer de classicistische kunsttheorie geformuleerd wordt. Deze laatste geeft geen
juist
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beeld van de kunst van het schilderen tot aan 1700. In die zin is het juist niet
opmerkelijk ‘dat het pas De Lairesse is geweest die zo nadrukkelijk deze visualisering
van de maatschappelijke verschillen aan de orde heeft gesteld.’99 De vroegmoderne
schilders verbeelden geen sociale ontwikkeling (het proces van toenemende innerlijke
beschaving),100 maar ze passen de regels van de kunst van het schilderen toe. Waar
auteurs als Van Mander verwijzen naar manierenboeken gaat het steeds om gepaste
houdingen in de klassieke zin: natuurlijk en voortspruitend uit de handeling.101 De
klassieke gestiek en houding, bewaard in het Byzantijnse visuele idioom, bereikt
vanaf de tiende eeuw in golven Europa en wordt regelmatig aangewend voor een
gepaste verbeelding van de menselijke figuur.102

Alberti, Van Mander, Van Hoogstraten, Goeree en Biens leggen de term
‘welstand’ als de natuurlijke houding van een lichaam uit. Ze wijzen op de natuurlijke
verdeling van gewichten en tegenwichten die een lichaam in balans houden.103

Afhankelijk van de beweging die een lichaam maakt of de arbeid die het verricht
bieden (uitgaande van de krachten der natuur die op de verschillende ledematen
werken) de verschillende lichaamspartijen elkaar tegenwicht en worden ze
‘kruiselings’ geplaatst.104 ‘Laet uwe beelden geen dromedarisgangen gaen, met het
voortzetten van de geheele zijde’, waarschuwt Van Hoogstraten. ‘Men prijst
kruisbeweging, ten zy het beeld iets heffe, of op de teenen staet.’105 ‘Welstand’ geldt
op de eerste plaats voor andere levende wezens. Zoals een viervoetig dier of een vogel
niet omvalt omdat het zijn poten op de juiste wijze plaatst, zo moet de schilder maken
dat de menselijke figuur zich staande houdt (bp.4.66, bp.4.67).106 Schikt de schilder
de ledematen op grond van hun gewichten, met inbegrip van het hoofd als zwaarste
onderdeel, dan verkeert het lichaam visueel in ‘wel-stand’.107 In die zin is de term
‘welstand’ (lichaamspartijen in evenwicht) verwant aan de term ‘houding’ uit de
vorige paragraaf (de balans in kleurpartijen) en met ‘lijckzijdigheydt’ van Stevin en
‘concinnitas’ van Alberti. Vandaar dat Goeree schrijft:

Stel dien arm voor, welckers been meest agter uytkomt, en welkers been voorkomt, schikt dien arm
meest achterwaards, invoegen u beelden niet gelijkelijk eene weg, maar kruis weegs hunne actien
verrigten, alswaar van een voorbeeld in den ganck van alle viervoetige beesten te bespeuren is,
waar uyt den welstand der beelden eenigsints kan gegist worden. In het voor, agter ofte ter zijden
overbuigen, moetmen de beelden door tegengewigt, en swaarte van eenige andere leden in haar
balans houden, op datze mogelijk en vast in hare actie staan, want een beeld verder buiten sijn
gewicht-punt geweken, als zijn tegenwigt kan ophalen; moet nootsakelijk daar heen vallen; ten zy
het zig elders aan vast houd, welk dese misslag een regelmaat voor-schrijft. En dewijl aan dese
kennis seer veel gelegen is, werd ook van ons ten hoogsten aangeraden de nature van die dingen
wel te ondersoeken, nadien de geheele welstand van alle beelden daar van afhangt. Men kan door
den regel van wigt en tegenwigt wel te observeeren, alsints verhoeden dat de beelden niet
onnatuurlijk werken, noch al staande of zittende niet overhoop schijnen te tuymelen. Ook doet de
kennis hier van met een groot vermaak beschowuen, hoe wonderlijk de natuur in ‘t leven zig selven
weet te behelpen, om het eene gedeelte des lighaams tot behulp van het andere te doen verstrekken,
en onder de streep of linie van beweging, in opstal te houden.

108
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Alberti benadrukt dat de ledematen bewegelijkheid moeten vertonen om een lichaam
niet te laten omvallen (geheven handen, opgestoken vingers, knielende en buigende
leden). Maar verkortingen of wegwijkingen van ledematen mogen nooit te hevig of
overdreven worden.109 Het te zeer torderen van figuren, waarbij borst en lendenen
tegelijk zichtbaar zijn, is onnatuurlijk en daarmee ongepast.110 Op hun juiste plaats
gezet schenken de ‘bewegende’ lichaamsdelen bevalligheid, schoonheid en gratie aan
het beeld in zijn geheel.111 De ‘dansleiding’ zegt Van Hoogstraten, ‘dat is, de
welstandige en bevallijke beweeging der Beelden’, zorgt voor een onderlinge ‘gratie’
tussen de bewegende ledematen. Van Hoogstraten verwijst daarbij zowel naar de
gestiek van acteurs in het kamerspel, als naar de weloverwogen gebaren van
redenaars.112 De gratie of bevalligheid die Van Hoogstraten (de ‘grazia’ bij Alberti en
Vasari) zo noodzakelijk acht in het schilderen (vanwege de emoties die ze oproept bij
de aanschouwer) is met andere woorden geen afgeleide van harmonieus geplaatste
delen of een goede tekening. Gratie komt voort uit het aanbrengen van ‘welstand’
door kennis van de ‘dansleiding’.113

Ook in Holland wijzen de zeventiende-eeuwse schrijvers op de noodzaak om armen
en benen niet door elkaar te haspelen maar te laten bijdragen aan het werk van het
lichaam als geheel.114 De Hooch toont een kleine selectie van de poses die menselijke
figuren kunnen aannemen en voert daar vervolgens een groot aantal variaties en
bewerkingen op uit. Hoezeer de figuren onderling met elkaar overeenkomen, hoe zeer
bepaalde kenmerken telkens worden herhaald en de figuren aldus tot enkele
stereotypen kunnen worden teruggebracht, blijkt pas wanneer we het corpus als
geheel overzien.115 Ook de gelaatsuitdrukkingen tonen slechts weinig verschillen
(bp.4.68-bp.4.73).116 De Hooch laat zijn figuren staan of zitten. Ze zijn frontaal, op de
rug of van opzij te zien. Kinderen worden frontaal of op de rug getoond, of van opzij
(zowel links als rechts) en soms daartussen in. Meestal staat het kind, soms zit het,
een enkele keer is het geknield. In de meeste gevallen heft het een arm op: het heeft
iets in de hand (kolfstok, hoepel, tolstok, appel, kan, hondje) of reikt een volwassen
vrouw de hand (bp.4.70).

Er zijn drie categorieën ‘vrouwen’ bij De Hooch te onderscheiden. ‘Moeder met
baby’, ‘jonge vrouw met glas, brief of muziekinstrument’ en ‘dienstmaagd met
huisraad’.117 Veel ‘moeders’ worden frontaal of van opzij getoond, maar in elk geval
breeduit zittend en gehuld in oplichtende stoffen (bp.4.73). De hoofddoek valt los en
ruim, soms heeft ze het haar opgestoken of draagt ze een strak kapje (bp.4.68.4,5,16-
25).118 Vaak is ze gekleed in een huisjasje afgezet met bont (bp.4.73.3,8,9,11). Ze
verricht allerlei huishoudelijk werk dat zittend gedaan kan worden (een baby krijgt de
borst, zit op schoot, is net in de wieg gelegd, het ontluizen of kammen van een kind,
naaiwerk, prepareren van voedsel, spinnen). Staande ‘vrouwen des huizes’ zijn vaker
van opzij en soms van achter getoond (bp.4.72.5 en 6). Ook dan zijn ze bedrijvig in
de weer: ze nemen brood in
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ontvangst van een jongen aan de deur, geven aanwijzingen aan een dienstmaagd,
geven een kan aan een kind, maken een bed op of bergen het linnengoed op. Soms
lezen ze een brief. Jonge vrouwen zitten en staan (meestal frontaal of van opzij), en
zijn vaak in gezelschap van een of meerdere jongelingen. Nu eens betasten ze hun
eigen ruimgeplooide en kleurrijke kleding, dan weer drinken ze een glas of schenken
het bij een ander in (bp.4.72). Maar evengoed lezen ze een brief of boek, maken
muziek of spelen kaart. De ‘dienstmaagd’ is uitsluitend aan het werk (ze is in de weer
met bezem en emmer, met naaiwerk of houdt zich bezig met het halen of bereiden van
voedsel). Ze is steeds smal en enigszins gebogen van postuur (bp.4.71). In enkele
gevallen heeft ze iets van doen met een kind. Mannelijke personages tot slot zijn niet
alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis met hoed getooid. Gewoonlijk zitten ze met
glas of pijp in de hand. Vaak zijn ze op de rug te zien en wanneer ze frontaal in beeld
zijn komen, zijn ze veraf of slechts gedeeltelijk te zien.

Hoewel levende lichamen op vele manieren bewegen kan de schilder op het doek
slechts zeven bewegingen weergeven. Alberti somt ze op: omhoog en omlaag, naar
rechts en naar links, naar voren en naar achteren en rondgaand. Anderen zeggen het
hem na.119 Deze zeven bewegingen maken dat sommige lichaamsdelen naar voren
komen, andere wegwijken, sommige versmallen en anderen verkorten. ‘Some bodies
are placed towards us, others away from us, and in one body some parts appear to the
observer, some drawn back, others high and others low.’120 Sinds de Griekse
schilderkunst is de bewegelijkheid van lichaamsdelen naar de natuur een
conventionele aangelegenheid. Verkorting en versmalling van lichaamsdelen tasten
namelijk het intacte lichaam aan (zoals deze in het Egyptische beeld wordt
voorgestaan), ten gunste van een gepaste representatie ervan.121 Dergelijke ingrepen
doen zich het eerst in de Grieks-antieke periode voor, met name op vaatwerk, en zijn
later ook bekend van Romeinse muurschilderingen. In de middeleeuwen duikt de
Griekse conventionaliteit van bewegelijkheid op verschillende momenten op. Niet
alleen in de Byzantijnse kunst, waar ze een grote continuïteit kent, maar ook in de
verschillende renaissances van de westerse cultuur. En niet alleen in de schilderkunst,
maar ook in de sculptuur.122

In het werk van De Hooch keren deze bewegingen in gemodificeerde vorm terug.
In plaats van grootse dramatische gebaren zoals in veel renaissanceschilderijen, gaat
het bij hem om de fijne motoriek. Alberti’s zeven bewegingen zijn geschikt gemaakt
voor een kamer in huis. Hier wordt een arm geheven om een glas in te schenken, daar
om een geldstuk te overhandigen, soms om het haar te vlechten van een kind, dan
weer om een boek vast te houden (bp.4.76 – bp.4.80). Arm en hand strekken zich uit:
omhoog, omlaag, zijwaarts, soms recht, soms gekromd. Een hand grijpt een
deurknop, houdt een appelschil vast, een handvat, een pijp, een kolfstok of omklemt
een vrucht dan wel een hoed. Hier sluiten de vingers zich om een tang om het vuur op
te porren, daar betasten
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ze een brief, strijken lakens glad, tokkelen op een luit, strikken het koord van een
keurslijfje, omklemmen een andere hand of betasten een vingerhoed.123 Minieme
gebaren passend bij geringe voorwerpen.

In de vroegmoderne tijd worden lichaamsdelen conventioneel en volgens schemata
uitgebeeld. Aan ledematen, zoals knieën en ellebogen treedt vaak een merkwaardige
verkorting op. Door cultuurhistorici zijn dergelijke lichaamsdelen wel geïnterpreteerd
als teken van de machtsopvatting die de geportretteerde voorstaat, zoals in het geval
van Spicer die sprak van een ‘renaissance-elleboog’ (bp.4.81.1-3).124 Uitgangspunt
van haar exemplarische analyse is dat de etiquette van het rituele en dagelijks leven
de gedragscode vormt waarop portretschilders zich baseren. Volgens Spicer maakt de
kunstenaar (bewust of onbewust) gebruik van de lichaamstaal, de non-verbale
communicatie zoals deze in een bepaalde cultuur gangbaar is om de eigen identiteit in
uit te drukken. De mannelijke renaissance-elleboog wordt volgens haar in de loop van
de vroegmoderne tijd steeds assertiever, met als summum ‘de hand in de zij’.125 De
lichaamstaal drukt zo stoutmoedigheid uit, die zowel heerzuchtig is als
beschermend.126 Het provocerend hoogtepunt krijgt de mannelijke elleboog in de
vroege zeventiende-eeuwse schilderkunst in Italië en in de Nederlanden: de man die
uitdagend zijn hand in zijn zij zet.

Spicer verbindt deze nieuwe rol van de elleboog in het beeld van mannen met
twee zaken. Ten eerste met de ontwikkeling in het intellectuele zelfbewustzijn van de
renaissance als geheel, waarbij de kunstenaar de nieuwe maatschappelijke codes
opneemt in het picturale systeem. Ten tweede met een verandering in de esthetica,
waardoor in de vroegmoderne tijd de beeldtaal verschuift naar het creëren van een
schilderkunstige illusie, met een ruimtelijk continuüm tussen de beschouwer en de
geportretteerde figuur als resultaat. De esthetische verschuiving onderstreept aldus in
haar visie het nieuwe maatschappelijke zelfbewustzijn.127

Afgezien van de ingeburgerde eliasiaanse opvatting over de Westerse
beschavingsgeschiedenis, afgezien van het heersende idee dat het perspectief een
nieuw soort ‘ruimtebeleving’ introduceert,128 afgezien van de suggestie dat de
expressieve ellebogen sinds de renaissance een integraal onderdeel zijn gebleven van
‘ons’ gebarenrepertoire,129 afgezien van de biologische grondslag van dergelijke
‘culturele’ gebaren,130 wil ik hier slechts wijzen op de aanname dat een beeld
(schilderij of foto)131 ‘transparant’ is en de vigerende lichaamstaal slechts toont.132

Moet niet eerst de vraag gesteld worden waaruit het picturale systeem bestaat en hoe
dat zich verhoudt tot ‘de maatschappij’?

Om iets te zeggen over bijvoorbeeld ‘de elleboog’ in vroegmoderne schilderijen is
het zaak te weten welke regels er in de kunst van het schilderen worden gehanteerd. In
plaats van het raadplegen van etiquetteboeken ligt het meer voor de hand om
vroegmoderne geschriften over de kunst van het schilderen te bestuderen. De elleboog
is (net zo als alle andere scharnierende lichaamsdelen)
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een bijzonder onderdeel voor de vroegmoderne schilder. Een opgetrokken bovenbeen,
een geknikte knie, een gebogen schouder, een gedraaide pols of een nek die neigt. Ze
zijn bijzonder omdat het lichaamspartijen zijn die bij uitstek goed zijn om de kunst
van het schilderen te beproeven en het meesterschap te tonen. Wie de schilderkunst
vanuit dit vroegmoderne gezichtspunt bekijkt, ziet de elleboog in allerlei houdingen
de revue passeren. De elleboog is goed om het glas te heffen, maar ook om een pijp of
een boek vast te houden of om het hoofd te laten steunen terwijl men slaapt (bp.4.7.1
en 3, bp.4.114, bp.4.115, bp.4.117.2, 3, 11-13). Ellebogen zijn in de kunst van het
schilderen bruikbaar om te verbeelden hoe iemand een fles draagt, een sneeuwbal
duwt of een schommel vasthoudt (bp.3.12.1, bp.4.126.19). Ook zijn ze van nut in het
verbeelden van hartstochten, zoals bekend van verschillende ‘tronies’ die ‘gramschap’
of ‘moed’ verbeelden (bp.4.82).133 De vroegmoderne periode wemelt van dergelijke
geschilderde en getekende ellebogen in de meest uiteenlopende houdingen en
werkingen. Soms alleen, vaak ook gecombineerd met andere draaiende
lichaamsdelen. De uitdagende elleboog die Spicer ziet als betekenisvol
maatschappelijk signaal van de status van de afgebeelde man is in de eerste plaats een
apart onderdeel van de kunst van het schilderen die door de schilder stap voor stap
moet worden toegeëigend. Dat getekende en geschilderde ellebogen plat zijn en uit
een aaneenschakeling van verschillende velden bestaan (bp.4.85), blijkt wanneer we,
net als de schilder, niet direct zoeken naar herkenning, maar proberen te zien hoe het
mogelijk is dat we in de verf, de lijnen, de contouren, de omtrek, de lichtnuances en
schaduwpartijen een elleboog zien. Dan valt pas op dat niet (zoals Spicer stelt) alleen
machtige mannen prominente ellebogen bezitten.134 Het ‘zwakkere, en daarom
nederiger geslacht’ van vrouwen, maar ook heiligen, naakten, kinderen en baby’s
bezitten evengoed geprononceerde ellebogen (bp.4.83, bp.4.84).135

Tot slot reproduceert Spicer zoals gebruikelijk in historische studies, haar
voorbeelden in zwart-wit. Nu bestaan de ellebogen die ze toont, vaak uit een mouw
die uitzonderlijk rijk is van stof. De zogenaamde ‘stofuitdrukking’ wordt daarbij al
snel gezien als extra teken van de machtige status van de afgebeelde persoon in
kwestie.136 Maar ook hier is een omkering van de blik op zijn plaats wanneer we
afgaan op de vroegmoderne geschriften over de kunst: het zijn niet zozeer de
machtige mannen die de gedachten bezighouden, maar de pigmenten (bp.4.75). Niet
alleen de gebogen elleboog wordt geschilderd, maar vooral de mouw. Breed vallend,
zich plooiend in vele vouwen en hoeken, met weefselpatronen en bezet met kostbare
stenen, met een kleurenzee van contrastrijke ‘changeant’ stoffen, glanzend en het licht
lokaal weerkaatsend, is de elleboog voor de schilder bij uitstek geschikt om het vlak
van het doek met kleuren te beleggen (bp.4.85).137 Dáárom zijn de geschilderde, met
stoffen beklede, met kleuren omhangen, opbollende en uitwaaierende ellebogen zo
buitensporig imposant. Dáárom presenteert Van Mieris de Oude De Schilderkunst
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primair als schouderpartij en elleboog, als stofval, lichtspeling en kleurstelling, op
voordracht van een personage. Dáárom presenteren schilders zoals Dürer en Van
Hoogstraten, maar ook Titiaan, Rembrandt, Van Mieris de Oude en Judith Leyster
zichzelf in een reeks zelfportretten bij uitstek met hun door stof omplooide elleboog
op het voorplan (bp.4.86, bp.4.84.3).138 Want trots zijn ze wel, als meester van het
schilderen met hun elleboog als proefstuk.139

Wanneer we na dit uitstapje terugkeren naar de schilderijen van De Hooch zien we
dat er regelmatig vervormingen optreden in de lichaamsdelen. Zoals de vreemde arm
van het meisje dat de deur opent (bp.4.23.1). Ook andere lichaamsdelen die ‘in
verkort’ worden afgebeeld, zoals armen, hoofden en schoenen zijn onwerkelijk van
vorm (bp.4.17.3, bp.4.18.2, bp.4.26.2). In andere gevallen vermijdt De Hooch, door
lichamen met bewegende delen parallel aan of dwars op het beeldvlak te plaatsen,
deze conventionele verkorting (bp.4.11.2, bp.4.15.2). Zo is de gecodeerde gestiek ook
in schilderijen van De Hooch deel van een eenvoudige choreografie van het
kamergezicht, waarbij de menselijke lichamen volgens een beperkt aantal regels
geplaatst worden. Dat zou in hoge mate de houterigheid van zijn personages kunnen
verklaren die zo vaak wordt opgemerkt. Hiermee vergeleken vertonen bijvoorbeeld de
hondjes op zijn doeken meer beweging. Kop, poten en staart gaan vaak tegelijk
uiteenlopende kanten op (bp.4.67).140

Alberti wijst erop dat levenloze dingen dezelfde veranderingen kennen als levende
wezens.141 De wind kan haarlokken en boomtakken laten golven, varens laten
zwiepen, gewaden laten opwaaien en plooien in beweging zetten:142

The seven movements are especially pleasing in hair where part of it turns in spirals as if wishing
to knot itselfs, waves in the air like flames, twines around itself like a serpent, while part rises here,
part there. In the same way branches twist themselves now up, now down, now away, now near, the
parts contorting themselves like ropes. Folds act in the same way, emerging like the branches from
the trunk of a tree. In this they adhere to the seven movements so that no part of the cloth is bare of
movement. As I have noted, movements should be moderated and sweet. They should appear
graceful to the observer rather than a marvel of study. However, where we should like to find
movement in the draperies, cloth is by nature heavy and falls to the earth.

Meer dan bij de menselijke figuren met hun minieme bewegingen, meer ook dan bij
de honden en katten, tekent zich op De Hooch’s schilderijen een verhoogde activiteit
bij draperieën af. Textiele stoffen kunnen in verschillende richtingen tegelijk plooien
en stoffelijke overstromingen teweeg brengen: openwaaiende gordijnen, wapperende
vitrages, opgeschorte rokken, geplooide onderrokken, rimpelingen in hoofddoeken en
uit laarzen omhooggolvende broekspijpen (bp.4.87). De opgestuwde, kruiende
‘Turkse’ tapijten die menige tafel bezetten (met op een hoek soms nog een
witgeplooid laken), vormen hier eveneens een voorbeeld van (bp.4.64.11-14,
bp.4.65). Hetzelfde geldt voor de mantels die mannen nonchalant over hun schouder,
stoelen en hekjes gegooid hebben
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(bp.4.88). Draperieën lijken (zoals ook in de 13de en 14de eeuw in de sculptuur en in
de gehele vroegmoderne schilderkunst, bp.4.91, bp.4.91)143 een eigen leven te leiden,
los van het menselijk lichaam dat ze bekleden, de meubels die ze bedekken, de
wanden waar ze voor hangen of de vensters waar het licht door heen valt (bp.4.75).
Ze vormen eigenzinnige landschappen die aan eigen natuurwetten lijken te
gehoorzamen, zoals hier en daar een ‘rok’ die met haar onbewegelijke hoekigheid
ogenschijnlijk in de kamer zweeft (bp.4.74). De draperie komt via het spel van licht
en schaduw, kleur en tint zelf tot leven. Zij toont al haar diepe en vlakke vouwen,
scherpe en flauwe plooien – al naar gelang het fluweel of satijn, dik geknoopt tapijt,
ragfijne vitrage is, of een tafellaken met de ‘vouw’ er nog in geperst.

De breedvoerigheid van de stof en het uitstallen van al haar visuele eigenschappen
maakt het voor de vroegmoderne schilders aantrekkelijk om vrouwen wijdbeens neer
te zetten en van allerhande opgeschorte doeken te voorzien (bp.4.74.1-4). Zo schrijft
Biens:144

Voorts wacht u van de leden te seer verwronghen te stellen, de beenen te wijdt van malkanderen,
besonder der vrouwen, dat haer niet en past; maer in het sitten meughen haer knyen wel wijdt van
malkanderen spreyden, ghevende alsoo eenen breeden schoot. (...) Brenghende de meeste ployen
over de hol invallende leeden, besonderlijck in ‘t bucken ende drayen, de schooten der sittende
vrouwen meughen wel breedt en ghespannen gemaeckt zijn, ende moet men wel toesien oft de
kleedinghen laken, linnen, sijden, damassen, grofgreynen, fluweelen oft yet dierghelijcken zijn.

De ‘stijfheid’ en ‘houterigheid’ die volgens de literatuur zo kenmerkend is voor De
Hooch’s personages komt met andere woorden voort uit de prioriteit die hij verleent
aan het verbeelden van de verschillende soorten stoffen.145 De stof beneemt
regelmatig het zicht op zijn figuren.

Afgezien van het kunnen schilderen van al dan niet levenloze lichamen, moet de
schilder in staat zijn een voorstelling te maken die uit verschillende lichamen bestaat.
Dit heeft te maken met de regel dat de lichamen ‘in hun element’ zijn.146 Een
geschilderde voorstelling heet aangenaam wanneer ze een gepaste overvloed (copia)
en een grote verscheidenheid of afwisseling (varietas) aan lichamen laat zien.147

Beide eisen zijn ook van toepassing op lichamen die meerdere gelijkvormige
onderdelen bezitten (een boom met takken, een draperie met plooien of een hoofd met
haren). Onnodige overdaad evenals saaie gelijkheid of eenzaamheid wijzen de auteurs
steevast van de hand.148 Een schilder die een enorme schotel met louter sappige
perziken schildert doet er beter aan dezelfde schotel van verschillende vruchten te
voorzien.149 Een gevarieerde combinatie van jong en oud, man en vrouw, hond en
paard, landschap en bouwwerk vormt de meest aangename voorstelling. Dat geldt
zeker wanneer lichamen in postuur en houding verschillen: de één zit, de ander staat
rechtop, het ene gelaat is en face, het ander en profil terwijl ook voeten en benen,
handen en vingers, plooien en vouwen gedifferentieerd worden.150
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Die een gastmael aengenaem maeken wil, moet nae verandering van spijzen omzien: want wie zal
zeggen wel getrakteert te zijn, die men niet anders dan enkel patrijzen, of anders fazanten, heeft
voorgezet? (...) verandering van spijs maekt nieuwen eetlust, zoo vermaekt zich het ooge in veel
verschillende zaken. Zie maer toe, dat die verschillentheyt geen strydicheyt invoert, maer dat’er de
minzaeme Harmonie blijve.

151

Om meerdere lichamen tot een gepaste voorstelling te groeperen moet er nog aan een
tweede principe voldaan worden: alle zaken op het platte vlak moet men ‘in zijn
eygen Element plaetsen’ zoals Van Hoogstraten het noemt.152 Het ‘decorum’ moet in
alle onderdelen van een geschilderde voorstelling worden nageleefd, zegt Da Vinci.
De term ‘gepastheid’ zijn we al eerder tegengekomen bij Vitruvius en Stevin en heeft
in dit verband betrekking op het onberispelijk voorkomen van een artefact (bouwwerk
of schildering) dat volgens de regels van de kunst is gemaakt: door het volgen van
gangbare voorschriften, de gewoonte of volgens de natuur.153 ‘Observe Decorum, that
is to say the suitability of action, dress, setting and circumstances to the dignity or
lowliness of the things which you wish to present. Let a king be dignified in his beard,
his mien and his dress; let the place be rich, and let the attendants stand with
reverence and admiration, in clothes worthy of and appropriate to the dignity of a
royal court.’154 Alles wat niet tot de uitbeelding van een zaak behoort is ongerijmd, is
te berispen en dient vermeden te worden, aldus ook Van Hoogstraten.155

‘Gepastheid’ heeft in dit verband dan ook geen betrekking op het weergeven van
sociale conventies in een schilderij. ‘Gepastheid’ duidt op het volgen van picturale
conventies die voorgeschreven zijn, die traditioneel zijn overgedragen of die de
natuur oplegt. De voorbeelden die de vroegmoderne auteurs geven, onderstrepen dat.
Het zou absurd zijn, zo merkt Alberti op, wanneer in een schilderij van woeste
centauren die na een maaltijd met elkaar in gevecht raken, ergens een ongeschonden
fles met wijn zou staan.156 Even ongepast is het vermengen der ‘elementen’, zoals
wanneer een schilder heilige en heidense zaken op eenzelfde schilderij plaatst. Dat is
bijvoorbeeld het geval op Rembrandts voorstelling van een preek van Johannes
waarbij de hond ‘op een onstichtelijke wijze een teef besprong.’157 Van Hoogstraten
berispt niet zozeer het tafereeltje van de honden (wat natuurlijk is), maar wel wanneer
het aan een bijbelse vertelling wordt toegevoegd: dan acht hij het ongepast.158

Dergelijke misplaatsingen tonen volgens vroegmoderne auteurs het onverstand van de
schilder. Zoals ook het doek waar een slijmerige vis op een prachtig en zinnenstrelend
fluwelen kleed geschilderd werd:
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Zeker Schilder tot Amsterdam had laetst een lustigen wijnroomer op een tafel wonderlijk
bekoorlijk afgemaelt: Wat meer? hy had’er ook een heerlijk fluweelen kleet onder geschildert: dit
mocht noch passeeren: maer op dit zindelijk Tafelkleet had hy eenige slymerige Schelvis
geschildert. Waer uit men besluyten most, dat dezen Schilder een slordich huishouder most zijn:
want wie had oyt zoo vuilen slet in zijn keuken, die de morssige vis op fulp of fluweel zouw
neerleggen?

159

Ongeschikte aaneenvoeging van onderdelen leidt dan ook tot een verwerpelijk en
afkeurenswaardig schilderij.

Schilders kunnen vergissingen in het decorum vermijden, zo raden vroegmoderne
schrijvers aan, door gebruik te maken van standaardverhalen waarin tijd, plaats en de
soorten lichamen zijn vastgelegd.160 Ter voorkoming van misplaatste schilderingen
adviseert Van Hoogstraten het idioom te raadplegen. Want, zegt Van Hoogstraten, het
is wel stichtelijk de stervende Maria een Rosenkransje in de handen geven, maar
chronologisch is het onjuist omdat deze katholieke vinding van eeuwen later is.161

Cesare Ripa heeft uitvoerig over dit idioom geschreven en een hele verzameling met
‘passende contexten’ aangelegd waarin personages, attributen, gebaren en
omstandigheden op een vaste en betekenisvolle wijze gecombineerd worden.162 Beter
is het nog om – in plaats van te streven naar een inventie van eigen makelij – zich
voor de compositie te verlaten op kant en klare vindingen.163 Dichters, redenaars en
andere geletterden kunnen schilders daarbij helpen zo benadrukt Alberti.164 Het lezen
van goede boeken, van oude en nieuwe geschiedenissen kan de schilder bijstaan in het
kiezen van een voorstelling.165 Met name antieke, mythologische en bijbelse
vertellingen lenen zich daartoe. Men raadt schilders aan dergelijke ‘historien’
zorgvuldig te lezen, juist met het oog op de details.166

Alberti wijst op de praktische aanwijzingen die men daaraan ontlenen kan, zoals
het aantal, geslacht en leeftijd van menselijke figuren, de grootte van oren, de kleuren
van iemands gelaat, de gestiek, de voorwerpen die men vasthoudt en de aard der
gewaden die ze dragen:

Invention is praised when one reads the description of Calumny which Lucian recounts was painted
by Apelles. I do not think it is alien to our subject. I will narrate it here in order to point out to
painters where they ought to be most aware and careful in their inventions. In this painting there
was a man with very large ears. Near him, on either side, stood two women, one called Ignorance,
the other Suspicion. Farther, on the other side, came Calumny, a woman who appeared most
beautiful but seemed too crafty in the face. In het right hand she held a lighted torch, with the other
hand she dragged by the hair a young man who held up his arms to heaven. There was also a man,
pale, ugly, all filthy and with an iniquitous aspect, who could be compared to one who has become
thin and feverish with long fatigues on the fields of battle; he was the guide of Calumny and was
called Hatred. And there were two other women, serving women of Calumny who arranged her
ornaments and robes. They were called Envy and Fraud. Behind these was Pentinence, a woman
dressed in funeral robes, who stood as if completely dejected. Behind her followed a young girl,
shameful and modest, called Truth. If this story pleased as it was being told, think how much
pleasure and delight there must have been in seeing it painted by the hand of Apelles.

167
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Van Hoogstraten verwijst – méér nog dan Alberti – naar allerlei mythologische en
bijbelse vertellingen. Niet zozeer vanwege een moraal, maar als voorbeeld om in een
geschilderde voorstelling visueel consistent te behandelen. Het belang van deze
standaardvertellingen ligt niet in het oproepen van een hoogstaande symboliek (die
was geïmpliceerd), maar in de hulp bij een juiste keuze (van bepaalde stoffen,
specifieke kleuren, bijzondere lichamen en aparte gemoedsroerselen) waardoor de
schilder in staat is tot het maken van een goed en gepast geschilderde voorstelling. De
evocerende beschrijving (ekphrasis) die in het klassieke denken in de eerste plaats
dient als retorisch middel om bij de toehoorder een levendig beeld op te roepen,168

fungeert in de vroegmoderne geschriften over het schilderen in de eerste plaats als
vindplaats voor coherente en gepaste verbeeldingen.169 De schilder moet bijvoorbeeld
weten dat ‘Gramschap’ gepaard gaat met een lelijk gelaat, met haren die te berge
rijzen, sidderende ledematen en een wanstaltig kleed. Maar ook dat Romeinen bij een
feestmaal niet aan tafel zitten maar aanliggen, en wel op hun linker elleboog: ‘
d’eerste met de rug tegen een peluwe, en vervolgens nae malkander; want de tweede
lach met zijn rug zoo tegens den eersten aen, dat hy met zijn hooft zijn boezen
bereykte, en de derde lach wederom zoo tegen den tweeden.’170

Van Hoogstraten schrijft dat een schilder op drie (klassieke) zaken in een
voorstelling letten moet: de personages van een geschiedenis, de zaak waarom het in
de geschiedenis draait, en hij moet de tijd, plaats en omstandigheden doorgronden.171

Tijd en plaats, personages en gebaren, plot en omstandigheden staan in hun lineaire
verband vast. De schilder – daarbij vrijer dan de historieschrijver die de juiste
volgorde dient aan te houden – moet uit het verhaal enkele elementen kiezen en ze
vervolgens op het platte vlak ordenen.172 Met oordeel moet hij de zaken schikken, net
zo lang wikken en wegen tot hij de ‘middelwech’ heeft gevonden en een aangename,
gepaste voorstelling ontstaat.173 Deze opvatting herinnert aan uitspraken van Cats,
zowel met betrekking tot het gemoed als tot de poëtica. Teruggrijpend op bestaande
vertellingen kunnen schilders zich concentreren op hun eigenlijke taak: ‘het
schilderachtich ordineeren’ van een scala aan lichamen, door een juiste schakering der
pigmenten, een goede ordening van licht en schaduw en een geregelde indeling van
het platte vlak waarop alles zijn plaats krijgt.174

Het groeperen van verschillende lichamen in een geschilderde voorstelling
betekent dan ook drie dingen.175 Ten eerste moeten de lichamen, willen ze ‘in hun
element zijn’, enige verwantschap (‘maagschap’) tonen. De verscheidenheid waarvoor
de schilder zorg draagt, moet dan ook niet eindigen in strijdigheid.176 Integendeel, de
soorten die op het beeldvlak naast elkaar worden gezet, moeten bevriend zijn.177

Daarom is het ongepast om afkerige soorten, zoals leeuw en zwijn, naast elkaar aan
een trog te zetten.178 Ten tweede moeten de lichamen in de juiste verhouding tot
elkaar staan.179 De lichamen moeten onderling op elkaar zijn afgestemd. Een paard
mag niet groter lijken dan de stal waar het naast staat; een
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poort of deur niet kleiner dan de mens die er doorheen wil. Het zou dwaas zijn om
aan het onderscheid in de natuur voorbij te gaan door olifant en muis, vlieg en
kameel, hond en paard even groot naast elkaar te schilderen.180 De schilder moet
aldus acht slaan op de natuur.181

De derde kwestie betreft het groeperen van lichamen tot één onderling
samenhangend geheel. Het aantal menselijke figuren moet, zoals bij een antiek
gastmaal, variëren van drie tot negen.182 De Hooch houdt zich in veel gevallen aan
deze begrenzing.183 Omdat een schilderij – anders dan een toneelstuk – geen
opeenvolging van scènes kent en alles zich in eenzelfde ogenblik afspeelt, moet men
de personages op een andere manier groeperen. De belangrijkste personages moeten
goed te zien zijn, de anderen staan meer terzijde of naar achteren, afhankelijk van de
indeling van de ondergrond.184 In de schilderijen van De Hooch vormt het huiselijk
landschap van tegelvloer, muren en doorzichten een geschikt kader om de lichamen
op geordende afstand van elkaar te plaatsen.185

De figuren moeten ook in hun beweeglijkheid op elkaar zijn afgestemd en wel zo
dat het geheel evenwichtig is.186 De groep moet goed geplaatst zijn (een ‘aerdige
sprong’ tonen, schrijft Van Hoogstraten). De koppen mogen niet allemaal op
eenzelfde hoogte staan. Ze moeten kunstig gevarieerd worden maar zonder een
gemaakte indruk te wekken.187 Bij De Hooch zijn de personages vooral via hun
werkzaamheden op elkaar betrokken. Soms zijn ze zozeer in elkaar verdiept dat ze
nauwelijks als aparte lichamen zijn te onderscheiden (bp.4.23.3). Soms kijken ze
elkaar vanaf een afstand aan, terwijl ze toch via een gebaar, een brief, een hond, een
vogelkooi, een glas of muziek met elkaar verbonden zijn.188

Tot slot moeten de verschillende wel-staande groepen op gepaste wijze over het
doek verdeeld worden, want ook dat verhoogt de aangename ordening.189 Van
Hoogstraten duidt deze onderlinge afstemming als ‘troeping’ aan.190 De Grebber
spreekt van ‘binding’:191

Ook moetmen mijden dat de beelden niet enckel en staen, te weten van malkander ghescheyden,
maer moeten by den andren ghebracht werden, dat zy door, en om malkander leven. En soo de
Historie maer een beelt vereyscht, sult ghy sien door het bywerck bindingh te maecken.

Van De Hooch is bekend (door infraroodfoto’s) dat hij zijn personages achteraf
toevoegde, dus nadat het vertrek al was voltooid.192 Ze zijn geplaatst volgens het
patroon dat voortspruit uit enkele diagonalen in de tegelvloer, de insnedes in de wand
en wijkende muren. Opmerkelijk vaak lijken allerlei lichamen, zoals stoel en stoof,
tafel en hond, vrouw en wieg, maar ook ‘rommel’, schots en scheef geplaatst te zijn
(bp.4.80.11-18). Bij nader inzien volgen ze de patronen van het vlak dat hen vorm en
gestalte geeft (soms lijnend, soms dwars erop, vaak rakend aan verschillende lijnen of
hoekpunten, maar zelden ‘zomaar’ ergens).193 Het huiselijk landschap op het platte
vlak vormt zich dan ook op twee manieren. Enerzijds via een geometrisch raster,
anderzijds via optische sturing. Het oog
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wordt zo op dubbele wijze bediend en krijgt op gestructureerde wijze kennis over de
afstanden in huis. Temidden van dit reliëf plaatst De Hooch – zoals in het natuurlijke
landschap van Bruegel eveneens het geval was – levende wezens met de daarbij
behorende bezigheden.194

Wie goede ordeningen wil leren maken moet het werk van andere schilders navolgen.
Cennini bijvoorbeeld ‘vergelijkt dat overnemen van andermans voorbeelden met het
plukken van mooie bloemen. Als de kunstenaar eenmaal weet wat de mooie en de
lelijke bloemen zijn, heeft hij een eigen stijl ontwikkeld’.195 Het ontlenen van een
gehele ordening aan een meester of het ‘rapen’ van bepaalde onderdelen uit bestaande
schilderijen vormt het juiste fundament om goed te leren schilderen. De latere
‘modelboeken’ zoals deze met name in de zestiende en zeventiende eeuw verschijnen
passen in deze opvatting over onderwijs en toeëigening van kennis.196 Een leerling
moet anderen onvoorwaardelijk navolgen en veel kopiëren om een gedegen
vormenrepertoire op te bouwen: kopiëren betekent dus ontlenen én herschikken.197

Pas wanneer zijn hand, oog en verstand gevormd zijn beschikt hij zelf over het
vermogen tot oordelen en is hij vrij nieuwe, eigen vindingen voort te brengen.198 Van
Hoogstraten schrijft dan ook:

Gy Leerlingen hierentegen, zult niet alleen uwe Meesters gehoorzaemen, maer hen ook in ‘t
onderwijzen gelooven. Die uit den mont van zijn Meester wat leeren wil (zeyt H. Nollius) moet dat
zelve naekomen, zonder eenige onderzoekinge, zoo lange tot dat hy het geenige datter geleert is,
wel en te recht verstaet. Veele,, vervolgt hy, hebben de maniere, dat zoo haest zy wat van haer
Meester gehoort hebben, dat zelve strax haer oordeel onderwerpen, en van de waerheit, eer zy ‘t
recht begrijpen, willen vonnissen; schoon hun begrip en oordeel noch ongeoeffent is. (...) Daerom
zoude ik den leerlingen liever, als Pythagoras zijn Disciplelen dede, een vijfjaerich stilzwijgen
opleggen, en een striktelijke gehoorzaemheid aenbevelen, niet om dat zy onkundich in de konst
zouden blijven, maer op dat zy erst te degen het gene hen aenbevolen is, zouden leeren in ‘t werk
stellen. De leerlingen, zeyt Verulamius, zijn haere Meesters een tijd lang geloove schuldich, en
moeten haer oordeel opschorten, tot dat zy de geheele konsten wech hebben, en die tijt gekomen
zijnde, zoo zijn zy gansch vry.

In tegenstelling tot de moderne opvatting van ‘artistieke originaliteit’, staat en valt een
vinding in de vroegmoderne tijd met de mate waarin een schilder op de traditie leunt.
Doorwrochte kennis verkrijgt men slechts door het stelen, rapen en ontlenen aan de
traditie.199 Uitdrukkingen als ‘voor het gemak’ en ‘zonder blikken of blozen’ ontlenen
van een vorm of het ‘ontvreemden van andermans artistieke scheppingen’ omdat men
‘niet al te inventief’ was dan wel om ‘een gebrek aan originaliteit [te] maskeren’
vooronderstellen een originaliteitbeginsel dat in de Nederlanden pas door Gerard de
Lairesse (1707) wordt verwoord en wel binnen de inmiddels ontstane Franse
classicistische kunsttheorie (en nog niet bij Van Hoogstraten zoals men wel meent).200

De vroegmoderne schilder die Van Hoogstraten beschrijft heeft een ander doel: het
nabootsen van de natuur die méér te bieden heeft dan alle schilders bij elkaar. Een
houding die ook Panofsky heeft
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bevestigd: ‘Warnings against “imitation” of other masters are characteristic of the
Renaissance, but they were not as yet voiced because such imitation would reveal the
imitator’s poverty of ideas; this could not become important until “idea” had become
the central concept of art theory. Rather those warnings were given quite simply
because nature is infinitely richer than the works of painters, so that he who imitates
other painters’ works would lower himself to being the grandchild of nature, when he
was capable of being her son.’201

Met kennis van de klassieke geschiedenissen en met een geoefend inzicht in de
geschilderde voorstellingen van andere meesters, kan de schilder maken wat hij wil.
Want wie een gestalte goed weet te schikken is daartoe ook bij een bouwwerk of een
landschap in staat.202 Van Hoogstraten spoort elke schilder derhalve aan om, eenmaal
volleerd, zelf nieuwe vindingen te doen en zo de kunst van het schilderen hoger lof
toe te brengen:

Poog met al uw kracht, ô yverige Schilderjeugt, u te bequamen tot eygen vindingen. Apelles en
Protogenes weeken van de wegen van Micon, Diores, en Arymnas haere voorgangers af. Zoo
deden Paulo Kalliary en Tyntoret, en sloegen nieuwe wegen in. Wie weet of de konst noch hooger
te brengen is. Tast stoutelijk toe, en waeg’er uw papier aen, mooglijk zal u d’oeffening
overvloejende rijk van ordinantie maken.

203

Het kamergezicht van De Hooch is zo’n aparte vinding. Op het eerste oog lijkt dit niet
te beantwoorden aan de regels die Alberti en andere vroegmoderne auteurs hebben
geformuleerd. Maar bij nader inzien voldoet het kamergezicht hieraan in vele
opzichten. Hoewel Sutton en anderen de originaliteit van De Hoochs werk erkennen –
namelijk als iets geheel nieuws in de geschiedenis van de schilderkunst204 – wil ik
hun redenering graag omdraaien. Juist omdat De Hooch werkt binnen de
vroegmoderne regels van het schilderen, kan hij ze gebruiken voor een nieuwe
vinding – het kamergezicht. Het is een eigen ‘genre’ met een eigen ‘ecosysteem’ dat
alleen in de uitwendige uitvoering van de mythologische genres verschilt – niet in de
basisregels die het volgt.

De Hooch’s oeuvre toont een taxonomie van uiteenlopende lichamen die in het
kamergezicht ‘in hun element’ blijken te zijn. Van deurhekjes, deurmatten valhoeden
en hoofddoekjes, openstaande vensters en zeeën van satijn, tot ineengestrengelde
vingers en blozende wangen, kruiende tapijten en getordeerde hondjes, spiegelende
wijnglazen en languitliggende bezemstelen, hooggerugde stoelen tegen de wand,
speelkaarten en pijpenstelen op de vloer, wijdbeenszittende vrouwen en stoven op een
zomerdag. Huisraad is er in een grote verscheidenheid, levende wezens komen minder
voor. Er is slechts een beperkt aantal menselijke personages, een enkele hond, kat,
papegaai, kip of aap en nog wat planten, struiken en bomen op zijn werken te zien.
Maar in kleurschakering, in afwisseling van licht en schaduw en in beweging of
gestiek geven zij van ruime variatie blijk. Om die reden tonen De Hoochs schilderijen
onderling zo’n grote verwantschap.
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Die is zo sterk dat zijn werken zich in de ervaring hebben verdicht tot hét beeld van
het intieme en gezellige Hollandse huis uit de Gouden Eeuw. Een vergelijking van
meerdere schilderijen laat zien dat dit het resultaat is van variatie en overvloed. De
Hooch conformeert zich daarbij aan de regels van de kunst zoals deze door vele
vroegmoderne schrijvers over het schilderen zijn neergelegd.

Het geeft somtijts een schijn van gevoeglijkheit, als enige dingen in een rijk en wel gestoffeert huis
als verzuimelijk verstroit leggen, en gelijk lekkere spijzen somtijts door ‘t toedoen van eenige
zerpicheit [zuur] in de sause smakelijker gemaekt wort, zoo helpt het tot de bevallijkheit in ‘t
ordineeren, als men ‘er een schijn van losse onachtsaemheit in kan brengen; daer een te gemaeckte
ordening die gevoeglijkheit mist. Maer deze onachtsaemheit moet door een kunstgreep verbonden
zijn, of men zouw geheel buiten ‘t spoor geraken.
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De vraag naar ‘het realisme’ in de zeventiende-eeuwse genreschilderkunst ziet er zo
langzamerhand als een misplaatste kwestie uit. Het heeft weinig te maken met wat
zowel schilders als schrijvers over het schilderen in de vroegmoderne tijd bezighield.
Zij waren toen – veel meer dan men zich in het huidige ‘realisme-debat’ kan
voorstellen – bezig met het observeren van de zichtbare werkelijkheid, dat wil zeggen
het ontleden ervan en het weer samenstellen op het platte vlak. Van de vele auteurs
die zich over De Hooch hebben uitgelaten lijkt alleen Price (1974) de nadruk bij De
Hooch op het sociale, op vrouwen en kinderen te betwijfelen. Eigenlijk, zegt hij, gaan
deze schilderijen over heel andere dingen. Na bestudering van zowel vroegmoderne
geschriften als schilderijen denk ik dat hij gelijk had.

Het ware onderwerp van de schilderijen van de Hollandse school was de zichtbare wereld die
zowel de schilder als zijn publiek omringde. Zij lieten zich niet in met openlijk commentaar op het
leven of met de allegorische voorstelling van abstracte ideeën, hetzij op zedelijk hetzij op
godsdientig gebied. Deze neiging om een onmiddelijke reactie op de zichtbare wereld te geven,
vinden wij wellicht in haar meest extreme vorm in landschappen en interieurs, vooral wanneer het
menselijk element het minst op de voorgrondt treedt. (...) De interieurs van Nederlandse huizen die
door Pieter de Hoogh werden geschilderd, bevatten altijd mensen, maar het is gewoonlijk duidelijk
dat de kamer en de meubels de belangrijkste onderwerpen zijn.
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Alleen reikt zijn opmerking verder dan hij waarschijnlijk heeft beseft. Een analyse
van De Hoochs kamergezichten laat zien dat er meer patroon in zit dan zo op het oog
waarneembaar is. Ten eerste zijn de categorieën die in kamergezichten verbeeld
worden beperkt (architectonische vormen, huishoudelijke voorwerpen, levende
wezens). Ten tweede is binnen die categorieën een zekere mate van substitutie
mogelijk (een deur kan vervangen worden door een venster, een pan door een schotel,
een personage door een hond). Ten derde kan de visualisering van één en hetzelfde
ding of personage verschillen (de reflectiekunst en het kleurenpalet). En tenslotte kan
er gevarieerd worden in de positie op het platte vlak (de lokalisering in het
‘doorzichtig’ web). Pas op het niveau van het corpus als geheel worden deze
mogelijkheden als structuur zichtbaar. Het resultaat van
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deze substitutietactiek is enerzijds een enorme rijkdom aan verschillen die steeds
opnieuw uitnodigt tot kijken (elk schilderij is weer anders door de bijzondere
combinaties). Anderzijds wordt een verwachtingspatroon geïnstalleerd, waarbij de
herkenbaarheid van elk schilderij wordt gegarandeerd (elke schilderij varieert binnen
een vastgesteld stramien).
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4.2.1. De kunst van het schilderen als werk

Tot nu toe heb ik de schilderingen van Pieter de Hooch besproken tegen de
achtergrond van het systeem van de vroegmoderne schilderkunst. Tot dit conceptuele
systeem reken ik niet alleen de schilderijen, maar ook de verschillende geschriften die
in de voorafgaande paragrafen regelmatig werden aangehaald: de uitspraken van
Alberti, Da Vinci, Van Mander, Van Hoogstraten, Goeree, De Grebber, Biens en
Angel. Uit dit vroegmoderne denken heb ik vier niveaus besproken die in De Hoochs
werk aanwezig zijn en die in hoge mate de gedachten van auteurs in deze periode
bezig houden. Dat gaat niet alleen voor de Nederlanden en Italië, maar ook voor
auteurs in andere regio’s van Europa op. Net als in de twee voorafgaande
hoofdstukken over Simon Stevin en Jacob Cats, kan men zich de vraag stellen wat het
verband tussen deze formuleringsniveaus is en of dat verband in de vroegmoderne
periode steeds op eenzelfde manier is gelegd. In de komende paragrafen zal ik daarop
ingaan. Het werk van De Hooch lijkt daarbij minder pregnant aanwezig maar dat is
schijn. De achterliggende vraag is namelijk welke status zijn ‘kamergezichten’ in de
schilderkunst van de vroegmoderne periode bezitten. Deze vraag wil ik beantwoorden
door zijn werk te plaatsen in drie geschiedenissen.
 In de eerste paragraaf richt ik me op een kwestie die al in de inleiding tot dit
vierde hoofdstuk is aangestipt. Voor de duur van de beschrijvende analyse heb ik me
niet willen uitspreken over de precaire relatie tussen de Hollandse
‘genreschilderkunst’ en de Italiaanse (humanistische, neoplatoonse) kunsttheorie.1 Er
bestaat op dit moment onder kunsthistorici (eufemistische gezegd) een zekere
consensus over het feit dat de zeventiende-eeuwse Hollandse (realistische)
genreschilderkunst en de Italiaanse kunsttheorie (met zijn hoge waardering voor het
historiestuk) elkaar uitsluiten. Termen als ‘verraad’, ‘miskenning’, ‘gebrandmerkt’,
‘xenofobie’, ‘niet van vreemde smetten vrij’, ‘achterlijke smaak’ die tussen de
verschillende kampen heen en weer gaan duiden op een heftig en langslepend debat
waarin onwrikbare en morele stellingen zijn betrokken.2 Het moment is gekomen
deze kwestie aan te snijden en op te lossen (4.2.1.). De paragraaf daarna biedt uitzicht
op het archief van uiteenlopende sporen die samen een soort genealogie van het
kamergezicht vormen. De opkomst van de Hollandse interieurs rond 1650 wordt in
studies regelmatig verbonden met de Vlaamse interieurs zoals Jan van Eyck die aan
het begin van de vijftiende eeuw schilderde. Doel van deze paragraaf is om bekend
maar divers beeldmateriaal over ‘het huis’ uit de tussenliggende 250 jaar op een
ongebruikelijke wijze te ordenen en de canonieke lijnen even te laten voor wat ze zijn
(4.2.2.). De laatste paragraaf gaat over het weten dat het vroegmoderne beeldmateriaal
genereert. Hoewel het moverend vermogen van een schilderij en het hongerig oog van
alle tijden lijken, ondergaat het zichtbare beeld in deze periode een epistemologische
transformatie (4.2.3.). In het verlengde daarvan komen, ter afsluiting van dit vierde
hoofdstuk,



500

nog een drietal vroegmoderne kwesties aan bod die de grondslagen raken van de
huidige kunstgeschiedenis: de religieuze kritiek op het visuele beeld (de kwestie van
de afgoderij), de zedelijke kritiek (op de zinneprikkelende werking van het naakt) en
tot slot de bekende verheffing van de schilderkunst van ambacht tot wetenschap die
zich in deze periode zou hebben voltrokken.

Niet zelden wordt in iconologische betogen over het zeventiende-eeuwse Hollandse
genreschilderij geklaagd over het ontbreken van een geschikte kunsttheoretische
context die haar betekenis begrijpelijk maakt. Hoewel mogelijk de
‘genreschilderkunst’ zo gewoon was dat men er niet over behoefde te schrijven zo is
de redenering, betreurt men toch het geringe aantal kunsttheoretische geschriften dat
in de zestiende en zeventiende eeuw in het Nederlandse taalgebied het licht zag.
Spijtig is vooral dat deze geschriften, die gericht zijn op de historieschilderkunst, zich
nauwelijks uitlaten over de genreschilderkunst. ‘Wat er uiteindelijk op papier werd
gezet over genreschilderkunst en genreschilders in de Nederlandse kunstliteratuur van
Van Mander (1604) tot en met De Lairesse (1707), beloopt een hoeveelheid woorden
die op enkele bladzijden past en dus vrijwel te verwaarlozen is.’3 Graag had men,
zoals De Jongh schrijft, een ‘theoretisch handboek’ gehad voor de genrekunst naar
analogie van het werk Iconologia van Cesare Ripa (1644), dat als bron voor het
historiestuk wordt gebruikt. ‘Zoals Ripa voorschrijft hoe een kunstenaar de
Grootmoedigheid, de Kuisheid, de Overvloed of het werelddeel Europa moest
schilderen, zo had een denkbeeldig voorbeeldenboek ten behoeve van de
genreschilder recepten kunnen bevatten die aangaven hoe men een bepaalde
amoureuze situatie kon verbeelden, welke ingrediënten men nodig had om een
specifieke deugd te versluieren, hoe in de beeldtaal van alledag op de
vergankelijkheid viel toe te spelen.’4 Iconologen hebben daarom (behoudens een
handvol bruikbare theoretische citaten van Van Mander, Van Hoogstraten en Cats),5

ander verklarend tekstmateriaal gezocht. In eerste instantie wendde men zich tot
emblemata en prenten met onderschrift om zo de hoogstaande duiding van
genreschilderijen te kunnen aantonen. Later is ook historisch materiaal met mindere
status (zoals liedboekjes) als betrouwbare bron geaccepteerd.6 Alpers op haar beurt,
richtte zich op vroegmodern (Hollands en Europees) bronmateriaal dat zich uitsprak
over de status van de contemporaine visuele cultuur (Huygens, Van Beverwijck, maar
ook Descartes, Drebbel, Bacon, Brahe en Kepler).7 Op een enkeling na hebben
iconologen zich feitelijk uit het onderzoek van de in Holland gepubliceerde
kunsttheoretische geschriften teruggetrokken.8 De Hollandse kunsttheoretische
verhandelingen worden op dit moment vrijwel uitsluitend relevant geacht voor de
historieschilderkunst en het Hollands classicisme.9

Twee aannames vertroebelen deze iconologische argumentatie ten aanzien van de
relatie tussen de ‘genreschilderkunst’ en de ‘Italiaanse kunsttheorie’. Ten eerste dat er
een typologie van schilderijen naar onderwerp bestaat. Ten tweede dat deze
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typologie is verbonden met een hiërarchische waardering, die bovendien fluctueert in
de geschiedenis. Ik zal beide aannames zo kort mogelijk toelichten omdat ze tot een
verregaande verwarring hebben geleid. Om met de eerste kwestie te beginnen:
hedendaagse kunsthistorici zijn het er wel over eens dat er afgebakende soorten
(typen, genres) schilderijen zijn. Er bestaat een classificatie waarin genreschilderijen
en historieschilderijen in gescheiden compartimenten zijn ondergebracht. Het verschil
tussen beide genres ligt in het onderwerp dat ze weergeven. Gemeenschappelijk aan
genrestukken is dat ze alledaagse handelingen van menselijke figuren in een gewone
entourage weergeven.10 Het historiestuk daarentegen toont een geïdealiseerd (bijbels,
mythologisch of historisch) tafereel waarin schone naakten de hoofdrol spelen.11

Kunsthistorici hebben sinds jaar en dag veel aandacht geschonken aan de
schilderingen met bijbelse onderwerpen, antiek-heidense voorstellingen en historische
gebeurtenissen.12 Toch hebben zij al deze onderscheiden taferelen niet altijd als deel
van hetzelfde genre opgevat. Pas vrij recent gebruikt men het containerbegrip
‘historieschilderkunst’ of ‘history painting’. Daarbinnen wordt vervolgens het
‘historiestuk’ nader gecategoriseerd in schilderijen met een bijbelse of mythologische
vertelling of een geschiedenis.13 Al in 1969 wees De Pauw-de Veen in haar studie
naar de betekenis van zeventiende-eeuwse begrippen in de schilderkunst erop dat
kunsthistorici ten onrechte met terugwerkende kracht ‘het historiestuk’ tot een
zeventiende-eeuws genre hebben gepromoveerd.14 Zij wijdt dat aan een ‘moderne
behoefte aan classificatie’ en dus aan het hanteren van accurate termen.15 Het
zeventiende-eeuwse kunsttheoretische begrip heeft daardoor in de moderne tijd een
veel specifiekere betekenis gekregen dan het toentertijd bezat. In de vroegmoderne
tijd was de inhoud ‘niet zo scherp omlijnd’. Constantijn Huygens rekent bijvoorbeeld
tot de ‘historieschilders’ naast Lastman (de leermeester van Rembrandt) en
verschillende Utrechtse caravagisten, ook Frans Snijders die dier- en keukenstukken
schildert.16 Van Hoogstraten, Angel, De Grebber en Van Mander gebruiken termen
als ‘doorluchtige Historyen’, ‘kennisse van hystorien’, ‘schriftuerlijcke ofte
waerchtighe Historien’ of ‘beelden en Historien’, maar de term blijft weinig
specifiek.17 ‘Verwarring kan echter ontstaan’, stelt De Pauw-de Veen met nadruk,
‘door het feit dat sommige schrijvers menen het zeventiende-eeuwse woord te
gebruiken – aangezien ze het tussen aanhalingstekens of cursief en in een
zogenaamde zeventiende-eeuwse spelling laten drukken – en dus ook denken dat ze
de zeventiende-eeuwse inhoud van het woord oproepen; uit hun omschrijvingen of uit
de context blijkt echter dat ze aan die woorden hun hedendaagse betekenis
verlenen’.18

Voor de ‘genreschilderkunst’ ligt de zaak iets gecompliceerder. De term is
verbonden met de tweede aanname, namelijk die van de hiërarchische waardering.
Anders dan bij ‘historiestuk’ weet elke kunsthistoricus inmiddels dat de termen
‘genre’ en ‘het genrestuk’ in de zeventiende eeuw niet bestonden en uitvindingen
waren van later tijd (achttiende en negentiende eeuw).19 In de zeventiende eeuw
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gebruikte men veeleer allerlei beschrijvende termen.20 Het containerbegrip
‘genreschilderkunst’ is van nóg recenter datum en verscheen pas in de zeventiger
jaren van de twintigste eeuw met als pendant de ‘historieschilderkunst’.21 Hoezeer
beide categorieën met elkaar zijn verweven (als elkaars tegenhanger), blijkt wel uit de
receptiegeschiedenis zoals deze inmiddels door de iconologen is beschreven. In de
negentiende eeuw stond het genrestuk in hoog aanzien.22 Men beschouwde het als een
typisch Hollands genre waarin de alledaagse werkelijkheid op realistische wijze werd
verbeeld.23 Het Nederlandse ‘historiestuk’ daarentegen werd als ‘on-Hollands’ (want
Italiaans) gediskwalificeerd.24 In de zeventiende eeuw waren de rollen omgekeerd:
toen kreeg het historiestuk (in navolging van de Italiaanse kunst) als superieur genre
de meeste waardering.25 Men beschouwde het als de hoogste modus met als doel het
overbrengen van een betekenisvolle, geleerde en ontroerende boodschap aan de
geletterde toeschouwer. Het genrestuk behoorde vanwege de uitgebeelde
alledaagsheid tot de laagste modus en bezat een navenant geringe status.26

Gegeven deze reconstructie van de iconologen is het begrijpelijk dat het recente
onderzoek op verschillende fronten naar rehabilitatie streeft. Voor de ‘Hollandse
historieschilderkunst’ wil men herstel van zijn 17de-eeuwse positie (namelijk als
gelijkwaardig aan het hooggewaardeerde Italiaanse renaissanceschilderij).27 Voor de
Hollandse ‘genreschilderkunst’ wil men eerherstel op twee punten. Enerzijds ten
aanzien van de 19de-eeuwse claim louter beeld te zijn, anderzijds ten aanzien van de
17de-eeuwse claim louter alledaags onderwerp te zijn. Iconologen eisen met andere
woorden voor de Hollandse genreschilderkunst de positie op die volgens hen het
Italiaanse renaissanceschilderij toekomt: een hoge status en een afleesbare inhoud als
uitdrukking van een achterliggend intellectueel of moreel idee. Of, in de formulering
van Miedema: ‘Het valt sinds de onderzoekingen van de laatste decenniën niet meer
te ontkennen dat de zeventiende-eeuwse schilderijen met mensen in min of meer
zeventiende-eeuwse kleren in een min of meer zeventiende-eeuwse omgeving altijd
een moraliserende en vaak zelfs allegorische achtergrond hebben.’28 Het resultaat van
deze inspanningen is een gepolariseerde historiografie. Het onderzoek naar de
Hollandse schilderkunst wordt op dit moment in hoge mate bepaald door een
voorstelling van zaken die berust op het hiërarchisch verschil tussen Italië en Holland,
tussen elite en volk, tussen theorie en praktijk, tussen woord en beeld.29

Voor de duur van deze paragraaf wil ik bovenstaande voorstelling van zaken even
laten rusten. In de laatste paragraaf zal ik de kwestie hernemen. Eerst moeten we het
vroegmoderne begrip ‘historie’ zoals dat in de Hollandse geschriften over het
schilderen ter sprake komt vergelijken met een term als ‘istoria’. Zoals Miedema heeft
opgemerkt ontleent Van Mander zijn begrip ‘Historien’ aan Alberti die de term
introduceerde in zijn Della Pittura.30 Hoe verhouden beide begrippen zich
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tot elkaar? En hoe verhouden zij zich tot de andere concepten die in de eerste vier
paragrafen van dit hoofdstuk de revue zijn gepasseerd?

Welnu, het onderwerp van De Pictura is de kunst van het schilderen. Het geschrift
vertoont verrassende gelijkenissen zowel met zeventiende-eeuwse geschriften over de
kunst het schilderen, evenals met datgene wat er op het doek gebeurt. Dat althans is
de strekking van de eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk. De vier betekenislagen
die tot nog toe in De Hoochs schilderijen zijn onderscheiden, behoren volgens Alberti
tot de belangrijkste delen die de schilder op het platte vlak moet schikken: de
verschietende tegelvloer (1), het juist schikken van lichten en schaduwen (2), het
evenwichtig beleggen van kleuren en tinten (3) en het op gepaste wijze ‘in hun
element’ plaatsen van de lichamen (4). De ‘inventio’ van poëten en andere vertellers
biedt de schilder daartoe een kant-en-klare context met een gepaste selectie lichamen.
Aldus kan de schilder al zijn aandacht richten op de verbeelding of de schikking op
het platte vlak en hoeft hij zich niet het hoofd te breken over de selectie zelf omdat
deze in grote lijnen vaststaat.

Door middel van de ‘ekphrasis’, de aanschouwelijke beschrijving, wordt de
aandacht gevestigd op de visuele aspecten.31 Het schilderij waarin dit met gepaste
overvloed (‘copia’) en waardige afwisseling (‘varietas’) is uitgevoerd noemt Alberti
de ‘istoria’.32 Het werk van een schilder is niet groots en lofwaardig zegt Alberti
omdat het fysiek omvangrijk is, maar vanwege het meesterschap de regels van de
kunst op volkomen wijze uit te voeren.33 Daarnaast bezit de ‘istoria’ nog een aantal
andere eigenschappen, die maken dat Alberti er een zo hoge waarde aan toekent. Het
schilderij moet de ziel roeren, moet schoonheid bezitten en moet het menselijk
lichaam voortreffelijk weergeven (met name in het naakt).34 Veel van de begrippen
die Alberti gebruikt, zoals ‘inventio’ en ‘compositio’, ontleent hij daarbij aan de
retorica.35 Alberti benadrukt daarbij, zoals ook Van Mander, dat hij niet zozeer zijn
welsprekendheid wil tonen, maar dat hij een ongebruikelijk onderwerp zo helder
mogelijk wil presenteren.36 Al deze door hem aan de ‘istoria’ toegedichte
eigenschappen zijn later in de kunstgeschiedenis getransponeerd en tot exclusieve
kenmerken geworden van de ‘historieschilderkunst’. Men kan de vraag opwerpen hoe
terecht dat is geweest. Het zou kunnen dat de ‘istoria’ een andere plaats in de
vroegmoderne kunst van het schilderen toekomt.

De term istoria duikt op aan het eind van Alberti’s eerste boek. Onder verwijzing naar
schaarse antieke voorbeelden schrijft hij dat het maken van een goed geschikte istoria

niet eenvoudig is en dat slechts weinigen ertoe in staat zijn.37 In boek twee brengt hij
istoria in verband met de ‘kunstdelen’ waaruit het schilderij is opgebouwd. De
schoonheid, de gratie en de bevalligheid schuilt dan in de gelijkmatige compositie van
alle delen. Dit keert terug bij Van Mander en Van Hoogstraten.38 Ook bij hen leidt het
componeren (of ‘ordineren’ zoals ze schrijven) tot een onderling verband van de
delen van het schilderij.39 ‘Gratie
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bestaet in de ontmoeting van al de deelen der Konst’ aldus Van Hoogstraten. En wel
zo dat ze elk voor zich in evenwicht zijn: er sprake is van harmonie in de tekening,
van ‘houding’ in lichten, donker en kleuren, van ‘welstand’ in de lichamen en van een
gepaste ‘inventio’.40

Aan het juist schikken van de onderdelen, waaruit schoonheid voortspruit, gaat het
vinden van schoonheid vooraf. Schoonheid in het schilderen impliceert in de
vroegmoderne opvatting dus immer een verhouding tot en kennis van de Natuur.
Zowel Alberti als Van Hoogstraten wijzen er telkens op dat de Natuur daartoe volop
gelegenheid biedt en dat de schilder zich moet beijveren deze te observeren.41 Alleen
wie ervaren is, de voorbeelden uit de Natuur kent en in het brein heeft grootgebracht,
kan ‘geregelde’ schoonheid in zijn schilderij brengen door het samenbrengen van
gelijkmatige delen.42

Dat niemant uit zijn zin en gedachten een schoonheyt kan uitdrukken: maer dat het noodich zy, dat
iemant, die een schoonheyt uit zijn gemoed wil brengen, de zelve daer in te vooren opgegaert en
bewaert heeft, door een vlytige naevolginge, en datmenze dan voor diens eygen niet houden moet,
maer voor een meesterschap door arbeyt verkreegen, die deeze vruchten baert, door het geene te
vooren in ‘t gemoed gezaeyt was: en die de van binnen ontfange gedaente als een verborgen schat
uitbrengt. Dat derhalven geoeffende meesters de leevendige exempelen, om haere beelden nae uit
te drukken, niet van nooden hebben, dewijl’er door een lange oeffening, in haer gemoed zoo veel is
samengevloeit, datze, al wat hun belieft, daer uit scheppen kunnen.

43

Hoewel Van Hoogstraten in dit verband een enkele maal de (platoonse) ‘idea’ noemt,
geeft hij deze term niet het primaat over het beeld, dat het doorgaans wordt
toegekend.44 Voor hem komt ‘de waere Idea van schoonheyt’ of ‘denkbeelt’ voort uit
het navolgen van de regels van de kunst, dat op zijn beurt schilderingen baart.45 ‘Dit
is de rechte wijze om iets schoons en heerlijx voor den dach te brengen, en zoo wort
de schoonheyt, als Minerve in het breyn van Jupiter geteelt, uit de hersenen eens
konstenaers geboren.’46

De natuurstudie komt eveneens te pas bij de twee andere zaken die de schilder moet
kennen: de gemoedsroerselen en het menselijk naakt.47 Zoals bij Cats reeds bleek is
het onderscheiden en classificeren van de verschillende aandoeningen van het gemoed
een gangbare bezigheid in de vroegmoderne tijd. Emoties, affecten, hartstochten,
passies, zieleroerselen: alle termen duiden op de bewegingen en werkingen die plaats
grijpen in ziel, hart en geest. Emoties beschikken daarmee over een fysieke woonstee
alsook over het vermogen te bewegen (ze doen, roeren, dringen, veranderen, waaien
en tochten). Wat betreft de affecten of emoties is Alberti duidelijk. ‘The istoria will
move the soul of the beholder, when each man painted there clearly shows the
movement of his own soul. It happens in nature that nothing more than herself is
found capable of thingslike herself: we weep with the weeping, laugh with the
laughing, and grieve with the grieving. These movements of the soul are made known
by movements of the body.’48 De affecten
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die Alberti onderscheidt (zoals smart, vreugde, angst en begeerte) tekenen zich
harmonieus in alle lichaamsdelen van de personages af. Van Hoogstraten en Cats
noemen dezelfde emoties. Ze worden gerekend tot de vijf à zeven ‘universele’
gemoedsroerselen die in alle culturen bekend zijn.49 Ook Da Vinci bespreekt de
koppeling tussen emotie en gelaatsuitdrukking.50 Droefheid drukt zwaar op wankele
en bleke ledematen, melancholie rimpelt het voorhoofd en laat hoofd en leden
afhangen, toorn laat de ogen zwellen en maakt het gelaat roodgloeiend, terwijl
vreugde zich uit in een losse gestiek.51 Ook hier dient men gepaste overvloed en
verscheidenheid na te leven. Zoals Giotto die in elf variaties de aangedane ziel laat
zien van de elf discipelen die Jezus over het water zien lopen.52 De heftigheid van de
emotie en daarmee de beweeglijkheid van ledematen en gelaatstrekken is daarbij
nimmer hetzelfde. De getoonde affectie moet steeds bij de situatie passen.53 ‘Deze
passendheid (prepon, decorum, aptum) was in de Oudheid een universele
levensnorm. Zij beheerst het gehele denken over ethiek en esthetiek.’54

Net als Alberti behandelen ook Van Mander en Van Hoogstraten de hartstochten
en de uitwendige bewegingen van ledematen waartoe de passies, de driften en de
innerlijke gevoeligheden aanzetten.55 Wel bespreken ze een lángere rij met natuurlijke
hartstochten.56 Ze onderstrepen de overeenkomst tussen het schilderen van gestiek en
de gebarenkunst van toneelspelers bij het uitbeelden van gemoedsroerselen.57 ‘Het
gevoel staat aan de kant van het object van de verbeelding. In elk geval is er in deze
17de-eeuwse theorie geen plaats voor zelfexpressie. Sterker nog, de menselijke
gevoelens spelen vrijwel uitsluitend een rol in handelingen waarvan het ceremoniële

karakter manifest is. De emoties zijn nooit troebel of vormloos.’58 Nimmer worden de
emoties opgevat als uitingen van de kunstenaarsziel (zoals is in de moderne
kunstbeschouwing).59

De klassieke exempels die de vroegmoderne auteurs aanhalen worden in hun
geschriften tot een moverende mimiek. Ze presenteren het gelaat als belangrijkste
werktuig van de ziel: opengesperde en half geloken ogen, gladde en gerimpelde
voorhoofden, opgetrokken wenkbrauwen en omlaaggetrokken mondhoeken, brede
monden, bleke wangen, rode konen.60 Van Mander beschrijft het tochten en roeren
van de driften (net als Cats) als heftige weersgesteldheden.61 Van Hoogstraten
beschrijft bijvoorbeeld hoe de (ook door Cats zo gewaardeerde) schaamte – ‘diens
bloozende verwe, van de natuer tot een teyken van zedicheyt daer op geschildert’- het
gelaat van een maagd kleurt:

... de traenen biggelden langs haere blaekende wangen: z’ontstak van schaemte zoo root als vier, en
al haer aenschijn gloeide: gelijk of iemant Indiaensch yvoir met bloetroot purper overstreek, of
gelijk weerschijn van roode roozen onder wite lelien speelt, zoo bloosde de maegt in haer
aenschijn.

62

Verder tonen zieleroerselen zich in aanschouwelijke lichaamstrekken, in handen,
vingers, borst, heupen en benen.63 Bij plechtige gelegenheden (zoals het verklaren
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van de oorlog, bij kerkelijke of staatszaken) dienen de ledematen in hun beweging
getemperd te zijn.64 Maar wil je een onverstandig mens uitbeelden, waarin alle
ondeugden samenkomen (‘onleersaem, en van schelmachtigen en verradersen aert,
onkuis en lichtvaerdich’), dan maak je een grove kop, schele ogen, hangwangen, een
kromme neus, dikke gekrulde lippen, zwarte tanden, bulten voor en achter en
kromme, dikke benen.65 Welke driften men ook wenst uit te beelden, bewegingen van
het lichaam moeten corresponderen en in verhouding met de aard der passies staan.
Met deze regel – het op gepaste wijze aanschouwelijk maken van heel het scala aan
inwendig natuurgeweld waarmee de mens nu eenmaal te maken heeft – pleiten
vroegmoderne auteurs dus (onder verwijzing naar filosofen en retorici als
Quintilianus, Seneca, Plinius en Cicero) voor een klassieke werkwijze. Van een
toenemende psychologische diepte en ‘innerlijke’ beschaving van de menselijke
gevoeligheid die zich volgens sommige cultuurhistorici in navolging van Elias op het
lichaam zou aftekenen, blijkt uit deze teksten niets.66

Dan het tweede punt: de kennis van het naakt. Alles in de natuur wordt begrepen in
vergelijking tot de mens, schrijft Alberti, want die kent men van alle wezens het
beste.67 Om goed te kunnen vergelijken, om de verhoudingen tussen andere lichamen
in de natuur te kunnen verhelderen is het nodig een goede weergave van de
menselijke figuur te kunnen maken.68 Het schilderen van een naakt menselijk lichaam
vormt echter de meest veeleisende taak die er bestaat. Ondanks al haar rijkdom toont
de natuur namelijk slechts zelden schoonheid in menselijke lichamen.69 Vaker toont
ze mismaakten, waarvan Van Hoogstraten verschillende staaltjes beschrijft.70 De
oorzaak van die gebreken ligt volgens hem in de kwalijke aard van lucht, voedsel en
landaard (een gedachte die we ook bij Stevin en Cats vonden). Verder legt hij een
verband met (voor)ouders, die bepaalde trekken aan hun kroost overdragen, wat tot
uiteenlopende, en niet altijd gelukkige, combinaties leidt.71 Bovendien heeft elk volk
over lichamelijke schoonheid eigen opvattingen.72

   Volgens Van Hoogstraten moet men aangeboren gebreken niet in de natuur zelf
proberen te verbeteren. Hij weet dat er volkeren bestaan die ‘deeze natuerlijke
welschaepenheyt door konst of door gewelt zoeken te verbeeteren’: door het inkerven
van de huid en de littekens te kleuren, door het bestrijken met gom en het plakken van
pluimen of veren. Maar ook door het inbinden van voeten, uitrekken van oren,
doorboren van lippen, optrekken van oogleden, het zwart, rood of wit schilderen van
gezichten, het oprekken van borsten, het versmallen van het hoofd (door het in te
klemmen) of het af te platten (door het indrukken van de neus) bij pasgeborenen.73

Het menselijk naakt is vergeleken met alle andere lichamen in de natuur het meest
complexe. Een goed geschilderd naakt is daarom het meesterstuk bij uitstek, zo
schrijft Van Hoogstraten:
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Dit is waerachtich, want de Teykening wort door de natuerlijke koloreeringe, en de koloreeringe
door de zekere en maetschikkelijke teykening tot volkomenheit gebracht. Maer deze twee
ontmoeten elkanderen noit heerlijker, als in het naekt van een mensch, waer in de natuer haer
grootste vermogen, zoo ‘t schijnt, in ‘t werk stelde, om aen die schoone gedaente zoodanich een
Edele koloreeringe en verwe deelachtich te maken, als tot het meesterstuk des alwijzen Scheppers
schijnt te behooren. Daerom hebben alle groote meesters, by wien de konst van ‘t wel koloreeren in
achting geweest is, in naeckten en tronien al haere krachten gebaert, om de natuer voornamentlijk
hier in nae te volgen.

74

Tenen, vingers, haren, ledematen, de romp en met name hoofd en gelaat vormen
evenzovele onderdelen waarvan de bijzondere eigenschappen bestudeerd moeten
worden. Een schilder moet inzicht hebben in de welvingen van spierbundels, de
uitstulpingen van gewrichten, de holtes en de plooien van vet, de beenderen waarover
de huid gespannen is en de kleurschakeringen die ermee gepaard gaan. Daartoe moet
hij de verschillen in het menselijke lichaam onderkennen.75 Er zijn lichamelijke
vlakten die oplichten of beschaduwd zijn, wat het observeren ervan tot een uitdagende
omzwerving maakt. Juist een robuust gevormde vrouw trekt door haar
landschappelijke eigenschappen het oog van de schilder en tart zijn competenties om
het lichaam in al zijn vleselijke heuvels en dalen weer te geven (bp.4.109.4,
bp.4.117.9-18, bp.4.120, bp.4.151):76

De ronding waenen eenige door harde en zwarte schaduwen en blinkende lichten, die zy hoogselen
noemen, te weeg te brengen, maer zoodanige naeckten schijnen eer van metael, dan zacht vleesch
te zijn of ten minsten vertooningen van kaerslicht. De beste Schilders hebben de ronding eer door
poezele zachticheit, dan door gewelt te weeg gebracht: want het natuerlijke naeckt rond zoo wel in
een gemeen licht, als in een al te gedwongen strael, en beter, wanneer ‘t het licht van vooren, als te
snel van ter zijden ontfangt. Want de ronding is niet anders, als een omwijkende vermindering.

77

Het is deze uitdaging die Dürer met een voorbeeld illustreert (bp.4.27.1). Een
voorbeeld dat gezien de cultuurpolitieke interpretaties waartoe het de laatste decennia
heeft geleid behoort tot één van de meest misbruikte beelden van de
kunstgeschiedenis.

De schilder mag wèl proberen om de natuur te overtreffen zo schrijven Alberti en
Van Hoogstraten, waarmee ze een klassieke, aristotelische gemeenplaats hernemen.78

‘In fact’, zo licht Panofsky dit toe, ‘from the standpoint of the Renaissance both of
these demands, incompatible only in later times, seemed like the parts of a single
postulate: the demand that the artist confront reality anew in each work of art, be it as
corrector or imitator.’79 Hij doet dat door haar beste delen te kiezen en deze in
evenwicht te schikken.80 In het denken van de vroegmoderne tijd kan een
schilderwerk de natuur dus zowel navolgen als verbeteren. ‘This identification of the
beautiful with the typical in nature implies a belief in the Aristotelian view of nature
as an artist striving towards perfection and always hindered from attaining it by
accident. According to this view the artist, by eliminating the imperfections in natural
objects and combining their most typical
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parts, reveals what nature is always aiming at but is always frustrated from producing
(...). This very matter-of-fact averaging technique, however, is characteristic of
Alberti and illustrates how far he was removed from any sort of idealistic or
Neoplatonic conception.’81 In deze periode is de verhouding tussen de natuur en de
kunst die haar overtreft voortdurend onderwerp van gesprek.82 Blunt wees erop dat
deze gemeenschappelijke vraag in de vijftiende en zestiende eeuw antwoorden
opleverde met een verschillend accent.83 Zo stelde Alberti dat nabootsing niet
voldoende was om schoonheid voort te brengen, Da Vinci dat de kunstenaar slechts
met zijn kunst de natuur dient te volgen en Vasari dat de kunst te ver kan gaan en
daarmee voorbij gaat aan de natuur.84

Schoonheid toevoegen impliceert in het vroegmoderne denken het uitgebalanceerd
schikken van op elkaar afgestemde ledematen. ‘Indien gy weten wilt,’ schrijft Van
Hoogstraten, ‘waer in de schoonheyt bestaet? Ik zal u zeggen, dat dit in de
gelijkvormicheit der deelen is, en in d’eevenmaticheit der ledematen, d’eene na
d’andere passende.’85 ‘Welschapenheid’ behelst een zekere analogie tussen de delen
en tussen de delen en het geheel.86 Schoonheid is daarom ook ‘niet alleen in
jongelingen en maegden, maer ook in volrijpen en afgaenden ouderdom [te] zien. Niet
alleen in poezele jeugd, maer in lichamen als tot arbeyt gewent.’87 Daarom adviseren
vroegmoderne auteurs wanstaltigheden te vermijden, de schone delen uit de natuur te
verzamelen en die zodanig in een schildering te ordenen dat het geheel een bevallige
schoonheid vertoont.88 Een lichaam waarin het ene onderdeel schoner dan de andere
is, wordt onevenwichtig, lelijk en ‘onschoon’ gevonden.89 Van de andere kant kan een
lelijk lichaam toch schoonheid verkrijgen en verwondering oproepen.90 Daartoe moet
een schilder de natuurlijke schikking van dat lichaam navolgen.91

... zoo zeggen wy met Plutarchus, dat wy Schilderye van een Haegdisse, van een aep, van een
alderleelijksten Thersites tronie, jae ‘t alderafschuwelijkste en verachtste, als ‘t maer natuerlijk is,
met lust en verwonderinge aenzien, en zeggen, hoewel men het leelijke en mismaekte niet schoon,
noch het slechte heerlijk kan maeken, dat leelijk nochtans mooy wort, door zijne natuerlijkheyt, en
ten aenzien van de naevolginge, de zelve lof verdient die men aen ‘t uitgelezenste schuldich is te
geven.

92

Om de schone delen te leren zien, moet de schilder veel oefenen. Hij mag zich niet tot
het natekenen van levende naakten beperken. Want als een mens vermoeid, oud of
ziek raakt tonen de spieren verkeerde bewegingen, soms treden er zwellingen op of is
het lichaam vlak waar dat niet gepast is. Alleen met kennis van de anatomie en van de
gepaste musculaire werkingen kan de schilder deze gebreken oordeelkundig
vermijden en schone gestalten componeren, zo betoogt niet alleen Van Hoogstraten,
maar bijvoorbeeld ook Angel: ‘Ick gae verder besien, waer toe ons de grondige
kennisse der Anatomie dienstich is; een goede wetenschap hier van te hebben, gheeft
ons dit voordel, dat wy de muskulen te recht leeren kennen, waer sy beginnen, en waer
sy eyndigen; hoe sy haer bewegen, ende
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in ‘t beroeren haer veranderen; hoe sy in-wicken, en waer sy wederom uyt-puylen, hoe
en lichaem om een schoon proportie te hebben, dient verdeelt te wesen’ aldus
Angel.93

Het treffen van de juiste vleeskleur – niet te bleek, niet te blauw, niet te rood of te
roze en zeker niet egaal – is de kroon op het naakt. In het voorgaande zagen we al dat
veel schilders moeite hebben om het ‘carnaty’ of roodachtig volgens de Natuur juist te
mengen.94 Omdat er natuurlijke verschillen in huidskleur zijn en omdat de tint ervan
kan wisselen, afhankelijk van seizoen, geslacht, leeftijd of bezigheid, zal de
vleeskleur steeds lokaal bepaald en aangebracht moeten worden. Hier wat blos bij de
wangen, daar een door de zon gebrande huid, soms beschaduwd, soms behaard, soms
bleek.

Een schilder die een zo complexe opdracht als het ‘naakt’ op volmaakte wijze
volbrengt verdient in de ogen van de vroegmoderne auteurs alle lof. Hij is zijn vak
meester, heeft de meesterproef doorstaan en beschikt als schilder over de
bekwaamheden om algemeen te kunnen werken. Nu hij in staat is tot het imiteren van
het moeilijkste dat de natuur te bieden heeft, nu hij de natuur in haar meest bijzondere
vorm kan navolgen, ligt voor de meesterschilder al het andere binnen handbereik.
Alles wat de Natuur biedt weet hij dan in principe na te bootsen.95 Zelfs de dingen die
hij nimmer heeft aanschouwd.96 ‘Die ‘t grootste kan na volgen, zal voor het minste
niet verlegen staen’.97

Zo blijkt dat het naakt, de affecten en de schoonheid – drie bestanddelen die heden ten
dage kenmerkend heten voor de hooggestemde ‘historieschilderkunst’ – in de
vroegmoderne geschriften steeds met het toeëigenen van kennis, met gestage oefening
en met het schilderen als arbeid worden verbonden, kortom met een ‘kunst’ zoals we
al hebben leren kennen bij Stevin.98 De waardering voor het schilderen van schone
naakten en hun zieleroerselen is groot, maar niet in een hiërarchisch-normatieve en
elitaire zin. Tegenwoordig spreekt men in vergelijking met de populaire, realistische
genreschilderkunst graag in termen van ‘het volmaakt schone naakt’ als ‘het meest
verheven thema’.99 Men ziet het historiestuk ‘als het hoogst geclassificeerde genre’
waarin werd getracht ‘mensen en hun zieleroersels op overtuigende wijze weer te
geven en vaak een morele betekenis mee te geven’.100 De vroegmoderne waardering
geldt evenwel de volleerde meester die het vermogen bezit om de meest
gecompliceerde uitbeelding (de ‘istoria’) te schilderen. In die zin moet ‘istoria’, of
‘geschilderde voorstelling’ (zoals Van Eck en Zwijnenberg de term vertalen), worden
opgevat als de gepaste visuele en gelaagde schikking van een menselijke geschiedenis
in al zijn natuurlijke en geestelijke rijkdom.101

De tot nu toe aangehaalde traktaten over de kunst van het schilderen bouwen de
kennis stapsgewijs op. ‘d’Eerste beginselen der konst, om niet verdoolt te loopen,
moeten op een gewisse ordre geleert worden’ schrijft Van Hoogstraten.102 Op
eenzelfde manier als ‘spiegelingh’ en ‘daet’ bij Stevin wordt de kunst van het
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schilderen opgevat als een systematisch geheel van regels en instructies dat leerbaar,
memorabel en uitvoerbaar is, kortom een ‘ars’ of ‘const’. Emmens (1964) heeft
hierop al eerder gewezen.103 Het meest bekend is zijn analyse van de ‘Kraamkamer
van Dou’ (1963), waarin hij argumenteert dat hierin de drie onderdelen van de
klassieke ‘ars’ worden verbeeld die in de vroegmoderne tijd nog steeds worden
gebruikt.104 De indeling van Cicero en Quintilianus in Natura, Ars of Disciplina en
Exercitatio keert bij Erasmus weer in de vorm van Natura, Ratio of Disciplina en
Usus of Exercitatio. In de Nederlandse taal werden ze overgenomen als Opvoeding,
Scholing of Rede en Konste of Oeffening.105 ‘De Nederlandse kunsttheorie nam ze uit
de Romeinse retorica over. Bij van Mander nog niet als trits, al sprak ook hij over
natuurlijke aanleg of begaafdheid, leerbare kunst en het nut van de oefening.’ Junius
(1637) is volgens Emmens de eerste die ze als gelijkwaardige begrippen in de
Nederlandse kunst van het schilderen introduceert. Van Hoogstraten behandelt ze als
Natuer, Leeringe (of Theorie) en Oeffening (of Praktijk). En nog bij Houbraken is
deze aristotelische indeling te vinden. Drie zaken zijn ‘er noodig om tot wetenschap
te komen, de Natuur, Onderwysing en Oeffening: en tenzij de oeffening zig bij de
Natuur en Onderwysing voegt is’er geen vrucht te wachten’.106

Het systeem veronderstelt dat er veel en met volharding wordt geoefend
(‘studium’ of ‘exercitio’). Wat met het verstand is begrepen moet door de hand
gevolgd worden – veel oefenen maakt de hand zeker en vrij.107

Den wegh, om zeker en gewis in het ordineeren te worden, is, datmen zich gewenne veel Schetsen
te maken, en veel Historyen op ‘t papier te teykenen; want de wetenschap zal u weynich dienen,
zoo gyze door geen oeffening vast krijgen.

108

Tot slot vergt het verwerven van deze kennis een zeker aangeboren talent
(‘ingenium’).109 Leermeesters dienen rekening te houden met verschillen in
natuurlijke begaafdheid bij hun leerlingen.110 Maar alleen met hulp van de natuur, leer
(‘Theorie’) en oefening (‘practijk’) kan iemand een goed schilder worden zegt Van
Hoogstraten.111 ‘Wanneer men vraegt, of de konst meest door de leeringe, dan of door
de oeffeninge geholpen wort? Waer op wy antwoorden, dat de leeringe zonder de
oeffeningen nietich is. En schoon de oeffeninge zonder de leeringe somtijts wel iets
belooft, dat de konst tot geenderley volmaektheyt kan rijzen, ten zy men die
gestaedich oeffene, en nae de onfeylbaere regels der leere bestiere.’112 Ook Alberti
benadrukt dat een schilder zijn natuurlijke giften moet koesteren en vergroten.113

Here I have related only the basic instructions of the art, and by instructions, I mean that which will
give the untrained painter the first fundamentals of how to paint well. These instructions are of
such a nature that [any painter] who really understands them well both by his intellect and by his
comprehension of the definition of painting will realize how usefull they are. Never let it be
supposed that anyone can be a good painter if he does not clearly understand what he is attempting
to do. He draws the bow in vain who has nowhere to point the arrow.

114
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De vroegmoderne kunst van het schilderen herneemt aldus op de klassieke opvatting
van een evenwichtige balans tussen aangeboren talent (natuurlijke begaafdheid,
‘ingestorte gave’), een leerbaar geheel van regels en een gestage en volhardend
oefenen.115 In de klassicistische kunsttheorie zal deze balans tussen de drie
onderdelen gaan veranderen en worden vervangen door een hiërarchie.116 De
vergelijking van enkele vroegmoderne schrijvers tussen het schrijven en het
schilderen heeft aldus betrekking op het onderwijs als een aaneenschakeling van
fasen.117 De analogie ligt in de stapsgewijze toeëigening van regels (en niet in de
lineaire opbouw van een schilderij, zoals Baxandall ooit suggereerde).118 De
compositie van een geschilderde voorstelling heeft, zoals hieronder nog zal blijken,
primair te maken met de juiste keuze van de ‘plot’ van een gebeurtenis.

Eerst dien ik nog de vraag te beantwoorden waaruit het vroegmoderne leerproces
bestaat. De epistemologische opbouw van het leerproces moet niet worden verward
met ideale ‘aanwijzingen voor de praktijk’ die al dan niet een betrouwbaar beeld van
de zeventiende-eeuwse leertijd zou kunnen geven, zoals Miedema heeft betoogd.119

Het betreft hier de vraag waaruit het leerproces volgens vroegmoderne auteurs bestaat
en welke plaats ‘theorie’ en ‘praktijk’ daarbinnen innemen (vergelijk de opvattingen
van Stevin in deze). Van Hoogstraten onderscheidt in de kunst van het schilderen drie
trappen van opklimmende moeilijkheidsgraad. De beklimming van deze treden voert
uiteindelijke tot het maken van een groots werk waarin de schilder de hoogste en
moeilijkste graad van schilderen beproeft. Bij Alberti lezen we hetzelfde: wie deze
voornaamste en hoogstverheven trap bereikt toont zich een voortreffelijk meester in
alle delen van de kunst.120 ‘En voorwaer, dezen graedt der Algemeenheit in de konst
te bereyken, is zoo veel te waerdiger datm’er nae stae, om datze de krone der gloryen
aen haere verwinners geeft, grooten loon nae zich sleept, en vol van vermaek is.’121

Van Hoogstraten verdeelt (onder verwijzing naar natuurfilosofen) deze drie
trappen volgens de drie soorten (‘genera’) van leven in de Natuur.122 De eerste trap
betreft levende, maar bewegingsloze wezens (zoals planten, dieren, kruiden en
edelstenen die groeien maar niet mobiel noch sensibel zijn).123 De tweede trap omvat
de levende wezens die bewegen (de dieren en mensen die hun natuurlijke driften
volgen en de geschiedenissen die daaruit voortvloeien).

...in maer hoe veel wonderlijker is ‘t, het gevoogelte, dat door een gelijke kragt van de groeijende
ziele zoo schoon met pluimen en veederen bekleet is, zich daer en boven te zien beweegen, en
d’aerde verlaetende, door de dunne lucht heen te vliegen. Het ooge van de geringste kat verdooft al
‘t geschitter van de dierbaerste Diamant of Karbonkel; en met een woort gezegt, zoo is ‘t gedierte,
dat zig beweegt en gevoelt, zoo veel heerlijker, en uitmuntender dan eenig ongevoelijk schepsel,
als het leven uitmuntender en lofwaerdiger is, dan de doodt. (...) Want die de Historyen der dieren
beschrijven zeggen, dat zy, yder nae
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haeren aert, dus of zoo doen: dat is, zy volgen haer natuer; min noch meer als een uurwerk, dat
geen andere drift heeft, dan die de veeder aen ‘t raederwerk meededeelt.

124

De derde trap telt levende wezens die niet alleen fysiek bewegen, maar ook een
veranderende wil tonen (de mens alleen).125 Op grond van deze analogie komt Van
Hoogstraten tot een driedeling van geschilderde voorstellingen, die hij ‘species’
noemt (door Stevin vertaald als ‘afcomsten’) en die hij aanduidt met enkel antieke
termen.126 Op de eerste trap bevinden zich de ‘stillevens’ of Xenia (voorstellingen van
levenloze wezens, als dingen, planten en vruchten, ‘en al wat onder den naem van stil
leven begreepen is’). Bryson heeft er op gewezen dat de antieke xenia die later in heel
Europa zijn terug te vinden als schilderingen, pas met de Franse Academie (ca. 1660)
normatief zijn geïnterpreteerd. Als ‘schone kunst’ aanvaard, werden ze tot de minst
gewaardeerde soort.127 Hoewel bij Van Hoogstraten een eerste aanduiding van deze
verschuiving is te vinden, namelijk wanneer hij over ‘konstwerken’ spreekt,128 wordt
deze inferioriteit pas in de achttiende-eeuwse verhandelingen van Houbraken en De
Lairesse gevestigd.129 De tweede trap is bestemd voor ‘kabinetstukken’ of
Rhyparographi (voorstellingen van uiteenlopende levende wezens die hun natuurlijke
weg gaan, als satyrs, bosgoden, boeren, herders, melkmeisjes, koeien,winkels van
schoenmakers,of barbiers, Jan Hagels e.d.).130 Op de derde en hoogste trede plaatst hij
de ‘Historien’ (‘algemeene’ geschiedenissen, zoals oorlogen en heldendaden of de
‘Schilderachtige en Poëtische Historien’, die bij duizenden in de boeken liggen
opgeslagen).131 Van Hoogstraten behandelt als voorbeeld uitgebreid ‘t Vonnis van
Paris seer schilderachtich vertoont’.132 Uit zijn aanschouwelijke en levensechte
beschrijving (‘ekphrasis’ of ‘descriptio’) van de zichtbare eigenschappen van
levenloze en levende wezens (kleur, stof, locatie) blijkt hoezeer de twee eerste
trappen in de derde vóórondersteld worden:

Hy zach, noch Ezel zijnde, het vonnis van Paris, als volgt, speelen. Den berg Ida was’er met
groente besteeken, daer een zijpende bronne van boven af uitqueelde, eenige Geytjes schooren de
kruiden. Een lustich jongeling was’er, als den Frygiaenschen Herder Paris toegemaekt, met een
gebreyden lijfrok, een Barbarisch kleet om de schouder, en een gulden tulbant om ‘t hooft, zich
veinzende over ‘t vee te heerschen. Daerby was noch een naekt jongeling, behaeglijk om zijn
schoon geel hair, dat met klaerblinkende goude doppen deurvlochten en opgetoit was: een luchtich
manteltie bedekte zijn flinke schouder, en zijn staf en roede meldden hem voor Merkuer te speelen.
Hy quam al springende aengeloopen, en gaf een appel, met klatergout vergult, met de rechterhand
aen hem, die Paris scheen, en met wijzen knikken en handgebaer melde hem Jupiters gebod, en
wederom keerende pakte hem voort weêr uit het gezicht. Daer op volgde een dochter, eerlijk van
weezen, als Juno, een witte Koninginne kroon omdrukte haer ‘t hooft, en haer hand was met een
staf geladen. Daer drong noch een ander in, Minerve niet ongelijk, met een blinkende helm op ‘t
hooft, zy verhief haren schilt, en zwikte de spies, even gelijk zy ten strijde gaet. Een derde
verscheen’er noch, begaeft met uitmuntende lieflijkheit en Goddelijke verwe, beduidende Venus,
recht in zulker gestalte, als toen zy noch maegt was: betoonende een allervolmaekte schoonheit, in
een byna naekt lichaem. De verwen haer dunne kleederen waren tweederley, als wit,
beteyckenende het deel dat van den Hemel quam, en zeegroen dat van de Zee; zy wiert van
maegden als Godinnen verzelt.

133
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Bij het schilderen van de verschillende gradaties van natuurlijke waardigheid, is voor
elke hogere graad meer kracht en kennis der regels noodzakelijk, zo maakt Van
Hoogstraten duidelijk. De kennis accumuleert en wie zich alle regels heeft
toegeëigend mag zich meester noemen. Dit betekent dat de waardering voor een
schilderij samenhangt met het verrichte werk: met de mate waarin de regels van de
kunst zijn gevolgd en met de inspanningen die nodig waren. ‘dat’er zoo veel meerder
kennis en konst tot het uitbeelden van een leevendig dier, als tot iet onberoerlijx
vereyscht wort: dat de konst haer uiterste kracht van nooden heeft in de bedrijven der
menschen, en dat de Schilderyen in waerde moeten gehouden worden nae de konst,
die daer insteekt.’134

Het is voor Van Hoogstraten zeer wel denkbaar dat binnen eenzelfde gradatie
schilders elkaar kunnen overtreffen. En ook dat schilders van de eerste trap (zoals
‘stillevens’) door hun verdiensten zelfs hoger gewaardeerd worden dan hun collega’s
die kabinetstukken (tweede) of historiën (derde trap) maken.135 De waardering van het
werk is dus niet primair afhankelijk van het onderwerp. Daarmee logenstraft Van
Hoogstraten in feite de thans vigerende kunsthistorische interpretatie, waarbij men de
leertrappen of ‘genera dicendi’ opvat als ‘genres’. In plaats van de ‘laagste’ tree op te
vatten als eerste trap in een leertraject en de ‘hoogste’ tree als derde en laatste fase
waarmee het leerproces wordt voltooid, interpreteert men ze respectievelijk als laagst
en hoogst in moreelhiërarchische zin.136 De ‘genreschilderkunst’ bespreekt men
(vanwege de ‘waardeloze’, want alledaagse onderwerpen die men naschilderde) in
termen van ‘domweg schilderen’ of ‘simpele nabootsing’, in onderscheid tot de
‘historieschilderkunst’ die men (vanwege de ‘waardevolle’, intellectuele en moreel
hoogstaande ideeën die het overbracht) in termen van ‘edel’ en ‘verheven’
benoemde.137 De directe consequentie van Van Hoogstratens stellingname is dat één
van de moderne motieven voor eerherstel van de ‘genreschilderkunst’ vervalt.

Wat dus telt in het vroegmoderne denken is het schilderen volgens de regels van de
kunst. Het schilderij waarin de regels van de kunst volkomen tot hun recht komen
verdient ook daarom de meeste waardering. Daarentegen is een slecht schilderij,
analoog aan een slechte redevoering, een werk dat teveel zaken presenteert, te weinig
orde kent en de aanschouwer met blindheid slaat.138 Van Hoogstraten raadt de
kunstliefhebbers aan, hun voordeel te doen met deze kennis van de regels en zo hun
oordeel te scherpen. Alleen een goed schilderij voldoet aan alle regels van de kunst:

Maer dewijl ik aen liefhebbers gedenke, zoo moet ik u, ô konstliefdige zielen, ook dit te gemoed
voeren: dat gy u wacht van den droessem der konst te beminnen: maer wilt gy uw hart op eenige
Schilderyen zetten: zoo let eerst wel, of’er beminnends waerdige deugden in zijn; of de zaek, die
verbeelt wort, wel zoo waerdigen inhout begrijpt, als van Clio vereyst wort; of de proportie ook
zuiverlijk is waergenomen; of de kolorijten en schaduwen met de lessen van
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Terpichore en Melpomene overeenkomen: of de doeningen en lijdingen ook haere rechte rol
speelen? of de omstandicheden eygen zijn? of de schicking geestig is; en eyndelijk, of al deze
deugden deur de gratien verbonden zijn? Want zoo gy u aen andere beuzelingen vergaept, zoo zijt
gy den naem van liefhebbers onwaerdich.

139

Het ordenen van de historie vormt, zoals gezegd, de meest complexe opgave, met
name wanneer het gaat om een bestaande geschiedenis of gebeurtenis.140 De ‘istoria’
is het summum van compositioneel kunnen.141 Tegenover het gefaseerde verhaal
waarin de vertelling uit verschillende bedrijven wordt opgebouwd, staat de schilder
voor de taak daaruit een zodanige keuze te doen dat het verhaal in één oogopslag
duidelijk is. De schilder transformeert een lineaire ‘geschiedenis’ dus in een ‘plot’
van gelijktijdigheid.142 Verschillende vroegmoderne auteurs geven aan hoe men deze
selectieve momentopname kan verhelderen. Bijvoorbeeld door een figuur te plaatsen
die met gebaren de aandacht trekt of wijst op wat er in het beeld gaande is.143 Een
andere mogelijkheid is de belangrijkste zaken of lichamen een centrale plaats op het
schilderij te geven, en niet ergens in een hoek of achteraan.144

Wanneer de zaek, die gy voorhebt, in uw verstant wel begrepen is, zoo neem, nae uw keur, een
oogenbliklijke daedt, want de verkiezing eens Schilders is vryer, als die van en History Schrijver,
zijnde deze verbonden de dingen van den grond op te verhandelen, daer een konstenaer plotseling
of in het begin, in het midden, of wel in het eynde der Historie valt, nae zijn lust en goertdunken.
Hy verbeelt of het voorgaene, het tegenwoordige, of het toekomende, en is niet verder verbonden,
als men ‘t geene in een opslach der oogen tevens gezien kan worden, uit het eeuwich vervolg der
zaeken te vertoonen. En dat op ‘t aller gevoeglijkste, schiklijkste, vermaeklijkste, levendichste,
bevallijkste, en op ‘t onbekrompenste aen den dach te brengen. Deze vindinge nu vast staende, zoo
moetmen die, als gezegt is, onophoudelijk overleggen.

145

In het verbeelden van een of andere menselijke geschiedenis heeft de schilder de
vrijheid zijn bekwaamheid te tonen.146 Maar daarbij is en blijft hij aan bepaalde regels
onderworpen.147 Hetzelfde geldt bij het verbeelden van eigen vindingen die
voortspruiten uit het (door het lezen van rijke geschiedenissen) bezwangerde brein.
Nimmer mag men de onervaren imaginatie de vrije loop laten, aldus ook Da Vinci.148

Men moet zijn kennis van de gebeurtenis goed uitbeelden en wel op drie punten,
zegt Van Hoogstraten. Uit voorgaande paragrafen zijn deze punten al bekend. 1. de
personages (herkenbare gestalten en bewegingen), 2. de daad (waarover handelt de
gebeurtenis) en 3. de tijd (jaargetijde en het weer) moet kloppen, maar ook de plaats
(soort bouwwerken, aankleding, architectonische elementen, landschap) en de
omstandigheden (kentekenen van volk, geslacht, leeftijd, haardracht, kleding,
wapentuig, huisraad en dieren).149 Al deze onderdelen moeten gepast worden
behandeld. Over het landschap zegt Van Hoogstraten bijvoorbeeld:
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De Landschappen en uitzichten geeven aen de Historyen een groote welstant, maer zy moeten
eygen en natuerlijk zijn. Want het waer belachelijk, dat men het heuvelige Britanje met Zwitserse
klippen bestuwde, of dat men het bergachtig, en met Spelonken uitgeholde Palestine met
Hollandsche weyden plaveyde. Dit zijn leugens in de konst.

150

Het ‘bijwerk’ heeft tot doel de verdienste van het schilderij op te luisteren, welstand
te verlenen en het aanzien aangenamer te maken.151 De pejoratieve betekenis die het
bijwerk in veel kunsthistorische studies aankleeft, speelt in het vroegmoderne denken
dan ook geen rol.

Uit een en ander blijkt dat de ‘istoria’ in de vroegmoderne kunst van het schilderen
twee mogelijke betekenissen heeft. De eerste is verbonden met het leerproces en de
algemene regels waaraan een goed ‘geschilderde voorstelling’ per definitie moet
voldoen. Ze verwijst dan naar ‘kunstdelen’ die een leerling zich stap voor stap moet
toe-eigenen. ‘Wat wij nu “genre” noemen in de 17de-eeuwse schilderkunst’, schrijft
Emmens’, ‘noemde de 17de-eeuwer zelf, zoals Van Mander, “kunstdelen” – aspecten
van de schilderkunst waarin nog geen hiërarchische volgorde was vastgesteld’152 In
het op volkomen wijze uitvoeren en samenbrengen van die regels schuilt de
waardigheid van een goed schilderij. En deze waardigheid is principieel bij elk
onderwerp mogelijk. Deze algemene, theoretische betekenis van de term wordt
bevestigd door De Pauw-de Veen (1969) die erop wijst dat ‘historie’ niet een
specifiek onderwerp betreft. Als kwalificatie van vakmanschap kan het in de
zeventiende eeuw aan allerlei ‘genres’ worden toegekend: het kan in principe elke
geschilderde gebeurtenis betreffen. ‘De voornaamste voorwaarde is dat gebeuren: de
aanwezigheid van figuren is niet altijd voldoende’.153

Ten tweede verwijst ‘istoria’ naar een concreet eindproduct. Het is namelijk ook
een product van een beproeving. Alberti en Van Hoogstraten onderstrepen daarbij dat
niet alle geschiedenissen even geschikt zijn om bevallige, gepassioneerde naakten te
tonen en daarmee het meesterschap te toetsen.154 Het verbeelden van de mythische
godenwereld is eigenlijk de enige categorie waarin de schilder al zijn competenties
kan beproeven.155 Naast enkele Romeinse vertellingen, oudtestamentische taferelen
en de gekruisigde Christus, zijn het vooral de Griekse geschiedenissen met hun Canon
aan naakten die de schilder gepaste stof bieden.156 Van Hoogstraten somt een hele
reeks klassieke naakten en halfnaakten op waaruit men kan putten.157 Ook de aan het
kruis genagelde Christus is geschikt maar dient, hoewel naakt, toch majestueus te
worden geschilderd.158 Het naakt is in het vroegmoderne denken algemeen aanvaard,
al verschillen ook hier weer de accenten die men legt. Blunt schrijft bijvoorbeeld:
‘For a painter like Bronzino or a theorist like Vasari painting consists primarily in the
rendering of the naked human form, whereas an earlier Renaissance artist like
Leonardo made human action and emotion his principal interest. To Michelangelo the
naked human body was certainly the first object for the artis’s consideration,
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but, as we have seen, he saw in it a reflection of a spiritual and divine beauty, and in
his later years he used it to convey intensely tragic feelings. For Vasari the nude was
simply the unit in a jig-saw puzzle, to be twisted and fitted into a decorative scheme.
Of course the artist needed some excuse for painting the nude, and therefore he
became ingenious in finding stories which could be supposed to involve naked
figures, but the imagination was allowed much latitude in this’.159

Schilderijen met een mythologische of bijbelse geschiedenis zijn dus het soort
schilderingen waarin de vaardigheid om de regels ten uitvoer te brengen bij uitstek
aan het licht treedt. ‘De kunstenaar die de meeste kunstdelen in een werk wist te
verenigen – de historieschilder dus – [was] wel de grootste schilder’ bevestigt
Emmens deze tweede betekenis.160 Van de Waal sluit hierop aan wanneer hij
concludeert: ‘In de beeldende kunst gold evenzoo het historiestuk als de soort, die alle
andere tezamen overtrof, omdat ze de moeilijkheden van elk afzonderlijk in zich
vereenigde’.161

De vroegmoderne verhandelingen handelen over de betrekkingen tussen
geschilderde geschiedenis, vakmanschap en meesterschap. De abstracte term ‘istoria’
die gedurende de vroegmoderne periode migreert van Italië (vijftiende eeuw) naar
Holland (zeventiende eeuw) is namelijk verbonden met termen als ‘proefstuk’ en
‘meester’. Het is een keurmerk voor de kwaliteit waartoe men in de kunst van het
schilderen wordt opgeleid. Een waarlijk meester is de schilder die alle graden van de
kunst van het schilderen doorlopen heeft en in staat is alle kunstdelen eigenhandig uit
te voeren.162 Het verwerven van meesterschap is verbonden met het meesterstuk
waarin de schilder zijn bekwaamheid toont: niet alleen zijn kennis van de regels (zijn
oordeelkundig verstand), maar ook zijn geoefend oog en het geoefend hanteren van
het penseel.163 De Pauw-de Veen wijst erop dat deze uit het middeleeuws
gildesysteem afkomstige termen in de zeventiende eeuw nog volop aanwezig zijn.
Zowel ‘meesterstuk’ als ‘proefstuk’ hebben gunstige betekenissen, die afstraalt op de
schilder die dit volbrengt.164 Van Hoogstraten bevestigt dat wanneer hij schrijft:

Poëten mogen door denken, maer Schilders moeten door doen, Meesters worden. Wy zullen iemant
met hulpe der negen Zusteren wel van de kunst leeren spreeken, maer van niemant met dit
onderwijs een Schilder maeken, ten zy hy de hand vlijtich aen ‘t werk sla. Een geduurige oeffening
moet de oogen verklaeren, en ‘t pinseel moet metter tijt als in de hand aengroejen.

165

In elke ‘historie’ of ‘gebeurtenis’ kan een volleerd schilder zijn kennis en
handvaardigheden te werk stellen. Niet alleen de ‘historie’, maar ook het
meesterschap staat dus in de vroegmoderne tijd in principe los van het soort
onderwerp of het type geschiedenis dat men schildert.

Deeze deugden by een te kunnen brengen maeken een volkomen meester uit: want in d’eerste toont
hy zijnen edelen geest, wanneer hy een bezienswaeridge zaeke by de handt neemt, en
verwonderlijke uitvindingen ten toon voert: in de tweede zien wy zijn groote ervarentheyt en
vasticheyt in de Teykenkunst: in de derde zijn deurdringend vernuft, als hy de doeningen des
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lichaems, en de lijdingen des geestes uitbeelt; in de vierde wort men gewaer, dat hy in alle deelen
der konst ervaeren, over al t’huis is, en tot alles raed weet: in de vijfde vertoont hy zijn
meesterschap, wijl hy van veel deelen door ‘t ordineeren een geheel maekt, en zijn soldaeten als
Hooftman in geleeden kan stellen: in de zeste en zevende deugden waer te neemen betoont hy
geheelijk een Schilder te zijn, wanneer hy yder ding zijn natuurlijke verwe geeft, en de lichten en
schaduwen behoorlijk waerneemt. Maer al deeze deugden zullen den welstant missen, ten zy’er de
schoone verkiezinge, de bevallijke en levende vertooninge, en de lieflijke houdinge bykomt.

166

De talenten zijn door de natuur uiteraard niet gelijkelijk over iedereen verdeeld.167

Dat verklaart volgens vroegmoderne schrijvers waarom er schilders zijn die slechts
één enkel kunstdeel beoefenen. Waarbij Van Hoogstraten onderstreept dat het meer te
prijzen is om in één kunstdeel uit te munten, dan in alle kunstdelen slechts matig.168

Onder verwijzing naar antieke schilders erkent men dat sommigen alleen mensen
schilderen en anderen gespecialiseerd zijn in het weergeven van gelaat, fruit,
bloemen, schepen, kinderen, honden en landschappen.169 Omdat dit uit natuurlijke
redenen voortkomt, kunnen schilders met een dergelijk talent zich het beste
bekwamen in een eigen onderdeel, waarin hij ook kan uitblinken. Bovendien bestrijkt
de schilderkunst een zo breed terrein, dat er voor elk wat wils is.170 Toch mag een
goede schilder nimmer genoegen nemen met zijn geringe aanleg en de andere
kunstdelen laten versloffen.171 In plaats van zich erbij neer te leggen en achterover te
leunen, moet hij in elke geschilderde voorstelling er naar streven de regels van de
kunst volkomen te bemeesteren.172

Al met al komt het contrast van ‘historieschilderkunst’ en ‘genreschilderkunst’ uit een
oneigenlijke tegenstelling voort. En hetzelfde geldt voor de kloof die in de
kunstgeschiedenis wordt verondersteld tussen Italië en de Noordelijke Nederlanden.
De eerste term is een latere verbastering van Alberti’s ‘istoria’ en van de zeventiende-
eeuwse term ‘historie’ zoals Van Hoogstraten, Van Mander en anderen die gebruiken.
De term ‘istoria’ is ruimer omdat ze niet naar een bepaald genre van onderwerpen
verwijst. Belangrijker is evenwel dat in deze term alle regels van het vroegmoderne
schilderen bij elkaar komen. Pas met de classicistische kunsttheorie, aan het eind van
de zeventiende eeuw, wordt de onderste trede van het leerproces gekoppeld aan
inferioriteit. In de negentiende eeuw is het kunstdeel (als onderdeel van een groter
proces) geheel uit het vroegmoderne systeem gelicht en heeft het als categorie
onderwerpen een zelfstandige status verworven. Deze inmiddels ingesleten, maar
oneigenlijke koppelingen (lage leertrap, geringe status, en het afbeelden van triviale
zaken), waar iconologen als laatste nog een schepje boven op doet, hebben de
genreschilderkunst inmiddels gemaakt tot wat ze is: het volstrekte tegendeel van de
‘historieschilderkunst’. Een tegenstelling die geenszins overeenstemt met de
vroegmoderne geschriften over de kunst van het schilderen.
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De tweede consequentie van deze lectuur is dat het ‘kamergezicht’ van Pieter de
Hooch een andere status krijgt. Het maken van een waardige ‘istoria’ is niet gebonden
aan een specifiek onderwerp. Er zijn nergens aanwijzingen, niet bij Alberti noch bij
Van Mander of Van Hoogstraten, dat alleen bepaalde narraties het schilderij
waardigheid verschaffen. Integendeel, de waardigheid van een schilderij staat en valt
met de kundigheid van de schilder om welk onderwerp dan ook te verbeelden.
Principieel staat alles uit de natuur of zichtbare wereld de schilder ter beschikking.
Voorwaarde is slechts, zoals De Grebber en anderen zeggen, dat de schilder
‘waerachtige’ geschiedenissen verbeeldt.173 Van Hoogstraten spoort schilders dan ook
aan met nieuwe inventies te komen, mits de menselijke gebeurtenissen volgens de
regels worden verbeeld. Als ‘istoria’ een werk is waarin het systeem van
‘schilderkunstige’ regels dankzij aangeboren talent en noeste ijver volkomen tot zijn
recht komt dan vormen nieuwe inventies vanuit de vroegmoderne context geen
bezwaar. Ze zijn juist het resultaat van een aansporing.

Omdat het in de vroegmoderne kunst van het schilderen om abstracte regels gaat,
is een vergelijking van De Hooch’s werk met mythologische of bijbelse schilderingen
toch mogelijk. Niet het onderwerp maakt de ‘istoria’ en nog minder de verhevenheid
of haar intellectualisme dat volgens het classicisme bepaalde voorstellingen aankleeft.
De schilderingen van De Hooch en vele andere Hollandse schilders uit die tijd passen
geheel en al binnen het kader dat vroegmoderne auteurs afbakenen. Het klassieke
kamergezicht dat tussen 1650 en 1670 in Holland tot ontplooiing kwam, komt echter
niet uit de lucht vallen. Het blijkt een sediment te zijn van vele experimenten in de
visuele cultuur die in de voorafgaande periode beproefd werden. Dit betekent dat er
niet alleen criteria geformuleerd werden, maar ook dat ze becommentarieerd,
bevestigd en ondermijnd werden. Daarbij is het ‘kamergezicht’ tot een eigen ‘soort’
of ‘afcomst’ geworden dat eigen regels kent. Zo bracht Pieter de Hooch en met hem
vele anderen op het platte vlak en volgens de regels van de kunst een eigen
uitgewogen ‘element’ tot stand waarin een specifieke selectie van lichamen,
voorwerpen en dingen elkaar op gepaste wijze in huis treffen. Over de genealogie van
deze werkwijze handelt de volgende paragraaf. 
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4.2.2. Beeldarchief: het kamergezicht als sediment

Het ontstaan van het Hollandse kamergezicht rond het midden van de zeventiende
eeuw is in de literatuur op diverse manieren verklaard en gezien als onderdeel van
allerlei ontwikkelingen: als resultaat van de vrije markt, vanuit de behoefte aan een
eigen burgerlijke identiteit, als gevolg van de Vrede van Münster, als effect van het
steeds realistischer worden van de Hollandse schilderkunst, vanuit een groeiend
nationaal bewustzijn, vanuit de teloorgang van de religieuze kunst door de
beeldenstorm (1566) die de ontwikkeling van de profane kunst stimuleerde, als uiting
van de zich wijzigende verhouding tussen de seksen of als gevolg van een algemene
toenemende behoefte bij het volk aan gewoon beeldmateriaal.1 Hoewel het hierbij
vooral om ‘maatschappelijke’ factoren gaat, schemert er in de meeste verklaringen
een besef door van de visuele verwantschap tussen dit verschijnsel en de Vlaamse
schilderkunst uit de vijftiende eeuw waaruit de Hollandse schilderkunst zich als
vanzelf ontwikkelde. Haak vat dit als volgt samen: ‘De ontwikkeling van deze
specifieke thema’s tot zelfstandige schilderijen wordt in het algemeen verklaard uit
het zich losmaken van deze onderwerpen uit het traditionele historiestuk. Daarbij
wordt steeds gewezen op de Vlaamse religieuze kunst uit de vijftiende eeuw, waarin
de aandacht voor het bijwerk opvallend groot was; de perfecte uitvoering van
stillevens, landschappen en interieurs doet een liefde voor deze ten opzichte van het
hoofdmotief onbelangrijke dagelijkse zaken veronderstellen, waaruit de belangstelling
van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilders als vanzelfsprekend is
voortgekomen.’2

Men beschouwt de Vlaamse primitieven in het algemeen, en het werk van Jan van
Eyck (ca. 1390-1441) in het bijzonder, als ondergrond en voedingsbodem van het
Hollandse kamergezicht.3 ‘Das eigentümlich Niederländische in den
Raumdarstellungen des Jan van Eyck, das die Nachfolger fast zweier Jahrhunderte
bewahren, soll dennoch als Anknüpfungs- und Anfangspunkt herausgestellt werden’
schreef Lucy von Weiher in 1937.4 Recentelijk nog hanteerde men dit stereotiepe
beeld in de West-Europese geschiedenis van het huis. ‘In den Niederlanden zieht sich
die Ästhetik der Häuslichkeit wie ein roter Faden von den ambivalenten profanen-
sakralen Interieurs des frühen 15. Jahrhunderts zu den nicht minder ambivalenten,
moralisch-realistische Interieurs des 17. Jahrhunderts.’5 Hoewel het bestaan van een
zekere continuïteit tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden wel een
aannemelijke gedachte is, wordt zij nauwelijks met argumenten onderbouwd.6 Men
wijst hoogstens op de instroom van kunstenaars na de val van Antwerpen (1585).
Voor het overige blijft er een kloof bestaan van twee en een halve eeuw.

Dat ik in deze paragraaf voor de herkomst van het Hollandse kamergezicht
niettemin terugga tot Van Eyck en enkele tijdgenoten heeft twee redenen. Ten eerste
kan men bij een visuele genealogie van het huis in het vroegmoderne Europa niet om
de Vlaamse primitieven heen. Hun religieuze tafereeltjes spelen
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zich in een duidelijk gearticuleerde architectonische setting af. Daarbij wil ik – mede
in het licht van de vorige paragraaf – de Vlaamse schilderkunst niet zozeer benaderen
als uitzondering op een kunsthistorische traditie maar als deel van het systeem van de
vroegmoderne schilderkunst. Rond 1400 stond de Europese kunst grotendeels in het
teken van de internationale stijl. Het is de moeite waard van hieruit uiteenlopende
‘nationale’ ontwikkelingen te volgen en hun verschillen te benoemen. Dan blijken
ook andere visuele bronnen een rol te spelen in deze genealogie: men kan denken aan
middeleeuwse miniaturen en illuminaties waarop regelmatig ‘huiselijke’ taferelen zijn
aan te treffen (bp.4.93, bp.496.1).7 Of aan Italiaanse schilderkunst die behalve de
antiekmythologische scènes die tot in de zeventiende eeuw ook veel ‘huiselijk-
christelijke taferelen’ heeft voortgebracht (bp.4.96.3-5). Alleen komen deze laatste
niet zozeer in kunsthistorische studies boven water, maar in (kunsthistorisch gezien)
‘marginale’ studies die systematisch aandacht schenken aan bijvoorbeeld de
ontwikkeling van het Italiaanse interieur of van de studeerkamer in de Renaissance
(bp.4.102).8

Een tweede reden om deze genealogie te onderzoeken is komt voort uit de vraag
wat er zich in deze tussenperiode die de Vlaamse primitieven en de Hollandse
zeventiende-eeuwse kamergezichten toevalligerwijs scheiden gebeurt. Vanaf het
midden van de vijftiende eeuw is Europa zo’n honderdvijftig jaar getekend door
diverse ontwikkelingen in de beeldende kunsten. Voor Italië wordt de periode 1525-
1600 aangemerkt als ‘het maniërisme’ en geassocieerd met ‘paintings in sharp acid
colors, with figures writhing in curiously distourted perspective’.9 De term wordt,
ondanks de sociale connotaties die er aan kleven, in de eerste plaats opgevat als
verzameling artistiek-esthetische verschijnselen met een ‘bewildering range of
meanings’. Als zodanig is het kunsthistorisch gezien een intermezzo tussen Hoog-
renaissance en Barok.10 Voor de Nederlanden en Duitsland legt men de nadruk
meestal op veranderingen die zich voltrekken in de periode 1470-1600. Het is een
periode die bekend staat vanwege haar sociale onrust: heksenvervolging en
seksestrijd, religieuze afsplitsing en politieke verandering bepalen het historisch
beeld. In houtsneden, prenten en gravures, maar ook in pamfletten, geïllustreerde
boeken en schilderijen worden nieuwe, sociale onderwerpen aangeroerd. Daarnaast
doen zich opmerkelijke visuele verschijnselen voor: er verschijnen emblemata en
anamorfosen, grotesken en rariteiten. Voorts ontstaan er nieuwe genres zoals het
keuken- en marktstuk (bp.4.147),11 het (bloem)stilleven (bp.4.162, bp.4.163)12 het
landschap (bp.4.161) en het portret (bp.4.111). Als verklaring van deze
ontwikkelingen in de beeldende kunst wijst men er doorgaans op dat de
maatschappelijke ontwikkelingen doorwerken in de visuele productie. Ondanks de
artistiek-esthetische connotaties wordt deze beeldproductie in de eerste plaats
benaderd in sociale termen: er is sprake van een visuele reactie of kritiek op of een
bevestiging van de maatschappelijke veranderingen (‘De Verkeerde Wereld’,
‘Vrouwenlisten’, ‘Het Bedorven Huishouden’, ‘Jan de Wasser’, ‘De strijd om de
broek’, enz.). Een historicus als
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Muchembled beschouwt bijvoorbeeld een schilder als Brueghel, die de smaak van de
elite vertolkt, als een ‘culturele intermediair’.13 En niet zelden fungeert de
veranderende maatschappelijke positie (van burgers, van vrouwen) als één van de
argumenten om de toename aan bepaald beeldmateriaal te verklaren.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de zogenaamde ‘vrouwenlisten’.14 ‘Dat het
thema juist in deze periode zo populair is, hangt mogelijk samen met wat wel
genoemd wordt de nieuwe huwelijksmoraal: de belangstelling voor en de
opwaardering van het huwelijk en het gezin, onder invloed van de emancipatie van de
stedelijke elite in de Nederlanden en in de Duitse steden, de reformatie en het
humanisme. Gezien het grote aantal zestiende-eeuwse teksten – instructiewerken,
prozaromans en toneelstukken – over de inrichting van het huwelijk en de
taakverdeling van man en vrouw, alsmede het grote aantal prenten rond dit
onderwerp, moeten dit zeer actuele thema’s geweest zijn. De opbloei van het
vrouwenlistenthema kan als afgeleide daarvan beschouwd worden, al heeft het zijn
eigen traditie en bedoelingen.’15

Een andere redenering concentreert zich op de vrije markt. Deze wordt
belangrijker, het publiek breder en de behoefte aan prenten groter. De beeldproductie
wordt technisch sneller en goedkoper en de inhoud wordt navenant minder elitair en
oppervlakkiger.16 Miedema acht het waarschijnlijk ‘dat het koperspubliek zich
differentieerde, zodat het, zelfs al in de zestiende eeuw, voor een deel kon bestaan uit
kopers die zich misschien niet te veel gelegen lieten liggen aan de geleerde aspecten
van de iconografie. Het ligt evenzeer voor de hand, aan te nemen dat er tegelijkertijd
een publiek moet zijn blijven bestaan voor wie die erudiete inhoud wel degelijk van
belang bleef en dat zich misschien juist van het ignorante vulgus wist af te zetten door
die inhoud te verbergen achter schijnbaar eenvoudige, alledaagse voorstellingen.’17 Er
lijken kortom in de vijftiende en zestiende eeuw kopers op de voorgrond te treden uit
een bevolkingslaag waarin men ‘zich weinig bekommerde om wat voor inhoud ook
en die gewoon iets om naar te kijken aan de wand wilden hebben; of die een
schilderijtje wilden bezitten omdat deftiger lieden dat ook hadden.’18

In de onderhavige paragraaf wil ik de omgekeerde weg bewandelen door beelden
niet als illustratie van de maatschappelijke veranderingen te behandelen. Niet alleen
omdat daartussen geen rechtstreeks verband kan worden gelegd. Maar ook omdat er
gemakkelijk bepaalde vooronderstellingen insluipen. Vooronderstellingen die
overigens regelmatig zijn gebaseerd op een interpretatie van literaire teksten en
beeldmateriaal uit vroeger tijd, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij Norbert Elias.
In plaats daarvan wil ik onderzoeken wat er met de beelden zelf gebeurt. Ik wil de
vraag stellen in hoeverre allerlei voorstellingen uit deze tijd van een transformatie van
het beeld als zodanig getuigen. Verder wil ik iets zeggen over de maatschappelijke
gevolgen die deze ‘imaginaire’ transformatie in de vroegmoderne tijd kan hebben
gehad. Pas wanneer deze overgangsperiode is
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opgehelderd kan de verschijning van het kamergezicht in de loop van de zeventiende
eeuw worden verklaard.

Het huwelijksportret van Giovanni Arnolfini en Jeanne Cenami door Jan van Eyck
wordt niet zelden aangehaald als voorloper van de latere Hollandse interieurs
(bp.4.92).19 Dit schilderij vertoont een aantal kenmerken die in de kamergezichten
van Pieter de Hooch terugkeren. Het toont een ‘doorzichtig’ vlak met enerzijds het
lijnenpatroon dat de indeling in vloer, wanden en plafond genereert en anderzijds
verschillende soorten doorkijkjes (zoals het venster, de spiegel die het venster
weerkaatst, de bedstee e.a.). Het werk van Van Eyck is met deze kenmerken bij
uitstek een voorloper van het latere ‘huiselijk landschap’. De lichamen en hun
eigenschappen worden zichtbaar gemaakt met behulp van reflectiekunst, kleuren en
bewegingen. Huiselijke voorwerpen, kleding en meubels zijn er in hun element,
samen met de levende wezens, de menselijke figuren en het hondje. In veel studies
vindt men opmerkingen over het gevoel van intimiteit dat hier voor het eerst is
gedocumenteerd.20 Daarnaast gaan de studies uitgebreid in op de iconografische
betekenissen van dit schilderij. Maar deze symbolisch-semantische laag vormt slechts
één van de niveaus die een rol spelen. In ruimere zin beantwoordt het schilderij ook
aan de regels van het schilderen zoals deze ongeveer tezelfdertijd door Alberti
geformuleerd worden. Een belangrijk bezwaar tegen de status van dit portret als
vroege voorloper van De Hooch’s kamergezichten is dat het geen alledaags
onderwerp betreft. Het verbeeldt de huwelijksvoltrekking als eenmalig
overgangsritueel. Dit is het enige sacrament dat men nog zelf (door handoplegging)
mocht uitvoeren.21 Bovendien is dit portret enig in zijn soort, waardoor de status als
‘oorsprong’ van het kamergezicht meer dan twee eeuwen later twijfelachtig wordt.

Misschien is de genealogische herkomst van huiselijke taferelen op een andere
manier vast te stellen. Daarbij kan men denken aan de boekverluchtingen zoals deze
tijdens de veertiende eeuw in Frankrijk geproduceerd werden. Of aan Italiaanse
fresco’s uit dezelfde periode, zoals van de Lorenzetti’s.22 Zoals Panofsky eens
opmerkte, functioneerde Europa in deze periode op artistiek gebied als een
communicerend vat waarbij Byzantijnse invloeden via Italiaanse kunstenaars tot in
Engeland, Duitsland, Vlaanderen, Bohemen, Frankrijk en Spanje reikten. Vooral het
Franse en het Boheemse hof namen een bijzondere plaats in. Beide waren in de eerste
plaats centra die zorgden voor spreiding en circulatie van artistieke ontwikkelingen.23

Voor de boekverluchting was Parijs lang het centrum waar kunstenaars uit alle
windstreken naar toe trokken om zich vervolgens beladen met kennis weer over
Europa te verspreiden.24 De veertiende-eeuwse Frans-Vlaamse geïllumineerde boeken
vertoonden volgens Panofsky allerlei kenmerken die in de renaissance op de
voorgrond treden: de landschappelijke detaillering, de tegelvloer in een vertrek, licht
en schaduw, aandacht voor de weergave van menselijk vlees en architectonische
verkortingen.
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In het midden van de vijftiende komt er aan deze illuminatiekunst een einde, wat
volgens hem minder heeft te maken met de opkomst van de boekdrukkunst dan met
de overname van deze eigenschappen door de paneelschilderkunst.25

Het gemeenschappelijk universum komt onder meer tot uiting in de verschuiving
die optreedt in de behandeling van het ‘huiselijk interieur’ gedurende de veertiende
eeuw. Aan het begin onderscheidt Panofsky het zg. ‘doll’s house’, waarin tegelijk
interieur en exterieur van een vertrek wordt getoond: voorzien van dak en plafond,
maar zonder gevel.26 De tweede stap vormt de ‘doll’s parlor’, waarin een
gedifferentieerd binnenvertrek wordt gesuggereerd door de omvattende wand met
vensters en door een doorlopende tegelvloer.27 Als derde variant ontstaat het
zogenaamde ‘interior by implication’, waarbij zowel het binnenvertrek als het externe
landschap zich tot in het oneindige lijken uit te breiden.28 In het verlengde hiervan
vindt er een transformatie plaats van een huiselijke naar een kerkelijke setting, die
zich tot in de vijftiende eeuw voortzet.29 En ten slotte wordt aan het eind van de
veertiende eeuw het exterieur frontaal geopend: het portaal (dat soms bijna samenvalt
met de kadrering) biedt een doorkijk naar de vertrekken in huis, die hun licht
ontvangen via vensters in de wand.30

Opvallend is dat het vaak nieuwtestamentische taferelen zijn die in een huiselijke
setting geplaatst worden: bijzondere gebeurtenissen als de Annunciatie (bp.4.94) en
de geboorte van Christus (bp.4.95.2-9 en 11-12).31 Verder worden de geboorte van
Maria en van Johannes de Doper in huiselijke interieurs afgebeeld (bp.4.95.1,
bp.4.95.10, bp.4.96).32 Meiss (1945) wijst erop dat ‘het huis’ zich als vorm bij uitstek
leent voor de combinatie van het licht als goddelijke metafoor, het ongebroken
binnenvallen van het zonlicht door het glas van een venster en de aankondiging van
de wonderbaarlijke zwangerschap bij de Maagd Maria en de geboorte.33 In
middeleeuwse theologische geschriften is dat vanaf de 9de eeuw een bekend thema,
bijvoorbeeld beschreven door Bernardus van Clairvaux (1091-1153).34 Maar al eerder
werd het beeld van het zonlicht en het glas als metafoor voor de miraculeuze
conceptie door de Oosterse kerkvader Athanasius (Alexandrië, 296-373) onder
woorden gebracht:

Hear the mystery: Just as a house enclosed on all sides which has toward east a clean thin glass
window and, when the sun rises, its rays penetrating and [passing] through the glass brighten the
whole house, and again with the passing of the sun and the withdrawal of the rays the glass is not
shattered, but remains undamaged by the incoming and outgoing vibrations of the solar rays: thus
you may understand the everlasting virginity of Mary. For the most chaste person, as a kind of
house when it is enclosed, the son and the word of God are as a divine ray descending from the
sun, Father of Justice, which, having entered through the glass window of her ears, has illuminated
its most holy house and again ... has gone out, without even in the least having despoiled her
virginity, but just as before birth, also in birth and after birth has perserved the chastity of the
Virgin.

35
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Het heilige huis wordt daarbij steeds als alledaags bedrijf getoond (bp.4.98.1-4). Het
bed (met de jonge moeder) en de tafel (met serviesgoed) zijn in gebruik (bp.4.96). Het
vertrek wordt bevolkt door enkele vrouwen, soms door Jozef en wat huisdieren.36 De
wieg met de pasgeborene wordt geschommeld, de pap geroerd, het Kind gevoed, de
was gedroogd bij het haardvuur, de lakens opgeschut en het voedsel geproefd of
binnengebracht.37

Deze traditie van het heilig huis wordt voortgezet in de olieverfschilderingen van
Van Eyck, van de Meester van Flémalle (Campin: 1375-1444), Petrus Christus
(tijdgenoot Van Eyck), Rogier van der Weyden (1399-1464) en Dirc Bouts (1410-
1475). Maar deze thema’s zijn evengoed te vinden in fresco’s en panelen van
vijftiende- en zestiende-eeuwse Italiaanse schilders (bp.4.98.5-6). Zowel de
Annunciatie als de Geboorte blijven zich afspelen in de ‘open’ architectonische
setting (bp.4.94. 4-16, bp.4.95.3-11). Wel zijn er verschuivingen te zien. Soms is de
plaats van handeling een kerk (zoals in boekverluchtingen al eerder gebeurt). Soms zit
de Maagd op een verheven troon, een Byzantijnse vorm die kenmerkend is voor een
Italiaans Madonna-type dat tot in de zeventiende eeuw voort bestaat (bp.4.99.3,5 en
8). Daarnaast verschijnt er vanaf de vijftiende eeuw een type dat Maria nederiger
toont en meer als moeder (bp.4.99.1,2,4,6,7).38 Vaak zijn de voorstellingen voorzien
van veelkleurig tegelpatroon, van vloerkleden of huishoudelijk voorwerpen (een kan,
een tafel, een haard, een kaars, een glazen karaf, een handdoek, een kastje), geregeld
treffen we een venster, met direct zicht op het landschap buiten aan. Met andere
woorden, veel kenmerken die aan het Arnolfini-portret worden toegeschreven, zijn in
het algemeen bij Vlaamse en Italiaanse (en Franse) schilderingen in de vroegmoderne
periode te onderkennen.

De religieuze scènes die zich in het huis afspelen, laten zich onderverdelen in een
aantal categorieën (bp.4.97). Ten eerste de Madonna met kind (soms omringd door
engelen, bisschoppen of opdrachtgever). Maria, staand of zittend op troon of bank,
heeft vrijwel altijd de ogen neergeslagen. Het kind Jezus (tegen haar aangevleid, soms
zittend op schoot of kussen, soms liggend op zijn buik) wordt door haar vastgehouden
met één of twee handen. Soms geeft ze het kind de borst, soms rusten ze na de
voeding, soms kijken ze samen in een boek. Een tweede categorie die in het huis zich
afspeelt is de Annunciatie (bp.4.94). Maria (rechts in het tafereel, geknield, de ogen
iets naar links opgeslagen en een boek in haar nabijheid) en de aartsengel Gabriël
(links in het tafereel, gevleugeld, soms met kruis, lichtstraal en de Heilige Geest) die
haar de blijde boodschap brengt. Vroegere miniaturen gaven een architectonische
scheiding te zien, waarbij Maria zich in een apart compartiment bevindt en de
aartsengel een banderole met de aankondiging toont. In de meer ‘huiselijke’
vertrekken (ketel op het vuur, kussens behaaglijk geschikt, luiken geopend, bed netjes
gedekt) is deze vervangen door een symbolische scheiding: een lelie die zich op
Vlaamse schilderijen in een vaas bevindt en op Italiaanse in de hand van de engel.39
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Een derde categorie wordt gevormd door de Heilige Familie (bp.4.98). We zien
Maria, het Kind (dat de borst krijgt of met een ketting speelt) en Jozef. Verder
huisraad (een glazen kelk, een mes, een schaal, een vaas, een netjes gevouwen doek)
en voedsel (druiven, een granaatappel, kersen). Soms is het gezin aan de maaltijd.
Vergeleken met de eerdere miniaturen wordt het tafereel omvangrijker: de
schilderijen hebben niet alleen een groter formaat maar ook de leden van het gezin
nemen een groter deel van het oppervlak in beslag. Soms wordt er zozeer ingezoomd
op Moeder en Zoon, dat van het vertrek nog slechts een achterwand met venster
resteert (bp.4.97). Rond 1500 breidt de Heilige Familie zich tijdelijk uit. Anna-te-
Drieën en de Heilige Maagschap vormen populaire thema’s die verbeeld worden
(bp.4.132.1).40 In Italië neemt de heilige verwantschap in deze periode een iets andere
vorm aan, namelijk die van de visitatie van Maria aan Elisabeth.

In deze ensceneringen zijn alledaagse voorwerpen als de stoel, het bed, het lezen
van een boek in een religieuze context geplaatst. Dat geldt ook voor de tafel en wel in
twee opzichten. Enerzijds wordt de tafel gebruikt om samen te eten zoals bij het
Laatste Avondmaal of bij de Bruiloft van Kana (bp.4.100).41 Anderzijds is de tafel de
plaats in huis waar geschreven wordt: St. Hieronymus krijgt een met vensters
uitgerust studievertrek waarin zich veel alledaags huisraad bevindt (bp.4.102). Niet
alleen in Vlaanderen, maar ook in Italië en Duitsland treffen we dergelijke taferelen
aan. Andere christelijke vertellingen, zoals ‘De droom van St. Ursula’ (bp.4.146.2),
worden eveneens in het huis gelokaliseerd.42 Parallel aan deze christelijke topografie
bestaat overigens al langer een profane belangstelling voor het interieur die zich tot in
de vijftiende eeuw manifesteert.43 Dagelijkse gebeurtenissen (slapen, baden, spinnen,
schaken, balspel) worden ornamenteel omlijst door architectonische elementen
(bp.4.101.1-4). Ook bij feestelijke gelegenheden, zoals aan het hof (het schenken van
een manuscript, het geven van een feestmaal) worden de vertrekken, het huisraad en
de meubels duidelijk verbeeld. Zo zijn er in de loop van de vroegmoderne periode
regionaal verschillende nadrukken gelegd in de verbeelding van het huis. Sommige
ensceneringen blijken zeer duurzaam en worden tot in de zestiende, soms zeventiende
eeuw gemaakt. Toch begint het huis als sacrale plaats, althans in het beeld, uit elkaar
te vallen. Voordat de Contrareformatie goed en wel vorm krijgt zijn de Heilige
Familie en ermee samenhangende gebeurtenissen, enkele uitzonderingen daargelaten
(bp.4.98.7,8.11-12), uit het huis verdwenen. De Heilige Familie, Jozef als jonge en
vitale echtgenoot, blijft een veel geschilderd onderwerp, ook in de Republiek, maar de
locatie is veranderd: het tafereel is buiten gesitueerd of beperkt zich tot de locatieloze
presentatie van de Heilige Familie als groep (bp.4.98.6, 9, bp.4.132.4).

Vanaf het midden van de vijftiende eeuw ondergaat de verbeelding in Europa een
aantal algemene veranderingen die uiteindelijk ook hun weerslag hebben op de
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visualisering van het huis. Ik zal er drie noemen die tot in de zeventiende eeuw
doorwerken. Ten eerste wordt, zoals de secundaire literatuur benadrukt, een groter
aantal zaken zichtbaar gemaakt. Niet alleen in schilderijen, maar ook in de
reproduceerbare prenten. De observaties berusten op inventarisaties van allerlei
dingen, dieren en mensen die de wereld bevolken.44 Huisraad en oorlogstuig, flora en
fauna, landschappen en bouwwerken worden in onderdelen uit elkaar gehaald, al
tekenend in elkaar gezet en aldus gedocumenteerd (bp.4.104 – bp.4.110, bp. 4.112).45

Er worden reeksen gemaakt en soorten geclassificeerd. Modellenboeken leggen dieren
in hun onderdelen uiteen: poezen, honden en vogels, maar ook ezels, paarden,
muizen, kikkers, apen, slangen, vissen en insecten. Zelfs olifanten, beren en leeuwen
ontbreken niet (bp.4.108). De ontleding en categorisering van menselijke lichamen is
vanaf de vijftiende eeuw daarvan een onderdeel en neemt vanaf het eind van de
zestiende eeuw systematische vormen aan.46

Een groot deel van de vroegmoderne tekenboeken wordt in beslag genomen door
de analyse van het menselijke lichaam. Van alle kanten worden de
lichaamsonderdelen bekeken en onderzocht, opdat ze op het vlak kunnen worden
geplaatst. Hoofden, lippen, neuzen, kinnen, oren en ogen, onderbenen, onderarmen,
voeten, handen, vingers en torso’s worden in lijnen op het platte vlak gebracht
(bp.4.109, bp.4.110, bp.4.112). Er komen in deze zelfde periode hele reeksen tot stand
door de vraag ‘hoe staat, loopt, draait, rent, ligt of zit’ een mannelijk lichaam en hoe
wordt dat gevisualiseerd op het platte vlak (bp.4.117, bp. 116). Maar ook: hoe torst hij
een tegel, heft hij een knots of staat hij in rust? (bp.4.117.2,3,5-6). Of hoe beeldt men
een dood lichaam uit? (bp.4.116.9). Soortgelijke observaties leiden tot tekeningen van
liggende, zittende, staande en slapende vrouwenlichamen (bp.4.117.9-18, bp.4.116.9,
bp.4.127.7-9). De kleding die men draagt en de manier waarop die zich plooit wordt
ontleed en weergegeven (bp.4.122). Ook de arbeid die het menselijk lichaam verricht
(karnen, zaaien, harken, maaien, koken, zagen) wordt in beeld gebracht (bp.4.129,
bp.4.130) of alle mogelijk wijzen waarop kinderen spelen (bp.4.128).

Menselijke figuren worden onderscheiden naar houding of gedrag dat in
overvloedige variaties van alle zijden wordt getekend en geschilderd. Vooral ook
combinaties van menselijke lichamen, de wijze waarop lichaamsdelen zich houden,
ledenmaten zich buigen, knikken, draaien, strekken en zo onderling verwikkeld raken
blijkt velen bezig te houden. Lichamen raken zo in de vorm van dubbelfiguren of
groepjes tot visuele eenheden aan elkaar geklonken. Al deze verschijnselen hebben
geen eenduidige iconografische betekenis. Maar als visuele compositie zijn ze in
uiteenlopende scènes bruikbaar, zo heeft Van den Akker (1991) betoogd naar
aanleiding van het dubbelfiguur in Italiaanse tekeningen zoals dat vanaf het eind van
de vijftiende eeuw voorkomt. ‘Het is een groepje van twee figuren, de een liggend en
de ander staand, die met elkaar in gevecht zijn gewikkeld.’ Hij bespreekt het als
onderdeel van het visuele repertoire dat de schilder tot zijn beschikking had en
waarop hij, wanneer het te pas komt, kan
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variëren. De zichtbare heftigheid der lichamen is in de eerste plaats dus het resultaat
van een visueel onderzoek naar de onderlinge afstemming van lichamen en hun
ledematen.47

Het resultaat van deze onderzoekende houding van tekenaars en schilders is een
enorm reservoir waarin alle mogelijke denkbare gestalten in kaart worden gebracht.
Het zijn zichtbare oplossingen op de vraag hoe een zorgende moeder wordt verbeeld,
hoe een paar elkaar omhelst, hoe dansende boeren, wandelende echtelieden, spelende
muzikanten of gracieus draaiende hovelingen goed op papier of doek terecht komen.
Maar ook hoe vechtende soldaten en ruziënde boeren, hoe vliegende engeltjes of
spelende kinderen eruit zien (bp.4.123, bp.4.124, bp.4.125, bp.4.128, bp.4.132).

De concrete kennis die aldus, via observatie en oefening, in oog en hand wordt
opgeslagen vindt zijn weg in heel de visuele productie van de vroegmoderne tijd. De
visuele kennis wordt daarbij gekoppeld aan traditionele geschiedenissen, afkomstig
uit de Bijbel of de klassieke mythologie. Zo wordt voor het uitbeelden van het naakte
mannenlichaam een beroep gedaan op episoden uit het Lijden van Christus (zoals
bewening en graflegging, bp.4.119) of wordt het uitbeelden van St. Sebastiaan – het
kronkelend naakte lijf doorboort met pijlen (bp.4.118) – als gepaste context populair.
In deze narraties zijn mannelijke naakten ‘in hun element’, en kunnen de fysieke
kwaliteiten voluit en in alle details door de kunstenaar worden uitgewerkt. Bijbelse
scènes zijn aldus dienstig om dooreenkrioelende lijven, zwellende spierbundels,
contrastrijke kleuren, lichten en schaduwen te tonen. Op soortgelijke wijze bestaan er
narratieve kadreringen waarbinnen het gepast is een vrouwelijk naakt te tonen, zoals
de Drie gratiën, Adam en Eva of de Sabijnse maagdenroof (bp.4.120). Met name
klassieke vertellingen waarin vrouwen naakt zijn, zoals Leda en de zwaan
(bp.4.151.1) of de badende Suzanna, worden opgehaald om het vrouwelijk naakt in al
haar weelderigheid op het platte vlak uit te beelden. Alleen wanneer naakten zijn
ingebed in een uit de traditie bekende entourage wordt aldus Alberti en Van
Hoogstraten aan het vereiste decorum voldaan.

Aldus verschijnt het menselijk landschap als een inventie van Italiaanse origine,
die in het vroegmoderne Europa wijd verbreid raakt. Men onderzoekt hoe figuren op
het platte vlak tot een nieuw en evenwichtig vergelijk kunnen worden gebracht. Het
platte vlak vult zich met een overdaad aan naakten die samen een houding trachten te
vinden (bp.4.148). Niet alleen in Italië en de Zuidelijke Nederlanden, maar ook in de
Noordelijke Nederlanden zijn er van dergelijke vleselijke partijen bekend.48

Schaarsgeklede naakten blijken zich in vele contexten thuis te voelen: in de hemel
zwevend, op wolken gezeten, in het open veld gevlijd, in het water, onder
triomfbogen, tussen zuilen, met wapperende draperieën of in enorme zalen en
loggia’s. Naakten zijn op veel mythologische en bijbelse plaatsen in hun element, de
rest is bijwerk: arcadische landschappen, hemelse sferen, gestoffeerde entourages of
antiekheidense narraties worden voor ogen getoverd.
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Alleen in het duidelijk gedefinieerde huiselijk bedrijf schitteren ze in deze periode
door afwezigheid.

Dwars door deze lijn heen, die gedurende de gehele vroegmoderne periode
traceerbaar blijft, tekent zich een tweede lijn af. In de periode van 1450 tot 1600
verandert het beeldvlak van status. Visuele elementen worden herschikt, de zichtbaar
gemaakte levende en levenloze wezens en dingen worden gemengd. Op papier en op
het doek worden de kaarten opnieuw geschut. In de visioenen van Hildegard van
Bingen (gestorven 1197) zijn hemel en aarde, heiligen en monsters, maagden en
engelen, huizen en ommuringen, bloemen en bomen in hun platheid  gebroederlijk
bijeen op het conventioneel ingedeelde platte vlak (bp.4.134). Dit middeleeuwse
platte vlak waarop de gehele kosmos terecht kon (bp.4.135), wordt in allerlei
richtingen flexibel. Een achtergrond die niet meer van goud, zilver, rood of blauw is,
maar alle kenmerken van een werkelijk landschap met heuvels en dalen, horizon en
hemel gaat vertonen. Het vlak wordt geopend, bijvoorbeeld door de inbreng van een
lijnpatroon van verkortingen en figuren die een lichamelijkheid hebben verkregen
(bp.4.136, maar ook bp.2.39, bp.5.12, bp.5.13). De voorstelling op het vlak laat zich,
op een zelfde manier als Dürer bij zijn koppen voorstelde, op allerlei manieren
uitrekken en scheef houden, waarbij het oog uitgedaagd wordt de voorstelling op orde
te brengen (bp. 4.137, bp.4.138). Alle met lichamelijkheid begiftigde figuren worden
onafhankelijk van formaat en schaal met elkaar in verband gebracht, gemengd en
gecombineerd. Figuren blijken te zijn samengesteld uit verschillende soorten wezens,
figuren kunnen worden gecombineerd met opmerkelijke attributen, zoals bij
personificaties of allegorieën (bp.4.142.1-3, bp.4.145). De vlakke ondergrond
vertoont reliëf waardoor decennia lang de meest uiteenlopende gestalten zich in een
eindeloze reeks nevenschikkingen over de vlakte kunnen uitspreiden. Naast en onder
elkaar worden gelijksoortige, maar ook niet of nauwelijks verwante zaken aan een
gemeenschappelijke ondergrond toevertrouwd.

Monsters (in de vroegmoderne zin van het woord), variërend van wilde mensen,
engelen, bosmensen, hinkende en kruipende mensen, satyrs, exotische dieren en
uitheemse mensen zijn visuele inventies van deze periode (bp.4.140 – bp.143).
Lichamen worden opgebouwd uit ongelijksoortige stukken, ontleend aan
verschillende soorten wezens of voorwerpen, zoals door Hieronymus Bosch, Lucas
Cranach, Giulio Campagnola en Marcantonio Raimondi (bp.4.146). Er wordt
onverwacht gebruik gemaakt van lichaamsopeningen, lichamen worden in elkaar
geschoven of op elkaar gezet, zodat het resultaat ‘monsterlijk’ en ‘ongepast’ is.
Takken en bladeren, wortels en bloemen, maar ook peren, druiven, maïs, ui, artisjok
en knoflook worden als ‘vleesvervangers’ gebruikt om het menselijk gelaat de
moduleren (bp.4.146.9-10).49 Vlees en groenten worden binnen het kader opgetast, in
kleur, vorm en gedaante het beeld overstelpend (bp.4.147).



529

Maar ook narren, de Dood, magiërs en duivels dienen zich aan en treffen elkaar
ergens in hoeken en gaten op het visuele vlak. Worstelende, springende en draaiende
jonge vrouwen nemen, in combinatie met bepaalde voorwerpen en duivels, de vorm
aan van ‘heksen’ (bp.4.144.4-11). Thema’s als de ‘Verzoeking van de Heilige
Anthonius’, het ‘Laatste Oordeel’ of de ‘Tuin der Lusten’, maar ook verbeeldingen
van een magiër of astroloog zijn bij uitstek geschikte inventies om hemel en aarde,
heiligen en monsters, mannen en vrouwen, narren en heksen, mageren en vetten bij
een te plaatsen en zo een zichtbare wereld te formeren die op het oog gelijkenis
vertoont met de werkelijkheid, maar deze juist daardoor op zijn kop te zet
(bp.4.141.1-5).50 Gezamenlijk onderworpen aan de concrete kennis van de zichtbare
wereld die kunstenaars inmiddels bezitten wordt een verscheidenheid aan gedaanten
op het platte vlak geplaatst en zichtbaar gemaakt (bp.4.144).51 Onmogelijke wezens
worden op het platte vlak begiftigd met zichtbaarheid en aldus tot voorstelbare
werkelijkheden. Voorwerpen en figuren worden buren van elkaar doordat ze
eenzelfde ondergrond delen, niet omdat ze gezamenlijk in hun element zijn. Satyrs en
maagden, draken en baby’s, engelen en moeders worden met elkaar in verband
gebracht. Ledematen raken verstrengeld en kleuren schiften. Materiaal en ondergrond
worden op ongebruikelijke wijze gecombineerd – zoals bij Goltzius die pen op doek
brengt (bp.4.139.1). Bestaande en denkbeeldige werelden worden visueel
bijeengebracht, visioenen en dromen lopen in elkaar over. Een procédé dat in zijn
formele behandeling grote overeenkomst vertoont met clips, computergames en film
zoals we deze hedentendage kennen (bp.4.146).

Volgens soortgelijke bewerkingen kunnen ook bestaande categorieën worden
behandeld. Brueghel brengt in zijn werk een eindeloze variatie aan gebeurtenissen en
gestiek bijeen, die door titels als ‘Kermis’, ‘Boerenbruiloft’, ‘Spreekwoorden’,
‘Kinderspelen’ en ‘Feestende bedelaars’ schijnbaar onder één noemer worden
gebracht. (bp.4.141.1-5, bp.4.152.1 en 3).52 Maar ook boerenruzies, vechtende
kaartspelers worden in al hun verscheidenheid en onderlinge gebondenheid op het
vlak bijeengedreven (bp.4.152.4).53 De seksen ontmoeten elkaar eveneens op dit
toneel van de zichtbaarheid. Ook zij voegen zich in het visuele register waarbij
antieke en bijbelse thema’s als ‘Vrouwenlisten’ met name in 15e en 16e-eeuwse
Nederlandse en Duitse prentkunst dienst doen als gepaste geschiedenissen.54 Lucretia,
Samson en Delila, Vergilius in de mand, Jozef verleid door de vrouw van Potifar,
Salomé met het hoofd van Johannes de Doper, Judith en Holofernes, Aristoteles,
bereden door Phyllis stellen allemaal zichtbare herschikkingen voor van de gangbare
verhouding tussen vrouw en man (bp.4.167.5-7, bp.4.153.10).55 De herordeningen
zijn reëel omdat het vlak in beginsel alle houdingen toelaat, dus ook deze
omkeringen.  

Het huis waar de seksen elkaar vanzelfsprekend treffen blijkt ook een plaats van
hergroepering. De bekende thema’s als ‘de strijd om de broek’, ‘het slechte
huishouden’, ‘de ongelijke liefde’ en ‘Jan de Wasser’ getuigen daar volop van
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(bp.4.153.1-6).56 Meestal worden deze thema’s geïnterpreteerd als visueel teken van
maatschappelijke onrust en als aanschouwelijke uitdrukking van schuivende sociale
verhoudingen: alles in en rondom het huis lijkt in rep en roer en op zijn kop te staan.57

Het herzien van de ordening kan echter ook in termen van de kunst van het schilderen
worden opgevat. Binnen het kader en op het platte vlak kunnen volgens de regels van
de kunst uiteenlopende figuren en vormen worden gemaakt. Maar de lijnen en velden,
omtrekken en kleuren, bezitten het vermogen om dat op vele wijzen te doen. Zaken
zijn ‘in hun element’ wanneer ze volgens een aantal conventies op het oppervlak zijn
gelokaliseerd. Deze juiste, vaak uit de traditie bekende contexten dienen te worden
opgehaald om een tafereel goed in te kleden, aldus de toenmalige auteurs. Oud- en
Nieuwtestamentische verhalen, maar ook apocriefe en mythologische vertellingen of
anderszins literaire kadreringen waarin mannen en vrouwen de normen uittesten,
oprekken en omkeren, blijken dienst te kunnen doen als geschikte omlijsting. Deze uit
de West-Europese traditie bekende taferelen worden in deze periode van visuele
ontplooiing en vermenigvuldiging in al hun variëteit en differentiatie opgeroepen en
hernomen.58 Een dergelijk veelvoudig en gelaagd conceptueel regime wordt
ingebracht opdat de visuele vormen zich voluit, in eindeloze combinaties en gradaties
kunnen voortplanten.

Opmerkelijk is wel dat deze regel in de kunst van het schilderen haaks staat op de
gangbare idee van kunsthistorici dat het doel van een beeld in de eerste plaats
didactisch is en het primair gaat om het uitbeelden, overdragen en communiceren van
een morele vertelling.59 Hoewel uit de vroegmoderne geschriften duidelijk het belang
naar voren komt van een gepaste vertelling – en er dus steeds een semantische context
wordt geactiveerd in een prent of schildering - ligt het accent in het vroegmoderne
denken op de geschikte voordracht van de visuele voorstelling en de wijze waarop
deze intervenieert in de bestaande woord-en-beeld complexen. De duiding van allerlei
visuele elementen kan aan het onderzoek van de betekenisgevende praktijk slechts
bijdragen wanneer de ontraadselde betekenissen en symbolische ladingen geijkt
worden. Dit dient plaats te vinden op basis van de op het meta-niveau geformuleerde
vragen.60 

In de vroegmoderne periode worden verbeeldingsconventies vastgelegd, maar ook
opgerekt, verandert, ondermijnt en letterlijk op hun kop gezet. Hieruit vloeien nieuwe
combinaties voort waarin niets meer in zijn element lijkt te zijn. Geschilderde,
getekende en gegraveerde voorstellingen lijken enkel nog chaos te verbeelden. De
hevige beroering die zich aandient in het visuele register is echter in de eerste plaats
conventioneel van aard, niet sociaal of moreel.61  In de westerse geschiedenis der
kunsten is vaker sprake geweest van een dergelijke transformatie der conventies.
Enerzijds conventies waarbij het primaat ligt bij de imaginatie en het beeld zich richt
op een (transcendente, driedimensionale of psychologische) diepte, anderzijds codes
die het oog kluisteren aan het beschilderde, betekende en geordende oppervlakte. De
omgang met het beeld van de zichtbare wereld blijkt in
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deze tijd in het algemeen aan verandering onderhevig te zijn. Oude typen worden uit
elkaar gehaald en de onderdelen worden ‘uit hun element’ gelicht en worden
losgekoppeld, zoals in vele bewaard gebleven schetsen, houtsneden, prenten en
gravures tussen 1450 en 1550 is te zien.62 Nieuwe combinaties en figuren van
uiteenlopende herkomst worden op het platte vlak bij elkaar gezet, onder verwijzing
naar een klassiek ‘element’. Hemels en aards, bijbels en mythisch, man en vrouw,
heks en heilige, alledaags en fantastisch, boer en wilde, woord en beeld. Dat leidt tot
soms een heftige visuele mix zoals prenten en gravures, maar ook schilderingen van
strijdende partijen, vechtende lieden van allerlei slag, monstrueuze combinaties en
grotesken uit deze periode laten zien. En dat niet alleen in de Nederlanden, (waar de
visuele complexiteit in de historische literatuur primair wordt benoemd als een
weergave van de sociale onrust) maar evenzeer in Italië (waar de visuele complexiteit
in de kunsthistorische literatuur wordt benoemd in termen van artistieke
gekunsteldheid, verfijning en stilering, zoals in het ‘maniërisme’).63

Realiteit en fictie zijn op het oog niet meer te onderscheiden en laten verschillende
interpretaties toe. Al met al zijn we midden in de vroegmoderne tijd getuige van een
heuse beeldenstorm. Vaste conventies die lange tijd de gebeurtenissen op het platte
vlak hadden bepaald worden overhoop geblazen en door elkaar geschud. Wanneer
nieuwe conventies hun intrede doen en het vlak openen door het plaatsen van de
verschillende lagen die de zichtbare wereld kent, eisen oude en nieuwe, bestaande en
monsterlijke wezens hun plaats op in het beeldkader en op het beschilderde vlak. De
wedijver der conventies en de ermee samenhangende visuele wanorde op het
beeldvlak blijkt evenwel tijdelijk: de groteske en monstrueuze figuren verdwijnen,
evenals duivels en heksen, op termijn uit het zicht. Aan het eind van de zestiende
eeuw gaat de ‘beeldenstorm’ liggen. In die zin is de beeldenstorm zoals deze kort
maar krachtig in de Nederlanden toesloeg (1566) het eind van een eeuw waarin de
visuele ordening in beweging was geraakt. Visueel niet levensvatbare koppelingen en
tussenproducten verdwijnen of raken in de marge, zoals het keuken- en marktstuk
(bp.4.147) of de emblemata (bp.4.145). Deels worden oude (bijbelse en
mythologische) genres in ere hersteld, deels ontstaan er nieuwe typen, zoals het
landschap, het stilleven, of het boerenstuk (bp.4.161 - bp.4.165, bp.4.179),64

In dit transformatieproces, dat gepaard gaat met opmerkelijke visuele
verschijnselen, gaat het om de macht die aan het beeld wordt toegekend.65 Er is een
wedijver in de verbeelding gaande, zo hebben ook Foucault en Alpers gesuggereerd.
Met name de laatste heeft het embleem geanalyseerd als een verovering van het platte
vlak, waarbij woord en beeld als gelijkwaardige zaken op dezelfde ondergrond
gerangschikt zijn.66 De conventionele herovering, herschikking en herordening van
het platte vlak gaat gepaard met het in- en uitsluiten van de onderdelen die ‘in hun
element’ zijn. Aangewakkerd door de mobiliteit van kunstenaars en de massale
reproductie van beeldmateriaal,
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geïllustreerde boeken, pamfletten en vlugschriften heeft deze conventionele
transformatie verstrekkende repercussies in het vroegmoderne Europa. Sociale onrust,
seksestrijd en heksenprocessen, religieuze afsplitsing en politieke veranderingen maar
ook de opkomst van een massale afzetmarkt voor prenten of schilderijen zijn
ondenkbaar zonder een vast geloof in potentie en werking van het beeld. In de
volgende paragraaf zal ik nader ingaan op het lokkend vermogen dat sinds lang het
beeld aankleeft, maar dat in deze periode van aanzien verandert. Inzet is een nieuwe
epistemologische status van het beeld, een status die het echter niet zondermeer
verwerft.

Eerst in de loop van de zeventiende eeuw bestendigen zich nieuwe patronen. Dat we
deze kunnen ontdekken is deels gebaseerd op de ‘beeldengalerijen’ die de moderne
onderzoekers in het hoofd hebben en die berusten op de mogelijkheden die de
moderne technologie te bieden heeft. Fotografische reproductie, kopieën en CD-Roms
hebben de laatste eeuw reeksen opgeleverd die variëren van Mnemosyne Atlas van
Aby Warburg tot recentelijk nog The Great Wall van David Hockney (bp.nawoord.1).
Overigens vormt het bestaan van een technisch reproductieprocédé op zich geen
actueel verschijnsel. Vanaf de vijftiende eeuw waren er vele ‘reproducties’ van
schilderingen in omloop (gravures, prenten). Deze zijn mobiel, niet duur en
circuleerden ook als verzameling. Daarnaast werd er als onderdeel van het getrapte
leersysteem kopieën gemaakt maakt naar gravures van schilderingen.67

Alle combinaties blijken mogelijk en hebben zich ook visueel gemanifesteerd.
Tussen Italië en de Nederlanden is in dat opzicht slechts sprake van een verschil in
accent (bp.4.154, bp.4.155). Uit de herschikkingen die in deze overgangsperiode
plaats vinden komen nieuwe ‘inventies’ voort, die in heel Europa beoefend worden.
Zo verschijnen in de loop van de zestiende eeuw het landschap, het stilleven en het
portret zich als aparte ‘genres’ af. Nieuwe ordeningen worden uitgeprobeerd,
ordeningen die in de eerste plaats de wereld visueel trachten in te richten. Of het nu de
schilderijgalerijen zijn (bp.4.156), de strip-achtige vertelling van de omgekeerde
wereld (met alle huiselijke omkeringen netjes op een rij, bp.4.157), de indeling van
het jaar in seizoenen (bp.4.166), de strijd tussen Goed en Kwaad (bp.4.158), de
hermetische schemata en occulte diagrammen waarin de kosmologie in één beeld
gevangen wordt (bp.4.159), de aanschouwelijke opdeling van het mensenleven als
levenstrap die men eerst op en dan weer afgaat (bp.4.168) het zijn allemaal pogingen
om de wereld op orde te krijgen door het in een beeld (of een reeks beelden) te
vangen. De vier elementen, de vijf zintuigen, de indeling in zessen van het leven van
de mens door Vredeman de Vries (bp.4.160), of de zeven planeten zijn onderwerpen
die aan het eind van de zestiende en begin zeventiende eeuw veelvuldig zijn aan te
treffen  Pas dan lijken de picturale ensceneringen in een nieuw gareel terecht te zijn
gekomen.
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Wat de verbeelding van het huis betreft dienen zich thema’s aan als het leven van
Christus (bp.4.171), Concordia en Discordia of Dwaze en Wijze maagden (bp.4.170).
De oudtestamentische Goede huisvrouw wordt verbeeld terwijl ze in en rondom het
huis haar goede werken verricht. Gepresenteerd in een antieke enscenering, zoals door
van Van Heemskerck, speelt het huis in deze voorstellingen echter een ondergeschikte
rol. Ook de keukenstukken van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer, met in een
hoek van het schilderij als ‘inzet’ een nieuwtestamentisch tafereel, vormen een
tijdelijke overgangsvorm tussen de eerdere verbeeldingen van het heilige gezin en de
latere, levensvatbaar gebleken ‘stillevens’ (bp.4.147). De Vlaamse demontage van het
‘religieuze huis’ gaat gepaard met het uit huis plaatsen van ‘ongepaste’ figuren
(Maria, de aartsengel Gabrïel, Jozef, het Kind). Zo ontpopt in de Zuidelijke
Nederlanden ‘het christelijke huis’ zich in een variant waarin taferelen uit het leven
van Christus zijn ingelast (bv. als jongeling in het huis van Maria en Martha) en die
verder voor het overgrote deel gewijd zijn aan de huiselijke dingen in en rond het
huis: huisraad, bloemen of voedsel op een tafel, met soms nog een panorama
zichtbaar door het venster.68

Dit soort ensceneringen blijken, gezien de beperkte levensduur ervan, een soort
tussenproducten te zijn (bp.4.169).69 Daarnaast zijn er vanaf het eind van de zestiende
eeuw tot ver in de zeventiende eeuw prentenreeksen waarin het binnenhuis als
ordeningsondergrond van het leven wordt geïnstalleerd. Werk van Stradanus (de in
Italië bij Vasari werkzame Vlaming), maar ook van de Fransman Abraham Bosse en
de bijvoorbeeld de Nederlandse Visscher en Luiken (bp.4.180 – bp.4.184). Pas later,
in de loop van de zeventiende eeuw, zal de evolutie van vorm en conventie resulteren
in een inventie die levensvatbaar blijkt: het geschilderde kamergezicht.

Wat betreft het kamergezicht gaat het door de visuele wervelstorm opgewaaide
stof later liggen. Dat lijkt samen te hangen met het veelvoud aan lichamen, objecten,
dingen en wezens dat in deze nieuwe inventie op een eigen wijze in harmonie
bijeengeplaatst moet worden. Soms worden oude onderdelen opgenomen, soms
nieuwe toegevoegd. In de loop van de zeventiende eeuw brengt men alle mogelijke
ingrediënten van het huis bij elkaar. Daaruit lijkt in elk geval een nieuw ‘element’ te
ontstaan. Nog lang wordt in prenten en gravures alles nauwlettend al tekenend en
schilderend ontleed en vooral geclassificeerd: huisraad, voedsel, meubels, dieren,
menselijke lichamen, architectonische elementen enz. Uit die bouwstenen onstaat
tenslotte het huiselijk landschap. Pas in het derde kwart van de zeventiende eeuw
wordt het bevolkt met gepaste lichamen en is het klassieke kamergezicht een feit. De
lijnen die uiteindelijk tot het werk van De Hooch leiden zijn disparaat en onvoorzien.
Ze voeren ook tot andersoortige combinaties die in de Noordelijke Nederlanden
gedurende de zeventiende eeuw naast elkaar bleven bestaan. Ik zal dan ook eindigen
met het
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schetsen van enkele sporen die de picturale verbeelding van het huis mede hebben
bepaald.

Over de architectonische vormgeving van het huis is in hoofdstuk 2 al het nodige
gezegd. Hier wil ik slechts op de visuele opbouw ervan wijzen. In de gehele
tussenperiode wordt er in Europa met de doorzichtige lijnpatronen geëxperimenteerd.
Rasters van vierkanten en verjongende stelsels komen in vele variaties voor.70 Het
vlak wordt ingedeeld en opgedeeld, opgebouwd en samengesteld. Binnen en buiten is
een kwestie van visuele gradatie (bp.4.94-bp.4.100). Cassetteplafonds en zuilen,
vensters en vloeren, afdakjes en gewelven, traptredes en pergola’s, deuren en poorten,
galerijen en bouwblokken, triomfbogen en bruggen, hekjes en muren wedijveren met
wolkenluchten en gebergten, weiden en bossen, meren en wegen, zonlicht en grotten,
met zand en met gras. Bouwwerken zijn er volop: stal en paleis, kerk en raadhuis,
toren en straat. Steden en dorpen verschijnen aan de horizon. Van het huis zijn er
slechts enkele sporen.
 Het al eerder aangehaalde werk van Vredeman de Vries over het Perspective laat
zich niet alleen opvatten als een manier om het beeldvlak in velden te verdelen. Zijn
werk (en ook zijn Theatrum Vitae Humanae) weet de genealogie van de visuele
verovering van het huis op het natuurgeweld letterlijk in beeld te brengen (bp.4.160).
De tekeningen in zijn Perspective tonen hoe met behulp van de losse,
verspreidliggende bouwstenen een zodanig vlak wordt ingericht dat de dingen zich tot
elkaar verhouden. En niet zomaar een verhouding, maar een die uitmondt in het huis
als bouwwerk. Stenen en blokken worden stapsgewijs tot een bouwkundig geheel
samengevoegd, ingevuld en gedetailleerd. De tekeningen tonen hoe een huis van de
grond af aan wordt opgebouwd (bp.4.172). Lijn voor lijn, vertrek voor vertrek, met
hier een deur en daar een venster, een steektrap of wenteltrap (bp.4.173).71 Er
verschijnen trappenhuizen en verdiepingen, galerijen en borstweringen, daken, gevels
en kamers (bp.4.174). Uiteindelijk verenigen al deze bestanddelen zich tot
bouwwerken en tot straten in een stad. Vredeman de Vries plaatst voorwerpen in de
vertrekken: hier een bank, daar een tafel, een kist, een kast of boven elkaar geplaatste
schappen. Daarin verschilt hij trouwens niet van andere auteurs die in deze tijd over
het perspectief schrijven (bp.4.105.15-17). Er worden allerhande soorten stoelen,
krukjes, banken, tafels en schoorstenen gecatalogiseerd (bp.4.10501-14). Ze worden
van alle kanten uiteen gelegd en op papier weer in elkaar gezet. Men kijkt wat er
gebeurt als een stoel valt, op de grond is gegooid, op zijn kant gezet of gewoon op
zijn kop staat. Menselijke lichamen behandelt Vredeman de Vries op dezelfde wijze:
hij legt ze op de vloer, zet ze achter de deur, onder een galerij, in het venster. Of hij
laat ze op een bank zitten, op een tafel liggen of over de balustrade hangen (bp.4.174).
In zijn Theatrum Vitae Humanae (1577) plaatst hij de menselijke figuur in al zijn
bewegelijkheid en veelvormigheid temidden van de bouwwerken die uit de woeste
grond omhoogrijzen (bp.4.160). Elk van deze drie lijnen (architectonische opbouw,
huiselijke voorwerpen en menselijke lichamen) worden in Holland in de
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eerste helft van de zeventiende eeuw afzonderlijk, maar vooral ook in combinatie
beproefd. Het ‘landschap’ (bp.4.161), de ‘buitenpartij’ (bp.4.175) en straatscènes
vormen typen die zo hun eigen combinaties treffen, maar die ik hier verder buiten
beschouwing zal laten.

Niet alle combinaties blijken even vruchtbaar te zijn. Een combinatie bijvoorbeeld
die niet direct tot het kamergezicht heeft geleid zijn de vroege interieurs met
menselijke figuren zoals van Bartholomeus van Bassen, Frans Francken, Dirck Hals
en Dirck van Delen (bp.4.177.1-3). In dit genre worden twee bestaande lijnen vrijwel
ongewijzigd ‘in elkaar geschoven’ tot een nieuwe combinatie. De kant en klare
doosachtige vertrekken à la Vredeman de Vries kunnen gekoppeld worden aan een
conventionele menselijke ‘groep’, zoals bijvoorbeeld het ‘vrolijk gezelschap’ of een
‘musicerend gezelschap’ (bp.4.176). Het belangrijkste is dat de groep gezamenlijk iets
doet en zodoende visueel in elkaar grijpt. Houding, ledematen en objecten zijn op
stereotiepe wijze op elkaar afgestemd, waarbij de locatie er feitelijk niet toe doet: men
viert feest, men geniet van een feestmaal, maar men kan ook musiceren, bijeen zitten
rond tafel of een gesprek voeren. Een dergelijk ‘groepstype’, waarin figuren op een
gecodificeerde wijze zijn geclusterd, kan in zijn geheel (al dan niet met variaties)
getransponeerd worden naar uiteenlopende contexten. Antonie Palamedesz, Pieter
Codde, Willem Duyster en Willem Buytewech nemen dit soort conventionele typen
als geheel op in bijvoorbeeld buitenpartijen of in een vrijwel architectuurloze
binnenlocatie.72 Ook in kerkinterieurs plaatst men dit soort clusters en groepen – men
probeert het zelfs uit als locatie voor een groep gezinsleden (bp.4.178).

In plaats van een ontwikkeling die rechtstreeks leidt tot het kamergezicht van
1650, is de genealogie vertakt en omslachtig. Alles wat in het huis aan bod komt
wordt gedurende de eerste decennia van de zeventiende eeuw geobserveerd en
geanalyseerd, visueel gepresenteerd en geregistreerd: huisraad, planten, dieren,
mensen en architectonische elementen. Roemer Visscher categoriseert in zijn
Sinnepoppen (1614) op voorbeeldige wijze verschillende soorten lichamen. Hij
documenteert allerlei soorten huisraad (zoals pan, kan, karaf, schaal, ton,
schuimspaan, weegschaal, spintol, kam, borstel, stoof, doofpot, blaasbalg, kaars,
lantaren, donderbus, kist, venster, stoel, boeken, sleutel en fruit, bp.4.106). De trompe
l’oeils die Van Hoogstraten en anderen maken, waarbij zij allerlei waardepapieren en
kostbaarheden op het doek klemmen, zijn daar een variant op (bp.4.163.5-7).
Tekeningen, prenten, gravures als deze vormen het eind van het proces dat al in het
midden van de vijftiende eeuw aanvangt en waarbij de zichtbare zaken geobserveerd
en aan het platte vlak toevertrouwd zijn. Opmerkelijk verschil is echter dat de
aandacht voor ding of voorwerp in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet
eenmalig is, maar zich talloze malen manifesteert. Muizenval en vogelkooi
vermenigvuldigen zich. Allerhande triviale voorwerpen worden verzameld. Het kan
evengoed een koekenpan op het vuur, een mand met kaas, een schaal met druiven of
soms vellen vol citroenen of zaden zijn.
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Ze worden volgens een gepast arrangement in de vorm van de bekende stillevens op
een pas gestreken linnen tafellaken geplaatst (bp.4.163 – bp.4.165).

Eenzelfde ordening van soorten wordt doorgevoerd voor dieren en menselijke
wezens. Eenmaal in kleine stukken en partijen verdeeld en naar beweging of houding
geanalyseerd, kunnen ze ledematen en figuren weer worden samengevoegd tot een
geheel. Het koppelen van alle details en het maken van gepaste combinaties die
geschikt zijn voor in huis is het doel. Want twee vechtende lichamen uitbeelden
(bp.4.125.6-17) is iets anders dan het weergeven van figuren (man en vrouw) die
elkaar omhelzen (bp.4.124.1-10). In huis is dan ook sprake van bijzondere
lichamelijke verstrengelingen. Er zijn talloze voorbeelden waarin lichamen met
huisraad gecombineerd worden, uitgaande van de vraag hoe iets wordt verbeeld. Hoe
zit je op een armstoel, op een stoel met een rechte rug of op een schommel? Dit
verschilt namelijk van hoe je op oosterse wijze op een bank aan tafel aanligt. Voorts:
hoe zet je je voet op een kruk? (bp.4.126). Hoe houd je een boek of brief vast als je
leest? (bp.4.115, bp.3.15.2). Hoe voer je pap aan een kind en hoe geef je het de borst?
(bp.4.132, bp.3.29.2). Maar ook: hoe slaap je aan tafel of op een stoel? (bp.4.127.7-9).
Hoe trek je een kous aan? Hoe groet je door je hoed te heffen? (bp.3.30.1) Hoe veeg
je de vloer met een bezem of hoe gebruik je een ragebol (bp.3.3.1)? Hoe strooi je zout
op een slak? (bp.3.41.4) Hoe houd je een hamer vast, een tulp of een karnstok?
(bp.3.41.6, bp.3.42) Hoe roer je in de pan? Hoe houd je een glas vast? Hoe drink je uit
een glas? Hoe rook je een pijp? Hoe houd je je vingers bij het bidden? Hoe tel je geld,
hoe weeg je het? Hoe schrijf je een brief en hoe lees je een brief? Hoe schil je fruit?
Hoe draag je een kind? Hoe houd je een bloem vast? Hoe houd je een tros druiven
vast? Hoe draag je een schaal of een lantaarn? (bp. 3.3.3, bp.4.113, bp.4.114, bp.3.6.2,
bp.3.8.1, bp.3.9.2, bp.3.12.1, bp.3.13.3, bp.3.15.1, bp.3.18.3).

Er worden in de zeventiende-eeuwse beeldproductie talloze huiselijke
werkzaamheden verbeeld zoals kantklossen, naaien, spinnen of het hanteren van een
spintol (bp.4.129 – bp.4.131). Voor bezigheden op de markt of in de keuken geldt
hetzelfde: het schillen van appels, het hakken van uien, het plukken van eenden, het
bakken in een pan, het roeren in een ketel, het schrobben van vaatwerk, het wassen en
opbergen van het linnengoed in kast of kist (bp.3.3 – bp.3.4 en bp.3.6): dat alles wordt
visueel onderzocht. Ook op andere vlakken, minder gerelateerd aan het huis, is er een
overvloed aan bezigheden: schaken, kaarten, bespelen van allerlei
muziekinstrumenten (bp.4.114, bp.3.7.3). Met name taferelen rond tafel en bed die
voorheen zo duidelijk religieus waren ingekaderd, worden in deze periode herzien.
Het gezamenlijk gebruik van de maaltijd aan tafel (bp.4.133), al dan niet voorzien van
een gebed, houdt de verbeelding evenzeer bezig als de vraag wat er in bed kan worden
gedaan (bp.4.127, 1-5, bp.4.132.5, 7). Het bed toont een diversiteit van gebruik: naast
het slapen, is het ook de plaats waar men ‘ziek in bed’ kan liggen, waar het seksuele
verkeer en de bevalling zich
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afspeelt of de dood zich aandient (bp.3.27.4-5). Het dient ook als plaats voor ‘de
nachtelijke voeding’ van de pasgeborene, als zitplaats bij het aankleden in de ochtend
of als locatie van echtelijke ruzie en verzoening (bp.3.22).

Zo zien we dat er sinds de verdwijning van het ‘heilige’ huis in de zestiende eeuw
hard is gewerkt. Vele vroegmoderne kunstenaars hebben het huis in al zijn delen
ontleed, hebben met die delen geëxperimenteerd en uiteindelijk een inventie
geschapen waarin man, vrouw, kinderen (en dienstmaagd) ‘in hun element zijn’.73

Naakte, allegorische figuren, engelen in de lucht en voorhangen zijn in het
kamergezicht niet op hun plaats. De weg van het huis als sacrale plaats tot het
klassieke kamergezicht rond 1650 is lang, veelvoudig en beslist niet rechtlijnig. Zo
leeft het heilige huisgezin in Italië en Duitsland tot in de zeventiende eeuw in de oude
enscenering en kadrering voort. In de Nederlanden beleeft het vele kortstondige
tussenvormen waarna het langzaam uit het beeld verdwijnt (in keukenstukken,
stillevens en landschappen). Er zijn de disparate verzamelingen ‘details’ en
‘combinaties’ die zich in de overgangsperiode voordoen, met een andere mise-en-
scène en een andere mise-en-cadre.74 In Italië en Spanje worden nog vele religieuze
schilderijen voor de kerk vervaardigd. Naast de nieuwtestamentische scènes, worden
er oudtestamentische taferelen verbeeld in de vorm van donkere kamerloze scènes,
ook in Holland. Arent de Gelder (1645-1727) bijvoorbeeld, leerling van Rembrandt,
heeft een voorkeur voor oudtestamentische verhalen. Verschillende scènes (Juda en
Hamar, Lot en zijn dochters, Esther) schildert hij in meerdere versies.75 Hoewel
alledaagse gebruiksvoorwerpen en gewone dagelijkse handelingen deel uitmaken van
de geschilderde voorstelling, doemen de taferelen steeds op uit ‘het niets’. De scènes
spelen zich louter af in het vlak dat het licht en schaduwspel schept. Behalve hun
vaste plaats in het Boek waaraan ze zijn ontleend, zijn de geschilderde taferelen niet
gelokaliseerd op een duidelijke plek ‘in huis’. Dat is niet enkel het geval bij De
Gelder en Rembrandt, maar evenzogoed bij Caravaggio.

Maar uiteindelijk ontstaat uit geringe experimenten en minimale verschuivingen
een arrangement dat niet alleen nieuw is, maar ook levensvatbaar en duurzaam blijkt.
In het kamergezicht verdichten zich zo de dingen des levens, steeds anders en steeds
opnieuw. ‘Hier wordt in de comfortabele, besloten privé-omgeving van het eigen huis
ervaring opgedaan en letterlijk eigen gemaakt.’76 Wat niet persé wil zeggen, zoals in
de literatuur wel gebeurt, dat het huis een volledig profane, private en burgerlijke
plaats is geworden. Te zeer wordt de ‘psychische diepte’ afgemeten aan de mate van
‘ruimtelijkheid’ van een beeld.77 In de kamergezichten van Pieter de Hooch vinden
we het heilige gezin in de vorm van schilderijen vooral aan de wand: het maakt nog
steeds deel uit van de culturele horizon in de Hollandse zeventiende eeuw.

Hoewel onvolledig en speculatief, zeker waar het de verhouding tot de
kunstgeschiedenis als geschiedenis van unieke kunstwerken betreft, bewijst deze
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beknopte genealogie ons een belangrijke dienst. Ze laat namelijk zien dat de vraag
naar het ‘waarom’ van het kamergezicht een weinig zinvolle is. Ook de vraag waarom
dit type schilderij juist ‘toen’ of juist ‘daar’ aan het licht trad, heeft op deze
eenvoudige manier gesteld niet erg veel zin. In plaats daarvan zou men een andere
vraag moeten stellen, namelijk wat de formele structuur van dit genre uitmaakt. Genre
vat ik daarbij, in navolging van Todorov en anderen, op als een beperkt systeem van
regels dat zich rekenschap geeft van de gemeenschappelijke kenmerken die een
verzameling voorstellingen verbindt. Wat voorstellingen van eenzelfde genre met
elkaar gemeenschappelijk hebben is hun organisatie van ‘waarschijnlijkheid’, die
volgens twee assen kan worden vastgesteld. Ook voor de kamergezichten ‘als genre’
gelden deze twee assen. De ene as heeft betrekking op wat intern ‘gepast’ is ten
opzichte van de andere kamergezichten. Zo bezitten kamergezichten bepaalde
kenmerken die niet voorkomen in mythologische voorstellingen of in portretten. In
vroegmoderne termen gesteld heeft een ‘genre’ dus betrekking op dezelfde soort
zaken die ‘in hun element’ zijn. De tweede as heeft betrekking op de mate waarin de
conventies overeenstemmen met het socio-culturele normen- en waardenpatroon
daarbuiten. In vroegmoderne termen komt het waarachtige neer op het volgen van de
regels van de natuur. Daarmee staat deze kwalificatie principieel los van het soort
genre. Zoals Van Hoogstraten benadrukt kan een schilder in elk genre een volkomen
meesterstuk maken. Een dergelijke opvatting onderscheid zich overigens van de
hedendaagse waardering waarin hoog en laag is gekoppeld aan de mate van realisme.
Kamergezichten worden door ons (ondanks hun gedateerde huisraad of kleding), in
hoge mate als ‘realistisch’ gewaardeerd, meer althans dan mythologische taferelen
met satyrs of bijbelse verhalen met engelen.

Het genre van de kamergezichten bestaat aldus uit een waaier aan voorstellingen
die zich tot het eind van de zeventiende eeuw heeft kunnen ontplooien. Het werk van
De Hooch is daar maar één specimen van. Tal van andere schilders hebben eveneens
aan de formatie van dit genre bijgedragen (bp.4.195).78 Het punt is evenwel dat ze alle
gebruik maken van eenzelfde (virtuele) staalkaart aan mogelijkheden. Ze variëren
daar op, selecteren er een bijzonderheid uit of voeren het tot zijn grenzen. Zelfs de
ondermijning van de regels, zoals gebeurt door Jan Steen, houdt het kamergezicht als
genre in stand. Ik wil deze paragraaf afsluiten met een korte bespreking van enkele
‘Huishoudens van Jan Steen’ om de werking van het ‘genre’ toe te lichten.79

De schilderijen van Jan Steen en Pieter de Hooch worden vaak vergeleken en als
contrast opgevat (bp.4.189 – bp.4.192). De verschillen lopen inderdaad zeer in het
oog. Anders dan bij De Hooch tonen de voorstellingen van Jan Steen rommelige en
ongeregelde huishoudens. ‘Dezelfde witte muren die zo’n maagdelijk decor vormen
voor de huiselijke idylles van Pieter de Hooch (1629-1684) en Johannes Vermeer
(1632-1675) vormen bij Steen de achtergrond voor wilde toestanden’,
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aldus enkele jaren geleden Westermann.80 De vertrekken zijn overbevolkt met druk
bewegende en kleurrijke figuren en voorzien van een overmaat aan huisraad waarvan
de stofuitdrukking is geaccentueerd. Een hele reeks toont hij: de levenslustige vrijer
en vrijster, de oude vrouw en de bedaagde man, de slapende moeder en vele
ondeugende kinderen. Maar ook dieren, zoals papegaai, aap, kat, hond, varken en
eend zijn geschilderd. De personages kijken de beschouwer aan, terwijl ze half
onderuitgezakt aan tafel zitten of breedgebarend in de toch al volle ruimte staan.
Drink- en eetgerei, potten en pannen, muziekinstrumenten, klok, vogelkooi en
wandspreuk, maar ook eetwaar, zoals allerlei soorten broodjes, koekjes, fruit,
mosselen en eieren beeldt hij af. Steen’s figuren zitten vaak geschaard rondom een
centraal opgestelde tafel. Een ledikant, een kast of een schouw completeren soms het
toneel.

Inmiddels zijn er vele studies verschenen waarin het werk van Jan Steen is
onderzocht. Zag men voorheen zijn interieurs als weerspiegeling van een chaotisch
huishouden, tegenwoordig beziet men ze vooral in het licht van het komische en de
moralistische intentie die erin schuilt.81 Er is inmiddels verband gelegd met zijn
biografie, met de theatrale traditie van de Commedia dell’Arte, met Steens
belangstelling voor pikante onderwerpen en obscene gebaren, de morele bedoelingen
daarvan, maar ook met de zeventiende-eeuwse humor, met kluchtige types (zoals
boeren, drinkende lieden), met spreekwoorden en met satirische literatuur.82

Slechts enkele auteurs, zoals Mariët Westermann en Rudi Fuchs, bespreken de
relatie tussen al deze komische zaken die Steen in zijn werk presenteert en zijn
schilderkunst. Fuchs benadrukt dat de geschilderde voorstellingen slechts komisch
zijn omdat Steen de regels van de kunst volkomen meester was. Daardoor kon hij vrij
onopvallend allerlei moralistische symbolen inbrengen. ‘Al die manipulaties getuigen
van een uitzonderlijk schilderkunstig talent, in dat soepele en listige manipuleren, dat
groter is dan wie dan ook in de zeventiende eeuw (...) het kan niet anders of Steen
heeft alles wat hij schildert ook gezien, nauwkeurig bekeken en bestudeerd. Niet de
compositie als zodanig (die is een feit van schitterende, uitgekookte mise-en-scène)
maar alle details en onderdelen, van het heldere kruikje in de vensterbank tot de fraai
glanzende kledij van de twee hoofdpersonen.’ Aldus Fuchs naar aanleiding van
Steens ‘In weelde siet toe’ (bp.4.190.1).83 Naar aanleiding van hetzelfde schilderij
wijst Westermann erop dat Steen behalve door sociale grappen en theatrale aspecten,
het komische oproept juist door ‘de inversie van serieuze normen uit de
schilderkunst.’ Tot het doorbreken van sociale normen rekent men bijvoorbeeld het
thema van de ‘ongelijke liefde’, maar ook het lachen om sociaal lagere milieus.84 De
‘visuele kakofonie’ is volgens haar het effect van contrasterende kleuren, losse
penseelvoering, de verstrooiing van blikken, het omkeren van codes van decorum en
het laten rondslingeren van voorwerpen. Ik denk dat beiden gelijk hebben maar ze
interpreteren Steens schilderkunstige regels wel op een tegengestelde manier.
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De vraag is dan ook aan wèlke regels Steen gehoorzaamt, wèlke hij overschrijdt en
wat dat met het komische te maken heeft.

Op het eerste gezicht respecteert Steen namelijk de regels van de vroegmoderne
schilderkunst zoals ik deze in de eerste vijf paragrafen beschreef. Hij ordent het vlak
met een handvol perspectieflijnen, hij vormt een vertrek uit wanden, vloer en plafond,
deur en venster. Meestal is er bij Steen slechts één vertrek weergegeven, bestaande uit
twee of drie wanden, vaak zonder plafond, maar wel met een venster of een deur. Hij
gebruikt licht- en schaduw in zijn schilderijen, al komt zijn licht eerder van voren (als
op een toneel) dan uit een geschilderd venster. Kleuren gebruikt hij, conform de
regels van de kunst, in vele schakeringen, contrasten en tinten waardoor de
voorstelling in balans blijft. Het contrasteren van pigmenten en het in evenwicht
houden van hun intensiteit en toon, het schakeren van kleuren, dat alles behoort tot
het systeem waarbinnen variatie mogelijk is. In zijn schildering ‘De wijn is een
spotter’ (1668-70) toont Steen bijvoorbeeld het contrastrijke ‘cangiantismo’- effect
van roze/blauw in de japon van de vrouw die op de grond ligt en dat we ook bij De
Hooch kennen (bp.4.187.3).85 Voorts onderscheidt Steen lichamen in soorten en
maten (menselijke gestalten, dieren, huiselijke voorwerpen) en al naar gelang hun
handeling (men musiceert, eet, drinkt en rookt). Hij nuanceert hun bijzondere
stofuitdrukking met verschillende penseelstreken en groepeert ze tot een evenwichtig
geheel. Volgens de vroegmoderne regels van het schilderen waren losse en vlotte
penseelstreken niet slechts bedoeld voor ‘boeren en klootjesvolk’. Zoals ik heb laten
zien maakt ook De Hooch ervan gebruik en wijst Van Hoogstraten het aan als middel
om nuance aan te brengen in de stofuitdrukking en om een verschil aan te duiden
tussen dichtbij en verweg.86

De tafels die Steen schildert, met hun Turkse tapijten, witte tafellakens, schotels
vol fruit en gevulde glazen, dat alles in combinatie met honden, papegaaien en
vogelkooien, verschillen maar weinig van de onderdelen die De Hooch in zijn
taferelen schildert. Zelfs het aantal menselijke figuren in zijn verlopen huishoudens
cirkelt rond tien, wat Alberti en anderen nog wel gepast vinden. Het enige verschil
met De Hooch is wellicht dat Steen qua compositie meer thuis hoort in de tweede lijn
die ik zo-even noemde. Steen heeft het doosachtige vertrek en het gezelschap, die in
het begin van de eeuw nog wat los op elkaar waren betrokken, in zijn interieurs
proportioneel en visueel volkomen geïntegreerd. Jan Steen staat in dit opzicht in het
verlengde van de eerder genoemde manier om een ‘binnenvertrek’ op te bouwen,
namelijk door het combineren van een doosvormige ruimte met een gecomponeerde
groep die daarvan in principe losstaat. Hoewel bij Steen de gegroepeerde personages
voorop staat, nemen ze een groter deel van het vlak in, wat de integratie van beide
onderdelen ten goede komt. Zijn resultaat is daarom ook vergelijkbaar met de geheel
andere verbinding die De Hooch tot stand heeft gebracht. Fuchs heeft dus
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gelijk dat Steen de regels van het vroegmoderne schilderen meester is en daar naar
handelt.

Juist de conventionele presentatie van de voorstelling maakt dat Steen de
schilderkunstige registers onder druk kan zetten en bepaalde grenzen kan
overschrijden. Door het werk van De Hooch te vergelijken met dat van Steen – ‘zoek
de verschillen’ – wordt duidelijk welke picturale conventies door de laatste op de
proef worden gesteld. Hij blijkt op drie manieren het decorum ter discussie te stellen.
Ten eerste zien we levende wezens die geheel volgens de regels van de kunst in elkaar
zijn gezet, maar die vergeleken met De Hoochs kamergezicht niet ‘in hun element’
blijken. Westermann onderstreept dat Steen de regel om lichamen op gepaste wijze
uit te beelden overtreedt. Maar zij interpreteert deze overschrijding in de eerste plaats
in sociale zin.87 Deze transgressie betreft echter de genreconventies. Want zou een
moeder niet mogen slapen? Natuurlijk wel, maar niet in de kamer temidden van haar
gezin of in nabijheid van gasten zoals Steen doet (bp.4.189.2, bp.4.190.1 en 2).
Mogen vrijer en vrijster in huis niet getoond worden? (bp.4.189.2, bp.4.190.1). Zeker
wel, maar De Hooch combineert ze niet met baby’s, kinderen, vaders en moeders.
Ook met het varken en de eend is schilderkunstig niets fout, behalve dat ze in huis
misplaatst zijn (bp.4.190.1). Fuchs bevestigt dit niveauverschil wanneer hij opmerkt:
‘De eend bijvoorbeeld op de schouwder van de zwart geklede man in Jan Steens
schilderij In weelde siet toe, maakt die man tot een vrome Quacker want een eend
wordt ook een kwaker genoemd. Maar eerst en vooral is die aanwijzing een mooie
parmantige eend die in kleur perfect met het vale zwart van ‘s mans jas harmonieert
en die daarom zo merkwaardig onopvallend opvalt.’ De aap die Steen overigens
diverse malen schildert, is eenmaal ook door De Hooch geschilderd, en daarom
misschien meer ‘thuis’ in het kamergezicht dan wij kunnen vermoeden.88

Een tweede regel die Steen op de proef stelt is het gepast componeren van de
lichamen in een kamergezicht. Steen groepeert lichamen regelmatig op ongepaste
wijze. Enerzijds koppelt hij figuren en voorwerpen op een onconventionele manier:
kinderen krijgen een pijp in de mond (bp.4.189.1, bp.4.190.1), de voet rust op een
boek in plaats van op een stoof.89 Een minimaal verschil met grote gevolgen. Zoals
ook een kind dat wijn drinkt uit de wijnkan (bp.4.192.1), een hond die (bijna) van de
taart eet (bp.4.190.1 en 2), een poes die op een ham loert.90 Anderzijds geeft Steen de
lichamen veel meer beweging mee dan bij De Hooch. Vaak toont hij een voorwerp in
hetzelfde schilderij van meerdere kanten. Zo schildert hij niet één ei, maar een hele
serie.91 Naast elkaar gezet vormen ze een sequentie die, wanneer het een film zou
zijn, laat zien hoe een ei rolt, breekt en in stukken blijft liggen (bp.4.193).92 Van een
kan is de deksel geopend, een kom ligt gebroken op zijn kant, een citroen is half
geschild, een straal wijn komt uit de kan in een glas terecht, een hoed is op de grond
gegooid enzovoorts (zie bijv. bp.4.189.1, bp.4.190.1 en 2). Figuren worden door
Steen voorzien van zwaaiende armen, geheven benen en wijzende handen, geopende
monden en
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grijnzende tronies. Weggedraaid, onderuitgezakt, vooroverbuigend, gebaren makend
en het vlak uitkijkend tarten ze de minimale gestiek die het kamergezicht van De
Hooch zo bewegingsloos maakt.93

Ten derde doorbreekt Steen de orde die het doorzichtig lijnenpatroon in het vlak
brengt. De Hooch (en dat geldt ook voor Maes en Metsu) conformeren zich aan dit
lijnpatroon om de voorwerpen en figuren op het doek te plaatsen. Steen daarentegen
stalt zijn voorwerpen en figuren overal op het platte vlak uit. De aangebrachte
‘perspectivische’ indeling dient hem slechts tot een gedeelde ondergrond. ‘Vloeren’,
‘muren’ en zelfs het ‘plafond’ zijn met spullen bezaaid: potten en pannen, flessen en
schalen, lepels en kruiken liggen op de plankenvloer. Veel meer dan bij De Hooch
zwerven speelkaarten, pijpenstelen, krakelingen en oesters over de grond. De hond
loopt over tafel en een mand met bedelstokken hangt aan het plafond (bp.4.189.2,
bp.4.190.1-2). Blijkbaar zet Steen (vergeleken met andere kamergezichten) de zaken
niet op hun juiste plaats neer. Tegenwoordig wordt deze ‘rommel’ ervaren als
wanordelijk in sociale zin.94

Aldus beproeft Steen in zijn ‘verlopen huishoudens’ het genre dat anderen hebben
samengesteld: het kamergezicht. Hij werkt komisch, maar niet zozeer door een
asociaal huishouden weer te geven of een humoristische scène te tonen. Hij doet dat
in de eerste plaats door bepaalde formele regels van de vroegmoderne schilderkunst te
bespelen. En hij kan de conventies van het kamergezicht alleen ‘te kijk zetten’ en
overschrijden omdat hij de regels van het schilderen ten volle beheerst. Todorov
formuleerde deze dubbelzinnigheid eens als volgt ‘The fact that a work “disobeys” its
genre does not make the latter nonexistent; it is tempting to say that quite the contrary
is true. And for a twofold reason. First, because transgression, in order to exist as
such, requires a law that wil, of course, be transgressed. One could go further: the
norm becomes visisble – lives – only by its transgression. (...) But there is more. Not
only does the work, for all its being an exception, necessarily presuppose a rule; but
this work also, as soon as it is recognized in its exceptional status, becomes in its turn,
thanks to succesful sales and critical attention, a rule.’95

De ‘kluchtigheid’ die Van Houbraken (1718) aan Jan Steen toeschreef moet in de
eerste plaats als scherpzinnigheid worden verstaan.96 Het is in dit verband geen toeval
dat Van Hoogstraten de muze van de klucht (Thalia) als de meesteresse van de orde
opvoert.

Om een ordinatie geestich en aengenaem te schikken, moet ons nu de meestresse van komedyen en
kluchtspeelen, Thalia, de hulpende hand biên. En zy die met boertige sokken ten toneele treet, en
haer voorhooft en gehoornde grijns met klimop overschaduwt, zal onze zinnen in ‘t schikken der
dingen wakker houden. Want in ‘t ordineeren moetmen zich vooral van zwaermoedicheit wachten.
(...) leer ons een vrolijk vergaderen, en ‘t by een schikken op een bevallijke wijs. ô Meestresse van
de nacht, die de blinkende Mane, tusschen haer speelnoots de Starren, zoo ordentlijk ten reije
voert! wijs ons aen, watmen voornamentlijk, en watmen maer halvelings vertoonen moet. (...) Men
eygende u van outs de bevatsaemheyt oft begrijpen toe:
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en zeker dit is in de konst van ‘t wel ordineeren ten hoogsten van noode. Want zonder ‘t begrip der
zaken zoumen te vergeefs de Schikkunst beginnen.

97

Een goede schikking is echter nog iets anders dan het strikt volgen van regels. Alleen
de schilder die zich heeft geoefend in de regels van de kunst, is in staat ze vervolgens
met vernuft op te rekken of te ondermijnen.98 Alleen de getrainde schilder kan met
vreugde en zwier de onderdelen van het werkstuk op aangename wijze tot een
krachtig geschilderde voorstelling samenschikken, zo is de boodschap van Van
Hoogstraten.

De schilderijen van De Hooch verschillen vaak slechts op detailpunten, een
kenmerk dat reeds door velen is opgemerkt.99 Met andere attributen, andere figuren,
andere handelingen en een andere aankleding produceert elk schilderij een
‘kamergezicht’.100 De reeks kamergezichten lijkt eindeloos uitbreidbaar. Alles uit het
huiselijke leven kan in principe tot onderwerp worden gekozen. De stap naar de
interpretatie van De Hoochs kamergezichten als registratie van de toenmalige sociale
werkelijkheid is dan ook klein. Zijn waarheidsgetrouwe weergave, zijn
observatievermogen en de realistisch-objectieve indruk die zijn schilderijen geven
zijn algemeen aanvaard. Constateert men echter ‘reeksvorming’ in zijn werk,
herhaling of herschikking van soortgelijke elementen, dan wordt dat door
kunsthistorici doorgaans gelijkgesteld aan manipulatie (van de werkelijkheid), een
fantasievolle toevoeging (aan de werkelijkheid), dan wel als het bewijs van de
creatieve en talentvolle interventie van de kunstenaar (in de werkelijkheid).101 De
Hoochs’ werk laat daarentegen zien dat picturale conventionaliteit ‘een historische
werkelijkheid’ oproept en claimt. Is een representatie overtuigend dan kan ze
‘objectief’, ‘representatief’, ‘waar’ en ‘realistisch’ worden genoemd, maar is ze het
nog niet.102 Het enige verband tussen het beeldmateriaal en die werkelijkheidsindruk
is namelijk het concrete, materiële en specifieke arrangement van verfsubstanties en
vlakken, lijnen en kleuren waaruit de schilderijen van begin tot eind zijn opgebouwd.
En de orde der dingen maakt de betekenis uit.103

De vergelijking met Steen maakt echter twee zaken duidelijk. Ten eerste dat De
Hooch een selectie weergeeft. De zo geordend weergegeven ‘zichtbare wereld’ van
De Hooch toont bij lange na niet alles wat mogelijk is. Het is slechts een beperkte
keuze uit de ‘toenmalige sociale werkelijkheid’. Ten tweede is de verzameling dingen
die in het kamergezicht ‘in hun element’ zijn niet willekeurig, maar conventioneel.
Elke beeldbewerking, waarbij binnen hetzelfde paradigma het ene detail door het
andere wordt vervangen, resulteert in een variant van de fictieve werkelijkheid.
‘Aanklikken’, ‘slepen’ en ‘localiseren’ van details leidt zo, wanneer we het in termen
van de hedendaagse nieuwe media herformuleren, tot nieuwe, maar steeds herkenbare
beelden.104 De vraag wat in het kamergezicht als picturale vinding gepast is, komt niet
zozeer bij De Hooch maar bij Steen aan de



544

orde. Hij laat zien aan welke conventies gehoorzaamd moet worden opdat de fictie
een indruk van waarschijnlijkheid biedt.105 De Hooch toont weliswaar de
verscheidenheid van het vroegmoderne kamergezicht, maar Steen zoekt er door het
maken van merkwaardige koppelingen de grenzen van op. Hij en niet De Hooch
expliciteert de principes van de gepaste verbeelding, juist door de principes ervan op
te rekken. Alleen in de vergelijking van beide soorten schilderijen wordt duidelijk dat
het kamergezicht inderdaad een ‘genre’ is, dat wil zeggen een type voorstelling dat op
eigen codes en conventies berust, dat een eigen fictieve wereld schept en geen
afbeelding is van de sociaal-historische werkelijkheid, noch een fantasie van de
schilder. Anders dan in de veel iconologische studies wordt verondersteld, is het
komische geen moralistische categorie die in het beeld geïmplanteerd wordt en die nu,
eeuwen later, kan en moet worden ontcijferd.106 Evenmin is het komische op te vatten
als morele categorie die gepast is voor de laagste, inferieure modus – omdat men
onterecht een morele opvatting is gaan koppelen aan de retorische indeling.
Integendeel, het is een formalistisch spel met de regels en codes dat het vroegmoderne
kamergezicht juist als genre gevestigd.107 Visueel gezien berust de humor van Steen
op de verwachting van wat een ‘kamergezicht’ is en de mate waarin zijn voorstelling
daarvan verschilt: gebaren of figuren die te groot zijn voor het vertrek, figuren en
voorwerpen die verkeerd zijn gekoppeld of zich op de verkeerde plaatsen bevinden.108

Dat teveel (of te weinig) ten opzichte van de verwachting vormt, zoals Freud eens
heeft opgemerkt, de bron van de komische lust.109

Wie zegt dat de schilderijen van Steen en De Hooch ‘realistisch’ zijn omdat ze een
getrouwe weergave bieden van de werkelijkheid, poneert een tautologie. Zelfs de
gewoonste waarneming van een realiteit gaat op culturele conventies terug. Door een
juiste selectie van conventies kan een voorstelling als ‘werkelijk’ worden herkend.
Maar stemmen ze niet overeen, dan ziet men vooral kunstmatigheid en slechte
kwaliteit. Hoe precair een tijdsgebonden spontane herkenning is, blijkt bijvoorbeeld
uit de verwerping van een laat werk van De Hooch dat in 1916 door The National
Gallery in Londen aangekocht werd.110 Het blijkt eveneens uit het enthousiaste
onthaal van valse ‘De Hoochs’, geschilderd door Van Meegeren eind dertiger jaren,
de ‘ontmaskering’ ervan die pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en de
verwondering dáárover weer van Sutton, die ze in 1998 onmiddellijk als moderne
schilderijen herkende. ‘Looking at these images today, we can scarcely understand
how the connoisseurs were fooled; the heavy-lidded figures look more like Marlene
Dietrich and the film stars of the 1930s than seventeenth-century figures. However
van Meegeren’s forgeries serve to remind us how our vision is distorted by the values
and preconceptions of our own era.’111

Tegenwoordige kijkers zijn door fotografie, film en televisiebeelden gewend juist
die conventies te selecteren die in de zeventiende-eeuwse kamergezichten een
centrale rol hebben gespeeld. Maar mèt die herkenning wordt tegelijk het
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geconstrueerde van dit soort beelden gewist: we vergeten eenvoudigweg dat de
structuur van het schilderij conventioneel en dus kunstmatig is. Vergeten zijn de
onnatuurlijk afgebeelde tafelkleden bij De Hooch, de merkwaardig afhangende
gordijnen en de vreemde stoet aan hondjes die hij schildert. Vergeten zijn de
draperieën die met al hun kleur en stofuitdrukking het beeld in bezit nemen, evenals
de overdaad aan licht- en schaduweffecten op wanden en vloeren.

Het kamergezicht als genre blijkt duurzaam te zijn en een respectabel ‘Nachleben’ te
kennen. Eenmaal klassiek geworden, kan het als een stramien van conventies de
zeventiende eeuw en Holland verlaten. Het genre migreert. Het past zich aan bij de
verschillende contexten in de Europese cultuur en geeft nieuwe variaties te zien.
Cornelis Troost (1696-1750) in Nederland, Jean-Baptiste Chardin (1699-1779) in
Frankrijk en William Hogarth (1697-1764) in Engeland en vele anderen doen hun
voordeel met de inventie (bp.4.195, bp.4.196.1-2). Zo overleeft het klassieke
kamergezicht en bereikt tenslotte de negentiende eeuw, waarna het in de verschillende
landen een nieuw leven begint. In Duitsland in het romantische Biedermeier, in
Nederland door schilders waarvan Jozef Israels de meest bekende is.112 Rond de
eeuwwisseling duikt het bijvoorbeeld op in de ‘nostalgische Zweedse interieurs’ van
Carl Larsson (bp.4.196.3-9).113 Maar het zou de moeite waard zijn om het
kamergezicht ook te volgen op zijn tocht door de moderne kunst. Het is de vraag of
het genre uit de moderne kunst is verdwenen, zoals Reed 1996 in Not at Home stelt,
of dat het diverse gedaanteverwisselingen heeft ondergaan waarin de conventionele
potentie uit de vroegmoderne tijd wordt gerealiseerd.114 Schilderijen van Hamilton,
Hockney en Hopper bijvoorbeeld, maar ook van Magritte, Matisse, Klee en Bonnard
maken deel uit van een gestage stroom ‘interieurs’ in de Westerse geschiedenis
(bp.4.197.1-5).115 De kracht van deze inventie komt wellicht doordat de constructie
ervan zo intensief, langdurig en omvattend was en tegelijk zoveel variatie toelaat en
modificaties mogelijk maakt. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat, anders dan in de
vroegmoderne tijd, het naakt in het moderne kamergezicht zeer wel in zijn/ haar
element blijkt te zijn (bp.4.197.2 en 5). In elk geval blijft ze ook onder geheel andere
condities bestaan. In die zin zou men de illustraties van kinderboeken, de
interieurfotografie, de klassieke Hollywoodfilm (het melodrama van Douglas Sirk
bijvoorbeeld), evenals de Japanse films van Ozu of Mizoguchi heel wel als
afstammelingen, transformaties of mutaties van het klassiek-conventionele
kamergezicht kunnen onderzoeken (bp.4.196.6).116
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4.2.3. De moverende schildering, het hunkerend oog en het weten

Over de ontwikkeling van de beeldende kunst in de vroegmoderne tijd is zeer veel
geschreven. Daar geeft de periode zelf alle aanleiding toe. Zo tussen 1400 en 1700
verschijnen er nieuwe soorten beelden, andere composities, de gebruikte materialen
veranderen, hun spreiding niet minder en ook de manier waarop beelden worden
gebruikt. Bovendien zijn er in Europa vele auteurs die schrijven over wat het beeld
vermag. Beeldpraktijken worden afgekeurd of juist toegeëigend en de status van de
schilder verandert. Het wekt geen verwondering dat deze verwarrende overdaad zich
in het historisch onderzoek weerspiegelt. Er zijn studies over de status van het beeld
in relatie tot de humanistische kunsttheorie, over de morele verwerping van onkuise
beelden, over de controverse tussen ‘disegno’ en ‘colore’, over de geheugenkunst,
over de geleerde symboliek in schilderijen, over de Hollandse kunsthandel, over de
verheffing van de schilderkunst van ambacht tot vrije kunst, over schijn en realisme,
over bedrog en vermaak, over de religieuze kritiek op afgoderij, over de
classicistische schoonheidsopvatting, over de boekdrukkunst, over de
wetenschappelijke revolutie enzovoort. Steeds boort men andere thema’s en lagen
aan, waarbij telkens andere bronnen bestudeerd worden. Vaak tracht men de
veranderingen te verklaren door ze te koppelen aan de sociaal-economische
ontwikkeling waarin de vroegmoderne burger zich emancipeert, het kapitalisme zich
aandient en de vraag naar technologie toeneemt. De verandering in de schilderkunst
herschrijft men in termen van een psychosociale vooruitgang van de schilder.
Voortgedreven door ‘toenemende behoeften aan’ of ‘grotere interesse in theorieën’,
door ‘onvrede met’ en ‘verzet tegen’ de lage positie als ambachtsman neemt de
vroegmoderne schilder geen genoegen meer met zijn traditionele plaats in de
samenleving. De schilder wordt een geleerd en erudiet man, die aan de meer verheven
wetenschap doet.1 Miedema schrijft bijvoorbeeld; ‘Bij die schilderkunstige elite
groeide inmiddels het besef dat er wetenschappen waren die een schilder toch
eigenlijk wel in zijn mars mocht hebben en die de gemiddelde meester-schilder niet in
zijn onderwijspakket had.’2 Zwijnenberg verwoordt het aldus: ‘In het licht van deze
ontwikkelingen is het begrijpelijk dat ook de schilders zich ontevreden begonnen te
voelen met de lage ambachtelijke status van hun kunst.’3

Vaak leiden deze onderzoeken tot verheldering van een bepaalde problematiek of
ontwikkeling zoals uit het voorgaande vaak genoeg bleek. Er zijn ook onderzoeken
die door het kortsluiten van allerlei benaderingen eenduidige of misleidende
interpretaties in het leven roepen. Maar er zijn vrijwel geen onderzoeken die een
analytisch overzicht bieden, die aangeven hoe al die heterogene visuele verschijnselen
zich tot elkaar verhouden en hun relatieve gewicht trachten vast te stellen. Toch dient
dat soort vragen zich aan. Wat hebben de concrete onderzoeksresultaten eigenlijk te
maken met de grote scheidslijnen die
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men in het vroegmoderne Europa vooronderstelt zoals die tussen Noord en Zuid,
katholicisme en protestantisme, burgers en hof, praktijk en theorie, man en vrouw,
academie en gilde, emotie en ratio, vakmatige kostwinning en elitaire vrije
tijdsbesteding, ideale werkelijkheid en alledaags realisme, fresco en
olieverfschildering, beeld en idee?

Het zal duidelijk zijn dat ik in deze laatste paragraaf niet de pretentie heb een
complete analyse te presenteren van de vroegmoderne opvatting over het beeld. Dat is
goed voor een groots opgezet onderzoeksproject. Mijn doel is slechts de kunst van het
schilderen te plaatsen temidden van de vele tegenstrijdige opvattingen die de
vroegmoderne tijd met betrekking tot het beeld kent. Analoog aan de plaatsing van de
schilderijen van Pieter de Hooch in de bredere context van beeldmateriaal over het
huis, zal ik in deze laatste paragraaf het geschrift van Samuel van Hoogstraten in een
bredere context lokaliseren. Daarbij komt ook de vraag aan de orde naar de
verhouding van de Hollandse ‘kunst van het schilderen’ tot ‘de Italiaanse
kunsttheorie’ en ‘het classicisme’. Evenals de vraag hoe de kunstgeschiedenis tot op
heden met deze kwestie is omgegaan.

In zijn Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkunst vermeldt Samuel van
Hoogstraten twee anekdotes die de kwestie van het vroegmoderne beeld en zijn status
op scherp zetten. Voor de moderne lezer zijn ze incompatibel en meestal wordt één
van beide genegeerd ten gunste van de ander. De eerste gaat over het belang van de
tekening als wetenschappelijk ordeningsinstrument en de tweede over de frappante
werking van wonderschone of afschrikwekkende beelden op de verbeelding. Voor
Van Hoogstraten en andere vroegmoderne auteurs behoren beide zaken tot hetzelfde
conceptuele systeem.

Vrijwel aan het begin van zijn boek bespreekt Van Hoogstraten het nut van de
tekenkunst als een ‘tweede wijze van Schrijven’.4 Hij licht dat met een voorval toe.
Een staatsman trekt met Frederick Hendrik te velde en overlegt met hem over
schansen en legerwerken. Hij kan zijn mening echter niet mondeling of schriftelijk
toelichten. Frederick Hendrik vraagt hem daarom zijn opvatting met behulp van een
tekening kenbaar te maken. De staatsman moet bekennen dat hij nooit heeft leren
tekenen. Dat ontlokt bij de Prins een verbaasde uitroep. ‘Hoe! enzoude een man van
zoodanigen bewint, als gy zijd, niet kunnen Teykenen?’ De staatsman is zeer
beschaamd en tracht de fout van zijn ouders prompt te herstellen door zowel zijn
zonen als zijn dochters te laten onderrichten in het tekenen. Want, zo concludeert Van
Hoogstraten, er is nauwelijks een bezigheid te noemen (in oorlog of vrede, in huis of
op het veld) waarin de kunst van het tekenen niet nodig is om zich een oordeel te
kunnen vormen. In navolging van Aristoteles wijst hij erop dat de tekenkunst in het
algemeen het onderscheidingsvermogen vergroot.5

In de meeste wetenschappen komt de tekenkunst eveneens van pas. De krijgskunst
en de vestingbouw bijvoorbeeld zijn gebaat bij tekeningen waarin de kennis
overzichtelijk geordend is. De krijgsheer die de kunst van het oorlogvoeren
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verstaat ‘ordent zijn Regimenten met gespreyde vleugelen, of door de engtens der
Wegen ingedrongen, met de pen, eer hyze met den degen in de vuist te velde daegt.’6

Ook beoefenaren van de bouwkunst en het landmeten, de natuurlijke historie, de
geografen, de astronomen, de medici en de historici moeten kunnen tekenen, opdat de
lezer hun beweringen als ware getuigenissen kan vertrouwen.7 Schrijvers hebben
weliswaar vele woorden tot hun beschikking om een beeld op te roepen (van een dier,
een kustlijn, een sterrenhemel, een lichaam of een historische figuur), maar een
goedgemaakte afbeelding volgt getrouwer wat het oog ziet, aldus Van Hoogstraten.8

De kunst van het tekenen raakt volgens de genoemde auteurs dan ook vele
kennisgebieden:

Wy hebben boven gezeyt, hoe de Teykenkonst niet alleen noodich is aen Beeltsnijders,
Botseerders, Gout- en Zilverwerkers, maer ook aen Boumeesters, Timmerlieden, ja aen Veltheeren,
Prinsen, of, om met een woord te zeggen, aen alle vernuft oeffenende menschen; vermits het
gezicht en het oordeel door de Teykenkonst uitermaten verlicht wort.

9

De wereld komt met de kunst van het tekenen binnen handbereik, zoals Biens het in
zijn tekentraktaatje noemt. ‘Door dese Conste bewandelen ende sien wij de
plaesierichste landouwen der werelt ende blijven niet te min binnen onse studoor.’10

Johannes Blaeu bevestigt dat wanneer hij opmerkt: ‘Geografie [is] het oog en het licht
der geschiedenis (...) Kaarten stellen in staat om thuis met eigen ogen dingen te
aanschouwen die zeer ver weg zijn’.11 De kunst van het tekenen is van belang voor
een ieder die wereld wil leren kennen zo meent tenslotte ook Huygens. ‘Indien wij
eens een reis moesten maken, dan zou het veel schrijfwerk uitsparen, wanneer wij
direct over de vaardigheid beschikten om de merkwaardige dingen af te beelden.’12

Van Hoogstraten en andere Hollandse auteurs beschouwen de tekening als
wetenschappelijk en ingenieurlijk product van het observerend oog en de getrainde
hand. Zij is niet alleen voor de schilders van belang, maar ook ‘tot oeffeninge van het
ingenieurscap’ zoals Stevin voorstaat. In zijn instructie voor het curriculum van de
toekomstig ingenieur, opgesteld ten behoeve van de oprichting van de Duytsche
Mathematique te Leiden, in 1600, komt het leren tekenen in de diverse stadia terug.13

Dergelijke uitspraken maken deel uit van een algemene tendens in het vroegmoderne
Europa. Zo blijkt het werk van Italiaanse ingenieurs al langer in het teken te staan van
tekeningen. Zij trekken in de loop van de zestiende eeuw met hun kennis van het
tekenen noordwaarts, naar Frankrijk en de Nederlanden.14 En ook de anatomische
prenten van Vesalius (1542) of van Da Vinci getuigen van een andere status van de
tekening.15 Door het onderzoek van Alpers, Melion, Rosenfeld, Van den Akker,
Edgerton, Zwijnenberg, Elkins en anderen staat inmiddels wel vast dat het weten in
de vroegmoderne tekening een nieuwe vorm aanneemt. ‘By encompassing the visual
world as representation, teyckenconst strips nature of hidden meanings,
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reconstituting her as verclaringhe (clarification, knowledge). This is why
teyckenconst is useful to all stations, ages, and conditions of men.’16

Het tweede voorval betreft een andere werking van het beeld, namelijk de kracht
die het uitoefent op het oog en het gemoed. Van Hoogstraten komt erop aan het eind
van zijn Inleyding.17 Hij vertelt over een vrouw die tijdens haar overspel zo bevreesd
is voor haar echtgenoot, dat ze hem telkens voor ogen heeft. Als gevolg daarvan lijkt
het kind dat uit dit overspel geboren wordt veel meer op haar wettige man dan haar
andere kinderen. Via het oog wordt, zo bedoelt Van Hoogstraten, een beeld
opgenomen dat zich vervolgens aftekent op de vrucht: ‘Moeders inbeeldingen
schilderen de vrucht’. Ter onderstreping van de frappante inwerking van het beeld op
het gemoed verwijst hij naar de vele tekens die ‘door vrouwe schrik of lust den
kinderen medegedeelt’ wordt.18 De macht van kleuren reikt zelfs zo ver, dat de
voorstellingen die zwangere vrouwen zich maken, bij de ongeboren vrucht bloedrode
merktekens, ‘moerbyen’ en ‘freytteyckens’ achterlaten.19 Dit natuurlijk vermogen
kennend kan er, zo schrijft Van Hoogstraten, ook gebruik van worden gemaakt bij het
kleuren der nakomelingen: ‘Heliodoor maekt zijn Moorsche Koningin, door ‘t
aenzien van een blank Schildery, van de schoone Chariklea zwanger.’20

Van Hoogstraten is niet de enige die deze ‘vrouwlijke inbeelding’ vermeldt.
Herman Roodenburg en onlangs Ghislain Kieft hebben haar beschreven als een
bekend verschijnsel dat in de vroegmoderne tijd van vroedvrouwen tot kunsttheorie
serieus besproken wordt.21 Ook Stevin, Cats, Huygens en Alberti erkennen dit
bijzondere vermogen van het beeld en de grote consequenties die dit kan hebben voor
nakomelingen blijkens de verschillende varianten die zij in hun geschriften
opnemen.22 Cats’ versie heeft een positiever slot. Zelf lelijk als de nacht (evenals haar
man), wordt een moeder bij de geboorte van haar wonderschone kind verdacht van
overspel. Nader onderzoek wijst uit dat haar kind sterk lijkt op de sculptuur van een
kind dat zij op het buffet in haar slaapkamer heeft staan (bp.3.8.1). De moeder wordt
vervolgens in ere hersteld. Cats’ advies aan zwangere vrouwen is dan ook
afschrikwekkende of wanschapen schepsels te vermijden en slechts mooie beelden in
de slaapkamer te plaatsen.23 Een soortgelijk advies geven Alberti en Stevin aan de
bouwmeester. De eerste wijst op schilderingen in de slaapkamer, de laatste keert zich
tegen het gebruik van beschilderde vensters in het algemeen.24 ‘VVat lelicke monsters
belangt, gemengt van menschen en beesten leden met ansichten yselick greinsende, en
bevallen my int cieraet niet, eensdeels om datse sorgelick sijn voor bevruchte
Vrouvven; Ten anderen hoevvel des VVerckmeesters suyver hant daer in blijcken
can, soo isser weynich const inden omtreck, van dingen die an geen seker natuerlicke
maet en stant verbonden en zijn.’25 Het macht die men het beeld toedicht is dus groot
– niet voor niets raadt Jacob Cats de bruid aan een portret geschonken aan een
vroegere vrijer terug te eisen (bp.3.8.2).
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Volgens Van Hoogstraten berusten zowel de wetenschappelijke tekening als de
emotionele impressie door een beeld op de natuur.26 ‘Natuur en ‘t geval bootsen de
konst nae, gelijk de konst de natuur’.27 Enerzijds bestaat het nauwgezette beeld uit
een navolging van de natuur, anderzijds behoort het tot de natuur van het oog en van
de imaginatie dat ze gemakkelijk worden geprikkeld door een beeld. Daarmee
onderstreept Van Hoogstraten het verband dat de vroegmoderne tijd legt tussen de
eigenschappen van het oog, de verbeelding en het vermogen van de schilderkunst. De
tekening vormt de natuurlijke koppeling tussen oog en verbeelding.

Haer voornaemste en eerste grondtregels [van de schilderkunst] bestaen in de Teykenkonst, welke
zelf zonder verwe schildert, en de voornaemste dingen der natuur uitbeelt. Een Teykening, schoon
zonder verwen, alleen in omtrekken, lichten en schaduwen bestaende, zegt Philostratus, verdient
nochtans den naem van een Schilderye, vermits wy daer in niet alleen de gelijkenissen van
d’afgebeelde persoonen beschouwen, maer ook zelfs hare bewegingen, vrees en schaemte,
stouticheuit en yver: en schoon zy alleen in eenvoudige linien somtijts bestaet, die de jeugt, hair
noch baert, niet en kunnen uitdrukken, nochtans geven ze de gestalte van een zwarten of witten
mensche genoeg te kennen.

28

Tegenwoordig spreekt die koppeling tussen natuur, de kunst van het schilderen, de
tekening en de geschilderde voorstelling niet meer vanzelf. Wij maken spontaan een
scheiding tussen de rationalistische ‘observatie’ en irrationele ‘inbeelding’. Door deze
moderne splitsing wordt de symbolische dimensie van tekening en schilderij (die er
zonder meer is) heden ten dage een groter gewicht toegekend dan in de vroegmoderne
tijd. Een soortgelijke overwaardering zijn we al eerder tegengekomen bij het
centraalperspectief, de christelijk-humanistische moraal en de architectonische
schoonheid. Destijds waren de fysieke eigenschappen van levende wezens een deel
van de natuurlijke orde.

In de vroegmoderne rationaliteit werden ze ook als verwijzing naar die orde
gebruikt. ‘En aldus moet een vernuftig Schilder, wanneer hy eenige Historie
voorheeft, met een Poëtische uitvinding, de geest des persoons, dien hy wil
verbeelden, in het wezen brengen, en hem iets geven, daer hy aen te kennen zy.’29

Daarom oogt een hond trouw en daarom toont een leeuw zijn boze aard. ‘De natuer
heeft aen yder Dier een zweeming na den aert van zijne neigingen gegegeven’, schrijft
Van Hoogstraten. Op soortgelijke wijze geldt dat voor de onderscheiden trekken van
de mens. Van Hoogstraten benoemt de visuele kenmerken omdat de schilder formele
verschillen schildert en niet om een moreel oordeel te vellen (zoals we tegenwoordig
automatisch denken).30

Want wie zal, wanneer hy een mensch ziet, wiens aengezicht breet en lang is, als op een berd
geplakt, en neus en wangen eeven hoog zijn, den zelven geen Oskop noemen? of zoo zijn oogen
vaekerich staen, hem geen Eezelskop heeten? ten waer datmen’er eenige norsheit in speurde; want
dan zouw men hem eer voor een buffelskop keuren. In een kalfsachtige trony zie ik een botterik: in
een Aepachtige een poetsemaker, en in een schaepachtige, een Schaepshooft.

31
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In deze rationaliteit is de natuurlijke orde begin- en eindpunt van het denken over de
kunst van het schilderen.32 Alles in het schilderen is gekoppeld aan de natuur door ‘a
multiple web of connections and analogies’.33 Ik noem vijf aspecten die in de
geschriften steeds als natuurlijke zaken worden behandeld: 1. de Natuur genereert zelf
schilderingen in uiteenlopende soorten materie, 2. er bestaat een verwantschap tussen
verschillende soorten schilderijen, 3. de schilder wordt bepaald door een aangeboren
lust tot zijn werk, 4. de schildering heeft een moverende werking op het oog en 5. het
oog hongert van nature naar beelden. Ik licht deze punten in het kort toe.
 Ten eerste wijst Van Hoogstraten er bij herhaling op dat de Natuur zelf schildert.34

Ze belegt stenen met prachtige kleurschakeringen, tekent er figuren op, laat de
wonderlijkste schilderingen achter op bevroren vensterglazen en laat menselijke
figuren of kunstig huisraad uit rotsen of gesteenten oprijzen. ‘Wy hebben ook veel
Agaetschilderyen gezien, daer de natuur in den steen geestige luchten, aerdige
verschieten, eygentlijke lantschappen, steeden, gebouwen en steenrotsen wonder
vreemt, en als kunstich had afgebeelt.’35 Ten tweede beschouwt Van Hoogstraten de
schilderkunst als een natuurlijke familie. Enerzijds vertoont het schilderij zich in
velerlei gedaanten met een verschillende geaardheid. Het gebruikte materiaal bepaalt
de verscheidenheid in schilderingen, zoals brandschildering, wasverven, lakwerk,
mozaïek, vloerschildering, houtinlegwerk, stucwerk, waterverf, fresco, tempera,
olieverf en gomverf. De geschiedenis toont niet alleen de op- en neergang door de
tijd, maar ook de spreiding der soorten.36 Anderzijds is het schilderij slechts één van
de vele ‘natuurlijke kinderen van de Schilderkonst’.37 Het schilderen met de naald
(het borduren), het geschilderde weefsel (Textilis pictura), het tapijtweven, het maken
van schilderijen met natuurlijke voorwerpen (zoals gekleurde veertjes of getinte
schelpen) of het beschilderen van schelpen en horens, zijn alle nakomelingen van
dezelfde familie.38 Zij zijn echter door de Schilderkunst onterfd omdat de
handvaardigheid te omslachtig is en te veel tijd vergt.39

Ten derde kan alleen iemand die door de Natuur begiftigd is met de aandrift tot
schilderen daadwerkelijk een schilder worden (analoog aan Stevins opmerking over
de bouwmeester). Van Hoogstraten trekt tweemaal de vergelijking tussen de zuivere
liefde tot de kunst en de ingeboren liefde van de mens tot zijn wederpaar. Hij doet dat
onder verwijzing naar Michelangelo die de kunst van het schilderen beminde als zijn
huisvrouw en schilderwerken als zijn kinderen beschouwde.40 In beide gevallen is er
sprake van een natuurlijke aantrekkingskracht of innerlijke drift.41 De ‘lust’ of
‘geneigdheid’ is dus niet metaforisch van aard zoals wel eens wordt gesuggereerd. De
‘liefde tot de kunst’ legt de nadruk op de natuurlijke orde waarin alle levende en
levenloze wezens via hun neigingen hun lotsbestemming uitdrukken, gelijk ook bij
Cats het geval bleek.

Het natuurlijk verband tussen de schilderkunst, de schilder en de schildering ligt
volgens Van Hoogstraten in het genot dat gepaard gaat met het maken van het
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schilderij.42 De ware schilder wordt namelijk door drie zaken geprikkeld: door de
hoop eer en glorie te verwerven, door de hoop geldelijk profijt uit zijn werk te trekken
en door de hoop op het genot van de schilderarbeid tijdens het werk.43 Maar alleen
tijdens het schilderen zelf smaakt de schilder het volle genoegen van de arbeid. Moet
hij enige tijd verzuimen, dan knaagt zijn geweten maar is het werk voltooid dan is
zijn genoegen evengoed weg. ‘Hy geniet van de vrucht van zijn konst, maer genoot de
konst zelve, toen hy schilderde.’44 Faam en geldelijke winst komen pas nadat het
genot van het schilderen zich heeft voltrokken.45 Beide zijn de vruchten die uit het
voltooide schilderwerk voortspruiten. Vanwege de faam heeft de schilder er belang
bij om zijn werk in druk te laten verschijnen.46 Uiteraard mag hij zich verheugen over
een ijverige mecenas die zijn werk aanprijst en onder de aandacht brengt bij vorsten
en kooplieden.47 En om te kunnen werken ligt het voor de hand dat de schilder vrij
moet zijn van armoede en ‘het bitter zorgenpak des brootkommers’.48 Een matige
gouddorst acht Van Hoogstraten daarom goed voor het volbrengen van zijn taak.
Want zegt hij, de honger naar goud heeft alle goede kunsten in het nooddruftig leven
doen ontstaan.49 Maar een schilder moet zich, evenals de koopman, in de eerste plaats
bij zijn leest houden en het goede in zijn eigen arbeid zoeken.50 Het is daarom niet
vreemd dat Van Hoogstraten de bestuurders van de Nederlanden oproept om, gelijk
de Grieken van weleer, een goed gebruik te maken van het vele natuurtalent dat het
land rijk is. Hij vergelijkt de schilders met een goudmijn, een mijn vol edelstenen en
met een zee vol parels. Men moet een dergelijke bron van natuurlijke grondstoffen
goed beheren, aanmoedigen om voort te gaan en er op gepaste wijze uit putten (of uit
vissen).51 Het aankweken en telen van het eigen schildertalent is beter dan het geld
naar Italië brengen om daar schilderijen te kopen.52

Als vierde wijst hij op de krachtige mimetische werking die beelden van nature op
het oog hebben. Van Hoogstraten geeft verschillende voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe
dieren reageren op geschilderde gelijkenissen.53 Een geit was zozeer overtuigd van de
waarheidsgetrouwheid van haar naar het leven ‘geschilderde zuster’ dat zij in woede
ontstak en het schilderij vernietigde. Op het ‘geitenoordeel’ volgen andere
voorbeelden waaruit vergelijkbare reacties blijken: van een patrijs (die schettert bij
herkenning van zijn evenbeeld), een vogeltje (dat tevergeefs op een geschilderde arm
wil neerstrijken) en een hond (die zich te pletter loopt tegen een op de muur
geschilderde vijandige hond).54 Het door Van Hoogstraten aangehaalde klassieke
verhaal van Zeuxis (die vogels bedroog met geschilderde druiven) en Parassius (die
Zeuxis bedroog, door een gordijn te schilderen),55 wordt in de kunsthistorische
literatuur doorgaans gezien als exempel van ‘onderlinge naijver’, waarbij de
‘natuurgetrouwheid’ als teken van meesterschap opgevat wordt. Men beschouwt het
als een ‘vermakelijk motief’ waarmee de kunstenaar bewondering afdwong van zijn
kunnen.56
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Overtuigd door de gelijkenis tussen werkelijkheid en schilderij, dus in de mening
verkerend dat er een levend wezen voor hun ogen staat, vellen de dieren hun oordeel
over het grote meesterschap van de schilders, zo meent Van Hoogstraten.57 Maar de
moverende macht van het beeld weet ook het hart van mensen te stelen. Van
Hoogstraten licht dit toe aan het verhaal van de afgezant van de Portugezen die aan de
Koning van Borneo een kostelijk tapijt aanbiedt waarop de Koning van Engeland
afgebeeld was. Deze afbeelding was zo levendig dat de Koning van Borneo vreesde
dat de Portugezen de Engelse koning door toverkunst tot leven zouden wekken, om
zo zijn volk te overmeesteren en zijn rijk in te nemen. ‘t welck hem zoodanich
ontstelde, dat hy dit beeldtapijt haestelijk deede wech doen.’ Slechts door
tussenkomst van enkele moorse kooplieden kon de Portugese afgezant met zijn tapijt
heelhuids van het eiland vertrekken.58 Een onkundige aanschouwer vermoedt al snel
(de inwerking van een beeld op zijn gemoed bemerkend, maar onbekend met het werk
dat de schilder daartoe verricht) dat het beeld toverkracht bezit.59 Maar zelfs een
geleerd man als Huygens toont zich bevreesd door een afschrikwekkend schilderij van
Medusa, dat hij hoewel levendig en mooi geschilderd, hij toch liever niet in zijn huis
brengt.60

Voorbeelden van visuele wraakneming bevestigen de aan het beeld toegekende
macht. Van Hoogstraten vertelt een anekdote over een Romein die het werk van
Michelangelo bekritiseerde omdat deze teveel schaamteloze naakten in de Sixtijnse
kapel had geschilderd.61 De kritiek had in eerste instantie een averechts effect.
Michelangelo wist wraak te nemen met behulp van zijn penseel door de Romein
‘schaemteloos in de Hel’ te schilderen.62 Het schilderen van ijzeren tralies voor
iemands tronie, het toevoegen van een monnikskap, de handen van een figuur in de
boeien te slaan of deze een strop om te hals te schilderen werd opgevat als een
machtige ‘wrake des penseels’, waaraan eventueel nog een smadelijk vers kon worden
toegevoegd.63 Deze ‘beeldmagie’ zoals Rooijakkers het eens noemde, veronderstelt
‘dat door het afbeelden en tonen van de figuren ook diens aanwezigheid wordt
opgeroepen.’ Gaat het om een afbeelding van de duivel, zoals in het vijftiende-eeuwse
miniatuur uit een liturgisch handschrift dat Rooijakkers bespreekt, dan dient de aan
het beeld inherente aanwezigheid van het kwaad juist te worden geschrapt. ‘De
afbeelding wordt geacht aldus een immanente magische kracht te bezitten die kan
worden bezworen door de figuur onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door het gelaat
te maskeren of, zoals in dit geval, te verwijderen.’64

Daarmee is het vijfde en laatste punt genoemd dat in vroegmoderne
verhandelingen telkens opduikt: de moverende macht van het beeld berust op de
natuurlijke werking van het oog dat hongert naar beelden.65 Een harmonieuze
verscheidenheid aan kleuren streelt het gezicht, licht-en-donker contrasten verlokken
het oog, de gepaste balans op het doek werkt betoverend.66 Een goedgeschikte en
gevarieerde groep gesticulerende figuren treft het oog en beroert het gemoed.67 Het
zien van visuele rijkdom, van matige verscheidenheid aan kleur
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en van een schoon evenwicht is aangrijpend en ‘ver-maakt’ de geest: het bekoort het
oog, steelt het hart en doet de aanschouwer naar méér hunkeren.68 Men herneemt
aldus de klassieke gedachte ‘dat de “imitatie” op zichzelf  “vermakelijk” is, of zij nu
het schone, dan wel het lelijke, dan wel beide weergaf’, zo merkt Emmens in een
ander verband op. In de latere klassicistische opvatting, waar ‘de “imitatie” in de
eesrte plaats het “schone” moet gelden, waarbij het lelijke alleen als contrapunt een
rol mag spelen’, is  een ander kunstbegrip verschenen waarin niet meer de
vermakelijkheid van de kunst speelt, maar de beeldende kunst is getransformeerd in
‘schone kunst’.69

De lust om te kijken is volgens deze vroegmoderne schrijvers onverzadigbaar.70 In
dat opzicht is de aard van mensen gelijk aan die van andere levende wezens die hun
instincten volgen.71 Zoals bijen van nature worden aangetrokken tot veelkleurige
verscheidenheid in het bloemenveld, zo laten gasten hun oog dwalen over een
rijkvoorziene dis. Zo weidt de mens zijn ogen wanneer hij ‘een duyzend
gebrokeverwich landschap in ‘t oog krijgt, wanneer de lieve lente beemden en velden
vernieuwt, en het bosch zijn nieubewasse kruinen opsteeckt.’72 Zo treft de schoonheid
van het Griekse beeld het oog van de kunstenaar.73 Evenzo wordt het mannenoog
onweerstaanbaar aangetrokken door de schoongekleurde vormen van het vrouwelijk
lichaam.74 Door de natuurlijke werking van het oog zijn oorlogen ontstaan, zoals uit
het welbekende voorbeeld van de schone Helena blijkt.75 Zo verleidt de schilder, door
het wakker roepen van de begeerte, het oog van de kunstminnaars en liefhebbers –
wat goed is voor de verkoop.76 De koopman doet hetzelfde wanneer hij de kooplust
tracht op te wekken. Hij vangt (weet hebbend van het natuurlijk krachtenspel) door
zijn uitstalling van oogverblindende waren, het begerig oog van de koper.77 De
natuurlijke orde die de bij aan de bloem koppelt is dezelfde die de koper aan de waren
vastklinkt, de kunstminnaar aan het schilderij hecht, het mannenoog bindt aan het
vrouwenlichaam en het schildersoog bevestigt aan een schone sculptuur. Hoewel in
de kunsthistorische literatuur de ‘honger’ van het oog bekend is, wordt dit
geïnterpreteerd in termen van een modern-economisch marktmechanisme. Sluijter
bijvoorbeeld, verwoordt het als volgt: ‘De noodzaak naar de gunsten van de door
“ogenlust” gedreven koper/verzamelaar te dingen wordt onomwonden verwoord en
uiteraard was dit voor de schilder die zich staande moest houden op een vrije markt
ook van het grootste belang.’78

Eigenlijk kan deze beeldhonger nimmer worden gestild. Zoals de honger een
natuurlijke eigenschap in elk levend wezen is, zo verlangt het oog steeds naar nieuwe
schilderingen. Het gezicht wil rondwaren in uitgestrekte landschappen van verf en
kleur die door de penseelstreken tot leven worden gewekt. Naakten worden
uitgesmeerd over doek of paneel tot gigantische panorama’s van werkende spieren,
hier buigend of neigend, daar zich strekkend of wringend, ginds opzwellend of
opspannend, gekreukeld, gerimpeld of gegroefd (bp.4.148 – bp.4.151).79 Het oog is
gulzig en laat zich gaan over welvende vleespartijen en tast
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velden en heuvels, glooiingen en rimpelingen af waaruit tronies zijn gemaakt. Op
eenzelfde manier scant het een kleurrijk verschietend vergezicht, met zijn valeien en
weiden, zijn bergen en bossen, zijn strand en zee. Met hier een gebouw, ginder een
beekje en daar een figuurtje of kar (bp.4.161).

Zie toe, indien gy met een losse zwier de spartelachtige meijen der boomen nabootst, dat gy elk
haer eygen aert uitbeelt; want de beezemachtige Cipres, en den kronkelenden Eykeltak gelijken
elkander niet. Linden en Willigen loof verschilt te veel; zoo verschilt de stam des Kastanjesbooms
van des Beukelaers. Onderschey Rotssen, Grotten, Geboomten, Struiken, Stammen, Biesbossen,
Bloemen, Lovers en Takken. Merk op de ruyme schaduwe, waer de dichte takken elkander
prangen, en wijs zachtelijk aen, daer de heldere lucht in de boomtoppen schemert. Neem
naukeurich acht op de klaere voorgront, met Doornen en Distelen en breede blaren bewerkt, laetze
klaer en groot, vry een hoek van uw werk vullen, en beelt de verre gezichten met een zachte handt
uit, die naer u toe komende, even zoo veel kenlijker dienen aengewezen, als zy tegen de achterste
vergroten. Laet het kromme wagespoor, of ter rechter of slinkerhandt, zachtelijk rijzen, hier week
en slikkerich, en ginder ten heuvel op, of in mulle zanden, of barre heyden, vlak leggen. Dat de
wijers, daer de Waerden en witte Zwaenen zwemmen, waterpas, en de beekjes ten dale glijen, uw
gebouwen vast staen, en de boere gehuchten vry koddich en bouvallich op zy leunen.

80

De macht van een goede schildering ligt aldus in haar vermogen gebruik te maken van
de ingeboren aard van het oog om zich te verheugen in kleuren en vormen, contrasten
en omtrekken. ‘In this formulation, sight itself, penetrating deep into the landscape,
constitutes the history’s action, and seeing displaces the story told as history’s
principal event’ zo is Melions conclusie met betrekking tot Van Manders
uitspraken.81 Zo wordt het gemoed beroerd. Het gezicht wordt gestrikt en overvallen,
ingenomen en overweldigd, bezet en onverbiddelijk aan zich gebonden.82 Van
Hoogstraten wijst erop hoe deze mimetische kracht ten goede ingezet kan worden bij
het verbreiden van het geloof. Geschilderde voorstellingen kunnen, beter dan
veldheren, helden of tirannen, de volkeren bewegen het geloof te omhelzen.83

Barbaarse volkeren staan machteloos tegenover goede en schone beelden. Zonder slag
of stoot worden ze erdoor overwonnen, getemd en gevangen. Want betoogt Van
Hoogstraten, ‘Aristoteles gevraegt zijnde, waerom ‘t geene schoon was, bemint wiert?
antwoorde te recht, dat dit een blindemans vraege was.’84

Hoe verhouden al deze uitspraken zich nu tot de kunsthistorische opvatting dat de
renaissancistische kunsttheorie een wetenschap is? Kunsthistorici verklaren de
wetenschappelijkheid van de Italiaanse kunstopvattingen meestal vanuit de inbreng
die reeds bestaande wetenschappen kregen in de kunsttheorie. Door het introduceren
van retorica en wiskunde (met name het lineair perspectief) trachtten geleerden en
humanisten voor de kunst van het schilderen eenzelfde status te verwerven. Zo
schrijft Zwijnenberg: ‘Door de schilderkunst als een wiskundige wetenschap voor te
stellen (dus als een ars liberalis), plaatste Leonardo de Paragone binnen het debat
over de classificatie van kennis dat in zijn tijd door de
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humanisten werd gevoerd. De lineaire perspectief is daarbij een belangrijk
argument.’85 Het is juist dat men door het gebruik van een retorische terminologie of
door een retorische structuur (zoals bij Alberti en Van Mander), door een wiskundige
opbouw via bewijzen (zoals bij Da Vinci en analoog aan Stevins opvatting van
wiskunde als ‘gewisse’ kennis)86 de kennis van het schilderen van een zekere orde
heeft kunnen voorzien. Maar daarmee is nog weinig gezegd over de aard van die
kennis en evenmin over de epistemologische status van het vroegmoderne beeld.  

Het argument is dat schilderkunst (en tekenen) met hun exacte nabootsing,87 met
het observeren van de natuur algemene kennis over de Natuur produceert.88 Dus is ze
wetenschap en is het schilderij deel van de waarheid die de kunst genereert.
‘Considered as a kind of knowledge, the art of painting is to be judged by two
standards: the certainty of its premisses and methods, and the completeness of the
knowledge represented by its productions’ zo vat Blunt het denke van Alberti en Da
Vinci op dit punt samen.89 Deze redenering gaat ervan uit dat in de wetenschap 1. het
oog (de waarneming) een bijzondere status bij het verwerven van kennis bezit, 2. er
een beperkt aantal faculteiten bestaat dat samen een compleet inzicht in de natuur
teweeg brengt en 3. dat dit weten in een beeld zichtbaar kan worden gemaakt.90 Van
alle vroegmoderne verhandelingen, te beginnen met Cennino Cennini’s Libro

dell’arte, spreekt Da Vinci zich op deze punten het meest expliciet uit.91 Dit ondanks
het feit dat zijn Trattato della Pittura door leerlingen is samengesteld op basis van
aantekeningen. Het manuscript circuleert in kopievorm vanaf het eind van de
zestiende eeuw. Anderen zoals Galileo Galilei (in een brief uit 1612) en Baldassare
Castiglione (De Hoveling, 1528) ontlenen vaak letterlijk argumenten aan Da Vinci.92

Zijn opvattingen komen in het kort op het volgende neer.
Het oog is een scherper waarnemer dan de andere zintuigen.93 Wanneer Van

Hoogstraten de suprematie van het gezichtsvermogen verwoordt, herneemt hij een
klassieke opvatting, een opvatting die Da Vinci ertoe brengt een ‘Lof der Ogen’ te
schrijven.94 Da Vinci wijst op de bijzondere sensibiliteit van het oog en de
onmiddellijke indruk die het biedt. Zijn wiskundig opgebouwde vergelijking met
dichtkunst, muziek en sculptuur (bekend onder de 19de-eeuwse benaming
‘paragone’)95 is dan ook slechts een middel om met zekerheid te bewijzen dat de
kunst van het schilderen aan de tien aristotelische criteria voldoet.96 Inzet was niet
(zoals men doorgaans in de kunstgeschiedenis stelt) een hiërarchische strijd tussen de
kunsten, noch had ze tot doel de andere kunsten te degraderen.97 Door de natuurlijke
gelijkenis is alleen het oog exact en accuraat, biedt het een directe, ondubbelzinnige
observatie en is het door zijn ogenblikkelijke toegankelijkheid ook universeel.98 Da
Vinci koppelt op deze manier het weten aan het zien.99 Het is een klassiek verband
dat van Aristoteles stamt: ‘All our knowledge has its origin in our perceptions’.100

Daarmee keert Da Vinci zich volgens Blunt tegen de scholastieke opvatting, waarin
weten is gekoppeld aan logische speculatie en
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tekstautoriteit, dus los van de natuur. Da Vinci ‘exactly reverses the medieval canon
that a science is only certain if it is purely speculative and merely mechanical if it
comes into contact with the material universe.’101 Tevens keert hij zich met zijn
pleidooi voor het oog tegen de platoonse opvatting waarin het beeld in beginsel van
de waarheid is uitgesloten. ‘In this matter Leonardo is even more whole-heartedly
opposed to any idealism than Alberti. In his practical advice to the painter there is no
trace of it, and he never suggested that the artist must make nature conform to some
idea which exists in his mind, though nature herself, of course, is subject to general
laws.’102

Da Vinci specificeert tien faculteiten (‘ufficio’, ‘ornamenti’) om de kennis te
vergaren over de ‘oneindige werken der natuur’:103 ‘te weten licht, donker, kleur,
lichaam, vorm, plaats, verwijdering, nabijheid, beweging en rust’.104 Alleen met
behulp van deze categorieën of onderscheidingen kan de zichtbare wereld worden
begrepen.105

De schilder toont je verscheidene afstanden door de kleur van de tussen de voorwerpen en het oog
gelegen lucht te variëren, hij toont je de mist waar de waarnemingsbeelden der voorwerpen met
moeite doorheen dringen, hij toont je de regens en daarachter de wolken met bergen en dalen, hij
toont je de stofwolken met daarbinnen en daarachter de strijders die de stof doen opdwarrelen, hij
toont je de meer of minder gezwollen rivieren en de vissen die tussen de waterspiegel en de bodem
spelen, hij toont je de glad geschuurde kiezels in bonte kleuren, liggend op de gewassen
rivierbeddingen, omringd door de groenende grassen onder het wateroppervlak, hij toont je de
sterren op verschillende hoogten boven ons, en zo talloos veel andere effecten ... 

106

Da Vinci baseert zich bij deze onderscheidingen op de tien kenniscategorieën die
Aristoteles noemt.107 ‘In Aristotle’s opinion these categories stand for all that can be
said about, or predicated of, individual things in our external world.’108 Het zijn de
tien onherleidbare categorieën ‘substance, quantity, quality, relation, place where,
time when, position, state, acting, and being acted on.’ Deze faculteiten (of
grondbeginselen) van de natuurwetenschap worden in de eerste plaats begrepen in het
verstand.109 Het verstand doordenkt de indrukken die onze ogen uit de zichtbare
wereld selecteren en aanleveren.110 ‘If Leonardo writes that the categories “are
comprehended only by the mind”, this means that the mind is contemplating what the
eyes see. In Leonardo’s notion of the mind the judgement of the eye is a critical
element. Hence we may conclude that for Leonardo a work of art is born from a
nonhierarchical interaction between mind, eye, and hand.’111

Maar de kunst van het schilderen dient volgens Da Vinci en anderen méér te zijn
dan een mentale activiteit die zich afspeelt tussen oog en verstand.112 De wijsheid van
de schilder moet daarom groter zijn dan die van een wiskundige. Deze laatste hoeft
zich immers (zoals ook Stevin benadrukt) niet over de materie te buigen.113 Alleen in
het schilderen zelf, in het meesterlijk hanteren van de tekenstift en het penseel, in het
manipuleren van verf en het componeren der velden kan de schilder zijn wetenschap
van de natuur volkomen zichtbaar maken.
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Als de schilder schoonheden wil zien die hem in liefde doen ontsteken, is hij meester om ze te
verwekken, en als hij monsterlijkheden die angst inboezemen, of koddige en lachwekkende of
waarlijk meelijwekkende dingen wil zien, is hij meester en God daarover. En als hij bewoonde
oorden en woestijnen, schaduwrijke of duistere plekken bij warm weer wil voortbrengen, geeft hij
ze vorm, en evenzo warme plekken bij koud weer. Als hij valleien wenst, als hij vanaf hoge
bergtoppen grote landouwen wil ontwaren, en daarna de einder van de zee wil zien, is hij meester
daarover. En als hij vanuit de diepe dalen de hoge bergen, of vanaf de hoge bergen de diepe dalen
en kusten wil zien, en inderdaad alles wat zich in het universum bevindt door essentie,
aanwezigheid of inbeelding, heeft hij dat eerst in zijn geest en dan in zijn handen. En deze zijn van
zo grote voortreffelijkheid dat ze tegelijkertijd in één enkel blik een geëvenredigde harmonie
verwekken, zoals de natuurlijke dingen doen.

114

De niet-hiërarchische samenwerking tussen verstand, oog en hand die Van
Hoogstraten verdedigt, zien we hier bij Da Vinci terug. Alleen is nu duidelijk
geworden dat – analoog aan Stevins wetenschappelijke opvattingen – mentale en
fysieke handelingen beide in de kunst van het schilderen geïmpliceerd zijn wil ze
ware kennis voortbrengen. ‘The train of thought in this section’ vat Zwijnenberg dit
samen, ‘show that intellectual and manual activity cannot do without each other in
Leonardo’s science of painting: without the actions of the hand, painting would
degenerate into one of the deceitful mental sciences (...). The intellectual and manual
actions of painting are not related hierarchically, but presuppose each other. For
Leonardo, a work of art without physical form would be unimaginable. And he
thought that a science without physical manifestation could not claim to be true.’115

Analoog aan Stevins onverbrekelijke verbintenis van spiegeling en daad in de kunst
van het bouwen, is ook in de kunst van het schilderen de theorie onlosmakelijk
verbonden aan de praktijk. Da Vinci’s waarschuwing roept dan ook herinneringen op
aan die van Stevin: “Those who devote themselves to practice without science are like
sailors who put to sea without rudder or compass and who can never be certain where
they are going. Practice must always be founded on sound theory.”’116

In zijn ‘stille opmerkende betrachtingen van de geheymen der natuer’ beoefent de
goede schilder volgens Van Hoogstraten een edele vrije kunst (‘Pictura’) die verwant
is aan de ‘bespiegelende wijsgeerte’.117 Dat is de ratio van zijn opmerking dat het
volmaakte schilderij is als een ‘spiegel’ of ‘na-aapster’ van de natuur – het betreft dus
geenszins een symbolisch ornament ter verheffing van de kunsttheorie zoals men wel
meent.118 De raad die auteurs als Alberti en Da Vinci geven om spiegels te gebruiken
om de fouten in een schilderij te ontdekken, krijgt daarmee een kentheoretische
betekenis.119 De waarheid die de schilderkunst voortbrengt kan zij slechts
demonstreren in concrete werken: schilderijen, tekeningen en prenten.120 ‘In die zin is
een schilderij niet slechts een afbeelding van de natuur, maar geeft het ware kennis
omtrent de natuur.’121 Vanwege hun natuurgetrouwheid bewaren en verspreiden de
vroegmoderne beelden diverse soorten kennis. Volgens Van Hoogstraten (onder
verwijzing naar Ovidius) komt schilderijen niet alleen de eer toe ‘van boeken der
leeken’ te zijn, maar ook
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‘bewaerders van der Goden geheimnissen’.122 Overigens is Van Hoogstratens
opmerking dat het schilderij een bedrieger is van het gezicht daarmee niet in
tegenspraak.123 De kunst van het schilderen bedriegt omdat zij (bestaande uit verf,
doek, hout, lijm en nagels) niet met de natuur samenvalt. Ze representeert de natuur,
ze is het niet.

Deze nieuwe epistemologische status van het beeld hangt samen met de plichten
die een goede schilder heeft.124 De goede schilder is een vrije burger, die zich waardig
gedraagt en zijn verantwoordelijk neemt voor de openbare zaak.125 De uitoefening
van de vrije kunsten wordt meestal in verband gebracht met het vrijgesteld zijn:
materieel onafhankelijk (tegenover werken voor de kost), in bezit van vrije tijd
(tegenover arbeidstijd) en van een vrije geest (tegenover lichamelijke arbeid).126 De
vroegmoderne auteurs, die de lichamelijke arbeid, het financieel gewin en de
geestelijke inspanning inherent achtten aan de kunst van het schilderen, leggen dan
ook de klemtoon elders. Niet het vrijgesteld zijn van allerlei burgerlijke plichten
maakt de schilderkunst tot een vrije kunst, maar de beoefening door een vrije burger
schenkt deze kunst de waardigheid die de artes liberalis toekomt. In de woorden van
Van Hoogstraten: ‘En dat zy onder de vrye konsten behoort, blijkt daer uyt, om
datmen die alleen vrye noemde, die men waerdich achte van vrye menschen geleert te
worden. Waer onder de Schilderkonst geen van de geringste getelt wiert.’127

De eerste grondregel is dat de schilder zich houdt aan het verbeelden van de
waarheid (of waarschijnlijkheid) van de gebeurtenis. Als voorbeeld noemt Van
Hoogstraten dat Joden en andere oosterse volken niet op stoelen en banken aan tafel
zaten, maar aanlagen. Alleen dat verklaart ook dat Maria Magdalena, zoals de Bijbel
zegt, achter Jezus’ voeten stond, tranen over hem storte en deze met haar haren
droogde. Jezus zittend op een stoel uitbeelden is daarom onwaar, omdat de
gebeurtenis zich nimmer had kunnen voltrekken.128 Ten tweede moet het verbeelden
van ware gebeurtenissen steeds met bescheidenheid, voorzichtigheid en gematigde
zorgvuldigheid geschieden: niet alle ware onderwerpen zijn ook waardig om te
worden gezien en niet alle plaatsen zijn geschikt om ze te tonen. Alberti wijst er in dit
verband nadrukkelijk op dat de schilder zijn oor te luisteren moet leggen bij de
menigte om te vernemen wat deze van een schilderwerk vindt. De schilder dient
vervolgens deze opinies te overwegen om tot verbeteringen te kunnen besluiten.129

Ten derde moet de schilder zijn voorstelling waardigheid meegeven. ‘Een verheven
geest deelt zijne vindingen een deftigen nadruk toe, welke zijne werken als een
onverderflijk zout altijts als versch bewaert.’130

De regels van het schilderen die in het eerste deel van dit vierde hoofdstuk zijn
behandeld, zijn dus meer dan ‘technische aanwijzingen’ voor een praktisch-
ambachtelijke vaardigheid die los staan van de geleerde humanistische theorie.131 Het
tegendeel blijkt het geval. De picturale conventies liggen ten grondslag aan de manier
waarop men de visuele kwaliteiten van levende en levenloze wezens in de natuur
onderscheidt en kent. Observeren en experimenteren ligt in die zin in
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elkaars verlengde.132 In de schilderingen van het vroegmoderne Europa ligt die kennis
van de natuur zichtbaar opgeslagen.133 Zo ontstaat een vroegmodern visueel
dispositief dat mensen via hun verschillende aandriften koppelt aan het beeldmateriaal
(schilder en aanschouwer, koopman en schrijver, mecenas en ongeletterde).
Bovendien is er een geld- en handelscircuit aan verbonden, waardoor het dispositief
lijkt op het cinematografisch dispositief in de moderne tijd. Specifiek voor de
vroegmoderne tijd is evenwel dat het beeld een bijzondere epistemologische status
bezit. Tussen 1450 en 1600 stelt het beeld met zijn kennis van de natuur, de reeds
bestaande waarheden over de zichtbare wereld ter discussie.

De nieuwe status van het beeld hangt samen met een verschuiving van de logische
speculatie in de scholastiek naar de visuele rede in de vroegmoderne tijd. Waarmee ik
overigens niet wil beweren dat er een of andere zuivere denkvorm ontstaat – veel van
de genoemde verhandelingen bestaan uit een amalgaam aan opvattingen. Van een
zekere hegemonie van het Neoplatoonse idealisme zoals Panofsky eens beschreef is
geen sprake.134 Een terrein waarop zich gedurende dezelfde periode een verwante
transformatie aftekent, is de geheugenkunst. De opvatting over krachtige
geheugenbeelden bij het onthouden van kennis bestaat al in de klassieke tijd. Ook in
de zeventiende eeuw worden beelden, met name schilderijen, aangeprezen vanwege
de steun die ze bieden bij het bewaren van herinneringen, memorabele gebeurtenissen
en in het bijzonder het natuurgetrouwe beeld van een gestorven persoon.135 De
schilderkunst is, zo schrijft Van Hoogstraten:

een gedenkschrift der voorledene zaken: een wonderlijke vertooning van ‘t geene ver af is: een
Prophetische verbeelding van ‘t geen noch te gebeuren staet; en de machtichste onder de konsten.
Waeromze ook met recht het boek der Leeken genoemt wort; werkende met een doordringende
kracht op het gezicht van allerley menschen.

136

Ook Goeree, Van Mander en Alberti roemen de potentie van beelden om het
geheugen van de aanschouwer op indringende wijze wakker te houden en te
versterken. ‘Painting contains a divine force which not only makes absent men
present, as friendship is said to do, but moreover makes the dead seem almost
alive.’137 Yates (1988) bevestigt dit onder verwijzing naar vroegmoderne auteurs als
Dolce (1562) en Porta (1602) die schilderingen van Titiaan of Michelangelo en Rafael
zeer bruikbaar achten als geheugenbeelden.138 ‘Menselijke gestalten moeten gebruikt
worden als geheugenbeelden, en de voorkeur dient uit te gaan naar de meest
opvallende, de buitengewoon mooie of buitengewoon belachelijke. Het is nuttig om
afbeeldingen van de hand van grote kunstenaars als geheugenbeelden te nemen, want
deze zijn opvallender en “roerender” dan afbeeldingen van middelmatige schilders.
Afbeeldingen van bijvoorbeeld Michelangelo, Rafael en Titiaan blijven ons bij.’139 Zo
schrijft Dolce:
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Wanneer we enigermate vertrouwd zijn met de kunst van schilders zullen we nog bedrevener zijn
in het vormen van onze geheugenbeelden. Wanneer je de fabel van Europa wenst te onthouden,
kun je het schilderij van Titiaan als geheugenbeeld gebruiken: eveneens voor Adonis, of
willekeurige andere fabelachtige geschiedenissen, profaan en sacraal, waarbij je figuren kiest die
verrukken en daarom het geheugen stimuleren.

140

Yates heeft in haar studie de lotgevallen van de geheugenkunst en de
gedaanteverandering van de mnemotechnieken in de Europese geschiedenis in kaart
gebracht. Vanuit een geheel andere invalshoek werpt zij licht op het vermogen van
beelden om te frapperen. Het is hier niet de plaats om dat uitvoerig te behandelen.
Ook gaat het mij niet in de eerste plaats om de vaststelling dat auteurs als Van
Hoogstraten, Alberti, Goeree, Van Mander en Da Vinci met hun denkbeelden over de
moverende schildering, het hunkerend oog en het belang van het geheugen bepaald
geen uitzonderingen zijn.141 Belangrijker is dat een aantal aspecten van de
vroegmoderne geheugenkunst een nieuw licht werpen op kwesties als afgoderij en
onkuise beelden. Kijkend ‘met de ogen van het geheugen’ suggereert Yates
bijvoorbeeld dat de opmerkelijke schilderingen van Giotto van deugden met hun
merkwaardige attributen herzien kunnen worden (afb.): ‘Deze figuren zijn terecht
beroemd om hun variatie en de vitaliteit die de grote kunstenaar ze gaf, en om de
manier waarop ze zich tegen hun achtergrond aftekenen, waardoor een volstrekt
nieuwe illusie van diepte op een plat oppervlak wordt gesuggereerd. Ik zou het idee
willen opperen dat we deze beide kenmerken best eens aan de geheugenkunst te
danken zouden kunnen hebben.’142

Gemeenschappelijk aan de vele geheugenkunsten is dat ze gebruik maken van
beelden om kennis te onthouden. Deze worden in een mentaal bouwwerk geplaatst.
Door de beelden in gedachten achtereenvolgens op te roepen kan bijvoorbeeld een
redenaar (een prediker of een geleerde) de onderdelen van zijn redevoering (preek of
tekst) oproepen. Een andere manier, die Quintilianus voorstaat, legt meer nadruk op
de schematische of architectonische ordening van de kennis.143 Karakteristiek voor de
innerlijke geheugenbeelden of imagines agentes is dat ze altijd zeer opmerkelijk zijn;
hun emotionele effectiviteit wordt verhoogd door hun buitengewone gedaante.
Uitzonderlijke schoonheid of stuitende lelijkheid, extreem komisch of bijzonder
obsceen: als het beeld dat men zich voor de geest haalt om een zaak te onthouden
maar frappeert, de ziel raakt en in de verbeelding blijft hangen.144 Men moet in de
artificiële geheugenkunst zelf beelden schilderen om de kennis te onthouden,
technieken die men tijdens een opleiding krijgt aangeleerd. In de middeleeuwse
scholastieke traditie maakt een ieder zijn eigen visualisatie om via dramatische
beelden kennis op te slaan, te vinden en op te roepen.145 De beschrijvingen van
aandacht trekkende figuren die men in deze tijd sporadisch vindt zijn bedoeld om
deze mnemotechniek toe te lichten. Het zijn geen recepten om zichtbare beelden te
maken.
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In de vroegmoderne tijd verandert het aanzien van de klassieke geheugenkunst
evenwel. Yates heeft laten zien dat met name de boekdrukkunst als papieren
geheugensteun vérstrekkende gevolgen had.146 Zij maakte de imaginaire bouwwerken
en de onzichtbare beelden overbodig bij het onthouden van kennis. Ze vraagt zich dan
ook af wat de herleving, bloei en differentiatie die de vroegmoderne geheugenkunst
juist dan doormaakt kan verklaren.147 De twee vormen van het artificiële geheugen uit
de klassieke tijd keren in nieuwe combinaties en in nieuwe gedaanten terug. Enerzijds
brengt de hermetische traditie een occulte en van magie doortrokken visualisering
voort. Het werk van Giordano Bruno (1548-1600) en Robert Fludd (1574-1637) is er
een voorbeeld van.148 Mythologische figuren, hemeltekens, hiëroglyfische
diagrammen, letter- en cijfertekens en draaiende combinatorische wielen scheppen
een omvattend kosmisch-magisch geheel vol van betekenis. In de tot nu toe besproken
verhandelingen uit de Nederlandse zeventiende eeuw zijn slechts flarden van dit
denken terug te vinden.149

Anderzijds komt er ook een zuivering van het geheugensysteem op gang door het
verwijderen van de prikkelende en markante beelden ten gunste van schematische
ordeningen en ‘methoden’. Een voorbeeld daarvan is het werk van Petrus Ramus
(1515-1572), die we overigens al tegenkwamen bij Stevin.150 Yates merkt daarbij op
dat de visualiserende kwaliteiten van de klassieke geheugenkunst al eerder binnen de
retorica geschrapt werden omdat men deze aanzag voor middeleeuwse vervormingen.
De aandacht verschuift naar een quintiliaanse ordening en die wordt geïntensiveerd.
Erasmus en Melanchton bijvoorbeeld keren zich tegen de scholastieke verbeelding en
voeren een ‘innerlijke beeldenstorm’ door ten einde de geheugenkunst te herstellen in
zijn ‘klassieke zuiverheid’.151 Een dergelijk streven waarin versiering en
welsprekendheid (retorica) gescheiden raken van de ordelijke bewijsvoering
(dialectiek) zijn we eerder tegen gekomen in de formulering van de verschillende
kunsten.
  In dezelfde periode, aan het begin van de zestiende eeuw, verschijnen er allerlei
woord-beeld-combinaties, zoals de tweeledige impresa en de driedelige emblemata.
Met name de laatste blijft tot ver in de zeventiende eeuw populair.152 Zowel woord als
beeld in het embleem zijn in hun vorm bijzonder omdat ze, naar Cats opmerkt, door
hun opmerkelijke trekken in het geheugen blijven haken.153 De woorden zijn
aaneengeregen tot een spreuk, een spreekwoord (motto), voorzien van pakkende en
prikkelende symboliek. Cats formuleert dit als volgt:154

Datse, mids de spitse haerder scherpheyt, krachtelijck door-dringen in de gemoederen der
menschen, latende in de selve als seekere weer-haken, dienstigh tot opweckinghe van dieper
bedenckinge, als wel voor eerst daar in scheen te schuylen. (...) Datse de bytende waerheyt (...) met
een verbloemde om-reeden tot in het binnenste der gemoederen behendelijck indringen.

De beelden (pictura) vormen een optocht van wonderlijke en opzienbarende wezens.
Soms, zoals bij allegorisch figuren, zijn ze voorzien van bizarre
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attributen. Ze tonen allerlei zichtbare karakteristieken van de voorheen onzichtbare en
persoonlijke imagines agentes. Soms overheersen de trivialia (de dingen, de dieren,
de mensen, de vertrekken), maar is hun combinatie opmerkelijk en ongewoon.155 De
Iconologia van Cesare Ripa (1594) (met zijn defilé van ‘verscheiden beeldnissen van
deughden, ondeughden, menschelijke hertztochten, konsten, leeringhen’) alsmede
Van Manders Wtbeeldinge der figueren (1604) of Cats’ Spiegel van den Ouden en

Nieuwen Tyt (1632) zijn dan niet zozeer de resten van een geleerd tijdverdrijf.156 Nog
minder is het een cultuurhistorisch instrument om de diepere inhoud van alledaagse
afbeeldingen te kunnen duiden.157 De ‘Uijtbeeldinghe des verstants’ is daadwerkelijk
een veruitwendiging van de onzichtbare prikkelende figuren met hun vreemdsoortige
attributen, evenwel zonder de structuur (en de betekenis) van het imaginaire
geheugenbouwwerk. In die zin is het embleem een overgangsproduct waarin beeld en
woord gebroederlijk op het platte vlak naast elkaar zijn geplaatst. Als
geheugenprikkel zijn woord en beeld aan elkaar gewaagd en worden ze als gelijken
behandeld, maar als inprentende krachten versterken ze elkaar.158 Als geheugensteun
geeft het embleem op verschillende niveaus bestaande kennis door. In deze context is
Cats’ uitspraak, dat het embleem een ‘Spiegel der Waerheydt’ is, wel bijzonder
accuraat: ‘invoegen dat het selve sal konnen dienen d’onwetende tot onderwijsinge,
de wijse tot onderhoudt, de kinderen tot leere, de jongelingen to breydels, den
ouderdom tot vermaeck, en alle menschen in ‘t gemeen tot SPIEGEL der Waerheydt’
(bp.3.44.3).159 In compacte vorm biedt het ware kennis aan ter contemplatie. Door
zijn veelvoudige vorm (zwart-wit en gedrukt) is het embleem bovendien verzekerd
van een snelle verspreiding. Haakt het embleem niet via het beeld, dan wel via het
woord, maar haken zal het.

Zo raakt het vroegmoderne weten in rap tempo verspreid, wordt het door de tijd
heen gedragen en maakt nieuwe conceptuele combinaties mogelijk. Tegelijk verklaart
de epidemische omvang van deze cerebrale overdracht het relatief korte leven dat het
embleem als een soort cultureel tussenproduct beschoren was.160 In de loop van de
zeventiende eeuw zullen deze kennis overdragende woord-beeld-combinaties
vervangen worden door andere, ‘wetenschappelijke’ combinaties.161 De magische
kracht die aan het beeld wordt toegekend blijft gehandhaafd, maar verandert van
gedaante: het beeld wordt de plaats bij uitstek waar het ware weten wordt
gelokaliseerd. Niet alleen de schilderkunst speelt daarin een belangrijke rol, maar ook
de grafische technieken en de wiskundige tekenwijzen; met name de visuele gedaante
waarin de vele technische vindingen in deze tijd verschijnen en in circulatie komen
heeft de impact van de technologie vergroot. Op de convergentie van de
uiteenlopende trajecten van visueel materiaal voor het conceptuele universum kom ik
in hoofdstuk 5 terug.

In het licht van het voorafgaande kan men ook de kwestie van de religieuze
schilderijen, de protestantse klacht over het misbruik van beelden (of afgoderij) en



565

de contrareformatorische aanklacht van ketterij in beelden bezien.162 Freedberg
(1986) heeft terecht opgemerkt dat de kritiek die in de zestiende en zeventiende eeuw
in geheel Europa weerklinkt zich weliswaar tegen het vereren van Godsbeelden richt,
maar dat het in feite om ‘het vraagstuk van het beeld’ als zodanig gaat. Niet alleen in
religieuze kring, maar ook in de profane wereld heeft dit debat van hoog tot laag
repercussies. ‘Ze werden als boeken of pamfletten gedrukt en uitgedragen in preken in
de grootste kerken, in schuren of in de open lucht, zodat maar weinig mensen, van
welke stand ook, er niet van hoorden. Daarom speelde de vraag of het toegestaan was
afbeeldingen te maken iedereen in een of andere vorm door het hoofd, zodat niemand
zich geheel kon onttrekken aan de grote discussie over hun institutionele, spirituele,
economische en zelfs sociale betekenis.’163

In de geschiedenis van de Kerk zijn vanaf het vroege christendom een aantal
argumenten tegen het gebruik van beelden bekend. Het debat gaat over de vraag hoe
men de betrekking tussen het beeld en de afgebeelde zaak beziet (zichtbare vorm vs
onzichtbare godheid, zinnelijke begeerte vs geestelijke spiritualiteit, aanbidding van
dode materie vs devotie voor een levende God).164 De argumenten tegen het beeld
duiken in de Europese geschiedenis regelmatig op, met het Byzantijnse iconoclasme
in de achtste en negende eeuw als religieus dieptepunt.165 Het morele verzet tegen
misbruik van beelden (afgoderij en winstbejag) wordt in de vroegmoderne tijd
opnieuw aan de orde gesteld: niet alleen bij een geleerde als Erasmus, maar ook bij
hervormers als Luther en Calvijn.166 Uiteindelijk culmineert de protestantse kritiek in
een beeldenstorm die in de zestiende eeuw door diverse regio’s van Europa waart.167

Het verzet van de katholieke Kerk tegen het misbruik van religieuze beelden, mondt
daarentegen uit in een strikt programma van regels voor het christelijke beeld als
onderdeel van het ‘kerkelijk absolutisme’ dat na de Contrareformatie vorm krijgt.168

De opvattingen over het beeld tijdens de Reformatie en Contrareformatie zijn op
het eerste gezicht verwarrend en weinig consistent. Zo keert Erasmus zich tegen het
beeld met zijn prikkelende en misleidende werking in het algemeen en tegen de
kerkelijke beelden in het bijzonder. Maar hij ontkent het belang van de visualiteit in
het dagelijks leven niet.169 Kempers meent bijvoorbeeld het volgende. Erasmus
‘formuleert een genuanceerd verzet tegen misbruik van bedrieglijke afbeeldingen die
de Openbaring geweld aandoen, is geenszins blind voor visueel genot en erkent de
eigen aard van het visuele in het doorgronden van geloof, moraal en waarheid.’170 In
de meeste literatuur staat hij dan ook te boek als een deugdzaam geleerde die, hoewel
minder fel dan anderen de invloed van het beeld op mannen zowel als vrouwen met
veel argwaan beziet.171 In feite wordt door deze interpretatie voorbijgegaan aan de
vraag waaruit de opvatting, gezien de tegenstrijdigheden, nu eigenlijk bestaat.

Luther en Calvijn keren zich sterker tegen het misbruik van het religieuze beeld,
vooral tegen de afbeelding Gods, maar minder tegen het nut van beelden
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voor de gelovigen (Luther waardeerde het nut bij het onderricht) of tegen het door
God geschonken talent aan schilders om beelden te vervaardigen (Calvijn had vooral
kritiek op de zinneprikkelende werking van kerkelijke beelden).172 Aan katholieke
zijde doet zich iets vergelijkbaars voor. Het laatste decreet van het Concilie van
Trente consolideert opvattingen die al vanaf ongeveer 1530 over soortgelijke kwesties
aan de orde zijn.173 Het misbruik van beelden wordt ook hier aan de kaak gesteld.
Maar in plaats van een zekere argwaan ten aanzien van het beeld gaat men er toe over
de productie ervan te stimuleren en aan regels te binden.174 Ik zal ‘het grote debat
over het beeld’ niet in een religieuze context behandelen en vanuit een modern
kunsthistorisch standpunt (zoals meestal gebeurt), maar het ‘religieuze beelddebat’
situeren in de context van de vroegmoderne kunst van het schilderen.175 De
dubbelzinnigheden van de religieuze debatten en de verschillende consequenties die
dit voor de status van het beeld heeft gehad kunnen namelijk voor een belangrijk deel
worden teruggevoerd op de nieuwe opvatting van geschilderde voorstellingen die in
de overgang naar de vroegmoderne tijd vorm krijgt.176 Zowel de protestantse als de
katholieke opvattingen bewegen zich vanaf de Contrareformatie in hetzelfde veld van
mogelijkheden.

Laat ik nogmaals beginnen bij Van Hoogstraten. Hij neemt op het eerste gezicht
een dubbelzinnige positie in. Tegen het eind van zijn geschrift wijst hij het religieuze
misbruik van beelden meerdere malen onomwonden af.177 Maar de opmerkingen die
hij er verder over maakt, zijn even hybride als het religieuze debat. Een debat waarvan
hij op de hoogte is zoals blijkt uit zijn verwijzingen naar Calvijn.178 ‘God mag noch
kan men niet lichamelijk afbeelden; Maer al wat gezien word, mag maer geschildert
worden’, zo meldt hij in de marge.179 Enerzijds wijst hij de verering en aanbidding
van schilderijen af. Anderzijds verdedigt hij met verve de waardigheid van de
geschilderde voorstelling. Enerzijds bespot hij aanschouwers die zich laten
overweldigen door de wonderbaarlijke aantrekkingskracht van het schilderij.
Anderzijds verdedigt hij het vermogen van een geschilderde voorstelling om het oog
van de aanschouwer te behagen, gedwee te maken en aan zich te binden. Enerzijds
verwijt hij de aanschouwers slechts het aan bederf onderhevige hout en verf te
vereren. Anderzijds roemt hij uitbundig de kracht van natuurlijke verfstoffen en
pigmenten.

Deze tegenstrijdige beweringen wortelen in twee verschillende opvattingen van
het beeld. In de vroegchristelijke tijd is het beeld bemiddelaar, referent en
‘gedenkteken’ tussen het onzichtbaar goddelijke en de gelovige, tussen bijbeltekst en
wereld, tussen moraal en hiernamaals die middels een meervoudige ‘visuele exegese’
tot stand werd gebracht.180 De kostbaarheid van het beeld is gelegen in het bladgoud,
het ultramarijn en de edelstenen waaruit het gevormd werd. De grote waarde van deze
stoffen zijn een teken van de spirituele en onzichtbare wereld aan gene zijde.181 Het
beeld is een spiegel van het Rijk Gods, waarbij de
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glans van goud en edelgesteente de blik omhoog symboliseert. Edelstenen verwijzen
aldus naar het Hemels Jeruzalem, zoals ook bij Cats al was te lezen.182 Een
altaarschildering, een flonkerende verluchting in een geschrift, een met veelkleurig
mozaïek beklede koepel, een plastische sculptuur of glinsterende brandschilderingen
in de kathedraal: de gelovige wordt via deze voorstelling Hemelwaarts gevoerd. De
blik is een omhooggerichte blik.

Hoewel deze krachtige werking van het beeld zich handhaaft begint de
blikrichting in de vroegmoderne tijd te kantelen. Tegelijk wordt het oog dynamischer
omdat het zich op de eigenschappen van het beeld richt. Het beeld wordt in twee
opzichten in ogenschouw genomen: door de verhouding van het beeld tot de zichtbare
wereld af te tasten én door de blik over het vlak te laten strijken.183 De waardigheid
van het beeld komt te liggen in de copia en varietas aan pigmenten, in het chiaroscuro
en in de doorzichten en lichamen die het vlak bekleden. De kostbaarheid van de
geschilderde voorstelling ligt, aldus Da Vinci, in haar eenmaligheid. Het schilderij

laat zich niet afschrijven zoals brieven, waarvan het afschrift evenveel waard is als het originel, zij
laat zich niet gieten zoals het beeldhouwwerk, waarvan de afdruk gelijk is aan het origineel voor
zover het de verdienste van het werk betreft, zij maakt niet oneindig vel nakroost zoals de gedrukte
boeken. Alleen zij blijft edel, alleen zij vereert haar Auteur en blijft kostbaar en eenmalig en baart
nooit nakroost dat aan haarzelf gelijk is. Deze bijzonderheid maakt haar voortreffelijker dan de
wetenschappen die alom worden verbreid.

184

De gepaste schikking van de natuurlijke kleurstoffen als ware ‘spiegel der natuur’
wordt tot een teken van het aangeboren en geoefende talent van de schilder die de
regels van de kunst meesterlijk beheerst. De levensecht geschilderde voorstelling
verleidt het oog, brengt het in vervoering en maakt dat men in liefde ontsteekt.

Gemeenschappelijk in beide beeldopvattingen is de waardering voor de
stoffelijkheid van het schilderwerk en de betekenisvolle verwijzing naar een orde aan
gene zijde van het beeld. Maar qua interpretatie lopen beide opvattingen sterk uiteen.
De vroegchristelijke waardering voor de kostbaarheid der stoffen geldt haar referentie
aan de eeuwigheid, de vroegmoderne waardering geldt de schilder vanwege zijn
meesterschap de stoffen gepast te kunnen samen te schikken. Dat interpretatieverschil
maakt de vroegchristelijke en de vroegmoderne beeldopvatting onvergelijkbaar met
elkaar. In de vroegchristelijke context van een goddelijk-natuurlijke orde, waar beeld,
stof en schilder deel van uitmaken, is men via het beeld eerbied verschuldigd aan de
onzichtbare Godheid. In de vroegmoderne context van een natuurlijk-goddelijke orde,
waar beeld, stof en schilder deel van uitmaken, is men via het beeld eerbied
verschuldigd aan de meesterschilder die woekert met zijn natuurtalenten. Wanneer
aan het begin van de vijftiende eeuw goud en edelgesteente worden verwijderd uit de
geschilderde voorstelling, wanneer er in de erop volgende eeuw zekere regels worden
opgesteld voor de kunst van het schilderen die de schilder met aanleg en ijver dient te
verwezenlijken en het schilderij een nieuwe epistemologische status verwerft, is
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het niet verwonderlijk dat op termijn de relatie tussen het beeld en de godsdienst
onder druk komt te staan. In de loop van de zestiende eeuw is dat daadwerkelijk het
geval. Het is evenmin vreemd dat gelovige geleerden deze veranderingen tegemoet
treden door te putten uit aloude beeldopvattingen uit de joodse, christelijke en
byzantijnse traditie.185

Veel van de ‘religieuze’ strijdpunten en misverstanden zijn terug te voeren op het
feit dat er vanaf de zestiende eeuw meerdere beeldopvattingen die met elkaar botsen.
Zo vergelijkt Van Hoogstraten zijn volgens de regels van de kunst gemaakte kopie
met het in slechte staat verkerende originele religieuze beeld dat bezet is met kostbare
stoffen. Vergeleken met dit heilige stuk, acht hij zijn kunstwerk slechts doorsnee:

Ik heb voor Keyzer Ferdinand eens een berookte lievrouw met haer Kindeken, zoo men zeyde, van
Sint Lukas in den Hemel na ‘t leven geschildert, gekopieert: maer het principael was zoo slecht, dat
ik my van Sint Lukas wegen daer over schaemde, en schoon mijn kopy het principael in konst
mocht overtroffen hebben, zoo bleef het toch maer een gemeene Schildery, daer het andere als een
heylichdom bewaert, opgesloten en opgesiert wierd: want het hooft der Maget was met een goude
kroon, dierbaere gesteenten en paerlen bezet; ja en den ganschen grondt met kleinodien
besteken.

186

Wanneer Van Hoogstraten schrijft: ‘t Misbruik der Schilderyen komt niet wegens de
konst’, dan erkent hij dat schilderijen ten onrechte vereerd worden.187 Men betuigt
eerbied aan de verven die de schilder gebruikt alsof het de kostbare materialen van
weleer zijn die naar de goddelijke heerlijkheid verwijzen.188 Maar, zo is zijn
redenering, de oorzaak van het misbruik ligt niet in de gebruikte pigmenten of de
geschilderde voorstelling, maar in een onjuiste beeldopvatting. Sommige ‘geestelijke
bedriegers’ (waaronder hij zowel priesters als schilders verstaat) brengen doelbewust
en ten eigen bate deze beeldopvatting onder de onkundige gelovigen, om het gewone
volk ertoe te verleiden beelden te vereren als teken Gods.189 ‘Want wat is de
Schilderye? De wijze man zegt [Cap.14.15], een gedaente, die bevlekt is met
verscheyden verwen.’ Schilderijen afschaffen omdat er misbruik van wordt gemaakt
acht hij dan ook onjuist:

Dus is misbruik der Schilderyen teegen Godts gebodt, en by alle verstandigen bestraft en veragt.
Maer dan het rechte gebruik daer van daerom afgeschaft zouw worden, was zoo onreedelijk, als
ofmen den Wijn uit de werelt bande, om dat hy misbruikt zijnde, dronken maekt; of dat men alle
lusthoven en tuinen tot wildernissen maekten, om dat onze voorouders zich in den eersten lusthof
al te dartel vergreepen hebben, jae of men ‘t geheel vrouwelijk geslachte veroordeelde, om dat
d’eerste zonde in haer Sexe begaen is.

190

Het misbruik kan alleen worden afgeschaft wanneer men de onkundigen leert dat hun
emotionele beroering door het schilderij geen bovennatuurlijk teken is, maar een
effect dat de geoefende schilder met behulp van verf maakt.191 Van Hoogstraten
illustreert dit standpunt met een analoog geval. Egyptische priesters slaagden erin de
opgaande zon door geheime openingen in het gebouw op hun
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goden te laten vallen. Zo brachten ze de onnozele aanschouwers, onbekend met de
oorzaak van het wonderlijke licht, tot het aanbidden van dat godenbeeld. Helaas is
dergelijk misbruik ook in het christendom geslopen zo moet hij constateren:

Zeker een gruwelijk misbruik van deeze konstvonden, daer ik wel wensche dat onze genaemde
Christenheyt geheel vry van was. Want ik heb ook gezien, dat men dergelijke oogbeguichelingen in
Kapellen en Kerken in ‘t werk stelde, die men dan een heylig bedrog noemde, en hoewelze
d’aendagt der toezienders, gelijk ik zelfs niet en ontken, scheenen te vermeerderen, zoo houd ikze
voor ongeoorlofde middelen, voor snoode bedriegeryen, en voor voortplantingen van overgelof en
verdoemelijke Afgodery. De konst verliest den naem van konst, als men de toezienders daer door
in gevoelen brengt, dat’er een meer dan menschelijk vermogen onder speelt, jae men magze dan
met recht een schelmachtige guichelrye en Toverye noemen.

192

Opmerkelijk is dat het religieuze schisma leidde tot twee elkaar uitsluitende
opvattingen over het christelijke beeld, maar dat de beeldopvattingen in beide
gevallen vroegmodern zijn. Omdat ik tot nu toe vooral de protestantse zijde heb
belicht, zal ik kort een viertal punten noemen die typerend zijn voor de opvatting van
de katholieke kerk vanaf de Contrareformatie.

Anders dan in protestantse kringen propageert de Contrareformatie juist het
maken van religieuze beelden. Men erkent dat het schilderij door zijn levendigheid
een grote impact op het oog en daarmee op het gemoed van de kijker heeft. Blunt
beschrijft hoe ‘Gilio da Fabriano and other writers consider it more important that the
artist should represent the truth of his subject than its external and physical beauty.
Therefore in the representation of martyrdoms or of the suffereings of Christ and the
saints, which are subjects capable of arousing piety, the artist must not turn the scene
into one of calm, statuesque beauty with naked bodies in their physical perfection; he
must on the contrary show the full grimness and horror of the scene. (...) If he wants
to show a calmer beauty he must choose a calmer subject such as Baptism, or a more
sublime theme like the Transfiguration. In these cases outward beauty is to be
encouraged since it is appropriate.’193 Om die reden krijgt het beeld (vergeleken met
de tekst) in de Contrareformatie een bevoorrechte positie bij de verbreiding van de
christelijke leer, in contrast juist met de protestantse opvatting. ‘As soon, therefore, as
the Roman Church gave up its attempt at compromising with the Protestants, and
followed the course of strenthening traditional doctrines and methods in defiance of
Luther and Calvin, it became necessary for theologians to underpin the foundations on
which religious art was built, and to prove that, far from being idolatrous, sacred
images were an incitement to piety and a means of salvation.’194 Niet voor niets
gebruiken de Jezuïeten, ‘wel wetende hoe veel het zien voor het zeggen gaet’,
voorstellingen bij de evocatie van het lijden van Christus. Dergelijke beelden wekken
méér dan de beste preek in de aanschouwer een begeerte op naar méér kennis over het
christendom.195
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Het tweede punt betreft de accuratesse van het beeld.196 In het derde kwart van de
16de eeuw verschijnen er enkele traktaten met daarin nauwgezette instructies.
Christelijke beelden dienen zich te houden aan de taferelen en geschiedenissen zoals
de Bijbel die beschrijft. Ze bieden de schilder het gepaste kader en de adequate
gestiek, de betreffende kledij en de juiste personages. De details waren te vinden in de
Schrift: ‘Angels must have wings; saints must have haloes and their particular
attributes, or if they are really obscure, it may even be necessary to write their names
below them to avoid any confusion. If allegory is used it must be simple and
inteligible’.197 Dit punt is dus analoog aan de regel van het interne decorum dat al
eerder ter sprake kwam. Houdt de schilder zich hieraan, dan garandeert dat een
gepaste schildering. De derde regel is daarmee geïmpliceerd: ongepaste zaken (zoals
antiekmythologische of ook alledaagse aspecten voorzover ze niet in de Bijbel zijn
genoemd) moeten uit de verbeelding van bijbelse taferelen geëlimineerd worden.198

Het negeren of overschrijden van de grenzen die de Kerk stelt – bijvoorbeeld door in
een bijbels tafereel elementen te schilderen die niet met de Schrift overeenkomen –
geldt niet zozeer als ongepast of als in strijd met het decorum, maar als ketterij. Zoals
in Michelangelo’s ‘Laatste Oordeel’ betrof de ketterij de weinig accurate opvolging
van de Bijbelse aanduidingen: hij schilderde engelen (zonder vleugels), sommige
figuren met wapperende draperieën ‘in spite of the fact that at the day of Judgement
wind and storm will have ceased’.199

Hoewel de richtlijnen van de Contrareformatie niet bijzonder streng zijn
toegepast,200 hebben ze net als protestantse opvattingen bijgedragen aan de nieuwe
status van het beeld. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen te noemen. Doordat
er bij de productie van christelijke beelden grote nadruk op het strikt volgen van de
bijbelse tekst ligt, wordt het schilderen naar de natuur minder pregnant. Deze
inperking had, zoals Blunt opmerkt, drie consequenties. Ten eerste leidde ze na 1530
tot een zekere stagnatie in de ontwikkeling van nieuwe soorten inventies. ‘Their work
is largely controlled by the Church, and, even when they are allowed a certain
freedom, they seem to have lost their interest in what lies around them. Their
preoccupation is no longer with the reconstruction of the visible universe, but with
developing new methods of drawing and composition.’201 Ten tweede bracht ze een
intensivering teweeg van de aandacht voor het beeldvlak. In die zin wordt het belang
dat men in de Middeleeuwen aan het beeldvlak en de spirituele referentie hecht, onder
nieuwe voorwaarden hernomen.202 Vernieuwingen doen zich niet alleen voor in de
compositionele indeling en de spreiding der lichamen over het beeldvlak, maar ook in
schildertechnische zin en in de bijbelse onderwerpen die men kiest. Ten derde leidde
deze inperking in de meest extreme gevallen, dat wil zeggen waar schilders en
priesters samenwerkten in de vaststelling van het godsdienstig program, tot een
terugkeer naar de middeleeuwse positie van het schilderen waarbij de schilderkunst
zich in dienst van de godsdienst stelt.203
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Ondanks deze verschillen blijft de overeenkomst in beeldopvatting aan
protestantse en katholieke zijde opmerkelijk. Zij geldt ook de klacht ten aanzien van
aanstootgevende en zinnenprikkelende naakten. Vasari noemt een verwijdering van
de heilige Sebastiaan van Fra Bartolommeo. Dit naakt ‘had to be moved from a
church because it had inspired impure thoughts in certain members of the
congregation.’204 Van katholieke zijde zijn de ‘indecente’ naakten van Michelangelo
in het ‘Laatste Oordeel’ op verschillende tijdstippen en op instigatie van verschillende
Pausen overgeschilderd en van draperieën voorzien om complete vernietiging ervan te
kunnen voorkomen.205 Maar ook een man als Erasmus heeft zich afwijzend over de
onzedelijkheid van de vroegmoderne schilderkunst uitgelaten. Hij schreef een ‘tirade
tegen de artistieke mode van zijn tijd, die voorschreef dat zelfs in de Godshuizen
zinneprikkelende voorstellingen van de lusten des vlezes hingen, onder het
voorwendsel dat ze dienden om de verhalen uit de bijbel te illustreren, en om de boete
die op de afgebeelde zonde volgt, in gedachten te roepen.’206 Inmiddels bestaat er
sinds de jaren zeventig in (kunst)historische studies een zekere consensus als zouden
vroegmoderne afbeeldingen een (verhulde) seksuele inhoud en erotische lading
hebben, die eventueel een diepere morele boodschap in zich dragen. ‘Van sommige
thema’s kan men zelfs vermoeden dat zij mede in trek waren vanwege hun erotische
inslag. Schilders grepen de verhalen van bijvoorbeeld Lot, Bathseba en Suzanna graag
aan om het vrouwelijk naakt uit te beelden.’207 Wanneer een recensent classicistische
schilderingen van hooggestemde mythologische taferelen beschrijft in termen van de
seks valt dat nauwelijks nog op: ‘En nu, in de catalogus van de interessante
tentoonstelling Hollands Classicisme komt de aap uit de mouw: dit is gewoon
zeventiende-eeuwse pornografie. Weliswaar van het beschaafde soort, maar toch. De
dame in kwestie ligt er behoorlijk uitdagend bij en het kereltje links is een herder die
met zijn rechterhand een obsceen gebaar maakt.’208

Aan deze gewenning om een seksuele betekenis op te diepen in vroegmoderne
schilderijen is een gestage stroom respectabele kunsthistorische publicaties vooraf
gegaan. Sommige (mannelijke) kunsthistorici concentreren zich in hun studie op het
door het vrouwelijk naakt verleide oog.209 ‘Perhaps the somewhat titillating tension
between sensual pleasure and “dangerous” seduction was one of the factors
determining the appeal of many subjects’. Zo verklaart Sluijter de attractiviteit van
vele ‘aantrekkelijk ogende beelden van ondeugden, vermakelijkheden, amoureuze of
erotisch getinte taferelen’ die in de zeventiende eeuw verschijnen.210 De wijze,
prestigieuze en beschaafde context waarin de seksuele beelden liggen ingebed,
evenals de suggestie dat ze een moraaldidactische strekking hebben, wettigt de
kunsthistorische belangstelling voor het onderwerp. ‘Evenals bij erotisch getinte
genrevoorstellingen kon men zich amuseren, en tevens tonen, dat men op de hoogte
was van de wijze lessen die daarin besloten lagen en dat men dus een erudiet en
beschaafd mens was.’211 Andere (vrouwelijke) kunsthistorici richten zich op de
verwarrende relatie tussen
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kunst, zedelijkheid en publiek die in de vroegmoderne periode vorm krijgt.212 ‘In
dezelfde periode, omstreeks 1525, waarin geleerden en zedenmeesters ervoor pleiten
dat met religieuze en klassieke bronnen eerbiedig werd omgegaan, waren er dus
kunstenaars die hun zinnelijke verbeelding juist de vrije loop lieten wanneer zij
stichtelijke teksten – die uiterst discreet zijn over lichamelijke en erotische details – in
beeld brachten. Deze situatie doet ons, in de Renaissance geïnteresseerden,
paradoxaal aan, en daarom kunnen wij ons indenken – al zijn wij eerder door
ironische verbazing dan door ethische motieven gedreven – dat de moralist Erasmus
vraagtekens zette bij de ontwikkelingen in de kunst in zijn tijd.’213 Deze hedendaagse
paradox lijkt op het soort van kortsluiting die zich in het vroegmoderne debat over
religieuze schilderijen heeft voorgedaan.214 Ik zal niet het bestaan van
zinnenprikkelende beelden ontkennen, noch het feit dat er van geleerde en diverse
religieuze zijde kritiek op wordt geuit. Het gaat mij om de termen waarin Erasmus,
Calvijn en anderen hun kritische opvattingen gieten. Die termen lijken sterk op de
vroegmoderne begrippen die over de kunst van het schilderen de ronde doen.

Erasmus staat met zijn standpunt zeker niet alleen. Ook andere bekende Hollandse
schrijvers zoals Dirck Volckertsz. Coornhert, Johan van Beverwijck en Jacob Cats,
verzetten zich tegen het geschilderd naakt. Het meest extreem is het standpunt van de
dichterpredikant Dirck Raphaelsz. Camphuysen, die in de kunsthistorische literatuur
vaak wordt aangehaald en die de afschaffing van de schilderkunst bepleit.215 Bij
Coornhert, Van Beverwijck en Cats staat de wellustigheid die het beeld eigen zou
zijn, noch de natuurlijke daad van de geslachtsgemeenschap die er uit kan
voortspruiten ter discussie zoals men wel meent.216 ‘Het byslapen in zich zelfs,
gheschiedende na ‘tbehoren, is een natuyrlyck werck, gelyck hongherigh eten ende
dorstigh drincken, ende mitsdien zo weynigh als deze wercken quaad of zonde’, zo
schrijft bijvoorbeeld Coornhert.217 Hun afwijzing heeft in de eerste plaats betrekking
op het misbruik van dergelijke beelden. Gegeven de hartstochtelijke natuur van de
jeugd in het algemeen en van de man in het bijzonder – zo redeneren Coornhert, Cats
en Van Beverwijck – brengt het ongebreideld zien van erotische beelden de man uit
balans. Cats zegt bijvoorbeeld:

Al wat het stoutpinceel uyt luchten hoofde treckt
Heeft menigh oogh geterght, in menigh hert bevleckt.
Een Loth, of Davids val ten nausten of te malen.
Doet, ick en weet niet hoe, de losse sinnen dwalen;
Een stier, een valsche swaen, die jonge maeghden schent,
Heeft dickmael aen de jeught de lusten in-geprent.

218

Ook Van Hoogstraten beschrijft hoe schilderingen een jonge man het hoofd op hol
kunnen brengen: ‘Een jongeling, zeytmen, wiert door ‘t zien van de Schilderyen, daer
Ganimedes ontschaekt wiert, van d’onbeschaemde Nais, die Hylas troetelde, van
Apollo en Hyacint, zoo ontroert, dat hy uitberste: Ten is geen dooling de
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Goden te volgen.’219 Het ongetoomd en verlekkerd kijken naar ‘schilderijen van de
naakte Venus’ is als het mateloos schransen van heerlijk voedsel zonder honger.220

Dergelijk misbruik is slecht en zondig, omdat het de man aan zijn brandende lusten en
vurige begeerte uitlevert. Een man die slechts (dat wil zeggen ook op onjuiste
momenten) aan seks denkt en enkel oog heeft voor wellustige dames, brengt zijn
welleven (en dat van anderen) in gevaar. Coornhert, die wijst op de nutteloosheid van
zo’n man, beschrijft de obsessionele aandacht als volgt: 

Der ghedachten molen drayt onophoudelyck. Werpt daar inne ghoede terwe, zy zal ghoed meel
malen. Maar werpt ghy daer inne het kaf der schilderijen vande naackte Venus, wat magh zy
anders malen dan vierighe onkuysheyd, brandende begheerten ende heete minne? Wederstaat haar
beghinsel int wortelen, wildy niet dat die verderflycke vruchten in u herte wassen. Zetse uyt uwen
zinnen, maackt verbond met uwen oghen ghedachten, dat zy op des meyskens onschamelheyd niet
en dencken. Wildy u niet branden, speelt niet met deze gloeyende kolen.

221

Een hierbij aansluitende gedachtegang vinden we bij Van Hoogstraten. Hij noemt
twee criteria die bepalend zijn voor de ‘contextuele’ gepastheid van een
schilderwerk.222 Deze externe criteria staan los van het eerder besproken interne
decorum waaraan een geschilderde voorstelling moet voldoen, maar vormen wel een
samenhangend geheel. Ten eerste is niet alles wat waar is (zoals bijbelse
geschiedenissen of mythologische vertellingen) ook gepast om te tonen. Op eenzelfde
manier gebiedt de waardigheid volgens Jacob Cats en Simon Stevin dat men zich, ten
overstaan van anderen, schaamtevol gedraagt en zich niet bloot geeft, met name waar
het gaat om het vervullen van de natuurlijke behoeften.223 Van Hoogstraten geeft
enkele voorbeelden uit de Griekse mythologie ter illustratie van wat men beter
onzichtbaar en ongezien kan laten.224 Medea bracht haar kinderen niet om het leven
ten overstaan van iedereen, Atreus hakte en kookte de drie zonen die hij aan Thyestes
als maaltijd opdiende niet in het openbaar.225 Bij de metamorfose van Prokne in een
vogel is het juister de gedaanteverandering zelf aan het oog te onttrekken.226 Zoals het
ook wijzer is om het schaken van de schone jongeling Ganymedes door Zeus
ongezien te laten evenals de onbeschaamde omhelzingen van Apollo en de Spartaanse
koningszoon Hyakinthos of het tafereel van Jupiter en Danaë.227 Waardiger is het,
zegt Van Hoogstraten, om Klitemnestra te tonen nadat ze reeds door haar zoon
Orestes is vermoord en ook dan slechts in een glimp. Gepaster ook is het om Orestes
te schilderen op het moment dat hij en Pylades zich wreken op Aigisthos, de minnaar
van zijn moeder.228 Alberti geeft eenzelfde advies. Wie een naakt wil schilderen, dient
te weten dat er altijd ‘wat schaamte bijgevoegd’ moet worden. ‘If it is allowed here,
there ought to be some nude and others part nude and part clothed in the painting; but
always make use of shame and modesty. The parts of the body ugly to see and in the
same way others which give little pleasure should be covered with draperies, with a
few fronds or the hand’, zo adviseert Alberti op zijn beurt.229 Afzichtelijke delen
moeten met
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draperieën omplooid worden, of met een hand bedekt. Van Hoogstraten vat een en
ander aldus samen:

Gy en moet in geen Schilderye brengen ‘t geene niet behoorlijk is gezien te worden; en veele zaken
zult gy voor den oogen verbergen, die d’onmstandicheden genoeg zullen te kennen geeven. (...)
Alwatge my zoo vertoont, dat haet ik, en ben schuw dat te zien. (...). Het geene onstichtelijk is,
behoort men te verbergen, de bescheydenheyt laet niet toe, de zonden ten voorbeelt te stellen: want
den voorgang der ouden stelt den koers aen de jeugt.

230

Maar er is nog een tweede criterium: niet alle voorstellingen die waar en waardig zijn,
zijn geschikt voor alle locaties. Zoals Vasari opmerkt: ‘However, I would not have
any believe that I approve of those figures that are painted in churches in a state of
almost complete nudity, for in the cases it is seen that the painter has not shown the
consideration that was due to the place.’231 Het schilderij dient zijn omgeving te
eerbiedigen, vooral wanneer deze openbaar is. ‘It is not wrong for the painter
sometimes to produce such works for his own amusement (...) But in public (...) one
must always behave with decency.’232 Elke openbare locatie vraagt dan ook om zijn
eigen soort beelden. Daarom vereist een openbaar marktplein beelden van grote
redenaars en een sportplaats sculpturen van discuswerpers of atleten, en niet
andersom.233 Daarom vragen sacrale plaatsen andere beelden dan profane plaatsen.
Daarom zijn geschilderde naakten op hun plaats in een bordeel en niet in het godshuis
waar heiligen horen.234 Deze eis van contextueel decorum wordt zoals gezegd
onderstreept zowel door katholieken als door protestanten. Aldus vormt de ‘theory of
decorum’ die vanaf de zestiende eeuw complexer wordt een geheel van regels waarin
niet alleen de interne, maar ook de externe gepastheid aan de orde komt. ‘It demands
that everything in a painting should be suitable both to the scene depicted and to the
place for which it is painted. That is to say, the figures must be dressed suitably to
their standing and character, their gestures must be appropriate, the setting must be
rightly chosen, and the artist must always consider whether he is executing a work for
a church or a palace, a State apartment or a private study.’235

De tegenstrijdigheden die onderzoekers constateren en de hypocrisie die zij
vermoeden in de vroegmoderne kritiek op aanstootgevende beelden komen dus vooral
uit hedendaagse omstandigheden voort. Er is in vroegmoderne termen niets
paradoxaals aan het feit dat bijvoorbeeld Van Beverwijck in zijn Schat der

Gesontheyt wijst op de beroering die blote dames in het mannelijk gemoed teweeg
brengen en het feit dat hij tegelijk thuis een tafereel van de badende Suzanna aan de
wand heeft hangen.236 Op grond van zijn medische kennis spreekt Van Beverwijck
over het mentale evenwicht dat verstoord raakt door ‘amoureuze en lichtveerdige’
schilderingen. Hangt men dergelijke schilderijen echter op openbare plaatsen – in
kerken, in herbergen en op markten – dan zijn ze voor iedereen toegankelijk. Ook
voor de licht ontvlambare typen die zich niet aan de
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verlokkingen van het beeld kunnen onttrekken en zich overgeven aan mateloos
misbruik.237 Opnieuw geldt Van Beverwijcks waarschuwing niet zozeer de
eigenschappen van dit soort beelden, maar de (gepaste of ongepaste) omgeving en het
(gematigd of mateloze) gebruik ervan. Om die reden acht hij het raadzaam om
zinnenprikkelende taferelen (ook al zijn ze waar) de openbare zichtbaarheid te
onthouden. Bij Erasmus komen de verschillende argumenten terug in zijn kritiek op
bepaalde geschilderde voorstellingen:

Wat afgebeeld wordt en voor iedereen zichtbaar gemaakt, is te schandelijk om bij name te worden
genoemd (...) O, hoe worden deze dingen veronachtzaamd door de wetgevers en hun wetten! (...)
Laten wij God danken, dat wij een geloof hebben dat van alle onreine en onkuise smetten vrij is.
Des te dieper is de zonde van diegenen die aan onderwerpen die vanuit hun aard kuis zijn, een
schaamteloze lading geven. Waarom is het nodig, elk verhaal in de kerken af te beelden? Een
jongen en een meisje die in bed liggen? David die uit het raam naar Bathsheba kijkt en haar tot
overspel verleidt? Dezeelfde koning in een omhelzing met de Shunamitische vrouw? Of de dochter
van Herodias, tijdens haar dans? Al deze onderwerpen zijn weliswaar ontleend aan de Heilige
Schrift, maar wanneer ze de vrouw uitbeelden, hoeveel geraffineerde liederlijkheid wordt daarin
dan niet door de schilders verwerkt?

238

Zaken die ‘niet zeer fatsoenlijk geschieden’, zaken die ongepast zijn, zaken die beter
ongezien blijven – het zijn allemaal kwesties van ‘decorum’ die in het vroegmoderne
denken over schilderen een voorname rol spelen. Het lijkt nauwelijks toeval dat deze
kwestie juist opspeelt in een periode waarin beelden dankzij hun reproduceerbaarheid
via de drukpers het openbare domein massaal en ongecontroleerd betreden.239

Gedrukte prenten en gravures gaan in groten getale circuleren en vinden op een
andere wijze hun weg naar het publiek dan de banen die geschreven en gedrukte
teksten volgen.

Deze nadrukkelijke aandacht voor de context van beelden wijst erop dat
vroegmoderne auteurs van heel verschillende komaf nadenken over de veranderingen
die zich voltrekken en de culturele effecten daarvan. Het zijn dus geen preutse
zedenprekers of moraalridders. Hun overwegingen hebben betrekking op de vraag hoe
de transformatie van frappante en zinnenprikkelende maar onzichtbare want mentale
beelden voor persoonlijk gebruik naar zichtbaar geschilderde en openbaar
toegankelijke beelden in goede banen kan worden geleid. Deze reflexieve sturing
maakt deel uit van het proces waarin het beeld een andere epistemologische status
krijgt toebedeeld.
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4.2.4. Van de kunst van het schilderen naar het denken over Kunst

Ik wil eindigen met een laatste prangende kwestie. Deze betreft het inmiddels alom
aanvaarde idee van de intellectuele verheffing van de schilderkunst. Zij zou zich
hebben ontwikkeld van praktisch ambacht tot vrije kunst, dat wil zeggen tot een
wetenschappelijke theorie. ‘Bij die schilderkunstige elite groeide inmiddels het besef
dat er wetenschappen waren die een schilder toch eigenlijk wel in zijn mars mocht
hebben en die de gemiddelde meester-schilder niet in zijn onderwijspakket had.’1 Een
ontwikkeling die zich eerst in Italië en later ook elders in Europa voordeed. Men
spreekt wel van een ‘behoefte’ om theoretischer te worden die zich ‘plots’ voordeed
aan het begin van de renaissance. ‘Het ziet ernaar uit dat’, schreef Brenninkmeyer in
1984, ‘toen tijdens de renaissance de behoefte werd gevoeld aan een theoretische
basis voor de schilderkunst, men zich wendde tot geschriften uit de oudheid, om aan
deze gevestigde en erkende auteurs de benodigde fundamenten te ontlenen.’2 Sinds
het artikel van Renselaer Lee (1940) wordt deze verheffing meestal gekoppeld aan ‘ut
pictura poesis’ van Horatius. Dit zou bewijzen dat de schilderkunst ‘als’ de dichtkunst
trachtte te zijn. Vanaf dat moment bestaat er een zekere consensus dat ‘the art of
painting was to a large degree emancipated from a craft to one of the liberal arts’.3 De
centrale vraag is steeds: welke betekenis heeft deze verheffing van de schilderkunst
voor de Hollandse schilderspraktijk en in welke vorm manifesteerde deze zich?
Wanneer, in welke mate en in welke circuits, deed de Italiaanse kunsttheorie in
Holland zijn intrede? Moet men de Hollandse schilder opvatten als een geleerd en
vrijgesteld man, die werkt volgens wetenschappelijke regels en hoogstaande
humanistische waarden? Of moeten we hem als ambachtsman zien die in Holland nog
lange tijd onderworpen is aan het gildesysteem, gebonden aan traditionele technieken
en een voorliefde voor de zichtbare wereld bezit?4 Of vindt de Hollandse schilder,
juist door zijn traditionele schilderspraktijk, sneller aansluiting bij de
natuurwetenschappelijke ontwikkeling die zich aan het begin van de zeventiende
eeuw in Europa manifesteert? De vraag is kortom: hoe moet de Hollandse
schilderkunst geïnterpreteerd worden in vergelijking met de Italiaanse situatie, waar
kunsttheorie en praktijk vanaf de renaissance in hoge mate parallel verlopen? Hebben
we te maken met geringe nuances in het vroegmoderne veld of staan we oog in oog
met gigantische conceptuele kloven?

Dit soort kwesties vormt sinds enkele decennia een vast ingrediënt van de
kunstgeschiedenis. Er bestaat echter nog steeds geen helder inzicht in de Europese
betrekkingen.5 In het algemeen wordt de verwarrend complexe kwestie ‘opgelost’ met
een chronologische behandeling van de Italiaanse (door humanistische kunsttheorie
geïnformeerde) renaissanceschilderkunst en de Hollandse (theorieloze) realistische
kunst. ‘Die reine Empirie, ohne jede Kultivierung, das
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heisst ohne Theoriebildung oder Stilierung, ist eher niederländisch als italienisch. In
Italien schatte man also auch weniger auf die lebendige Sachen als auf die
Kunstwerke, die die Antiken hinterlassen hatten.’6 Door een innerlijk gemotiveerde,
intellectuele vooruitgang én een geografische verspreiding zou de Italiaanse
kunsttheorie in de loop van de zeventiende eeuw ook in Holland gearriveerd zijn.7

Deze interpretatie vooronderstelt een aantal tegenstellingen: Italië staat tegenover
Holland, theorie tegenover praktijk, vrije kunst tegenover praktisch ambacht, de
hofschilder tegenover de ambachtsman. Het schilderen als elitaire tijdsbesteding van
een vrijgesteld man contrasteert met de handmatige kostwinning. De ideale
werkelijkheid verschilt van alledaags realisme, het theatrale idealisme verschilt van
de ingenieurlijke observatie, de hooggestemde academie der geleerden onderscheidt
zich zowel van het schildersgilde als van de natuurwetenschappers.8

De vraag is hoe deze contrasterende interpretaties zich tot elkaar verhouden. Is de
verheffing van middeleeuws ambacht tot humanistisch geleerde academie in de
kunstgeschiedenis niet te sterk aangezet?9 Zijn de felle tegenstellingen niet
grotendeels terug te voeren tot een onhelder gebruik van begrippen? Wordt (ten
onrechte) verondersteld dat bepaalde begrippen synoniem zijn? Wat verstaat men
onder ‘de’ Italiaanse kunsttheorie? Begint deze met Alberti’s retorisch opgebouwde
werk, met Da Vinci’s wiskundige verdediging van de kunstwetenschap of met
Vasari’s levensbeschrijvingen?10 Valt ‘de’ humanistische kunsttheorie samen met de
‘classicistische’ kunsttheorie, culmineert de eerste in de laatste of liggen de verbanden
geheel anders? Hoe verhouden de ars liberalis (‘vrye const’ of wetenschap) en de ars

mechanica (waartoe in de antieke periode het schilderen behoorde) zich tot elkaar?
Als ‘theorie’ en ‘praktijk’ van het schilderen?11 Wat betekent de term ‘kunsttheorie’
in dat verband dan, of de formulering ‘the science of art’?12 Bestaat er eigenlijk wel
een Italiaanse kunsttheorie? Waarin verschilt ‘schilderkunst’ van ‘de kunst van het
schilderen’?

Al deze vragen zijn relevant wanneer men zich wil uitspreken over de verschillen
en de overeenkomsten in het vroegmoderne Europa. In de bijzonder omvangrijke,
maar vooral onsamenhangende literatuur die recentelijk over dit thema is verschenen
zoekt men tevergeefs naar een systematische behandeling van dit soort vraagstukken.
Er is in plaats daarvan een mythe geproduceerd die zich nog altijd uitbreidt. Er blijken
contradictoire varianten denkbaar die binnen de mythologische grenzen blijven en
door de mythe worden geabsorbeerd. Zo is lang aangenomen dat ‘de evolutie van de
kunst als handwerk tot de kunst als “kunst” zich in één slag in de renaissance heeft
voltrokken’.13 Midden jaren zestig poneerde Emmens de stelling ‘dat in elk geval
benoorden de Alpen, maar waarschijnlijk toch ook nog wel in Italië, de gedachte dat
kunst handwerk was, in brede kring tot omstreeks 1800 is blijven bestaan’, maar dat
er wel sprake was van een pre-classicistische opvatting over kunst.14 Zo claimt
Miedema dat er geen Italiaanse kunsttheorie heeft bestaan, omdat van theorie pas
sprake is met de
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classicistische kunsttheorie,15 claimt De Vries een continuïteit in Holland van de
‘classicistische’ kunsttheorie van Van Mander tot aan De Lairesse,16 en claimt
Boschloo het ‘realisme’ van de Italiaanse schilder Annibale Carracci.17 Een analyse
van deze bijzondere mythologie vergt eigenlijk een apart onderzoek. Ik wil hieronder
slechts een voorstel doen over de transformatie die zich in de vroegmoderne kunst
van het schilderen voorgedaan heeft. Of dit voorstel een vruchtbaar uitgangspunt is
voor nader onderzoek zal de toekomst leren.

In plaats van één grote stap van ‘praktijk’ naar ‘wetenschap’ geven de
vroegmoderne geschriften aanleiding tot een andere, minder ‘revolutionaire’
interpretatie. Houden we ons aan de terminologie die in de diverse verhandelingen
wordt aangereikt, dan is er niet zozeer sprake van één gigantische stap voorwaarts,
maar van een geleidelijke verschuiving in (minstens) twee kleinere stappen. In het
middeleeuwse lokale gildensysteem is de opleiding tot schilder een praktische en
individuele zaak die volgens een getrapt systeem verloopt.18 De leertijd in het atelier
speelt zich af tussen meester en leerling en vindt zijn bekroning in de meesterproef.
Aan het begin van de vroegmoderne periode evalueert dit tot een beschreven
kennissysteem. De kundes en kennis van het schilderen die met ‘woord en gebaar’
zijn overgedragen worden ‘op begrip gebracht’. Het belangrijkste verschil tussen
beide ‘kennissystemen’ is dat de tweede geordend is volgens klassieke methoden.
Omdat een antieke kunst van het schilderen ontbreekt, ontleent men de
ordeningsmethode aan andere domeinen. Alberti ordent de regels van het schilderen
tot een ‘ars’ met behulp van de retorica, Da Vinci hanteert de wiskundige werkwijze
van het bewijs, Van Mander combineert een retorische opbouw met poëtische
instrumenten en Van Hoogstraten deelt zijn werk in door middel van de negen muzen.
Het in de vroegmoderne tijd aanwezige weten over schilderen wordt, met behulp van
verschillende formele structuren uit het antieke denken in gestructureerde kennis
omgezet. Van Hoogstraten bakent op eenzelfde manier als Stevin de ‘kunst’ als
leersysteem af van het schrijven van uitgebreide ‘geschiedenissen’ die zijn omhangen
met allerlei franje. Maar evenals Cats wijst hij erop dat juist geschiedenissen directer
kunnen aansporen dan het systeem van regels.19 De ‘ars’ of ‘const’ is niets meer of
minder dan een formele ordening van discrete grondbeginselen (theorie). Naar
klassiek model ontbreekt in de vroegmoderne kunst van het schilderen het
hiërarchisch onderscheid tussen theorie en praktijk.20 Overigens was dat ook bij
Stevins kunst van het bouwen het geval. Aangeboren talent bij de leerling en het
oefenen van de aangeboden stof zijn in de kunst als leersysteem voorondersteld. Het
doel in de ‘kunst van het schilderen’ blijft als voorheen: namelijk het volgens de
regels leren schilderen. Wat verandert is het bereik van de kennis. Opnieuw wordt de
kennis van het schilderen (en het bouwen) internationaal. De spreiding is niet meer
oraal en via individuen (zoals in de laat gotiek), maar discursief en via het gedrukte
boek.

Tot de begrippen van dit kennissysteem behoren termen als gepaste schoonheid,
beweging, tekening, kleur, afstand, harmonie, velden, licht, lijnen en
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schaduw. Deze begrippen vormen een netwerk dat men niet alleen in de Italiaanse
geschriften van Alberti kan vinden of bij Vasari en diverse andere 16e-eeuwse
Italiaanse geschriften.21 Hetzelfde geldt voor de verschillen in klemtoon die zich
blijven voordoen. Zo wijst Blunt erop dat Vasari een andere nadruk legt dan Alberti.
Beiden stellen de selectie uit de natuur voorop, maar er zijn verschillen in de
principes van waaruit men kiest.22 Dat geldt eveneens bij de zeventiende-eeuwse
Hollandse auteurs als Van Mander, Angel, Goeree en Van Hoogstraten. Ondanks  de
verschillende opinies, de andere nadrukken, het onderscheid in formele structuur en
de heftige meningsverschillen over ‘disegno’ en ‘colore’, over de relatie tussen
verstand, oog en hand waartoe dat alles aanleiding geeft, – waardoor de balans in het
netwerk steeds anders uitpakt – gebruiken al deze auteurs gelijkgestemde termen,
soortgelijke begrippen en hetzelfde conceptuele netwerk. Ze zijn, met andere
woorden, met elkaar in debat.23 Deze gemeenschappelijke conceptuele grond maakt
het mogelijk de verschillende opinies en disparate uitspraken met elkaar te
vergelijken en hun onderling gewicht te bepalen. Er blijkt sprake te zijn van een
gemeenschappelijk streven om ‘de regels van de kunst van het schilderen’ te
formuleren, te zoeken naar de juiste representatiemiddelen bij het maken van
schilderijen en dat te doen op een manier die niet berust op het moderne
kunstbegrip.24 Het stichten van een aparte institutie als de ‘academie’ of de ‘hoge
school’ in plaats van het individuele en lokale atelier van de meester, vloeit voort uit
het verschijnen van een geordend en op schrift gesteld leersysteem. Hoewel Plato als
eerste een Academie stichtte, heeft het leersysteem dat in de vroegmoderne tijd werd
geformuleerd weinig te maken met diens idealisme zoals wel wordt gedacht wanneer
men spreekt van Neoplatonistische academie.25 ‘Tegenwoordig zijn wij gewend om
het woord “Academie” in slechte zin te gebruiken, als de kwalificatie van werk dat
opzettelijk en gekunsteld is, werk dat wij “maakwerk” noemen, in tegenstelling tot het
werk van de “geboren” kunstenaar. Deze tegenstelling tussen de natuurlijke
begaafdheid van de kunstenaar en de vaak als onnatuurlijk gevoelde opleiding is
echter betrekkelijk modern. De 17e-eeuwer was er wel van overtuigd dat iemand van
nature begaafd moest zijn om kunstenaar te kunnen worden, maar hij had het heel
vreemd gevonden als deze begaafdheid zich vrij had kunnen ontwikkelen; er was,
volgens hen, altijd een opleiding nodig om kunstenaar te kunnen worden.
“Academisch” betekende in de 17de eeuw dan ook iets anders dan tegenwoordig. Het
betekende dat men een revolutie in de traditionele opleiding voorstond.’26

Het onderzoek van de representatie vormt in het vroegmoderne Europa dus de
gedeelde noemer. Daarin culmineren enerzijds de oogstrelende kwaliteiten van
schilderingen, het observeren van de natuur (variërend van landschap en portret tot
stof en lichaam) en het streven naar het imiteren van de natuur (naturalisme).27

Anderzijds de narratief-semantische betrekkingen die in de plot op gepaste wijze
bijeen worden gebracht. Aanschouwelijk en significant, dat zijn de twee polen die in
de vroegmoderne representatie volgens Alpers worden afgetast. Soms in
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extreme zin, zoals wanneer in Hollandse schilderijen het narratief-semantische aspect
op de achtergrond raakt ten gunste van de verf en de mimetische kwaliteiten (zonder
overigens betekenisloze voorstellingen te genereren).28 Soms valt de balans ten gunste
van de vertelling uit en staan de imitatieve factoren slechts in dienst daarvan, zoals
bijvoorbeeld bij Poussin.29 Maar de band ertussen wordt niet doorbroken; dat gebeurt
pas in de negentiende eeuw.30

 De antieke kennis over het naturalistisch schilderen fungeert in de vroegmoderne
tijd als referentiepunt.31 Michelangelo’s anatomisch onderzoek van lijken of zijn
analyse van antieke gebeeldhouwde naakten behoort daar evenzeer toe als de
bestudering van de stofuitdrukking van fluweel, de weergave van emoties in de
gelaatsuitdrukking, de reflecties van het licht op gebladerte of de kleurintensiteiten in
een veld met bloemen.32 De wig die Michelangelo met een overdaad aan krachttermen
tracht te drijven tussen de Italiaanse frescoschilderkunst (‘mannenwerk’) en de
Vlaamse olieverfschilderkunst (‘vrouwenwerk’), bevestigt eerder hoe precair en
minimaal de verschillen binnen het vroegmoderne Europa eigenlijk zijn. Zeker
wanneer we weten dat Michelangelo zelf in Italië wordt aangevallen op zijn
eenzijdige gerichtheid op het tekenen van naakten, dat hij wordt verdacht van ketterij
(vanwege zijn theologische inaccuratesse) en zijn werk aan de Sixtijnse kapel
meerdere malen ter nauwernood aan vernietiging ontkomt.33 Hoewel er een verschil
in krachtsinspanning bestaat tussen het schilderen van fresco en van olieverf (naast
een verschil in klimaat waardoor fresco in de noordelijke gebieden niet hecht), nemen
Van Mander en Van Hoogstraten de kern van zijn uitspraak over:34

Om eerlijk te zijn schildert men in Vlaanderen om de naar buiten gerichte blik te bedriegen, hetzij
door taferelen af te beelden die aangenaam voor het oog zijn, hetzij door onderwerpen te kiezen
waar niets kwaads over te zeggen valt, zoals heiligen of profeten. Op hun tableaus is het een en al
wasgoed, bouwvallen, groene velden, schaduwen van bomen, rivieren en bruggen, die zij
landschappen noemen, en hier een hele drom figuren en daar een hele troep figuren. En dit alles,
hoewel sommige mensen het mooi schijnen te vinden, is in werkelijkheid zonder nadnken en
kunstzin, zonder gevoel voor symmetrie en verhouding, zonder criterium en speelsheid, kortom,
zonder enige substantie en kracht gedaan.

35

De heftige kritiek door Van Mander, Lampsonius, Ortelius en andere Vlamingen op
Vasari’s exclusieve Italiaanse Levens wijst in eenzelfde richting. Vasari bejubelt de
Italiaanse schilders in termen die evenzeer van toepassing zijn op schilderijen uit
andere Europese regio’s, maar zonder ze met naam en toenaam te noemen.36 De
briefwisseling waarin de Vlamingen dit punt onder de aandacht van Vasari trachten te
brengen, blijft in eerste instantie zonder succes. ‘Lampsonius’ letters to Vasari typify
the Netherlandish response to the Vite: simultaneously laudatory and adversarial, they
aprove the book’s historiographical method, while disputing its critical scope and
censuring its disregard for the northern masters’, aldus Melion. Pas in de tweede
editie schenkt Vasari aandacht aan de Vlaamse schilders.37 En ook Van Hoogstraten
wijst er diverse malen op dat het debat tussen
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Michelangelo en Titiaan over het primaat van ‘disegno’ en ‘colore’ tegenstellingen
creëert waar het enkel gaat om verschillende wegen in eenzelfde veld. Hij acht het
daarom onverstandig zich als rechter op te werpen.38 De intensieve uitwisseling
tussen Vlaamse, Nederlandse en Italiaanse kunstenaars en schrijvers in de
vroegmoderne periode bevestigt slechts hoe dicht men elkaar in conceptueel opzicht
op de huid zat.39 Ofschoon het ‘op schrift stellen’ en het ‘in de verf zetten’
verschillende wegen zijn om de kunst van het schilderen te beoefenen blijven ze in
hun doel onderling verwant: men streeft ernaar de zichtbare natuur te representeren.40

Ze maken beide deel uit van de vroegmoderne bespiegeling die zich afspeelt binnen
de natuurlijke orde waarin ze als evenwaardige onderdelen worden opgevat. In de
woorden van Da Vinci:

Als de schilders haar niet beschreven en tot wetenschap herleid hebben, ligt dat niet aan de
schilderkunst en is ze daarom niet minder edel. Weinig schilders maken van de letteren hun beroep,
omdat hun leven niet volstaat om die aan te leren. Zullen we daarom moeten zeggen dat de
eigenschappen van kruiden, stenen en planten niet bestaan, omdat de mensen ze niet hebben leren
kennen? Zeker niet, maar wel zullen we zeggen dat deze kruiden op zichzelf edel blijven, zonder
de hulp van menselijke talen of letteren.

41

Dát er regionale verschillen zijn kan daarbij niet worden ontkend. Het is juist dat in
de vroegmoderne tijd ook occulte, symbolische en platonistische tendensen een rol
gespeeld hebben, met name in Italië. Ze zijn een inherent onderdeel van het
conceptuele universum. Maar ze vormen – anders dan Panofsky heeft voorgesteld –
zeker niet de enige (‘idealistische’) opvatting over de kunst van het schilderen in deze
tijd. Zowel Alberti als Da Vinci hadden juist weinig sympathie voor het mystieke
neoplatonisme van Ficino en Pico.42 Het is juist dat er lokale nadrukken zijn in de
keuze van levende en levenloze wezens uit de zichtbare natuur. Afgaande op wat de
huidige kunstgeschiedenis aan beeldarchief heeft geordend ambieerden Italiaanse
kunstenaars vooral schone naakten te schilderen, terwijl de Hollandse schilders ‘alles’
van de natuur in beeld brachten. Beide stellingen zijn – getuige het daadwerkelijke
beeldarchief – te rigide gebleken.43 In beide regio’s was er aandacht gericht op het
verwerven van kennis der natuur – waarbij de stoffelijkheid kon  variëren van
vleselijke partijen tot  levenloze materie. Maar in principe werkte men in hetzelfde
veld van mogelijkheden en interessen. In plaats van uit te gaan van onvergelijkbare
verschillen en elkaar uitsluitende modi, kunnen de cultuurproducten
vergelijkenderwijs worden geanalyseerd als varianten, selecties, verdichtingen of
verschuivingen die – al is het impliciet – op elkaar betrokken zijn (bp.4.154,
bp.4.155).

De tweede stap manifesteert zich opnieuw in een vrij geringe verschuiving, die
uiteindelijk tot het ‘classicisme’ leidt. Daarbij werden vele vroegmoderne begrippen
gehandhaafd. Termen als talent, de regels van het schilderen en oefening blijven
herkenbaar in het classicistische program, evenals tekening en kleur, gepastheid en
schoonheid, bewegingen en hartstochten, goede en slechte schilderijen, literaire
inventies, het aanspreken van de aanschouwer, harmonie,
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bevalligheid, proporties en de mathematische regels enzovoort.44 Panofsky heeft er op
gewezen dat het classicistisch program een wijziging is van de voorafgaande structuur
in het denken over het schilderen. Enerzijds wendt het classicistische program zich af
van de natuurlijke orde waar alles in de kunst van het schilderen aan onderworpen is
(de ‘vroeg en hoog renaissance’). Anderzijds keert het zich af van het voortdurend
opschuiven en oprekken van de regels van de kunst zoals dat zich in de zestiende en
begin zeventiende eeuw voordoet, waarbij niet alleen kleuren, lichamen,
verhoudingen en compositie tot hun uiterste grenzen worden gevoerd (het
‘maniërisme’).45

Deze verschuiving doet zich op drie punten voor. Ten eerste verandert de
samenhang tussen de genoemde begrippen. De vroegmoderne harmonieuze
juxtapositie wordt vervangen door een hiërarchisch-normatief begrippenstelsel. Het
natuurlijke talent komt bijvoorbeeld haaks te staan op de rationele regels. Hoewel
aanleg nog wel wordt genoemd, is het belang ervan gering; ze wordt verdrongen door
het toegenomen belang van de oefening. Kunstenaar worden is in de achttiende eeuw
in de eerste plaats een zaak van regels volgen, niet van een eventueel aangeboren
vermogen: ‘iedereen kan schilderen’. De kwestie van de aanleg verdwijnt niet, maar
duikt later opnieuw op, namelijk in de meer geïndividualiseerde vorm van het
negentiende-eeuwse ‘genie’. Deze kan zich echter pas manifesteren door het
overschrijden (zich te bevrijden) van de regels.46

Ten tweede veranderen ook de doelen van het leersysteem. Dat doel is niet langer
het volgens de regels leren schilderen van de zichtbare wereld om ware kennis te
verwerven (waarbij zowel schone als lelijke delen uit de natuur op harmonieuze wijze
kunnen worden geordend). Het nieuwe classicistisch-idealistische program richt zich
in de eerste plaats op het goede schilderij en de goede weergave van een literaire
inventie. Doel van de schilderkunst wordt het afbeelden van de ideale schoonheid en
de ideale natuur. In deze tijd verschijnt ook de esthetica als zelfstandig onderdeel
binnen de wijsbegeerte.47 Met andere woorden: het doel komt buiten de
verfsubstanties en buiten de vaardigheden van de schilder te liggen. Het kunnen
schilderen is niet meer dan een ‘technische’ voorwaarde om tot schoonheid te
geraken. Naast goede schilderijen is er dan ook voor het eerst sprake van slecht
schilderen, op een manier die voordien afwezig is. Goede kunst ‘was governed by
rational rules, characteristed by the imitation of antique sculpture, by ideal beauty,
decorum, probability and loftiness, as well as the correct rendering of movement and
emotions. Probability demanded a convincing form of illusionism, the strict
adherence to the unity of time and the avoidance of a personal handwriting or a
recognizable style in colouring. Good art had to have a morally uplifting effect on its
beholders and, since it had to be lofty and impressive, its subjects should be of the
highest order.’ Als logisch gevolg verschijnt dan met terugwerkende kracht de
Hollandse kunst als slechte kunst.48 Het schilderij verandert van doel (ware kennis
van de natuur) in een middel tot
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iets anders (een weergave van ideale schoonheid). Het wordt een voertuig om
betekenisvolle abstracties in circulatie te brengen.

Ten derde treedt er een morele hiërarchiesering van de ‘onderwerpen’ op: het 
klassieke onderscheid dat in de retorica wordt gemaakt tussen ‘genres’ met een lage,
midden en hoge status, waarbij de stijl gepast moet zijn gezien het behandelde
onderwerp, krijgt nu een beoordelend karakter. Terwijl de schilder in de
vroegmoderne tijd alles van de zichtbare wereld kan schilderen en zich daarbij houdt
aan het decorum dat een onderwerp eist, wordt hij in het classicistisch program tot
een kunstenaar die slechts streeft naar het maken van geïdealiseerde, superieure
historieschilderijen en dus afziet van inferieure onderwerpen.49 Emmens wees er op
dat de retorische indeling bij De Lairesse een sociaal-politieke connotatie krijgt: ‘bij
hem is het een onderscheid geworden tussen vulgair, burgerlijk en hoofs’.50

Bovendien maakt het schilderen als ‘kunst’ (ars of wetenschap) plaats voor een
rationalistische theorie over de kunst (dwz. over ideale schoonheid). En passant is de
natuurlijke orde vervangen door een politieke orde waarin de ‘Natuur’ in
geïdealiseerde vorm politiek representabel wordt gemaakt.51 

Deze drie kleine verschuivingen blijken grote gevolgen te hebben: de ‘kunst’ van
het schilderen is getransformeerd in een ‘kunsttheorie’, een term die in de
vroegmoderne tijd onzinnig zou zijn geweest.52 Deze laatste verschuiving voltrekt
zich overigens niet in Italië of in Holland, maar in Frankrijk. Parijs was eeuwenlang
overslagplaats en centrum van culturele uitwisseling tussen Italiaanse en Nederlandse
schilders, ingenieurs en wetenschappers, maar bracht zelf weinig noemenswaardige
geschriften voort over de kunst van het schilderen (en het bouwen).53 Vanaf het
midden van de zeventiende eeuw stelt Parijs zichzelf ruim een eeuw centraal. Uit
rivaliteit met Italië en de daar gestichte academies, zo meldt de literatuur. Doel van de
schilderkunst wordt de idealisering van de vorst.54 Absolutistisch niet alleen in
politieke zin, maar ook op de terreinen van het weten. Kunsten en wetenschappen
raken gescheiden en krijgen eigen domeinen toegewezen.55 Pas door die scheiding,
waarbij de ‘kunst’ geen wetenschap meer is, kan er een theorie over de kunst
ontstaan, waarvan ‘schoonheid’ dan het object is. Goldstein vat de premissen van de
franse classicistische-idealistische theorie als volgt samen: ‘Art is an ideal imitiation
of nature, based on judicious observation. Imperfect nature is to be corrected
according to a standard derived from ancient sculptures and the works of Raphael.
The pitfalls for artists are, on the one hand, mannerism, which is divorced from
nature, and Naturalism, which accepts imperfect nature.’56 De absolutistische politiek
eigent zich op deze manier cultuurproducten toe als propagandamiddel van de vorst.57

In dit licht gezien heeft Emmens (1964) zowel gelijk als ongelijk gehad. Hij had
gelijk in zijn analyse van de ‘kunst’ of ‘ars’ zoals deze in de Hollandse zeventiende
eeuw aanwezig is en zich onderscheidt van de anders geordende classicistisch-
idealistische ‘kunsttheorie’ die dateert van het eind van de
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zeventiende eeuw. Maar hij had ook ongelijk door het contrast dat Vasari en
Michelangelo aanbrengen tussen de Italiaanse en de Vlaams-Nederlandse schilders
voor waar aan te nemen en uit te bouwen. Het kunstbegrip wijzigt in de
vroegmoderne periode niet van preclassicistisch naar classicistisch, maar verandert
van een ensemble waarin een evenwicht wordt nagestreefd tussen aangeboren talent,
leerbaar systeem van regels en voortdurende oefening (zoals in de retorica), naar een
hiërarchische opvatting waarin de geleerde theorie het primaat heeft, ‘de tekenkunst
als incarnatie van de Idee superieur is aan de schilderkunst’,58 het schone het doel van
de kunst wordt en de praktijk opgevat wordt als een toeleverende technische
handvaardigheid. De genealogie die zich laat traceren – ook in Emmens werk – is niet
die tussen geleerde schilders en (ongeleerde) ambachtslieden en niet die tussen Italië
en de Nederlanden. De genealogie wijst daarentegen eerder op een kunst van het
schilderen die gedurende de vroegmoderne tijd in verschillende Europese regio’s
wordt nagestreefd – zij het inderdaad met verschillende accenten. Op klassieke wijze
tracht men een gulden middenweg te vinden tussen ingenium en studium (waarin
theorie en praktijk verenigd waren) in de zin van Horatius, Aristoteles en Cicero.59

Daartoe behoren zowel de verhandelingen van Cennini, Alberti en Da Vinci als ook
die van Van Mander, Angel en Van Hoogstraten. Zelfs uit het werk van Junius (1637)
laat zich deze klassieke kunstopvatting destilleren.60 In de Franse classicistische
kunsttheorie – door Emmens aangeduid als een ‘dogmatische versie van het
Italiaanse’61 – wordt met dit evenwicht gebroken. Met terugwerkende kracht wordt de
klassieke kunst van het schilderen in de Nederlanden als theorieloos, ongeregeld en
ambachtelijk opgevat, terwijl de Italiaanse verhandelingen als voorlopers worden
beschouwd van de latere kunsttheorie.62  

Een dergelijk geleidelijk en gefaseerd transformatieproces kan slechts worden
opgespoord door een gedetailleerde lectuur. Het gaat niet aan slechts de ontleningen
of de referenties te noemen, waartoe de meeste onderzoekers zich doorgaans
beperken.63 Een dergelijke beschrijving leidt ertoe dat men slechts een accumulatieve
vooruitgang ziet. De entree van de Franse classicistische kunsttheorie ziet men dan
wel als een logische vervolmaking van de Italiaanse humanistische kunsttheorie. In
die zin is het bovenstaande slechts een fractie van wat er aan geschriften onderzocht
kan en moet worden. Meer onderzoek is dan ook wenselijk. Men kan de diachronie
evenmin op het spoor komen door het dictaat van de chronologie te blijven volgen.
Men is niet vanzelfsprekend historicus wanneer men, zoals Miedema stelt, eenvoudig
dicht bij de historische feiten blijft.64 De historisch formalistische analyse, met als
resultaat een drieledige vormevolutie van het weten over het schilderen in de
vroegmoderne cultuur, kan een aantal zaken op scherp zetten en een zekere richting
wijzen. Ze kan duidelijk maken dat, hoewel de reeks begrippen in Europa grosso
modo hetzelfde blijft, de nadruk niet overal dezelfde is. Er treden temporeel en
regionaal accentverschillen
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op en zelfs tegenstellingen. Maar hoewel de tegenstellingen soms aanzienlijk zijn, is
er in de vroegmoderne tijd sprake van een collectief universum waarin men het
inhoudelijk weliswaar grondig oneens kan zijn, maar elkaar wel verstaat. De
differentiatie zit in de verschillende klemtonen en accenten die men legt, gegeven
termen die men deelt. Verschillen in socio-culturele structuren tussen de Italiaanse
stadstaten en de Nederlanden onderstrepen mogelijk dat het misschien niet zozeer
gaat om een artistieke incompabiliteit, als wel om uitwendige strategieën en
cultuurpolitiek. Dát de verschillen in de vroegmoderne periode in Italië worden
aangedikt en in de Nederlanden door auteurs als Van Mander en van Hoogstraten
steeds worden gedempt heeft misschien minder te maken met de kunst van het
schilderen, dan met andere zaken, zoals ‘natievorming’, machtsverhoudingen in
politiek en sociaal-economische circuits.65

Pas in de negentiende eeuw dient zich een verschuiving aan waardoor het debat
met de vroegmoderne geschriften gesloten wordt, eenvoudigweg omdat men
verschillende vertogen volgt. Dan worden niet alleen de begrippen herschikt, maar
ontstaan er nieuwe termen en andere koppelingen.66 ‘Genie, verbeelding, liefde,
poëtische kracht, zulke eigenschappen betreffen het innerlijk van de kunstenaar, dat
ergens in de 19de eeuw de wereld van de objecten gaat binnendringen om ze tot
opstaan te bewegen.’67 De betekenis van oude begrippen verandert, men stelt andere
vragen en er vormt zich een nieuwe ondergrond. Het psychosociale netwerk met de
persoon van de kunstenaar als centrum en de kunst als uitdrukking daarvan is van een
andere orde dan het vroegmoderne netwerk van natuurlijke variabelen.68 Mét het
opblazen van de natuurlijke orde als vanzelfsprekend universum waarbinnen alles zijn
plaats heeft, wordt de natuur uitgevonden als apart domein binnen de kunst dat hoog
gewaardeerd wordt. De natuur doet vervolgens haar intrede in allerlei onderdelen van
de cultuur: economie, wetenschap, politiek en het leven van alle dag. Maar vooral
treedt de natuur binnen in de mens en zijn psychisch leven. De esthetica ontstaat als
theorie waarin de waarneming, de sensatie, het gevoel en de subjectieve beleving van
schoonheid onder één noemer worden gebracht.69 ‘De esthetica houdt zich bezig met
de vraag naar de oorzaak, de aard en de werking van het schone (...). Sinds Kant richt
de esthetica zich op de oordelen van de beschouwer. Mooi en lelijk zijn geen
eigenschappen van de dingen zelf in relatie tot een welomschreven canon van regels
en voorschriften, maar oordeelscategorieën die in het menselijk denken liggen
besloten.’70 Veel van de vroegmoderne elementen zijn aldus nog wel herkenbaar,
maar de formatie waarin zij hun plaats hadden is binnenstebuiten geklapt, onder een
nieuw voorteken geplaatst en heeft nieuwe betekenissen voortgebracht. Beide
universa zijn incompatibel geworden.

Het is tevens de periode waarin de classicistisch-idealistische ‘salonkunst’ plaats
maakt voor het Realisme in de schilderkunst van Millet, Courbet en Manet, het
Impressionisme en de Moderne kunst. ‘The artist is since [Courbet] operating alone or
within a small circle of friends, not supported by tradition, but by a
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certain idea of modernity and of the art of the future.’71 Maar ook de opvatting over
representatie heeft een andere gedaante aangenomen. ‘From representation as we have
seen it in the seventeenth century, we finally reach the point where to represent is
itself acknowledged as the making of an artifice. Realism turns into artifice – and so
goes the course of art into modernism where paint, not man, is the reality
represented.’72 Tegelijkertijd verschijnt de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke
discipline, die enkele begrippen uit de teloorgaande classicistisch-idealistische
kunsttheorie overneemt. Het inventariserend onderzoek in de archieven neemt een
aanvang, een hiërarchie van meesterwerken wordt aangebracht en middels een
darwinistische stijlgeschiedenis wordt het verleden herordend.73 De vraag waarom de
vroegmoderne kunst van het schilderen (en daarmee ook de geschilderde
voorstellingen) uit het kunsthistorisch zicht verdween beantwoordt Melion in het
geval van Van Mander: ‘I would answer that the premises of the art-historical field
militate against him.’74 De verf en de zichtbare wereld, de regels en de norm, de
geschiedenis en de schone kunsten zijn in de negentiende eeuw tot een vergelijk
gekomen dat, behalve oppervlakkig, weinig meer gemeenschappelijk heeft met de
vroegmoderne ‘kunst van het schilderen’.



588



853

Noten.4.1.

1. Sutton 1998, pp. 40-42; Wheelock 1977; Kemp 1990; Giltaij & Jansen 1991.
2. Van Hoogstraten (titelblad, idem p. 2): ‘Ten hoogsten noodzakelijk, tot onderwijs, voor alle die

deeze edele, vrye, en hooge Konst oeffenen, of met yder zoeken te leeren, of anders eenigszins
beminnen’; Van Eck & Zwijnenberg 1996; Van Veen 1996.

3. Tekening (I.5-I.8); naakt (II.5-II.9); ‘Historien’ (III.3-III.4); zusterschap tussen dicht- en
schilderkunst, het Horatiaanse ut pictura poesis (o.a. I.1, p. 2; III.1, pp. 69-70, onder verwijzing
naar Cicero; Zinnebeeldige toevoegingen (III.5); over ‘onderwijs’ en ‘vermaak’ dat ‘kunstige
werken’ dienen te schenken (o.a. III.6, p. 93).

4. Sutton 1980, pp. 18, 26-27, 39, 71; Sutton 1998, pp. 23-24, p. 83; Brusati 1995, pp. 169-217.
Brusati 1995 noemt zelfportretten (pp. 40-41), portretten van verschillende vooraanstaande
Dortse burgers, hun vrouw en kinderen (pp. 132-133, 112-117) en groepsportretten (pp. 128,
83).

5. Brusati 1995, pp. 169-217.
6. Sutton 1980, 1998. Voor nadere biografische gegevens, zie Roscam Abbing 1993, pp. 9-15.

Naast schilder en schrijver over de kunst van het schilderen, publiceerde hij nog zeker
vijfentwintig andere werken (o.a. dichtwerken, toneelstukken, romans). Voor Van Beverwijck
maakte hij (rond 1640 te Dordrecht) etsen voor een publicatie over scheurbuik. Zoals bekend
experimenteerde Van Beverwijck net zo als Van Hoogstraten met de camera obscura (Alpers
1989, pp. 66-67). Hij was enkele jaren verbonden aan het Habsburgse hof te Wenen (1651-
1655) en bezocht Italië. Hij huwde met Sara Balen (1656) en met haar verbleef hij in Londen
(1662-1671). Vanaf 1667 woonde hij in Den Haag en in 1673 vestigt hij zich in Dordrecht.
Roscam Abbing wijst er op dat Van Hoogstraten verschillende talen kende (Duits, Engels,
Latijn beheerste en uit het Frans vertalingen maakte)

7. Taylor 1995, p. 77; Van de Wetering 1997, p. XII.
8. Taylor 1995 telt twaalf geschriften met een zekere omvang (tot 1750), Emmens 1964 noemt er

vijftien (tot en met Houbraken, 1718).
9. Zie bijv. Taylor 1992, p. 227: ‘Some historians of Dutch art, conscious of how infrequently

Dutch art theory seems to have been read by Dutch artists, are wary of using the theoretical texts
in their analyses of the paintings, fearing that what they find there may not reflect the attitudes of
artists and connoisseurs in general. And yet this wariness seems rather excessive, for even if the
theory little influenced the practice, the practice almost certainly informed much of the theory’.

10. Vollemans 1998, p. 64.
11. Brusati 1995, pp. 120-125, 207, 310-311; Sutton 1998, p. 18.
12. Zoals Jan van Eyck (ca. 1395-1441) en Antonello da Messina (ca. 1430-1479), zie Aikema &

Brown 1999, pp. 212-218, of Lucas Cranach de Oude (1472-1553), Jacopo de’ Barbari (ca.
1460/70-1516) en Albrecht Dürer (Aikema & Brown 1999, pp. 388-391).

13. Janson 1961, p. 285.
14. Honour & Fleming 1999, p. 430.
15. Voor een soortgelijke opvatting, zie Alpers 1989, p. 316, n. 9.
16. Van Hoogstraten 1678, p. 3.
17. Aldus Emmens 1981-IIC [met S.H.Levie], p. 45. De indeling in negen aan de Muzen

opgedragen hoofdstukken heeft Van Hoogstraten ontleend aan Junius 1637.
18. Moorman & Uitterhoeve 1987, pp. 174-177.
19. Zie bv. Van Hoogstraten 1678, p. 239 (Minerva).
20. Van Hoogstraten 1678, VI-10, p. 239. Zie voor de paragone tussen Zeuxis en Parrhasius bijv.

Angel 1642, pp. 12-13; zie ook Hecht 1989, pp. 42-43.
21. Van Hoogstraten 1678, p. 238. Dou wordt geëerd als ‘Hollandschen Parrhasius’ (Rym-bundel,

p. 17, onderdeel van de Tyd-zifter 1662 van Dirck Traudenius, aldus Hecht 1989, p.
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43, n. 6). Huygens beschouwt Rubens als ‘de Apelles onder de schilders van zijn tijd’ (Van der
Veen 1998, pp. 8 en 92; Huygens (Kan 1971, p. 73). Emmens 1965, p. 11 meldt dat ‘Mor,
hofschilder van de Spaanse koning’ door de bevriende humanist Lampsonius bezongen wordt
‘als een tweede Apelles’. Van Mander vergeleek Hendrick Goltzius met Michelangelo (De Jong
e.a. 1995, p. 12).

22. Van Hoogstraten 1678, p. 257.
23. Van Hoogstraten 1678, p. 257: ‘... maer holla, ik wil de tans noch levendige, om geen jalouzie te

verwekken, overslaen.’ Deze opmerking volgt op zijn opsomming waarin hij wel degelijk enkele
nog werkzame kunstenaars, zoals de portretschilder Jan de Baen (overleden 1702) en Van
Mieris. Welke schilder Van Hoogstraten in dit laatste geval op het oog heeft is onduidelijk: alle
vier de schilders met deze achternaam zijn volgens Haak 1984 in 1678 nog in leven.

24. Van Hoogstraten 1678, p. 257.
25. Van Hoogstraten 1678, p. 256.
26. Van Sterkenburg 1981, p. 29.
27. Close 1969 en 1971.
28. Alpers 1982 en 1989.
29. Die niet zonder meer met auteurs zijn te identificeren: in het werk van sommige auteurs zoals

Alpers of Emmens, kunnen verschillende tendensen worden vastgesteld.
30. Zie voor een voorbeeld van de moeizame recapitulatie van de standpunten en het even

onvermijdelijke besluit dat erop volgt om terug te keren tot de gewone kunsthistorische praktijk,
bijvoorbeeld Stone-Ferrier 1983, pp. 3-35. 

31. Voor een introductie, zie Miedema 1989A, pp. 144-149.
32. Zie bijv. Franits 1997, p. 1: ‘It is well known, for example, that the verisimilitude of Dutch

paintings led many nineteenth-century writers to believe that these works objectively
represented the everyday world, that they provided unmediated, tangible access to contemporary
life. This unfounded, pragmatic view flourished until well into the twentieth century. As Konrad
Renger’s essay demonstrates, it was only around the period of World War II that scholars slowly
began to reassess time-honored perceptions of Dutch paintings. In their seemingly faithful
rendition of the surrounding world, and in their painstaking attention to detail, Dutch paintings
can rightly be called realistic. Nevertheless, their realism is merely plausible because they do not
simply transcribe daily life. Renger’s essay sheds light on the work of several earlier scholars
who perceived that the verisimilitude of Dutch paintings, their presentation of a plausible reality
that had for so long been esteemed, simultaneously served as a conduit for a multitude of ideas
and associations. These first, hesitant steps toward the interpretation of Dutch art – namely, the
analysis of its potential meanings – proved decisive’.

33. Zie Miedema 1989A die hier op diverse plaatsen over schrijft. Een zelfde kwestie stelt Veldman
1989, p. 96 en p. 97 aan de orde, waar ze er terecht op wijst ‘dat de huidige kunstopvatting over
wat “mooi” en “niet mooi” is in wezen op negentiende-eeuwse criteria berust’, en Veldman
1992, p. 229: ‘the visual arts have laws and traditions of their own’. Zie voorts de opmerkingen
hierover bij De Jongh. Voor een overzicht van het gewicht van de claim van de iconologie als
historische wetenschap, zie De Mare 1997A.

34. Zie mn. Panofsky 1984, pp. 7-32, 101-129.
35. Over platonistische ideeën in de kunsttheorie, zie Miedema 1973A, pp. 103, 176 en 201.
36. Miedema 1989A, pp. 103, 112-113: ‘... kunstwerken tot ver in de negentiende eeuw meestal

goed te gebruiken zijn bij een onderzoek naar de ideeën die in de tijd van hun ontstaan heersten;
ze komen immers voort uit een traditie die ten doel had, die ideeën uit te drukken. Voor alle
mythologische en allegorische voorstellingen is dat evident, maar ook de meeste scènes die zich
voordoen als alledaagse gebeurtenissen, zijn toch bedoeld als moraliserend,
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als typisch en exemplarisch, en ze geven op z’n minst een programmatisch geheel weer. Scènes
die op het eerste gezicht ongecompliceerde snapshots leken, bleken bij vergelijking op
bestaande typen terug te gaan. Situaties die er door hun schijnbare alledaagsheid bedrieglijk echt
uitzien, blijken onmogelijk op die manier te hebben kunnen bestaan’.

37. De Jongh 1998, p. 170; Brenninkmeyer-de Rooij 1984, p. 61; Taylor 1995, p. 78. Overigens is
dit idee ook door begripshistorici overgenomen, zie Hampsher-Monk 1998, p. 8.

38. Alpers 1989, p. 17 spreekt in deze, onder verwijzing naar Wolheim, van ‘een transparante
kunstopvatting’.

39. Panofsky 1971; De Jongh 1976, 1986 en 1997.
40. Zie bijv. Sutton 1980, pp. 18, 41; De Jongh 1995B, pp. 85-87; Hecht 1989, pp. 26 en 38;

Koslow 1967, p. 36, n. 5; Sluijter 1993; Miedema 1973A. Zoals Veldman 1989, p. 97 eens
terecht opmerkte: ‘Ook in de kunsttheoretische tractaten van het verleden krijgen stijl en
techniek van een schilder veel meer aandacht dan het onderwerp van een voorstelling.’

41. Het betreft Van Hoogstraten 1678, p. 24: ‘De Schilderkonst is een wetenschap, om alle ideen,
ofte denkbeelden, die de gansche zichtbaere natuer kan geven, te verbeelden: en met omtrek en
verwe het oog te bedriegen’ en p. 25: ‘Want een volmaekte Schildery is als een spiegel van de
Natuer, die de dingen, die niet en zijn, doet schijnen te zijn, en op een geoorlofde vermakelijke
en prijselijke wijze bedriegt.’ Zie o.a. Sluijter 1993, pp. 66-67; Roscam Abbing 1993, p. 12.

42. Bialostocki 1984, p. 438.
43. Broos 1993, p. 10. Blankert 1999, p. 14: ‘De miskenning van de classicisten had veel te maken

met de algehele miskenning van de Hollandse historieschilderkunst. Zij waren van de miskende
Hollandse historieschilders nog het meest miskend. Volgens de zeventiende-eeuwse opvatting
was het historiestuk het hoogste in de hiërarchie van onderwerpen die een schilder kon kiezen.
Ook in Holland was men het daar over eens’.

44. De Jongh 1973; De Jongh 1986, p. 31: ‘Gaandeweg begint de gemiddelde burger een meer
ingetoomd gedrag te vertonen, een gedrag dat in zijn meer gerijpte fase getypeerd zou kunnen
worden met trefwoorden als arbeidzaamheid, vlijt, soberheid, matigheid, preutsheid, enzovoort,
al klinkt het gauw al te mooi. Een meer ingetoomd gedrag, daaronder dient men te verstaan:
ingetoomd ten opzichte van wat we het meer “natuurlijke” leven van de middeleeuwen kunnen
noemen, een leven dat gekenmerkt werd door een grotere nadruk op lichamelijkheid en in
sommige opzichten door relatief weinig gêne, ofschoon het allerminst gespeend was van
gedragscodes’; zie voorts Veldman 1990/1991, p. 138.

45. Alpers 1989, p. 276.
46. Alpers 1989, p. 71.
47. Vollemans 1998, p. 31: ‘Alpers is het erom te doen, de inzetten van de Nederlandse kunst te

specificeren, door ze te onderscheiden van de door kunsthistorici als al te universeel aanvaarde
uitgangspunten van de Italiaanse kunst...’.

48. Alpers 1989, p. 21.
49. Brusati 1995, p. 218; Vollemans 1998.
50. Alpers 1989, p. 49.
51. Alpers 1989, p. 49.
52. Brusati 1992, pp. 65-71; Brusati 1995, pp. 7-8. Zie ook Alpers 1989, Vollemans 1998.
53. Alpers 1983, p. 13: ‘Dit is geen absoluut onderscheid. Men kan er ongetwijfeld talrijke

varianten en zelfs uitzonderingen op vinden. Bovendien moet men de geografische grenzen van
het onderscheid niet te scherp trekken: sommige Franse of Spaanse werken en zelfs en aantal
Italiaanse kan men gerust tot de beschrijvende rekenen, terwijl het werk van Rubens, een
noordeling die doordrenkt is met de kunst van Italië, opgevat kan worden in termen van de
verschillende manieren waarop hij soms beide vormen hanteert’.
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54. Alpers 1976.
55. Alpers 1989, p. 13.
56. Ook Alpers 1989, p. 69 zette de verschillen te sterk aan: ‘We kunnen het bekende contrast

tussen noord en zuid als volgt samenvatten: aandacht voor veel kleine dingen versus een paar
grote; licht dat door voorwerpen weerkaatst wordt versus voorwerpen die gevormd worden door
licht en schaduw; en nadruk op de zichtbare buitenkant, het oppervlak van de voorwerpen, hun
kleuren en hun textuur versus een nadruk op hun situering in een duidelijke ruimte; een
onomlijst versus een duidelijk omlijst kader; het ontbreken versus het voorkomen van een
duidelijk gesitueerde toeschouwer. Dit onderscheid stelt volgens een hiërarchisch model
fenomenen tegenover elkaar die als secundair en primair worden aangeduid: oppervlakken
versus objecten en ruimte, textuur versus vormen’.

57. Brusati 1995, p. 227: ‘foreign [italian] ideals’ versus ‘native [dutch] assumptions and practice of
art’; Hollander 1991, p. 119: ‘unmistakable character’ van de Hollandse kunst; Honig 1999, p.
34.

58. Emmens 1981-IIA, pp. 6, 45; Emmens 1964, p.100 ; Alpers 1989, p. 87.
59. Brusati 1995 (n.a.v. Emmens 1964 en Alpers 1989), pp. 219 en 222.
60. Alpers 1982, p. 185.
61. Melion 1991, p. xix.
62. Hollander 1991, p. 52.
63. Marin 1986, p. 100.
64. Alpers 1976; Berger jr. 1998; Melion 1991; Miedema 1989, p. 199.
65. Overigens is het feit dat Alpers op Europese schaal over de Hollandse schilderkunst nadenkt

haar door sommige critici als een inconsequentie aangerekend.
66. Dunkerton 1999, p. 210.
67. Eén reden waarom het kunsthistorisch paradigma in stand bleef geeft Burke zelf (1989, p. 10):

‘Veel mensen nemen deze negentiende-eeuwse mythe van de renaissance nog steeds serieus.
Televisiemaatschappijen en reisbureaus verdienen er nog altijd geld aan’.

68. Met name op het gebied van de visuele cultuur, zoals bijv. in Ravenna.
69. Van Eck & Zwijnenberg 1996; Smith 1992; Honour & Fleming 1999.
70. Dunkerton 1999, p. 1.
71. Aikema & Brown 1999, p. 19: ‘The arts of the North and the South would always remain

distinct and separate languages with their own vocabularies and idioms, but individual motifs,
artistic techniques, and even conceptual notions were translated, like words, back and forth
between the cultures. We have chosen to call this change “crosscurrents”, because the ideas
flowed in both directions at times converging mid-stream, mixing and flowing back toward their
sources of origin in a new and transformed manner.’

72. De Mare 1997A, pp. 122-123.
73. Alpers 1976.
74. Steer 1970; Catalogus. Velazquez en zijn tijd 1986; Catalogus. Schittering van Spanje 1598-

1648 1998; Alpers 1976, 1983.
75. Alpers 1976; idem Miedema 1976, p. 6-7: ‘Dat [door Lancilotti] disegno tegenover colorito

wordt gezet mag geen misverstand opleveren: het zou nog decenniën duren voordat Florentijnen
en Venetianen elkaar over en weer gingen verwijten dat ze van het ene teveel en van het andere
te weinig hadden, en het zou nog dik anderhalve eeuw duren voordat in Frankrijk een
theoretische strijd over de waarde van “dessin” en “coloris” zou ontstaan. Het zou onjuist zijn,
de schaduw van deze onenigheden terug te laten vallen op Lancilotti’s schaarse regels’.

76.  Melion 1991, p. xvii; Emmens 1964; De Pauw-de Veen 1969; Miedema 1973A.
77. Gombrich 1983; Baxandall 1972, 1984 (‘patterns of intention’, ‘style of thinking’ en ‘cognitieve

stijl’); Edgerton 1991.
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78. Stam 2000, p. 236, onder verwijzing naar Bordwell, Branigan en anderen die hun theorie over
de toeschouwersactiviteit in de film ontwikkelden op basis van het werk van Gombrich en
Baxandall.

79. Baxandall 1986, pp. 39-42; Stam 2000, p. 240; IJsseling 1981, pp. 25-29.
80. Baxandall 1985, p. 106.
81.  Zie bv. p. 129: ‘de mouw’, als entree op Eglon van der Neer’. Of de stofweergave op p. 155

(Caspar Netscher), p. 217 (Pieter van Slingelandt) of p. 229 (Arie de Vois). Zie ook Van de
Wetering 1997 (pp. 24, 34, 157-159, 161, 171-172, 174, 179, 181, 183, 185, 189, 213, 232,
233, 234) en Van de Wetering 1998 (pp. 8, 27, 30, 31).

82. Dunkerton 1991; Catalogus. Vermeer in het licht 1995; Van de Wetering 1997, 1998; Hendriks
1993.

83. Van de Wetering 1997, p. XIII.
84. Dunkerton 1991, pp. 194-196.
85. Voor de stratificatie bij Van Eyck, zie Dunkerton 1991, p. 194.
86. Van de Wetering 1998A, pp. 160-169.
87. Honour & Fleming 1999, p. 422: ‘Gothic artists did not know they were Gothic, or even

medieval, but the renaissance artist was well aware that he was different. No previous movement
in Western art had been so self-conscious’.

88. Dunkerton 1991 en 1999.
89. Gallwitz 1999.
90. Alpers 1989.
91. Zo schrijft Blunt 1978, p. 2 over de Italiaanse renaissanceschilder: ‘For them painting

consisted first and foremost in the rendering of the outside world according to the principles of
human reason. Therefore they could no longer acknowledge a theory of the arts which did not
allow any place to naturalism or to the scientific study of the material world.’ Iets vergelijkbaars
schrijft Alpers 1989, p. xxv over de Hollandse schilders: ‘For the Dutch present their pictures as
describing the world seen. Already established pictorial and craft tradition, broadly reinforced
by the new experimental science and technology, confirmed pictures as the way to new and
certain knowledge of the world’.

92. Alpers 1989, p. 16.
93. Roland Barthes hanteert meer in het algemeen de term ‘semioclasme’ of ‘tekensstorm’ om de

‘afbraak van connotaties en denotaties van de tekensystemen van een cultuur’ aan te duiden, ‘die
moet voorafgaan aan de herschepping van systemen’ (Monaco 1984, p. 471; Barthes 1975, p. 9-
10).

94. Hesling 1991; Poppe 1991.
95. Van Hoogstraten 1678, p. 19: ‘Hoe men met ordre te leeren heeft’.
96. Van de Wetering 1997, p. xiii noemt zijn insnedes met citaten uit vroegmoderne geschriften als

‘tijdmachines’: ‘These texts, of which it is often a miracle that they survived, are however first
of all meant to serve as little time-machines that transport us back into the past and help us
understand the thinking of the book’s protagonist’.

97. Emmens 1964, p. 10.
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Noten 4.1.1.

1. Sutton 1984, p. 216; Haak 1984, p. 443; Hollander 1990, p. 79 (‘geometrical precision’,
‘intense, almost obsessive interest in ordering the picture space’); Wheelock 1977, p. 1 (‘utilized
perspective to achieve striking spatial effects’).

2. Kemp 1990, p. 118; Carr 1992, pp. 54-55; Sutton 1980, p. 22 (‘acutely aware of the space-
defining properties of these phenomenon’).

3. Bordwell 1997, pp. 4-7, 104-110; Sturken & Cartwright 2001, pp. 111-114; Mirzoeff 1999, pp.
8, 38-51; Mulvey 1986; Post 1998, pp. 368-369; Delpeut 1980, p. 79. Voor een kritiek zie De
Mare 1986A.

4. Frissen & De Mul 2000; Hall 1991.
5. Gerl 1989, p. 31.
6. Hockney 2001, p. 51 (‘the optical look arrived suddenly’, ‘was immediately coherent and

complete’); Herzog 1990, p. 99 (‘durch einen Startschuss geweckt’, ‘eine stürmische
Vorwärtsentwicklung’, ‘neue Zeit dämmerte auf’); Cole 1993, p. 6 ‘baanbrekende
experimenten’; Verwey & Kindt 1999, p. 1; Ruurs 1986, pp. 19-20; Wright 1983, p. 55.

7. Edgerton 1991, p. 10; Wheelock Jr. 1977, p. 4; Burke 1989, p. 23 (‘één cruciale ontwikkeling in
deze periode die geen verband hield met de oudheid’); Carr 1992 (‘systematic perspective based
on mathematical principles’).

8. Kemp 1990, p. 9.
9. Janson 1961, p. 310; Cole 1993, p. 12; Sutton 1998, pp. 40-2; Wheelock 1977, p. 4; Baxandall

1971, p. 125. Andere ‘voorlopers’ die men noemt zijn Giotto, Duccio, Lorenzetti, Ghiberti,
Pierro della Francesca en Massacio. Cennini zou in zijn handboek al ‘aanzetten’ tot deze regels
gegeven hebben.

10. Bomford 1995, p. 12.
11. Wheelock Jr. 1977, pp. 5-6.
12. Sutton 1980, p. 22; Wheelock Jr. 1977.
13. Alpers 1989, p. 81 wijst er op dat de Italiaanse en de Hollandse perspectivische technieken

slechts gradueel van elkaar verschillen. Voor kritiek op Alpers standpunt zie Grafton & DaCosta
Kaufmann 1985, p. 260 en Vollemans 1998, p. 39.

14. Alpers 1989, pp. 79-85, 132; Alpers 1989, p. 51; Bryson 1993, p. 118.
15. Wheelock 1977, p. 9; Sluijter 1990; Ruurs 1986; Walsh 1991, p. 95. Voor de 19de-eeuwse

herkomst van deze fotografieopvatting rechtstreeks ‘into a magic world of pure similitude’, zie
Nochlin 1971, pp. 14-15. Maar, schrijft Nochlin: ‘Even in photography, which comes closer to
fulfilling the demand for “transparency” the photographer’s choice in viewpoint, length of
exposure, size of focal opening and so on, intervene between the object and the image printed
on the paper.’ Idem Alpers 1989, pp. 291-2, n. 37.

16. Zwijnenberg 1999, p. 134; Cole 1993, p. 6.
17. Kemp 1990, p. 7; Wheelock Jr. 1977, p. 4; Carr 1992, p. 54; Zwijnenberg 1999, p. 112; Gadol

1969, pp. 22-23, 28.
18. Alpers 1989, pp. 66-67, 79-85, 172: ‘de Albertiaanse perspectief [situeert] de beschouwer op

een bepaalde afstand van waar hij door een omlijst raam naar een vermeende plaatsvervangende
wereld kijkt...’, p. 293, n. 46.

19. Blunt 1978, p. 2 (‘new ideal of art’, ‘the most progressive minds in Florence’, ‘men’s new
approach to the world’, ‘their Humanist confidence’, ‘their reliance on the methods of reason’,
‘new weapons of perspective and anatomy’).

20. Gerl 1989, pp. 32-33 (‘Explosion’, ‘einsetzende bewusstseinsmäsige Erschütterungen’,
‘Veränderung des Körpergefüls’, ‘beginnenden Subjektiviering’, ‘Gewinnung des Körpers als
eines Ichträgers’, ‘neues Raumbewusstsein’).

21. Zie voor de feministische gelijkstelling van mannelijke (perspectivische) objectivering en
onderwerping van de vrouw door de blik: Gadol 1977; Mulvey 1986. Gerl 1989, p. 28: ‘als
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Träger von Rationalität und selbstbewusster Reflexivität, mit dem Ziel von Aussenbeherrschung
und Mechanisierung der Natur, von Bändigung der Materie durch Erforschen ihrer
Gesetzlichkeit.’ (...) Die Frage stellt sich, wie die Frau an den neuformulierten “studia
humaniora”, an dem neuen “Welt-und Selbstverhältnis” teil hat’.

22. Frissen & De Mul 2000, p. 4; Bor 2000, pp. 243-244.
23

 Recent nog uitgesproken door Zur Lippe 1999. Hij is, zo wordt hij geïntroduceerd door
Gelderblom & Hendrix 1999, p. 3  ‘geneigd de geometrisering te zien als een omineuze
voorbode van totalitaire systemen die eropuit zijn individuele levensvormen te vernietigen.’

24. Alpers 1994, geciteerd in Elkins 1994.
25. Veltman 1995, p. 209.
26. Veltman 1995, pp. 209-210,
27. Veltman 1995, p. 213.
28. Damisch 1995, pp. xix en 3-4.
29. Damisch 1996, p. xiv-xv noemt overigens behalve zijn eigen artikel uit 1963 geen andere

auteurs.
30. Elkins 1994, p. 217.
31. Elkins 1994, p. 246.
32. Elkins 1994, p. 234. De analyses zijn afkomstig van Steadman 2001 (bp.4.18 en bp.4.29.1) en

Sutton 1998 (bp.4.29.2-3).
33. Elkins 1994, pp. 217-9, 220.
34. Van den Berg 2002, ‘Intuïtief perspectief. Computeranalyse toont aan dat Masaccio in zijn

Trinità steekjes liet vallen’. Illustratief in dit verband is ook Field 1993. Zij analyseert
nadrukkelijk reproducties van Piero della Francesca die het minst herinneren aan zijn
geschilderde voorstellingen, om vervolgens het belang te kunnen aantonen van de
mathematische constructie in een schildering. Op p. 76 schrijft ze: ‘Small photographs
inevitably fail to show the subtlety of Piero’s use of colour, his delicate handling of the fall of
light and his precise calligraphic treatment of details. However, they do, brutally, isolate some
important elements that may perhaps be related to his skill as a mathematician (…). The smaller
and uglier the reproduction, the more easily one is able to ascribe this effect to Piero’s capacity
for introducing quantities  of subtle symmetries that provide a strong mathematical framework
for the composition in the plane.’

35. Elkins 1994, p. 226.
36. Elkins 1994, p. 218.
37. Elkins 1994, pp. 218, 231.
38. Elkins 1994, p. 217.
39. Elkins 1994, p. xi.
40. Wheelock Jr. 1977, p. 5; Alpers 1983; Brusati 1995; voor Stevin zie PWS IIB, pp. 785-793,

800-964.
41. Lindberg 1976. Meestal benadrukken auteurs juist de kloof tussen optica en lineair perspectief,

als zouden het twee terreinen zijn met hetzelfde gewicht.
42. Zie Alberti (Spencer 1966, pp. 69-70, 45-46).
43. Elkins 1994, p. 237, Damisch 1995, p. 11.
44. Elkins 1994, p. 233.
45. Close 1969, p. 467.
46. Close 1969, p. 482.
47. Close 1969, p. 467.
48. Letterlijk betekent ‘perspectare’ ook nauwkeurig bekijken, tot het einde aanzien, door-zien.
49. Van Mander (Miedema 1973A, p. 287) verwijst naar Pieter Coecke van Aelst en Hans Bloem.

Miedema 1973A, pp. 645-646 wijst erop dat Van Mander wel bekend was met de Rivius’
vertaling van Alberti’s tractaat.

50. Vredeman de Vries 1968, p. A.



860

51. De Grebber 1649 (Blankert 1999): ‘I. De plaets is van noode te vveten, daermen hangen wil dat
ghemaeckt sal worden, om verscheyde redenen; om ‘t licht: om de hooghte des plaets: om soo
vorder ons afstant en Orison te nemen; waer toe oock dient dat alle Ordineerders de grondt van
de Perspectief behoren grondigh te verstaen’.

52. Goeree 1697, p. 8 verwijst bv. slechts naar werk van Serlio, Marolois (1638), Vredeman de
Vries (1604/1605), Desargues (1664) en Bosse (1667), aldus Kwakkelstein 1998, p. 91. Zie ook
Alpers 1989, hoofdstuk 2 en 3.

53. Van Hoogstraten spreekt van ‘zichtkunst’ en ‘Deurzigtkunde’ (1678, pp. 273-276).
54. Van Hoogstraten 1678, p. 276 verwijst naar Albrecht Dürer, Hans (Vredeman) de Vries,

Marolois, Guido Baldi en Desargues.
55. Hij plaatst zijn bespreking over de kennis van het ver-zien temidden van een scala aan licht- en

schaduwgradaties, p. 243. Zie ook Alberti (Spencer 1966, pp. 43-59) , Vredeman de Vries, p. A.
56. Van Hoogstraten 1678, p. 274: ‘schoon het in d’oogen der onkundigen als in malkander hangt’.
57. Idem Vredeman de Vries 1968, die voorts vol lof verwijst naar Dürer, die ‘de reden der naturen

aldernaest gheobserveert, ende met zijn vvercken oock bethoont heeft.’
58. Van Hoogstraten 1678, p. 274: ‘hoe verre het eene ding van het ander is’; idem Vredeman de

Vries 1968.
59. Alberti (Spencer 1966, pp. 43, 54, 55, 59).
60. Elkins 1994: p. xiii.
61. Elkins 1994, p. 123.
62. Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 27 onderstrepen, onder verwijzing naar Elkins, dat Alberti ter

verheldering wel vaker gebruikmaakt van de metafoor als retorisch instrument (‘een cirkel is een
guirlande’, ‘een concaaf oppervlak een eierschaal’, par. 4), en dat op advies van Cicero en
Quintilianus.

63. Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 29.
64. Stevin, Vande deurvrsichtighe, Boek I: Vande Verschaeuwing, opgenomen in Wisconstighe

Ghedachtenissen, p. 4 (PWS, p. 800). Ook Alberti (Leoni 1755, p. 22) wijst op dit verschil.
65. Stevin, Vande Verschaevwing, p. 7 (PWS IIB, p. 806).
66. Stevin, Vande Verschaevwing, p. 15 (PWS IIB, p. 820) beschrijft de breking van water aan de

hand van een munt op de bodem van een vat, dat eerst leeg is en daarna gevuld met water.
67. Stevin beschrijft in Vande Verschaevwing, p. 14 (PWS IIB, p. 818) over hoe uit het duwen tegen

het oog een ander ‘beeld’ voortspruit, en op p. 15 behandelt hij het scheelzien.
68. Alberti (Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 67): ‘Onderzocht moet worden hoe het komt dat bij

verandering van positie de eigenschappen die onlosmakelijk met het veld zijn verbonden
veranderd lijken. (...) Laten we nu onderzoeken waardoor dat komt ...’.

69. Alberti (Spencer 1966, pp. 54-55).
70. Biens (De Klerk 1982, p. 49): ‘Wij noemen Tekenen de sienlijcke form eenigs dings op ‘t platte

uyt te beelden ...’. De Ville 1628, p. 6: ‘Wat de konst betreft als sy het Beelt evenwel verstaen
soo moet den Schilder daerboven het verkorten weten/ het welck Sciographie of Perspective
werdt ghenoemt/ ofte hy en soude gheen goede figuer op een platte forme konnen representeren’
(Kwakkelstein 1998 p. 90). Van Hoogstraten 1678, p. 33.

71. Stumpel 1990A, pp. 202, 191: ‘In principle, at least, perspective furnished Renaissance painters
with a method for locating the separate elements in their composition’.

72. Alberti (Spencer 1966, p. 75). Dunkerton 1991, p. 208 wijst er op dat wat Alberti beschrijft over
de vlakverdeling in schilderingen, in hoge mate overeenkomt met wat er in Europa in die zelfde
tijd geschilderd wordt, met name in de 15de-eeuwse Nederlandse schilderijen.

73. Goeree 1697, p. 62.
74. Van Eck & Zwijnenberg 1996, pp. 24-25 wijzen erop dat Alberti (voor de eerste fase)
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gebruik maakt van een reeds bestaande perspectiefmachine, een verschijnsel waarop later door
bijv. Da Vinci kritiek werd geuit omdat het verstand er niet bij is betrokken. Ook in de literatuur
legt men de nadruk op de automatische reproductie van dergelijke machines, zeer voorstelbaar
sinds de fotografie.

75. Stumpel 1990A, pp. 197-198 concludeert dat Dürers tekening – die doorgaans wordt opgevat
als een weergave van het instrument dat Alberti in zijn tractaat beschrijft – een weinig praktisch
toestel is omdat het monsters zou opleveren; Cole 1993, pp. 26-27. Biens (De Klerk 1982, p.
54): ‘Van ‘t velum ofte den gheruytte-den raem’, met als toevoeging: ‘doch is weynich
ghebruyckelijck: want nae den gesichte behaecht mij best’.

76. Stevin, Vande Verschaevwing, p. 7 (PWS IIB, p. 806). Van den Heuvel 1994B, pp. 96-97.
77. Alberti (Spencer 1966, pp. 68-69).
78. Stevin, Vande Verschaevwing, p. 7 (PWS IIB, p, 806). Veldman wijst er in haar oratie (p. 5) op

dat een gravure van Cornelis Cort (naar Frans Floris), getiteld De Geometrie (1565) als
onderschrift heeft ‘Het terrein van de geometrie is de afstanden der plaatsen en de hoogte, lengte
en breedte der dingen te bestuderen.’

79. Met slechts vijf ‘gheimagineerde’ lijnen kan Vredeman de Vries (1968 p. A) de ‘verkortinghe in
verschiet’ op een ‘effen staende muer/ penneel ofte doeckte’ bepalen. Biens (De Klerk 1982, p.
50) stelt het zelfde: ‘Dese linien zijn niet dan gheimmagineert ende de ghedachten in-ghedruckt,
welcke in alle Perspektiven haer observatie moeten nemen...’.

80. Van Hoogstraten 1678, p. 33. Idem Alberti (Van Eck & Zwijnenberg 1996, pp. 85-86):
‘Trouwens, iedereen met een goede opleiding zal toegeven dat iets dat is geschilderd nooit kan
lijken op de werkelijke dingen als de afstand tussen de dingen niet volgens een sluitend systeem
is vastgelegd’.

81. Alberti (Spencer 1966, pp. 56-57) beëindigt zijn beschrijving van zijn procedure van twee
pagina’s als volgt: ‘In this fashion I find described all the parallels, that is, the square[d] braccia

of the pavement in the painting.’ Alberti beschrijft zijn methode vervolgens in Boek 2. De
afbeeldingen zijn toelichtingen van later datum. Vredeman de Vries geeft in de eerste plaats
tekeningen die van een uitleg zijn voorzien.

82. Vredeman de Vries (Karstkare1 979), ‘Dat is/ de hooch-gheroemde conste eens schijnende in of
door-siende ooghen-ghesichtespunt’.

83. Vredeman de Vries tekent twee van dit soort punten (f en c, zie bp.4.30.2).
84. Biens (De Klerk 1982, p. 50).
85. Alberti (Spencer 1966, p. 51): ‘Each painter, endowed with his natural instinct [it.: dalla

natura,; lat.: natura duce, Spencer , p. 107, n. 30], demonstrates this when, in painting this
plane, he places himself at a distance as if searching the point and angle of the pyramid from
which point he understands the things painted is best seen.’

86. Vredeman de Vries geeft hiervan verschillende voorbeelden. Figuur III, 1ste deel: ‘... salmen
vveten dat de Perspective conste bestaet inder voegen; al vvat boven den orison oft oochlinie is,
en can nietop-gesien vvorden, ende vat daer onder is, en can men oock niet onder-sien, also inde
derde figure sal aengevvesen vvorden’.

87. Biens (De Klerk 1982, p. 49). Jantzen 1979, p. 21.
88. Hills 1987; Hall 1992.
89. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 206-209) ; Van Hoogstraten 1678, pp. 243, 273-276;

Goeree 1668, p. 8; Vredeman de Vries 1968; Emmens 1964, p. 90 wijst op Houbraken die van
‘wyking’ spreekt.

90. Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 29.
91. Van den Akker 1991, p. 22.
92. Stumpel 1990A, p. 205. Op dit punt verschilt dus de interpretatie met die van Alpers.
93. Nog recentelijk hebben geleerden deze incompabiliteit geduid. Kemp is van mening dat

Masaccio een combinatie maakt van ‘pragmatisme’ en ‘intuïtieve manier’. Field op haar beurt
concludeert: ‘Als de afbeelding niet volkomen correct is, dan zijn de elementen die
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wél juist zeer waarschijnlijk bewust zo aangebracht, en dus niet het gevolg van een of andere
mathematische constructie.’ in: Van den Berg 2002, p. 41.

94. Elkins 1994, p. 55. Zie 4.2.2.
95. Stumpel 1990A, p. 223.
96. Panofsky 1959, pp. 21-50. Zie 4.2.2.
97. Stumpel 1990A, p. 211.
98. Wadum 1996, pp. 13-15.
99. Sutton 1980, pp. 22 en 40-42 benadrukt dat De Hoochs composities berusten op door door

Alberti, Vredeman de Vries, Stevin en anderen beschreven regels.
100. Sutton 1998, p. 40.
101. Stumpel 1990A, pp. 203-204.
102. Bij Alberti, Vredeman de Vries en Biens dient dit in de eerste plaats als set hulplijnen, ter

adstructie van de tekenmethode.
103. Janson 1961, p. 431.
104. Vergeleken met werk van Vlamingen als Van Eyck, Memling, Patenir, Bruegel, Van der Weyde,

Bouts (bp.4.93, bp.4.99.1-2, 4 en 6) ligt zijn horizon lager (waarbij de koppen van de figuren
altijd ondergedompeld zijn onder de horizon), maar niet zo laag als bij Rubens (bp.4.149.5),
waar de horizon tot ver onder het midden daalt.

105. Alberti (Spencer 1966, pp. 56-57). Idem bv. De Grebber 1649, regel IIII: ‘Alle
gheschoorentheyt moet ghemijdt werden, dat is, de Hofden boven niet en zijn of zy met een
Linie getrocken waeren, even Hoogh. Om dit te vermijdenn salmen soecken eenighe beelden te
nmaeken die bocken [bukken], ofte kinderen, ofte vrouwen die wat kleynder zijn tusschen
beyden voeghen’.

106. Er is een vrij strikte afwisseling van grote en kleine, lichte en donkere, vierkante en
rechthoekige tegels dat gecompliceerd wordt door het kleurgebruik. Een enkele maal zijn er ook
ronde vormen aanwezig.

107. Wijsenbeek-Olthuis 1996, p. 145: ‘Maar binnen in huis heerste een serene rust. In schaars
ingerichte kamers scheen het zonlicht op marmeren zwart-wit tegels en ergens in huis speelde
een vrouw zachtjes op een clavecimbel. (...) Dankzij de schilderijen van Johannes Vermeer
(1632-1675) en Pieter de Hooch (1629-1684) stellen we ons zo een Hollands binnenhuis in de
Gouden Eeuw voor’.

108. Bijvoorbeeld ook in zijn schildring van het Amsterdamse stadhuis, hier niet opgenomen . Zie
Sutton 1998, pp. 156-159.

109. Deze drie grondpatronen zijn gebaseerd op een analyse van De Hoochs oeuvre zoals dat in
Sutton 1980 is gereproduceerd. Omdat de kwaliteit van deze reproducties vaak zeer slecht was,
geef ik hier slechts de resultaten van mijn onderzoek. Een nadere bestudering van de
schilderijen zelf kan uitsluitsel geven over de detaillering van het transformatie patroon .Patroon
I: centrum plus band in contrasterende kleur; Patroon II: centrum plus twee banden, waarbij
het centrum en de buitenste ring dezelfde kleur hebben; Patroon III: de buitenste band bestaat
niet uit één kleur, maar hoeken en tussenstukken bestaan afwisselend uit ‘zwarte’ en ‘witte’
tegels. Patroon II is een toevoeging van I en Patroon III is een bewerking van II.

110. Wijsenbeek-Olthuis 1996, p. 155: ‘Nog een aspect van het zogenaamde typische Hollandse
binnenhuis dient naar het rijk der fabelen te worden verwezen. Willemijn Fock heeft aangetoond
dat de beroemde zwart-wit tegels van de zeventiende-eeuwse genrestukken vermoedelijk zelden
of nooit in woonhuizen en zeker niet in woonkamers werden gelegd. Bij huizenonderzoek of
archeologische opgravingen zijn geen sporen van dit duurzame materiaal teruggevonden’.

111. Steadman 2001, p. 83: ‘If the pattern of tiles is completed behind the figures (dotted lines) it
becomes clear that De Hooch’s detail does not confirm to the correct perspective image of the
grid’.
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112. Hollander 1990, p. 2.
113. Alberti (Spencer 1966, p. 70); idem Van Hoogstraten 1678, p. 33 en Descartes (Verbeek 1979,

p. 79): ‘... ook kunstschilders in een vlak schilderij niet alle kanten van een voorwerp even goed
kunnen afbeelden, en er slechts één van de belangrijkste uitkiezen waarop zij het licht laten
vallen – de andere kanten laten zij in de schaduw zodat ze hooguit zijdelings aan bod komen ...’

114. Alberti (Spencer 1966, pp. 70-71).
115. Angel 1642, pp. 51, 43-44: ‘ghevende aen onse dinghen, een schijn-vast-staende-standt, daer

men gemeenlijck in d’onervaerne deser Konst, siet, dat haer dingen schijnen te tuymelen. Om
dese mis-slaghen dan voor te komen, is een Schilder op ‘t hooghste noodigh een welgheoefent
verstandt in dese Konst’.

116. Van Hoogstraten 1678, p. 33.
117. Stumpel 1990A, pp. 190-193. Cennino schrijft (Thompson 1960, pp. 56-57): ‘If you want to do

buildings, get them into your drawing in the scale you wish; and snap the lines. (...) And put in
the buildings by this uniform system: that the mouldings which you make at the top of the
building should slant downward from the edge next to the roof; the moulding in the middle of
the building, halfway up to the face, must be quite level and even; the molding at the base of the
building underneath must slant upward, in the opposite sense to the upper molding, which slants
downward’.

118. Gombrich 1983, pp. 80-152.
119. Gombrich 1983, Panofsky 1974B; Smit 1989, Zwijnenberg 1995A; Van Eck & Zwijnenberg

1996.
120. Melion 1991.
121. Giltaij & Jansen 1991, p. 9.
122. De Pauw-de Veen 1969, pp. 163-164, 347, 351-352.
123. Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 26; Elkins 1994, p. 123: ‘In considering these matters, it is

necessary to bear in mind that perspective constructions, and especially constructions of
interiors, automatically unify the space to some degree. The very act of drawing orthogonals to
a single point ensures that the eye will perceive an architectural form that we have learned to say
is “unified”, that is, brought under the control of a single system of projection.’

124. Biens (De Klerk 1982, p. 50).
125. Da Vinci (Zwijnenberg 1996), p. 49: ‘Het oog laat zich op de gepaste afstanden en in de gepaste

media in zijn functie minder bedriegen dan enig ander zintuig, want het ziet uitsluitend langs
rechte lijnen, die de piramide vormen waarvan het voorwerp de basis is en die deze basis naar
het oog leidt’. Vredeman de Vries (Karstkarel 1979) schrijft ook over ‘de nature-reden vande
vercortinghe eens rechten viercants corpus’ (bij Plaat I-5 en Plaat I-42) of ‘volcht al de selve
nature reden der voornoemde linien’ (Plaat I-31).

126. Vredeman de Vries (Karstkarel1979), Plaat I-36.
127. Vredeman de Vries (Karstakarel 1979), Plaat II-5.
128. Vredeman de Vries 1968, Plaat II-15 en Plaat I-42. Vredeman de Vries (Karstkarel 1979) (Plaat

I.3, I.28, I.36; Plaat II.5, II.36): ‘ghestelt in eens insiende camers met sijne vensters, aen de
ander sijde ghestelt een tafel op den selven grondt, noch daer by een half open-staende deure
gheteeckent’.

129. Vredeman de Vries (Karstkarel 1979), p. A.
130. Stevin, Vande Verschauwing, p. 88 (PWS IIB, p. 958).
131. Een veel door Vredeman de Vries gebruikte term.
132. De Hoochs doeken zijn ingedeeld in een aantal vlakken; een ‘vertrek’ kan bestaan uit twee

velden: achterwand en zijwand (links/ recht), achterwand plus vloer, achterwand en zolder; uit
drie velden: achterwand plus vloer en zijwand (links/ rechts), achterwand, zolder en vloer; uit
vier velden: achterwand plus vloer en 2 zijwanden, achterwand plus vloer, zolder
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en zijwand (links/ rechts).
133. Over Koedijk als ‘voorloper’ van De Hooch, zie Hollander 1990; Sutton 1998, p. 26. De vijf

‘velden’ bestaan uit: achterwand, vloer, zolder en twee zijwanden; als zesde wand fungeert het
‘doorzichtig beeldvlak’ van het schilderij zelf, parallel aan de achterwand.

134. Vredeman de Vries (Karstkarel 1979), bijv. Plaat I-39, II-5, II-6, I-3, I-36, II-5, I-42 en I-43.
135. Tuin en stoep behoren hier tot het huis. In de ‘buitenshuis’ gelokaliseerde schilderingen zijn ook

gestructureerd door allerlei onderscheiden velden: begrenzingen zijn afgepaald, die in
doorlaatbaarheid, hoogte en materiaal sterk uiteenlopen.

136. Vaak is een dergelijke doorzicht naar ‘buiten’ via een venster én een deur, dus tweemaal,
aangeduid.

137. Of vijf, wanneer het schilderij van de ‘Bode’ of van de ‘lezende vrouw’ zelfs het ‘inzien’ in het
huis aan de ‘overzijde’ als vertrek wordt meegerekend.

138. Voor een detaillering van de analyse vormde ook hier Sutton 1980 het uitgangspunt. Als
voorbeeld van De Hoochs ‘variatie op een thema’, zie de afbeeldingen no. 100, no. 115, no.
135, no. 136, no. 143 en no. 144, die niet alleen thematisch maar ook compositioneel aan elkaar
verwant zijn. Zie voorts de reeks no. 98, no. 151, no. 152, no. 73 en no. 72, de reeks no. 92, no.
96, no. 91 en no. 93. Voorts de reeks no. 106, no. 105, no. 24 en no. 73, de reeks no. 143, no.
139, no. 102 en de reeks no. 96, no. 147, no. 67, no. 148, no. 86 en no. 146.

139. Falkenburg 1998, pp. 6-7.
140. Aldus Melion 1991, noot 18. p. 197.
141. Voor het landschap als traktaat, zie Vollemans 1998. Voor Van Mander en het belang van zijn

‘landschapsopvatting’, zie Melion 1991, p. 11. Melion gaat in op verschillende optische
kwesties, als ‘insien’ en ‘doorzien’.

142. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 204-205).
143. Miedema 1973A, p. 206 vertaalt hier: ‘naar achteren toe van weerskanten allemaal op het

vluchtpunt toelopen en nauwer worden’.
144. Miedema 1973A vertaalt hier ‘want het geeft een sterke ruimtelijke werking aan je

achtergronden’.
145. Van Hoogstraten 1678, pp. 139-140.
146. Van Hoogstraten 1678, p. 138.
147. Melion 1991, p. 11. Van Hoogstraten 1678, pp. 139-140; Van Mander, ‘Van het lantschap’

(Miedema 1973A, pp. 210-211).
148. Van Hoogstraten 1678, p. 137.
149. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 206-207): ‘Op vercorten en verminderen letten/ Ghelijck

men in ‘t leven siet/ ick bespreke/ Al ist geen metselrie/ die nauwe Wetten Behoeft/ soo moet
ghy doch weten te setten Op den Orisont recht u oogh’ oft steke/ Dat is/ op des waters opperste
streke/ Al watter onder is sietmen van boven/ En t’ander sietmen van onder verschoven. [Op de
vercorting behoeft ghemerckt]; [Den Orison is, daer Hemel en water scheyden, oft somtijts daer
Aerde en locht scheyden].’

150. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 128-129).
151. Van Mander sschrijft in de marge ‘Van de gronden der Lantschappen te deelen’ (Miedema

1973A, pp. 208-209).
152. Van Hoogstraten 1678, p. 243; Panofsky 1974B, p. 99.
153. Melion 1991, pp. 64-65.
154. Melion 1991, p. 11. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 208-211).
155. Op de term ‘schilderachtig’ die men er aan verbindt kom ik in de navolgende paragrafen nog

terug.
156. Vollemans 1998, p. 73.
157. Kluiver 1978, p. 56 (noot 68 = IV, p. 7) wijst erop hoe ook Cats dergelijke ‘vergezichten’ in

zijn werk opneemt: ‘Uit de mooie beschrijving van het Zeeuwse landschap, waar de gerst
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kan deinen als een zee, waar het bloeiende vlas een hemels-blauwe kleur vertoont, waar
sommige stukken door geel gebloemd (kool)zaad verguld lijken, met hier en daar het groen van
de wei, waar het alom heerlijk ruikt blijkt dat de dichter bij zijn werkzaamheden als
grootgrondbezitter en bedijker een scherp oog voor de natuur had. Een stuk tapijt of stukken
goudleer zijn niet mooier’.

158. Van Hoogstraten 1678, pp. 138-139.
159. Van Hoogstraten 1678, p. 126.
160. Hollander 1991.
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Noten 4.1.2.

1. Het ‘atmosferisch perspectief’ duidt op het inzicht dat naarmate de afstand in het open veld
groter wordt het licht geabsorbeerd wordt, van intensiteit verandert en het blauw meer gaat
overheersen. Hoewel dit fenomeen voordien werd toegepast in de kunsten, is de term verbonden
met het ‘sfumato’ dat Da Vinci toepaste, maar ook beschreef. Carr 1992, p. 60; Cole 1993, pp.
28-29.

2. Zie bijv. Sutton, 1980, p. 22: ‘Light, colour, and atmosphere are also determinants of
perspective. De Hooch and his Delft colleagues were acutely aware of the space-defining
properties of these phenomena and, in a large measure, their sensitivity to these factors marks
their departure from conventional perspective practices’.

3. Sluijter 1993, p. 50. Hij beschrijft (pp. 47-50) Dou’s schilderijen als een registratie van de
lichtinval die de ‘illusie van ruimte’ scheppen: ‘binnenstromend licht’, licht dat ‘langs de
objecten strijkt, ‘wat de ruimtelijke modellering vereenvoudigt en de mogelijkheid biedt deze
scherp te detailleren’.

4. Sutton 1984, p. 222; Kersten 1996, pp. 154, 145.
5. Sutton 1998, pp. 120 (‘purest celebrations of the beauty of motherhood and domesticity’), p.

106 (‘intimacy’, ‘intimate activities’), p. 116 (‘tender maternal theme’), p. 164 (‘seventeenth-
century literary ideals of domestic virtue’).

6. Kersten 1996, pp. 158 en 161 (‘lof op de deugdzame en vlijtige huisvrouw’, ‘goede voorbeeld’,
‘vertederende scène’, ‘de zorg van de jonge moeder voor het kind’); Halbertsma 1991, p. 78
(‘altijd zomer’, ‘geen vuur in de haard’, ‘ramen en deuren staan wagenwijd open’, ‘zon en frisse
lucht’, ‘grote schoonmaak’, ‘echt schoon’); Sutton 1984, p. 220 (‘the celebration of
domesticity’, ‘the mistress of the household’, ‘the huisvrouw and mother’, ‘whitewashed walls
of De Hooch’s spaces’, ‘perimeters of private life’, ‘comfortable framework for daily chores’).

7. Hollander 1990, p. 136.
8. Sluijter 1993, p. 56.
9. De Jongh 1995A, p. 13.
10. Hecht 1989.
11. Een uitzondering hierop zijn bv. Miedema 1973B, 1989B en Sluijter 1993 die o.a. Van Mander

en Angel hebben behandeld.
12. Alpers 1989, p. 17.
13. Sluijter 1993, p. 56: ‘en met “natuur” bedoelt hij [Angel] niets diepzinnigs.’
14. Kwakkelstein 1998, pp. 43, 61 onderscheidt m.b.t. het tekentraktaat van Willem Goeree

enerzijds een ‘theoretische gedeelte van zijn verhandeling’ en anderzijds ‘het praktische en
technische gedeelte’.

15. Van Hoogstraten 1678, pp. 25 en voorts 274 en 237. Hecht 1989, p. 44; Sluijter 1988, 1989,
1990, 1991, 1993; De Jongh 1995. Voor een overzicht zie De Mare 1997A.

16. Van de Wetering 1997: ‘De vraag blijft dan wel waarom dezelfde moraal niet net zo goed had
kunnen zijn overgebracht met centsprenten, de uiterst goedkope kleurhoutsneden die in de 17de
eeuw eveneens verkrijgbaar waren. Weliswaar kon op een centsprent geen stofuitdrukking
gesuggereerd worden – er is bijvoorbeeld geen satijn op overtuigende wijze op weer gegeven –
maar als de inhoud van de afbeelding voorop staat is dat ook niet nodig’.

17. Blunt 1978; Stumpel 1990; Gombrich 1983.
18. Alpers 1989, p. 52. De (volgens Alpers onjuiste) ‘gedachtengang hierachter is dat als we precies

kunnen achterhalen hoe Vermeer zijn verf op het doek heeft gebracht, we de kunst kunnen
lokaliseren en “bewijzen” ’.

19. Burke 1989, p. 23.
20. Vitruvius (VIII.5; Peters 1997, pp. 204-205).
21. Alberti (Spencer 1966, pp. 49-50).
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22. Alberti (Spencer 1966, p. 43).
23. Da Vinci (Zwijnenberg 1996 p. 50).
24. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 46) over het ‘perspectief’.
25. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 46). Blunt 1978, p. 33: ‘The first business of the painter is to

make a plane surface appear to be a body raised and standing out from this surface, and whoever
excels the others in this matter deserves the highest praise. And this study, or rather this summit
of our learning, depends on lights and shades’.

26. Alberti (Spencer 1966, pp. 48-49).
27. Van Hoogstraten 1678, p. 71. Voorts Van Hoogstraten (1678, pp. 257-273, 305-309). Goeree

1697, hoofdstuk 11 en 13-15.
28. Van Hoogstraten 1678, p. 257 spitst zijn aandacht als volgt toe: ‘Wy zullen overslaen wat de

wijsbegeerigen van lux (licht) of van Lumen (schijnsel) zeggen, en alleenlijk van licht en
verlichtinge, zoo veel het onze kunst betreft, handelen.’ Alpers 1989, p. 292, n. 38 wijst erop dat
‘lux’ (zuidelijke auteurs) en ‘lumen’ (noordelijke schrijvers) ten onrechte als twee theoretische
benaderingen uit elkaar zijn gehaald.

29. De term ‘chiaroscuro’ of ‘helldunker’ wordt vooral geassocieerd met de felle lichtcontrasten en
dramatische effecten van Caravaggio en Rembrandt; sfumato is gekoppeld aan Da Vinci waarin
licht en donkercontrasten vermindert worden door gradaties in licht en kleur aan te brengen.
Carr 1992; Hall 1992, pp. 92-115.

30. Gombrich 1983 wijst op hellenistische schilderingen, de Romeins-Egyptische encaustiek
portretten (met ‘was’ als medium) en het atmosferische licht van de pompeiiaanse
muurschilderingen. Hills 1987, p. 9 merkt op dat in het Pompeiiaanse landschap het licht ‘a
source of pictorial order’ is en ‘an element of the arcadian content’. De scènes en de objecten
erin worden waargenomen vanaf een grote afstand. Door het geordend aanbrengen, het
onderscheiden en contrasteren van lichten en schaduwen ontstaat een samenbindend geheel
waarin de locale kleuren zijn ondergedompeld en ingebed.

31. Van Hoogstraten 1678, pp. 257, 263, 258; idem Alberti (Spencer 1966, p. 50); Van Mander
(Miedema 1973A, p. 183).

32. Van Hoogstraten 1678, p. 258: ‘want schoon de Maen, alsze vol is, de voorwerpen van bergen
en landouwen bescheydelijk genoeg laet zien, wanneerze haer schone gedaente in een stille
stroom afdrukt, zoo blijven nochtans de, andersins genoechlijke bosschaedien verschriklijk om
aen te zien, en de heuvelen en spelonken zijn met vreeslijkheit geverwt’.

33. De Pauw-de Veen 1969, pp. 269-277. Minder frequente, maar samenhangende begrippen zijn
afdiepen, uitdiepen, verdiepen en na 1670 spreekt met in de Noordelijke Nederlanden naast
hogen ook van dagen.

34. Van Hoogstraten 1678, p. 264: ‘De schaduwe is eygentlijk niets van zich zelve, maer een
dervinge, ofte niet zijn: ‘t welk den Outvader Augustinus, in zijn stadt Gods, zeer wel uitdrukt.
Want, zegt hy, zoo wanneer het gezicht over de lichamentlijke gedaentens loopt, zoo en ziet het

nergens duisternissen, dan ter plaetse, daer het begint niet te zien.

35. Van Hoogstraten 1678, p. 269.
36. Van Hoogstraten 1678, p. 259 spreekt (onder verwijzing naar Seneca) van ‘kantig’ en

‘kanticheit’ inzake de kunstmatig verkregen schaduwen en onderscheidt dit van de scherpe
zonneschaduw. Alberti (Spencer 1966, p. 50) noemt iets dergelijks.

37. Kwakkelstein 1998, pp. 54-55. Van Hoogstraten 1678, pp. 262, 259.
38. Alberti (Spencer 1966): ‘power of sight’ (p. 45), ‘light has the power to vary colours’ (p. 81);

‘force’ (p. 49); ‘strength’ (p. 84); Van Hoogstraten 1678: ‘macht’, ‘kracht’, ‘heerschende
lichten’, ‘vermogen van licht’ (p. 301); ‘vermogen’ (p. 307). Goeree 1697, p. 55 (‘kracht’).
Taylor 1992, pp. 217-218 geeft een moderne interpretatie van de kracht van ‘natuurlijke
eigenschappen’ wanneer hij bijv. schrijft: ‘So ‘krachtig’ could well be translated as forcefully
three-dimensional’.
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39. Goeree 1697, p. 55 (Kwakkelstein 1998, p. 134): ‘het ware te vergeefs dat wy verder in dese
onderwysinge voort souden gaen, indien dat wy eerst niet en verstaen, de kracht van Dagh en
Schaduwe, ofte Doncker en Licht, alsoo der geen dingen inde natuer en zijn die sonder de selve
in minder ofte in meerderheyt van ons konnen onderscheyden worden, veel min door de
Teycken-konst uyt-gebeeldt werden: want sonder Doncker en Licht men daer in niets en kan
doen ghelijcken, dat te wesen na welckers Wesen dat het gelijcken moet; soo dat by gevolgh den
Dagh en Schaduwe, alles sijn wesen heeft’.

40. Alberti (Spencer 1966, pp. 81-82): ‘The reception of lights remains to be treated. In the lessons
above I have demonstrated at length how light has the power to vary colours. I have taught how
the same colour, according to the light and shade it receives, will alter its appearance’.

41. Van Hoogstraten 1678, p. 262; idem Goeree 1697, pp. 56-57 (Kwakkelstein 1998, p. 135).
42. Van Mander (Miedema 1973A, p. 100); Van Hoogstraten 1678, p. 4: ‘Dat ik ook de Zichtbare

Werelt noeme, is, om dat de Schilderkonst al wat zichtbaer is, vertoont.’ En voorts (p. 5), dat
schilders worden gedreven ‘tot het verbeelden der zichtbaerlijke dingen’.

43. Van Hoogstraten 1678, p. 243.
44. Van Hoogstraten 1678, pp. 264-265.
45. Van Mander (Miedema 1973, pp. 194-195, Melion 1991, p. 251, n. 55) noemt ‘Vlammen,

Toortsen, brandende lampen’ die in schilderingen worden getoond en ook Angel wijst op de
verbeelding van dit soort onderwerpen. Van Hoogstraten 1678, p. 259: ‘Zommige vuren geven
dan, ‘t zy een doots, blaeuw, of een zeer gloejend licht, maer alle vuur of kaerslicht wort meest
door zijn kantige schaduwe van het dachlicht onderscheiden.’ Op p. 262 noemt hij als schilders
van lampen en kaarsen o.a. Dou, maar ook Hans Vredeman de Vries die in Hamburg in een
kapel een brandende lamp [‘zoo natuerlick uitgebeelt, dat’er veel om verwed wiert, of zy niet
los hing en brande.’ Descartes (Verbeek 1979, p. 81) over de natuurlijke hoedanigheden van
vuur: ‘hoe dank zij het vuur, verschillende lichamen allerlei kleuren en andere eigenschappen
kunnen bezitten’.

46. Sutton 1980, no. 138 en no. 130.
47. Van Hoogstraten 1678, p. 259: Blixemen en weerlichten geven somtijts brandige, maer meest

blaeuwe lichten, zwaer om uit te beelden, ‘t welk noctans van groote meesters niet ontzien is:
want men vertelt van Apelles, dat hy weerlichten, Blixemen, en donderende onweeren
overwonderlijk uitbeelde’.

48. In de enkele taferelen ‘buitenshuis’ die De Hooch heeft geschilderd maakt het daglicht alles
ongeveer even zichtbaar, met hier en daar een schaduwpartij.

49. Kersten 1996, p. 141; Hollander 1990, pp. 29-32.
50. Dit i.t.t. de frontale lichtprojectie, als een voetlicht bij toneel. Enerzijds wordt het tafereel

gelijkmatig belicht (zoals bv. in enkele ‘huishoudens van Jan Steen’); anderzijds wordt de
barrière (toeschouwer/ beeldvlak) overbelicht. Lichtinval gekoppeld aan venster of deur werpt
deze grens niet op.

51. Van Hoogstraten 1678, pp. 305-306 onder verwijzing naar o.a. Plinius, Quintilianus en Junius.
52. De Mare 1993.
53. Van Hoogstraten 1678, p. 264.
54. Sutton 1980, no.157.
55. Van Hoogstraten, 1678, p. 270: ‘Indien de Zon recht van voren in uw werk valle, zoo moeten de

schaduwen over al na de steek of ‘t oogpunt loopen.’ Sutton 1984, p. 222; Kersten 1996, pp.
136, 145 en 155.

56. Zie voorts Sutton 1980, no.135, no.100, no. 159, no. 166. Zantkuijl 1993, p. 157 bevestigt dat
vanaf de zestiende eeuw het licht door middel van het profileren van het raamkozijn (met een
afwisseling van licht en schaduwvlakken) naar binnen gaat loodsen. Als voorbeeld
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verwijst Zantkuijl overigens naar enkele schilderingen van de Hooch: ‘Woman Drinking with
Soldiers (1658) en ‘Women Drinking with two men and a maidservant’.

57. Met uitzondering van één serie schilderijen waarin De Hooch geen ‘kamers’ toont (bp.4.7):
hoewel de ‘scène’ zich duidelijk binnen afspeelt (men beschouwt ze als kroegscènes, bevolkt
met soldaten en diensters) kent het vertrek (aangeduid door ‘schouw’, ‘muur’, of ‘beschot’) geen
openslaande vensters of deuren.

58. Soms geheel donker, of oplichtend vanwege een venster in het andere vertrek, dan wel nog
verder uitgebreid door het lichte vertrek te laten voorafgaan door een donkerder overloop. Soms
bemiddeld door een gesloten venster, soms enkel door de lichtinval op de vloer en de deur.

59. De Pauw-de Veen 1969, pp. 277-281 wijst erop dat in gebruik zijn termen als verdonkeren,
verduisteren, of ook bruinen. Hiertegenover staan verlichten of verklaren (naar het franse
éclairer). Voorts verzwakken, flauwen en verminderen ter aanduiding van afname aan intensiteit
(sporadisch nog: versmoren, verzoeten en verbreken). Intensiteitstoename noemt men wel
gloeien (vooral bij rode kleuren), versterken, sterken en sterker maken.

60. En vaak blijft het dan bij een aanduiding van het zijvertrek.
61. Van Gelder 1998, p. 23. Voor een kritiek op een dergelijke benadering zie Miedema 1989A.
62. Zie ook de speculaties naar aanleiding van de bedstee in het schilderij van Emanuel de Witte,

aangespoord door de over de stoel liggende kleding naast de klavecimbel spelende vrouw.
63. Melion 1991, pp. 73-74: ‘Spiegheling, the mirroring of fully articulated images, marks the

threshold at which reflection becomes representation. Implicit in the term, we have seen, is the
notion that the process of imitation itself originates in nature, a point made in a Still-life by
Pieter Claesz, who pictures a lemon as it is pictured by the platter on which it rests’.

64. Sutton 1998, pp. 66-67, 148, 112 (‘sexual transgression’, ‘message of sin and forgiveness’), p.
150 (‘(homo) erotic implications’).

65. Van Hoogstraten 1678, pp. 305-306. Hij verwijst hier expliciet naar Rembrandt als degene die
‘deeze deugt hoog in top gevoert’ heeft en die ‘volleert [was] in ‘t wel byeenvoegen van
bevriende verwen’ en naar Caravaggio.

66. De Grebber 1649, regel VI: ‘Moet men wel letten, dat het licht wel met malkander ghebonden
is, en niet en werdt ghevonden hier een lichtje, daer een bruyntje, soo dat het schynt dat van
verder niet te zijn als placken, maer de Schilderije moet dat hebben, dat van veers, als van by,
zijn gheweldt kan ghesien werden. Waer van desen reghel een van de besonderste is’.

67. Angel 1642, pp. 39-40. Miedema 1973A, p. 30 en Miedema 1989B, p. 199 bevestigt dat
Angels’ opmerking een behoort tot de toenmalige regels van de kunst van het schilderen, en
zowel in Van Mander (VII) als in Junius (III.3) worden genoemd. Maar, voegt hij eraan toe, de
betekenis van Angels ‘hoogdravende’ opmerkingen ontgaan hem. Sluijter 1993, p. 47
daarentegen is van mening dat Dou’s werk een perfecte illustratie zijn van Angels opmerking.

68. Alberti (Spencer 1966, p. 67). Close 1969, p. 480 bevestigt dit: ‘Nature is an artist. This is an
idea common to all the important philosophical schools of Antiquity, and which they each to
some extent develop in different ways’.

69. Los daarvan werpt de zon ook wel vage schaduwvlekken op wand of vloer van een hoed, een
stoel, een tafel of, een hondje.

70. Van Hoogstraten 1678, p. 262: ‘Weerglans is wel eygentlijk een wederomkaetsting van het licht
van alle verlichte dingen, maer in de konst noemen wy maer alleen reflectie of weerglans, de
tweede verlichting, die in de schaduwe valt.’ Melion 1991, p. 75 wijst erop dat Van Mander
onder de term ‘weerkaatsing’ of ‘reverberatie’ twee verschillende zaken
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verstaat. Ten eerste de lichteffecten in het donker en ten tweede lichteffecten die gelijkenissen
betreffen, zoal wanneer men in een wolk een gedaante kan herkennen.

71. Van Hoogstraten 1678, p. 266; Van Mander (Miedema 1973A, pp. 192-193). 
72. Bp.4.11.2 toont overigens ook een merkwaardig getint licht.
73. Van Hoogstraten 1678, pp. 258, zie ook: 265, (onder verwijzing naar Van Mander, Miedema

1973A, pp. 182-183); Van Mander (Miedema 1973A, p. 184): ‘In der Sonnen ondergangh
sietmen blijcken Veel rooder ghecoluert diversche saken, / Soo den grondt der aerden/ steenen/
en brijcken/ Als des Menschen aensichten van ghelijcken/ Daerse de stralen der Sonnen
gheraken’.

74. Goeree 1697, pp. 60-61 (Kwakkelstein 1998, p. 138) noemt vijf punten die het toepassen van
hoogsels of punten van ‘uyterste verhevenheyt’ regelen: ze moeten niet te veelvuldig in een
schildering worden toegepast, niet te nadrukkelijk, niet te dicht bij het bruin of bij de omtrek
worden geplaatst (behalve bij een bijzondere schittering), met steeds voldoende afstand tussen
de oplichtende punten en (ingeval een rond vlak sterk verhoogd moet worden) moet men ze
nimmer teveel aan de kant te plaatsen.

75. Smeulders 1996, p. 12-13, n. 10. Hij wijst erop dat dit verband tussen toeschouwer, object en
licht in de vroegmoderne schilderkunst losstaat van het gebruik van het geometrisch perspectief.

76. Melion 1991, p. 74.
77. Alberti (Spencer 1966, p. 83).
78. Van Hoogstraten 1678, p. 262: ‘De Spiegeling geschiet in water, glas, metael, gepolijsten steen,

en dergelijke gladdicheit’.
79. Alberti (Spencer 1966, p. 82): ‘It is worth all your study and diligence to know how to use these

two well, because light and shade make things appear in relief. Thus white and black make
painted things appear in relief and win that praise which was given to Nicias the Athenian
painter.’ Goeree 1697, p. 56 (Kwakkelstein 1998, p. 135): ‘... want het is onmoghelijck dat een
ronde kladde van eenigh Coleur van Verwe, ofte den Om-treck van eenen Circkel, een over-al
uytwendigen ronden Kloot soude vertoonen, indien hem niet door Licht en Scaduw sijne
Rondinge gegeven wiert’.

80. Van Hoogstraten 1678, p. 264: ‘Schamping is, wanneer het licht niet vlak op de dingen straelt,
maer noes, gelijk langs heenen, en kan zeer bequaem in een ronde pilaer aengewezen worden:
want het licht heeft alleen zijn volle kracht ter plaetse, daer ‘t allernaest is: komende door de
ronde omwijking meer en meer te schampen, tot dat het zich eindlijk geheel in schaduwe
verliest’.

81. Van Hoogstraten 1678, pp. 262-263: ‘maer de dingen, die mat rul en oneffen zijn, ontfangen
maer alleen een gemeene verlichting, na de verwe van‘t geen, daer zy door verlicht worden, ook
na de tusschenwijte, en haere eygenschap’.

82. Melion 1991, pp. 74-75 wijst erop dat volgens Van Mander met name ‘stillevens’, ‘branden’ en
‘scènes van de hel’ zich goed lenen om de werking van weerglans in meer kunstmatige situaties
te onderzoeken.

83. Alberti (Spencer 1966, p. 51): ‘It is enough [to say] here that these reflected rays carry with
themselves the colour they find on the plane. You may have noticed that anyone who walks
through a meadow in the sun appears greenish in the face’.

84. Wel loopt de betekenis van de termen (‘weerschijn’, ‘reflectie’, ‘weerglans’) uiteen, warbij soms
de nadruk wordt gelegd op de gekleurde lichtbron, soms op de gekleurde weerkaatsing
veroorzaakt door de kleur van het object waarop het zonlicht valt. Zo schrijft Van Mander
(Miedema 1973A, p. 199): ‘Vande Reflectie der groenheyt in den naecten, daer men in groen
weyde oft hoven sittet en elders (Miedema 1973A, pp. 200-201) ‘van de gekleurde weerschijn
van brand op de omringende huizen en kerken’. Melion 1991, p. 74. Van Hoogstraten 1678, p.
263; Da Vinci (Zwijnenberg 1996, pp. 90, 135, 142).
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85. Hills 1987 en Hall 1992 stellen overigens dat dit onderzoek pas bij Da Vinci begint.
Onverklaarbaar blijft dan dat Alberti zich verscheidene malen ‘al experimenterend’ met licht
bezighoudt. In 4.1.3. kom ik daarop nog terug.

86. Melion 1991, p. 60.
87. Alpers 1989, pp. 33-34,  p. 286, n. 18 (zie Huygens, Dagwerck, regels pp. 550-558); Vollemans

1998, p. 66-68.
88. Van Hoogstraten 1678, p. 263: ‘al t geen, dat buiten is, in ‘t klein schilderen, doch alles het

onderste boven’.
89. Steadman 2001, pp. 1-3, 59; Cole 1993.
90. Steadman 2001, pp. 3, 60, 189, n. 4. Voor de achtereenvolgende stappen, zie pp. 75-79.
91. Van Hoogstraten 1678, p. 272 schrijft letterlijk ‘Van ‘t beslooten of kamerlicht’.
92. Van Hoogstraten 1678, p. 272.
93. Van Hoogstraten 1678, p. 268.
94. Van Hoogstraten 1678, p. 267.
95. Descartes (Verbeek 1979, pp. 79 en 121, n. 1) schrijft dit onder verwijzing naar dit werk, De

Wereld of Verhandeling over het Licht.
96. Vollemans 1998, p. 74.
97. Sutton 1998, p. 114 zinspeelt hier eveneens op: ‘interest in a complex distribution of daylight

within the interior’ (bp.4.17.3) en (bp.4.23.1-2): ‘In his remarkably observation of light and
atmosphere, de Hooch not only records the way in which light reflects off different textures and
surfaces, but also splinters and diffuses as it passes through the glass of the windows, creating,
for example, intense narrow bands of light in the upper left hand corner of the room...’.

98. Melion 1991, p. 73. Van Mander (Miedema 1973A, p. 200): ‘En de Sonne schijnt te camerwaert
inne: ‘T constich graef-yser Dureri ghepresen Heeft t’ Sonne Reflecy oock aenghewesen/ In
zijnen Ieronymus in de Camer/ Datmen noyt beter en sach noch bequamer. Van Hoogstraten
1678, p. 272.

99. Vollemans 1998, p. 73; Brusati 1995.
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Noten 4.1.3.

1. Kersten 1996, p. 155: ‘heldere, van achteren invallende zonlicht’, ‘gouden toon’, ‘intensiteit van
de kleuren benadrukt’, ‘gedempte licht’, ‘warme atmosfeer’, ‘contrasten’, ‘half beschaduwde
partijen’, ‘heldere zonlicht’, ‘overgangen van licht naar donker’, ‘subtiel en met veel zorg’,
‘onvermengde kleuren’.

2. Sutton 1998: ‘a woman in a red, fur-lined jacket and blue skirt’ (p. 102), ‘a family dressed in
modest black and white attire’, ‘yellow bricks’ (p. 108), ‘a young woman in briliant red dress
and silver jacket’ (p. 112), ‘a white cap, grey cloak, and red dress’ (p. 114), ‘white-washed wall’
(p. 116), ‘gold embroidere bonnet, the trailing sashes and gold buttons’ (p. 118), ‘how
thoughtfully he has distributed his color accents of red, blue and white’ (p. 126), ‘black and
white tiled floor’, ‘elegant red and silver silk’; ‘red and white tiles’ (p. 142), ‘an officer in
yellow’, blue, fur-trimmed jacket and red skirt’ (p. 146), ‘pink silk jacket and light blue silk
skirt’ (p. 164), ‘woman in red and silver’ (p. 166), ‘a gold satin dress, red coat, pearl earrings’
(p. 176).

3. Sutton 1998, p. 140.
4. Sutton 1998 (pp. 16-20, 88-99) plaatst de ongedateerde werken in het begin van de vijftiger

jaren, wanneer De Hooch van Rotterdam naar Delft vertrekt. Haak 1984, p. 443: ‘overwegend
bruingeel koloriet’; Kersten 1996, pp. 133, 145 ‘bruine en donkere tonen’.

5. Overigens was de technocolor in de Amerikaanse speelfilm al eerder, rond 1935 geïntroduceerd.
Monaco 1984, pp. 520-521.

6. Poppe 1991, p. 248.
7. Frijhoff 1992B, p. 6; Pleij 1994, p. 14; Eco 1981, 3.
8. Frijhoff 1992B, p. 6. Antropologische studies bevestigen dat talen altijd ‘wit’ en ‘zwart’

benoemden. In geval er sprake is van een derde kleur, betrof het ‘rood’. Pas daarna worden
‘geel’/’groen’ en tot slot ook ‘blauw’ vermeld aldus Ferwerda 2001, p. 9. Voor de
middeleeuwen worden zwart en blauw, schrijft Pleij 1994, p. 54-55, ‘de kleuren van voornaam
zwijgen, zich distantiëren en vooral zich terugtrekken uit een onbeheersbare openbaarheid’.
Geel is aldus Pleij 1994, p. 66 in de middeleeuwen een teken van onheil.

9. Baxandall 1986, p. 39; Tan 2000, pp. 7-10, Bordwell 1997, p. 32.
10. De signaalwerking van rood en wit heeft ongetwijfeld een biologische grondslag, gezien de

kleur van enkele waardevolle levensappen – zoals bloed, melk, zaad e.d. Zie voor de
middeleeuwse opvattingen dat kleuren ‘gewichtige betekenisdragers’ zijn, Pleij 1994, pp. 17-23,
p. 26, pp. 49-52.

11. Baxandall 1986, pp. 39-42; Eco 1981, pp. 3-16.
12. Netzo min als dat voor de andere woorden van een taal geldt, zie Poppe 1984, pp. 63-67, Eco

1981, pp. 7-14. Ferwerda 2001, p. 10.
13. Ferwerda 2001, pp. 11-12. Overigens is er niet zo zeer sprake van één antieke standaard, als wel

van een systeem waarin de verschillende (natuurfilosofische) opvattingen zijn ingebed.
14. Pleij 1994, p. 76; Frijhoff 1992B, p. 6, allen onder verwijzing naar het werk van de historicus

Michel Pastoureau.
15. De Kuyper 1985B, 1986B; Poppe 1984, 1991; Baxandall1986.
16. Hall 1992, pp. 1-2 wijst erop dat de moderne wetenschap kleur definieert in drie variabelen:

kleur, waarde en intensiteit met als meest bekende vorm ‘het kleurenstaaltje’ dat gebruikt wordt
bij de inrichting van een nieuw interieur: het biedt verfmengsels en kleurencombinaties.

17. Mitchell 1992, pp. 86-115: ‘Digital Brush Strokes’; Druckrey 1995.
18. Aan het eind van de negentiende eeuw, na het Franse academisme, wordt kleur weer een factor

die er toe doet. Van impressionisme tot en met Bauhaus speelt kleur een prominente rol.
Overigens past Huizinga’s sensibiliteit voor de pregnante Middeleeuwse kleuren (‘s Levens
felheid) in datzelfde patroon.
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19. Zie bijv. Gage 1993, 1995, 1999. Naast de onvermijdelijke opmerkingen over Rembrandt, Hals
en Vermeer, worden enkel zeventiende-eeuwse geleerden als Kepler en Newton met hun
kleursystemen behandeld.

20. Brusati 1995, pp. 251 en 52-217 (hoofdstukken ‘Self-Making and Self-Representation’, ‘Art as
Self: trompe l’oeil’ en ‘Self as Eye: the perspective box’).

21. Voor Michelangelo, zie Hall 1992: ‘significant a pioneer in color’, (p. 123), ‘opened up new
vistas of opportunity for color never before glimpsed’ (p. 128) of Dunkerton 1999 (over diens
enige voltooide paneelschildering: ‘an unsurpassed level of refinement’ (p. 248).

22. Cennini (Thompson 1960) wordt meestentijds als een practisch handboek voor verfrecepten
opgevat. Hall 1992, pp. 14-29 en Hills 1987 wijzen erop dat zijn kleursysteem verder reikt.

23. Panofsky 1971, p. 57 wijst erop dat in de veertiende eeuw het gangbare eiwit wordt vervangen.
Rode pigmenten werden doorzichtiger door toevoeging van eigeel, blauwe pigmenten door
toevoeging van de recentelijk ingevoerde arabische gom. Voorts experimenteert men (Panofsky
noemt de Boucicaut Meester, die eind veertiende eeuw in dienst was van Karel VI) met
kleurgradaties (de weergave van de hemel wordt minder uniform, evenals van objecten op
verschillende afstanden), het zogenaamde ‘atmosferisch perspectief’. 

24. Van Hoogstraten 1678, pp. 335-339; Biens (De Klerk 1982), hoofdstuk 11 ‘Naerder
beschrijvinghe der water- ende oly-verwen’, pp. 55-56.

25. Dunkerton 1999, Van de Wetering 1997.
26. Interessant is in dit verband de zojuist verschenen studie van Van Eikema Hommes (Van Santen

2002) waarin zij tegenover verregaand technisch onderzoek van kleuren een onderzoek plaatste
naar bronnen waarin schildertechnieken zijn behandeld. Door teksten uit verschillende delen van
Europa als deel van hetzelfde denken over het schilderen en van een zelfde praktijk te
bestuderen kon ze een samenhang ontdekken vanwaaruit de moderne chemische analyses zijn te
interpreteren. 
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pigmentvindplaatsen (anders dan Vitruvius VIII.7-14) niet zijn taak. Biens (De Klerk 1982, p.
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dit schilderij heeft ze zich evenmin als in andere werken tot aan het voltooide schilderij strikt
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124. Van Hoogstraten 1678, pp. 237-238. Zie Emmens 1964; Vollemans 1998; Van de Wetering

1997; Fuchs 1978.
125. Van Hoogstraten 1678, p. 238: ‘hoe traegelijk hy met zijn penseelen handelde, jae het scheen in
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en verfbehandeling, en als contrast tot het disegno dat daarin het primaat heeft. Ook Van de
Wetering 1997 houdt zich aan deze begrenzing. Op p. 189 schrijft hij: ‘However, his
[Rembrandts] work is also characterised by that “boldness” mentioned at the beginning, that
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apparent space’, ‘a plausible illusion of three dimensions’ (p. 215); ‘the sense of three-
dimensional differentiation’, ‘the three-dimensional effect’ (p. 217); ‘forcefully three-
dimensional’ (p. 218); ‘the three-dimensional solidity’, ‘appearance of plausible three-
dimensional construction’, ‘to traduce three-dimensional reality in order to create a plausible
illusion of space on a two-dimensional surface’ (p. 219); ‘the illusion of three diemnsions is to
be produced on a two-dimensional surface’ (p. 220); ‘interest in three-dimensional construction’
(p. 221); ‘the necessity of correct spatial construction’ (p. 223); ‘a pleasing and effective
evocation of space’ (p. 224); ‘the necessity of creating a plausible illusion of space’ (p. 226); ‘to
impress a sense of deep space on the viewer’, ‘thus emphasising the continuity of the picturial
space with that of the viewer’ (p. 227); ‘the sense of space’ (p. 228); ‘a pictorial space’, ‘a
succesful three-dimensional effect’, ‘to produce a legible space’; ‘to produce a space that
seemed as if it were accesible with one’s feet’ (p. 232).

149. Sutton 1998, p. 42: ‘It was well understood by seventeenth-century artists and theorists that
value and hue were essential components of spatial organization and construction. For De
Hooch’s contemporaries the term to describe the overall management in a painting of these
subtle distinctions and registers on light and color was houding. (...) De Hooch’s comment of
houding in his revolutionary Delft-period must have much impressed his collegues’.

150. Taylor 1992, p. 222 verwijst o.a. naar Vasari die de term ‘unione’ gebruikt die Taylor opvat
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als equivalent van ‘houding’. Maar op p. 223 schrijft hij: ‘So here we have a word which pre-
empts a number of the concerns of ‘houding’. Like ‘houding’ it includes the notion of harmony
– ‘è una discordanza di colori diversi accordati insieme’ – and, also like ‘houding’, it alludes to
the necessity of correct spatial construction: ‘rilievo e forza terribile’. But there are differences.
(...) for Vasari, and for the writers who came in his wake, ‘unione’ was associated with a highly-
finished style which displayed imperceptible gradations of light and shade. As such it was
opposed to the manner of artists like Tintoretto, Bassano and Schiavone, where light passages
could be directly juxtaposed with areas of dark, no attempt being made to draw the two together
gradually’.

151. Hall 1992, p. 95 wijst erop dat ‘unione’, naast ‘sfumato’ en ‘chiaroscuro’ één van de manieren
van schilderen die in de Renaissance worden ontwikkeld: ‘The unione mode aspires to the same
balance and dynamism in color that the classycal style of the High renaissance achieves in all
other regards, while respecting the preference of the central Italian for lively color. In the unione

mode the painter selects his tones for their harmonious interaction, calculating the attraction of
each color field and matching it to its role in the narrative.’

152. Van Hoogstraten 1678, p. 302.
153. Van Hoogstraten 1678, pp. 302, 303: ‘by een schikken der verwen’.
154. Van Hoogstraten 1678, p. 302 schrijft: ‘Pausias, de Sicioner, vond de Tuilster of

bloemverkoopster Glycera hier zoo aerdigh in, wanneerze haer kransjes, festoenen en ruikers
vlocht, dat hyze daerom tot zijn Meesteres verkoos;’ Van Mander spreekt weliswaar niet van
‘tuilkunst’ maar hij noemt hetzelfde voorbeeld van het meisje Glycera (Miedema 1973A, pp.
247-248). Taylor 1995, p. 92: ‘Indeed, Hoogstraten called the art of mixing colors de Tuilkonst,
de Art of Garlanding’.

155. Vitruvius (VI.7: Peters 1997, p. 185): ‘Als schilders zulke voorwerpen die men aan gasten liet
bezorgen in een stilleven vastlegden, noemden ze dat dan ook xenia (gastgeschenken).’ Van
Hoogstraten 1678, p. 303: ‘Want men hadt de gewoonte, als vrienden elkander vergasten,
eenige bakskens of korfkens met fruit, of ander min gemeene dingen, sierlijk op gehoopt en
schilderachtich geschakeert, aen malkanderen te schenk te zenden; welke men Xenia of
gastgaven noemde: die somtijts zoo kunstig deur een gemengt waren, dat zy de kunst scheenen
uit te tarten’.

156. Taylor 1995, p. 83: ‘The concept of ideal art affected flower painting in two opposing ways.
First, flower painting, like the other minor genres, was considered inferior because it was
painted nae ‘t leven, from the life, or from the motif, without idealising its subject matter. This
completes the triad of reasons why still life was considered a lowly genre. It was too easy, being
a mere mechanical reproduction of appearances, devoid of the judgement, taste, and dramatic
sense needed for history painting; it rendered inanimate objects, which lacked the soul necessary
to partake Divinity; and it painted things as they were, without idealising them. Conversely, the
second way that the notion of ideal art affected the floral still life was that some flower
paintiners apparently did try to idealise their motifs’.

157. Alberti (Spencer 1966, p. 82): ‘I certainly agree that copiousness and variety of colours greatly
add to the pleasure and fame of a painting’ en pp. 84-85.

158. Alberti (Spencer 1966, pp. 84-85).
159. Van Hoogstraten 1678, p. 278. Vergelijk Emmens 1964, p. 75. Hoewel op dat moment de term

‘houding’ nog niet is onderzocht wijst ook hij erop dat de term samenhangt met termen als
‘kracht’ en een kwalitatieve uitspraak doet over ‘koloryt’, en duidt op de harmonie in het kundig
plaatsen van het coloriet.

160. Taylor 1992, p. 217 vat hier samen wat De Lairesse over kleurwaarden zegt.
161. Van Hoogstraten 1678, p. 301: ‘... maer het behoort voornamentlijk tot de Houdinge, dat men

verscheyde lichten, en verlichte dingen tegen elkander wel vergelijkt. Indien eenich naeckt of
lywaet, daer geen flikkerende glansen in te verwachten zijn, de klaerste dingen in
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uw werk zijn, zoo moogt gy ze vry met al uw macht op ‘t allerverlichtste uitbeelden. Maer
indien’er spierwitte Satynen, blinkent gout of zilver, vyer of vlam ontrent is, zoo moet gy de
kracht van uwe verwen in deze groote glanssen alleen op ‘t alderhelderst te werk stellen:
houdende de rest zoo veel sommerder, als zy in licht van deze heerschende lichten verschillen’.

162. Van Mander spreekt meerdere malen van ‘sorteren’(o.a. Miedema 1973A, p. 251).
163.  Zie voor Stevin paragraaf 2.2.1.
164. Van Hoogstraten 1678, p. 300.
165. Van Hoogstraten 1678, p. 300: ‘Wy zullen onder haer opzicht dan van de samenstemmende

kracht beginnen. Deeze eerste begrijpt in zich een gelijkmaeticheyt in klaerheyt en gloejentheyt,
waer uit dan een byzondere zachticheyt volgt, die aen het werk een wonderlijk vermogen
toedeelt. (...) De zachtigcheyt van samenstemmende kracht is als een band van ‘t geheele werk,
en wort daeromme binding genoemt’.

166. Goeree 1697, pp. 128-129.
167. Van Hoogstraten 1678, p. 225.
168. Van Hoogstraten 1678, p. 305.
169. Van Hoogstraten 1678, p. 305.
170. Van Hoogstraten 1678, pp. 241, 304-305.
171. Van Hoogstraten 1678, p. 225: ‘Maer veele heben zich, met een verdorven oog, tot groen, geel,

blaeuw of gloeyend roodt, jae tot zwart schilderen begeven. Andere hebben hare tronyen
blozend, als ofze gevild waren, gemaelt. En andere wederom hebben ‘t wit schilderen als een
schoonen vond om de juffers aen te haelen aengevangen. Maer de zuivere natuerlijckheit zal alle
valsche vonden verbluffen en verdueren. Zeker, het wel koloreeren is zelf veel groote meesters
te zwaer van gewicht geweest: want schoonze wel raed wisten, om haeren hoogen geest in
teykeningen los en aerdich te betoonen, zoo is den zelven wel slaperich geworden, en half in de
verwen versmoort, eerze iets, dat de natuer geleek, konden op ‘t Tafereel brengen: waer over
veele als wanhoopende zich alleen een wijze van koloreeren gewenden, om haere Teykeningen
in Schildery te brengen; zonder op eenige natuerlickheden te letten, als of de kolorijt hun niet
aenginge’.

172. De Pauw-de Veen 1969, p. 255 wijst erop dat deze term (o.a. bij Goeree) gebruikt wordt om het
invullen met kleuren aan te duiden, waarbij ‘de verven’ het lijdend voorwerp zijn.

173.  Ook Judith Leyster gebruikt voor kledingstukken in genreschilderijen ‘sprekende kleuren’, want
in portretten nauwelijks mogelijk was. (Hendriks & Groen 1993, p. 111).

174. Kleding vrouwelijke personages: bp.4.9.3 (rood jakje (witte rand), blauwe rok);  bp.4.20.1 (geel
jakje, blauwe rok, wit schort, bruin mouwloos jakje); bp.4.20.4 (geel jakje (witte rand); donkere
rok, rood schort); bp.4.17.3 (grijs jakje (witte rand), rode rok (gele rand)); bp.4.18.2 (rood jakje
(blauwe mouwen), blauwe rok, donker schort); bp.4.18.3 (licht blauw jakje (witte rand), rode
rok, geel schort ); bp.4.9.2 (zwart jakje, rode rok, wit schort); bp.4.21.2 (licht jakje (witte
omslagdoek), blauwe rok (witte rand), zwart schort); bp.4.14.1 (lichtgeel jakje, rode rok (gele
rand), blauw schort); bp.4.20.2 (zwart jakje, rode rok / witte bloes, blauwe rok, wit schort , geel
mouwloos hesje); bp.4.23.3 (rood jakje (witte rand), zwarte rok); bp.4.22.2 (zwart jasje, rode
rok (gele rand), wit schort/  witte bloes, donkerblauwe rok (gele rand), lichtrood schort);
bp.4.10.3 (lichtblauw jasje (witte rand), rode rok, wit schort); bp.4.10.4 (blauw jasje (rode
band), gele rok, wit schort); bp.4.22.1 (witte bloes, blauwe rok (glim rand), geel mouwlos
hesje); bp.4.24.1 (rood jasje (witte band), gele rok, wit schort).

175. Van Hoogstraten 1678, p. 231.
176. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 276, 279, 280, 283).
177. Van Mander (Miedema 1973A, p. 283).
178. Verschillende auteurs bevestigen dat de middeleeuwse symbolische betekenissen van kleuren

een conventionele zaak is. Hall 1992, Hills 1987.
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179. Van Hoogstraten 1678, p. 220.
180. Van Hoogstraten 1678, pp. 220 en 223.
181. Van Hoogstratens opsommingen zijn ontleend aan Van Mander. Beiden wijzen erop dat het

kleuren zijn die de velden van wapenschilden bedekken. Rood: ‘hoogheyt en koenheyt’ (p. 220),
‘bloetrijk’ (lichaam), vuur (element), zomer (jaargetijde), tot vijftig jaar (leeftijd), ‘liefde’
(deugd) (p. 223). Van Mander (Miedema 1973A, pp. 284-285): ‘hoochheyt/ en coenheyt
moedich’. Blauw: ‘kennisse en getrouwicheit’(p. 221), ‘galachtich’ (lichaam), lucht (element),
herfst, soms samen met rood (jaargetijde), 7-15 jaar (leeftijd), standvastigheid, gerechticheit
(deugd) (p. 223). Van Mander (Miedema 1973A, pp. 284-285): ‘trouwheyt/ en wetenschap
bedreven’. Zwart: ‘zwaermoedicheyt’ (lichaam), ‘aerde’(element), (jaargetijde) de winter,
‘dood’ (leeftijd), wijsheid (deugd) (pp. 220-122, 223). Van Mander (Miedema 1973A, pp. 284-
285): ‘slechtheyt/ en druck/ die in t’ hert heeft wonste’; p. 220: wit: ‘onnoozelheit, zuiverheit, en
waerheyt’; koutvochtich (lichaam); water (element); tot zeven jaar (leeftijd). Groen: ‘jeugd,
schoonheit, vreugd en onverdorvenheit’(p. 221), lente (jaargetijde), twintig tot dertig (leeftijd),
‘sterkheit’ (deugd) (p. 223). Van Mander (Miedema 1973A, pp. 284-285): ‘schoonheyt/
goetheyt/ en vreucht’. Purper en zilver: (deugd) de hoop (p. 223). violet: ‘troost van liefde’ (p.
222), (deugd) weerschijn aen de getempertheit’ (p. 223). Van Mander: ‘Purper overvloet/Gods
en s’Menschen jonste’ (p. 284); ‘t Silver puerheyt en gherechticheyt/ en coenheyt moedich’
(Miedema 1973A, p. 284).

182. Van Hoogstraten 1678: Goud/blauw: ‘beduit ‘t gebruik van ‘s werelts lust’ (p. 222),
goud/grauw: ‘zorgvuldicheyt’ (p. 222), oranje/groen: ‘meld hoop en vrees’ (p. 222), grijs/geel:
‘geeft te kennen kommer in het verkregen goet te bewaren’ (p. 222). Zie ook Van Mander
(Miedema 1973A, p. 276). Voor Alberti, zie (Spencer 1966, p. 130, no. 83) die erop wijst dat
kleuren emoties opwekken.

183. Van Hoogstraten 1678, p. 221; idem Van Mander (Miedema 1973A, p. 275). Melion 1991, p.
96 vat dit voor Van Mander als volgt samen: ‘All races, he states, acknowledge the force and
attractiviness of colors, but the Javanese experience black as joyful, white as sorrowful, while
the Inca, who cannot conceive how the Spanish communicate by writing in black on white,
chronicle their past by knotting colored threads into patterns Europaens fail to understand.’
Deze kennis heeft Van Mander overigens ontleend aan een door hem vertaald boek, De

Historie, van de Nieuwe Weerelt’ van Hieronimus Benzoni (Venetië 1565).
184. Melion 1990, p. 99 geeft een iets andere uitleg van deze kwestie, namelijk dat deze

associatieketen ook aanzet tot contemplatie over ‘representatie’: het is namelijk niets meer en
minder dan gele verf die ertoe aanzet: ‘Each of these operations is different yet prototypical:
paint represents gold, gold resembles sunlight, and sunlight signifies God. By modulating from
pigment to the likeness of gold, the painter negotiates an analogical process, which the
modulations from metal to light, and from light to the condition of divinity, emulate rather than
duplicate’.

185. Van Hoogstraten 1678, p. 222: ‘Gy moet, nevens de kennisse der Verwen, ook iets van haere
beduidingen weeten, om of ‘t u voorviel in verzieringen en zinnebeelden, door de koleuren der
kleederen, uw uitbeeldingen te bekrachtigen’.

186. Van Hoogstraten 1678, p. 223.
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Noten 4.1.4.

1. Voor de (onbekende) familieportretten zie Kersten 1996, p. 156; Sutton 1998, p. 142 noemen
‘Musicerende familie’ (1663); voor ‘Portrait of the Jacott-Hoppesack Family’ (1670) zie Sutton
1998, pp. 170-171; ‘Portrait of a Family in a Courtyard in Delft’ (1657-60), zie Sutton 1998, pp.
108-109, die suggereert dat het De Hoochs ‘in-laws’ betreft; ‘Family portrait on a Terrace’, zie
Sutton 1998, p. 44.

2. Sutton 1998, p. 30, Van Thienen ca. 1945, pp. 26-30 en Kersten 1996, p. 138 wijzen er op (in
navolging van kunsthistorici als Valentiner en Bode) dat het mogelijk is dat bepaalde figuren
geïdentificeerd kunnen worden als de vrouw van De Hooch, Jannetge van der Burch en twee
van hun kinderen, Pieter (geboren 1655) en Anna (geboren 1656).

3. Sutton 1998, p. 30; Kersten 1996, p. 138.
4. Schama 1989, pp. 397-399: ‘moeder’, ‘kind’, ‘kindermeisje’, enz.; Haak 1984, p. 443:

‘soldaten’, ‘burgers’, ‘welgestelde burgers’, ‘de huisvrouw’, ‘kinderen’, ‘gezelschappen van
enkele personen’; Kersten 1996: ‘nijvere, deugdzame moeder’, ‘elegante, goed geklede
gezelschappen’, ‘het meisje’, ‘de man’, ‘de figuren’, ‘beide mannen’, ‘vrouw’ (p. 145);
‘dienstmeid’, ‘de personen’ (p. 146); ‘rijk geklede mannen’, ‘“juffertjes”’ (p. 148); ‘jongen’ (p.
154). Sutton 1998: ‘woman’, ‘child’, ‘maidservant’,’ mother’ (p. 100), ‘gentleman’, ‘man’,
‘officer’, ‘old woman’, ‘small dog’, ‘mixed company of four people’ (p. 112) , ‘an infant’ (p.
120), ‘a soldier’ (p. 126), ‘a young boy’ (p. 136), ‘the father’ (p. 142), ‘the son’ (p. 142), ‘a
richly dressed couple’ (p. 160).

5. Zoals schrijft Franits 1993, p. 102 (Sutton 1980, no. 115): ‘Pieter de Hooch depicts a similar
scene in a painting in which a mother pauses from feeding her child in order to inspect a large
flatfish held by her maid. The vendor, a fishwife, waits in the background by the entrance to the
dwelling. A recent suggestion that the motif of the fish is an erotic metaphor seems dubious;
more than likely, it serves to demonstrate the women’s virtue as a circumspect housewife who
carefully chooses the “best buys” for her family. Moreover, the fact that the maid shows the fish
to her mistress illustrates what contemporary viewers would have perceived as their proper
working relationship’.

6. Zoals Sutton 1998, pp. 68-75, Franits 1993, pp. 102, 118 (bp.4.15.1).
7. Hollander 1990, pp. 79-80.
8. Möbius 1987, pp. 80-81.
9. Möbius 1987, pp. 81-82.
10. Aldus Franits interpretatie, zie Bleyerveld 1995, p. 184.
11. McNeil Kettering 1993, p. 99. Ze noemt (p. 124) Laura Mulvey, Tanja Modleski en Mary Anne

Doane. Zie voor de feministische psychoanalytische filmtheorie De Mare 1986A, B en C, 1987
en 1990B en C.

12. De Grebber 1649: ‘beeld’; Biens (De Klerk 1982, p. 52): ‘lichaem’, ‘beeldt’.
13. Goeree 1697, pp. 107-108, ‘Handelende vande Partyen en Generaalheden’. In de editie van

1668 (Kwakkelstein 1998, p. 132) spreekt Goeree van ‘samen-ghevoeghde dingen’ die bestaan
‘in eenighe deelen, welcke te samen door de Correspondentie diese met malcander hebben, een
generale Klomp uyt-maecken’. Van Hoogstraten 1678, pp. 26-27: ‘Volchde dingen, niet alleen,
zoo gy die voor u ziet, maer onderzoekt zelf, waer in derzelver deucht bestaet. (...) Ontwerp het
geheel van ‘t geene gy voor hebt, eerst in zijn groote zwier, op uw papier: en schift dezelve
wederom in grootachtige gedeeltens, ‘t zy gy een beeld in hooft, armen, lichaem, en benen
verdeelt, of verscheyde beelden in groepen onderscheyt, neem naerstich acht, hoe veel ‘t eene
gros van ‘t ander in groote verschilt, en wat sprong en zwier alles te saemen maekt’.

14. Kersten 1996, pp. 136, 148, 162, 143.
15. Van den Akker 1991, p. 10 heeft er (in navolging van Gombrich) op gewezen dat al sinds de

veertiende eeuw het tekenen van natuurgetrouwe motieven ten behoeve van het
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samenstellen van een compositie belangrijker is geworden.
16. Van Hoogstraten 1678, p. 18.
17. Van Hoogstraten 1678, p. 139 ook: ‘Tre dan, ô Schilderjeucht! ten boschwaert in, of langs de

heuvelen op, om verre verschieten, of boomrijke gezichten af te maelen; of met pen en krijt de
rijke natuer in uw tekenboek op te gaeren. Val aen, en betracht met stadich opletten u te
gewennen noit vergeefs op te zien; maer, zoo veel de tijdt, of uw gereetschap, toelaet, alles als
op te schrijven’.

18. Van Hoogstraten 1678, p. 140: ‘want het ooge des konstenaers moet de dingen ook zelfs uit
haere oorzaken kennen, en van de zotte waen des gemeenen volx vry zijn’.

19. Blunt 1978, p. 34.
20. Van Hoogstraten 1678, p. 139.
21. Van Hoogstraten 1678, pp. 163-164 en 230.
22. Van Hoogstraten 1678, pp. 69-70, 33, 217.
23. Van Hoogstraten 1678, p. 18.
24. De voorbeelden die hij geeft staan verspreid door zijn gehele geschrift, een enkele maal zijn ze

bijeengeplaatst, zoals ‘Van allerley Huisraet’, Van Hoogstraten 1678, pp. 161-163, of 153-161
over wapens.

25. Van Hoogstraten 1678, p. 18.
26. Van Hoogstraten 1678, p. 69.
27. Van Hoogstraten 1678, p. 70; Alberti (Spencer 1966, pp. 91-92).
28. Alberti (Spencer 1966, p. 95). Op p. 68: ‘Since paintings strives to represent things seen, let us

note in what way things are seen.’ Zie ook Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 140, n. 113.
29. Blunt 1978, p. 34 schrijft dat anders ‘his imitation of nature would be incomplete’.
30. In Blunt 1978, pp. 37-38.
31. Vollemans 2000, p. 45.
32. Van Hoogstraten 1678, pp. 26-27. Hij beschrijft hoe leerlingen leren schilderijen (met verf) te

‘kopieeren’, wat hij aanduidt als ‘tot iet vlaks op een vlakte nae te maken’.
33. Alpers 1989, pp. 64-65: ‘Naer het leven verwijst naar alles wat in de wereld te zien is’.
34. Melion 1991; Goeree 1697, pp. 107: Alsmen dan yets nateikenen sal, het zy na Teikening, rond

Boetseerzel, of Natuurlijk Leven, ofte Schilderye...’.
35. Van Hoogstraten 1678; Alberti (Spencer 1966, pp. 94-95).
36. Alberti (Spencer 1966, p. 95).
37. Van Hoogstraten 1678, p. 139. Blunt 1978, p. 90 bevestigt iets dergelijks voor Vasari: ‘The

study of nature is not therefore an end in itself, but a means to efficiency in drawing from
memory’.

38. Alberti (Spencer 1966, p. 93): ‘He who dares take everything he fashions from nature will make
his hands so skilled that whatever he does will always appear to be drawn from nature’.

39. Alpers 1989, pp. 64-65: ‘Uyt den geest’ verwijst ‘naar beelden van de wereld zoals die in het
geheugen zijn opgeslagen.’ Alberti (Spencer 1966, p. 95); Van Hoogstraten 1678, p. 191.

40. Alberti (Spencer 1966, p. 93); Van Hoogstraten 1678, p. 36.
41. Van Hoogstraten 1678, p. 35, onder verwijzing naar P.C. Hooft die de term bezigt in zijn vers

over het oordeel van Paris.
42. Alpers 1960 wijst erop dat Vasari’s opmerkingen over Michelangelo thuis horen in een context

waarin de voortgang van de kunst van het schilderen gedacht wordt in termen van de voltooide
perfectionering van de represententatietechnieken enerzijds en de eindeloze voortgang van de
inventies anderzijds. Michelangelo’s perfectionering van het naakt heeft betrekking op de
volmaakte technische perfectie die deze bereikt (en die daarna niet verder ontwikkeld kan
worden), en die los staat van het vinden van nieuwe onderwerpen, dat onophoudelijk voort gaat.
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43. Schmidt 1985, p. XII. Voor de (Griekse) term ‘genius’, zie Miedema 1973A, p. 355: ‘die macht
die de ziel bij zijn afdaling door de hemelsferen, vóór de geboorte, voorziet van de gaven der
natuur (...) deze gaven bestaan uit geest (Lat. ingenium) en lust (inclinatio)’.

44. Alpers 1989, pp. 64-65.
45. Van Hoogstraten 1678, p. 26; Vels Heijn & Schatborn 1991, p. 31.
46. Alberti (Spencer 1966, p. 92). Van Mander (Miedema 1973A, p. 89-99) noemt de tekenkunst de

‘vader’ van het schilderen, Goeree 1697, p. 1 spreekt van ‘Baarmoeder en voedster aller konsten
en wetenschappen genaamd worden.’ Vels Heijn & Schatborn 1991, p. 31 interpreteren de
opleiding zoals in de verhandelingen wordt beschreven als een ideale opvatting waarin de
klassieke Italiaanse theorie en de Hollandse praktijk samenkomen.

47. Van Hoogstraten 1678, p. 217.
48. Van Hoogstraten 1678, p. 26; Vels Heijn & Schatborn 1991, p. 27 citeren Van Hoogstraten: ‘De

Teykenkonst is de waere tuchtmeesteres onzer konst, en wie van haere leering niet en deurweekt
is, raekt lichtelijk in ‘t wilde’.

49. Van Hoogstraten 1678, p. 36. Want, ‘dat van sommige gedreven wort, datmen, sestien, achtien,
ja twintich jaeren behoorde te teykenen, zonder tot het pinseel en de verwen te komen, is een
uitsporige dwaesheyt’.

50. Alberti (Spencer 1966, p. 68). Idem Van Hoogstraten 1678, p. 28: ‘Als gy nu uwe Teykeningen
opmaekt, die door de netter schetsingen alreets een gedaente hebben, zoo zie toe, dat gy niet
wederom buyten spoor geraekt, geeft de buytkanten haer eygene zwiertjes, niet met een
omtreck, die als een zwarten draet daer om lopt, maer wijs met een luchte hand stuk voor stuk
aen.’

51. Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 65 vertalen het als ‘uiterste omtrek, ‘horizon’, ‘zoom’, ‘rand’;
Van Hoogstraten 1678, p. 27: [Bootsen of Schetsen, in ‘t gros]: ‘Ontwerpt het geheel van ‘t
geene gy voor hebt, eerst in zijn groote zwier, op uw papier’.

52. Goeree 1697, pp. 107-109: [Sonder ‘t Generaal wel in agt te nemen, kan geen ware gelijkenis
gemaakt worden]. Daar is niets dat gelijken kan te wesen, het gene dat het is, of dat het zijn
moet, sonder d’omtrek van sijn generale klomp’. Alberti (Spencer 1966, p. 44): ‘... the
outermost boundary which encloses the plane and may be terminated by one or more lines’.

53. Goeree 1697, p. 107: ‘Men moet haar dan voor eerst doen begrijpen, dat alle lichamen, het zy
Menschen beelden, Dieren, Boomen, enz. in haar geheel zijn samen geset uyt eenige deelen of
partyen, die door haar geschikte aan-een-knoping dieze met malkanderen, en tot bevestiging van
haar figuur hebben, een generale klomp of lichaam uytmaken; en in ‘t beschouwen of by ‘t
geheel, of by haar deel, van ons gekend en onderscheiden worden’.

54. Goeree 1697, p. 108; Van Hoogstraten 1678, p. 27; Alberti zegt in een ander verband iets
dergelijks (Van den Akker 1991, pp. 101-102).

55. Alberti (Spencer 1966), p. 68; Van Hoogstraten 1678, pp. 27-28.
56. Van Hoogstraten 1678, p. 27.
57. Alberti (Spencer 1966, p. 70).
58. Goeree 1697, pp. 108-109.
59. Van den Akker 1991, pp. 100-101.
60. Alberti (Spencer 1966, pp. 43-44).
61. Alberti onderzoekt in Boek I de werking van het licht op objecten. Een object is zichtbaar door

drie soorten stralen. De externe stralen markeren de grens van het object, de tussenstralen
transporteren kleur en licht en wanneer de centrale straal loodrecht staat op het object is de
grootte van het object maximaal zichtbaar. Met behulp van deze begrippen is Alberti in staat te
beschrijven hoe een hol en een bol lichaam door middel van verschillende licht- en
donkervlekken zichtbaar gemaakt kunnen worden. De verandering vindt echter zijn oorzaak in
het variëren van de afstand van het oog tot het object (een grotere afstand vermindert zowel
scherpte als kleurintensiteit), dan wel in een gewijzigde plaatsing van de
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lichtbron (de grootte van het belichte deel neemt af). Alberti wijst erop dat door het
experimenteren deze kracht van het licht kan worden bewezen.

62. Alberti (Spencer 1966, p. 70).
63. Alberti (Spencer 1966, p. 45); Van Hoogstraten 1678, p. 29.
64. Alberti (Spencer 1966, p. 44, 45).
65. Alberti (Spencer 1966, pp. 70, 72); Van Mander wijdt er hoofdstuk 5, ‘Vander Ordinanty ende

Inventy der Historien’ aan (Miedema 1973A, pp. 126-157); Van Hoogstraten behandelt het
‘ordineeren’ in het vijfde hoofdstuk ‘Thalia’ (1678, pp. 172-213); Goeree 1697, p. 48 spreekt
ook van ‘ordineering’.

66. Alberti (Spencer 1966, p. 72).
67. Zie Kersten 1996 (no. 156, p. 160; no. 157, p. 161; no. 159, p. 164).
68. Alberti (Spencer 1966, p. 72).
69. Van Hoogstraten 1678, pp. 176-177.
70. Van Hoogstraten 1678, p. 182; Alberti (Spencer 1966, pp. 72-73).
71. Van Hoogstraten 1678, p. 184 (het betreft Vitruvius VII.5). Ook Cennini stelt dat het schikken

van onderdelen in de eerste plaats tot gewone en niet tot monsterlijke figuren moet leiden, aldus
Van den Akker 1991, p. 73.

72. Van Hoogstraten 1678, p. 299 beschrijft hoe Zeuxis dit schepsel op kunstige wijze
aaneengesloten heeft. ‘De vergadering der twee lichaemen is niet bottelijk al teffens
afgescheyden, maer van verre beginnende ontsteelt zich uit d’oogen der aenschouwers, en smelt
zich al dieflijk ‘t een in’t ander.’ Alberti (Spencer 1966, p. 75).

73. Blunt 1978, p. 37.
74. Par. 2.2.1.
75. Alberti (Spencer 1996, p. 72).
76. Van den Akker 1991, p. 19 wijst er op dat Cennini (1390) naast zijn kennis over pigmenten en

verfmengsels, ook schrijft over het samenstellen van lichamen uit bouwstenen. Hij wijdt
‘afzonderlijke hoofdstukjes aan recepten voor het maken van figuren, bomen en planten, bergen
en gebouwtjes’.

77. Alberti (Spencer 1966, p. 72).
78. Alberti (Spencer 1966, p. 73): ‘Before dressing a man we first draw him nude, then we enfold

him in draperies. So in painting the nude we place first his bones and muscles which we then
cover with flesh so that it is not difficult to understand where each muscle is beneath’.

79. Van Mander, ‘Analogie Proportie, oft maet der Lidmaten eens Menschen Beelts’ spreekt van
‘Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere’ en ‘Een seker over-een-coming der leden’, en wel als
een ‘schoon heerlijck cieraet in der Natuere’. (Miedema 1973A, pp. 107-108)

80. Van Mander (Miedema 1973A, p. 107); Alberti (Spencer 1966, pp. 72-73) acht het waardiger
niet de voet als maateenheid te nemen zoals Vitruvius voorstelt (IV.1.), maar het hoofd.
Vitruvius (III.1) noemt het hoofd als maateenheid overigens wel. Zie ook Stevin in deze. Van
Hoogstraten 1678, p. 60 verwijst naar Dürers proportiesysteem, maar evenzer naar Vitruvius’
regel dat het hoofd een tiende is van het gehele lichaam.

81. Alberti (Spencer 1966, p. 73).
82. Huygens (Kan 1971, p. 67) bevestigt dat het tekenen van het menselijk lichaam deel is van het

onderwijs dat hij krijgt van Hendrik Hondius: ‘Hij placht namelijk volgens een niet te
verwerpen methode de onderdeelen van het menschelijk lichaam elk afzonderlijk in zijn eigen
afmetingen en ook nog op iets grooter schaal te laten uitteekenen. Daarna bracht hij al die
studies bijeen en leerde ons om een jongen, daarna een geheel mensch, ten slotte drie of vier
tegelijk op een blad voor te stellen, terwijl hij ons tot in den treure dit liedje voorzong, dat het
vrijwel onmogelijk was om een levend wezen, als het noodig was, op een kleinere schaal te
construeeren, wanneer men niet eerst door deze ontleedkundige voorstudie een nauwkeurige
kennis had verworven van al de ledematen afzonderlijk’.
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83. Van Hoogstraten 1678, ‘Van de ontleeding; en eerst van ‘t geraemt’, p. 52. Goeree 1697, pp.
27-31 ‘Van de Anatomye, ofte kennisse der inwendige en uytwendige gestalte des
Menschelijcken Lichaems: Aengaende de Musculen, ende beweginge der Spieren, &c.

84. Van Hoogstraten 1678, p. 52: ‘Want wie heeft tijd of lust om, aengaende de menschlijke
ontleeding, al de schriften van Vezalius, Laurentius, of Kabrolius, te deurkruipen?’

85. Van den Akker 1991, p. 210.
86. Van Hoogstraten 1678, p. 297; Biens (De Klerk 1982, p. 52): ‘Laet oock voor alle dinghen de

tronien neffens de leden verscheyden affecten uytdrucken van droefheydt ofte vreuchde, haet,
torn, ‘t lachen, ‘t cryten, ende soo voorts nae sulcks de gheleghenheydt presenteert’.

87. Alberti (Spencer 1966, p. 74).
88. Van Hoogstraten 1678, p. 121 ‘... zoo moet ik dit noch van de beenen zeggen: dat haer werk is

het lichaem te draegen, en dat zy in gaen, staen, loopen, tillen, reiken, jae zelfs in zitten en
leggen, zich nae ‘t bovenlijf voegen’; Biens (De Klerk 1982, p. 52): ‘Eyndelick vermijdt alle
lammigheyt en strammigheydt der lede-maeten, stelt de handen wacker als grijpende, de tronie
ter zijde hangende na de werckinghe die ‘t beelt doet’.

89. Alberti (Spencer 1966, p. 74): ‘For this reason, all the members ought to conform to a certain
appropriateness’; Biens (De Klerk 1982, p. 53): ‘Voorts moet men op de contenantien, gesten
ende affecten der beelden wel letten, om alles met een bysonder gratie te maecken.’

90. Alberti (Spencer 1966, p. 74); Van Hoogstraten 1678, p. 182.
91. Da Vinci (Blunt 1978, pp. 35-36): ‘Let the movements of an old man not be like those of a

youth, nor those of a woman like those of a man, nor those of a man like those of a child.’
92. Alberti (Spencer 1966, p. 73); Van Hoogstraten 1678, p. 293: ‘Want het voegt niet, dat men van

wel opgebrachte Juffertjes Appelteeven maekt, hoewel zelfs in d’alderruwste noch iets van
haere kunnen deurschijnt, ten waere men verwilderde Amazoonen, of Helsche Razernyen voor
had’; De Grebber (Blankert 1999), regel X: ‘De werckinghe vande beelden moet oock
waerghenomen werden, dat is dat elck beeldt sijn werck doet, niet dat een Soldaet treedt in de
werckingh van de Monnick en soo sedigh staet, en weder de Monnick schijnt een Soldaet te zijn,
maer elck zijn ghelegentheydt van werckingh als de sin mede brenght, soo moeten de
werckinghen uyt vallen’.

93. Biens (De Klerk 1982, p. 52); Alberti (Spencer 1966, p. 80).
94. Alberti (Spencer 1966, p. 74).
95. Alberti (Spencer 1966, pp. 73-74); Van Hoogstraten 1678, p. 296.
96. Alberti (Spencer 1966, p. 92).
97. Roodenburg 1995, p. 436.
98. Roodenburg 1993B, p. 164.
99. Roodenburg 1993B, p 160.
100. Zoals dat door (kunst- en literatuur)historici wordt aanvaard of bestudeerde, getuige publicaties

als van Bremmer & Roodenburg 1993, Pleij 1982, Roodenburg 1993A en B, 1995, De Jongh
1986 en vele anderen.

101. Van Mander verwijst bijvoorbeeld naar Castiglione, Il Cortegiano (lib. 3, fol.121), in zijn
‘Vander Actitude, welstandt, ende weldoen eens Beeldts’ (Miedema 1973A, p. 124).

102. Panofsky 1971, p. 22; voor Warburg, zie Van Huistede 1992.
103. Biens (De Klerk 1982, p. 53): ‘de stellinghen ende den welstandt niet alleen der menschen

beelden, maer oock beelden van beesten ende voghels, d’uytbeeldinghe der cleederen,
tegenglans en dierghelijcke’ en ‘behaeghelijcken wel-staende der uyt ghebeelde figuren’; Van
Hoogstraten 1678, p. 296: ‘Laet het gewicht en tegenwicht in uwe beelden in de waeg houden,
gelijk den stok aen den Koordansers, op datze in alle beweegingen, ‘t zy staende, of steunende
bestaen mogen, ten waere in ‘t loopen of vliegen’.

104. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 115-116).
105. Van Hoogstraten 1678, p. 295.
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106. Van Hoogstraten 1678, pp. 292-299.
107. Van Hoogstraten 1678, p. 292. Het aanbrengen van een loodlijn kan de menselijke figuur

rechtop houden, aldus ook Goeree.
108. Goeree 1697, pp. 78-79. Biens (De Klerk 1982, p. 52): ‘Welstandt eenes beeldts’:’t Lichaem als

hier vooren gheseyt is aldus uytswengende aen een zijde ghestelt zijnde, gheeft altijdt de last-
draegende zijde den hooghsten schouder ende bij aldien een arm om hooghe moet reycken, soo
laet het desen van den hooghsten schouder zijn stelt dien arm vor, welckers been achter wiens
been voorstaet om alsoo u postuyre cruys-wijs te vertoonen, ghelijck dit mede in beesten hier
plaetse heeft, ende in de natuyre staet te bemercken.’ Alberti (Spencer 1966, p. 79).

109. Van Hoogstraten 1678, p. 293: ‘Dat men geen geweldige beweeging aen zijn beelden moet
geven, als’er maer een maetige vereyscht wort. Plutarchus bestraft beyde Schilders en
Beelthouwers, en hy wijst aen, dat het onmaetich uitstrekken, het wijt stappen, en het mond
opsperren niets groots in zich heeft’.

110. Alberti (Spencer 1966, p. 80).
111. Alberti (Spencer 1966, p. 103).
112. Van Hoogstraten 1678, p. 294.
113. Dit corresponeert (hoewel met een ander accent dan doorgaans) met de term ‘sprezzatura’ – de

onbekommerde gratie – die bv. Castiglione beschrijft in zijn Il Cortegiano, en Vasari’s begrip
‘grazia’. Blunt 1978, pp. 97-98.

114. De Grebber, VIII: ‘De haspelingh der beelden moeten ghemijdt werden, ‘t welck is dat de Arm,
ofte Been, ofte Handen, of yets dat van de eene is, den ander niet en schijnt toe te komen’.

115. Voor stereotype, zie De Mare 1990A, pp. 15-20, De Mare 1990C, pp. 166-167.
116. Kersten 1996, p. 156. Vaak hebben ze dezelfde of vergelijkbare poses, wat suggerert dat zijn

repertoir aan houdingen beperkt was.
117. Het onderscheid is gebaseerd op 1) verschil in kleding (huisvrouw vaak met een huisjasje (met,

maar ook zonder schort); 2) het haar vaak bedekt met loshangende hoofddoek (soms, als
‘moeder’, het haar opgestoken). De diensmaagd heeft een schort en een strak om het hoofd
passend kapje; 3) verschil in pose (de huisvrouw maakt zich breed, de dienstmaagd maakt zich
smal, met gebogen hoofd). Er blijven uiteraard personages die moeilijk zijn te classificeren in
deze zeventiende-eeuwse indeling.

118. Voor de kledingsoorten in de emblemata van Van de Venne in ADW, zie Luijten 1996B, II, pp.
31-33.

119. Alberti (Spencer 1966, p. 78-9); Van Mander (Miedema 1973A, p. 128), [Van de zeven Motus,
oft bewegingen in der ordinantie t’onderhouden]; Van Hoogstraten 1678, pp. 117, pp. 294-295.

120. Alberti (Spencer 1966, pp. 78-79). Miedema 1973A wijst erop dat deze zeven bewegingen
ontleent zijn aan de retorica. Cicero beschrijft ze als onderdeel van de retorische aanwijzingen
voor de gestiek van een redenaar.

121. Gombrich 1983 (pp. 104, 108, 121-122) heeft er (bij vergelijking van beide modaliteiten) op
gewezen dat het Egyptische ‘beeld’ van het menselijk lichaam ondergeschikt is aan de
compleetheid van het lichaam, terwijl in de Griekse ‘beeld’ de (gefragmenteerde) voorstelling
het primaat heeft ten gunste van de illusie van ruimtelijkheid, beweging en narratie. Gombrich
benadrukt dat beide manieren om de werkelijkheid te representeren op schemata berusten en de
een niet beter (d.w.z. ‘accurater’) is dan de ander.

122. Zoals in de Carolingische tijd (8ste eeuw) of in de 11de eeuw. Gombrich 1983; Panofsky
1974B; Halbertsma 1985.

123. Kersten 1996 (no. 146, p. 153, no. 157, p. 161).
124. Spicer 1993.
125. Spicer 1993, p. 110 noemt John Bulwers, Chironomia (1644) over de retorische gestiek die
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dit gebaar voor het eerst beschrijft: ‘to set the arms agambo or aprank, and to rest the turned-
back of the hand upon the side is an action of pride and ostentation, unbeseeming the hand of an
orator’.

126. Spicer 1993, p. 99. De termen waarin ze de geschilderde elleboog bespreekt zijn o.a.
‘zelfverzekerdheid’ (p. 102), ‘agressief’, ‘ruimtelijke afbakening’, ‘bezitterige opdringerigheid’,
‘trotse pose’, ‘zelfverzekerde bekrachtiging van de territoriumdrift’, ‘grensafbakening’,
‘vrijpostigheid’, ‘hooghartigheid’, ‘barrière’ (p. 104), ‘militaire houding’, ‘nog provocerender’,
‘duidelijke uiting van Imponierverhalten’ (p. 106), ‘gestage toename (...) van meer expressieve,
vaak vrijpostiger lichaamstaal’, ‘brutaliteit’, ‘mannelijke ruwheid’ (p. 108), ‘een en al macho’,
‘onbeschaamde gebaar’, maatschappelijk zelfvertrouwen’ (p. 112), ‘assertieve, mannelijke
uitstraling’, ‘trotse houding’, ‘krachtige uiting van zelfverzekerdheid’, ‘geassocieerd met woede
of uitdagendheid’, ‘strijdlustig’, ‘agressieve informaliteit’ (p. 114), ‘het agressieve potentieel
van de compagnie tot uitdrukking brengen’, ‘de macho beeldspraak’, ‘nadrukkelijk expressieve
handen’, ‘wakkere blikken’, ‘rechte ruggen’, ‘stoere vastberadenheid’, ‘strijdlustige houding’ (p.
119), ‘agressievere poses’, ‘zelfvoldane, doch vrolijke stoerheid’, (p. 121), ‘territoriumdrift’,
‘bezitterig’ (p. 125), ‘uitdagend’, ‘veel openlijker assertieve uitdrukking’, ‘militante gebaar’,
‘bezitterige wijze’, ‘onverzettelijk leiderschap’ (p. 126), ‘mannelijke assertiviteit’,
‘vastberaden’, ‘vrijpostige wijze’ (p. 129), ‘erotisch getint mannelijk machtsvertoon’ (p. 131),
‘heroïsch, zelfverzekerd’, ‘trotse pater familias’, ‘waakzame en beschermende mannelijkre
houding’ (p. 133), ‘patriarchale rol’ (p. 134), ‘agressieve mannelijkheid’ (p. 135), ‘toenemende
agressie in de mannelijke gebaren’, ‘onbeschaamdheid’, ‘provocerend hoogtepunt’ (p. 137).

127. Spicer 1993, p. 137 eindigt haar artikel weliswaar met de vraag in hoeverre ‘schilderkunstig
materiaal’ door de eigen ‘esthetische waarden’ beperkingen oplegt aan de interpretatie, in
hoeverre wij niet uit gaan van een ‘schijnbaar naturalisme’ waardoor ‘zeden en gewoonten’
slechts ‘worden weerspiegeld’, maar ze concludeert dat de veranderingen die zich in de
‘beeldtaal’ voordoen slechts (op hun eigen manier) bevestigen wat er zich in het algemeen
voltrekt.

128. Spicer 1993, p. 137.
129. Spicer 1993, pp. 122, 138: ‘daarom zijn ze zo intrigerend om te ontcijferen’; ‘ze shockeren ons,

ze raken ons emotioneel’.
130. De Waal 1996.
131. Zie haar vergelijking op pp. 121-122 van het schilderij Maaltijd van Officieren van de Sint-

Jorisdoelen van Frans Halls (1616) met een foto van de rockgroep Sha Na Na (rond 1968).
132. ‘Transparant in the sense that the [film] is not regarded as material; it is dematerialised to

achieve perfect representation – to let the identity of things shine through the window of words’.
Aldus Colin MacCabe in een arikel uit 1976, (MacCabe 1985, p. 35) dat evenzogoed geldig is
voor een schildering of een literair werk. Zie voor een greep uit het ‘realisme’ debat in de
filmtheorie sinds de jaren zeventig.

133. Hecht 1989, pp. 104-108.
134. Spicer 1993, p. 116: ‘De geldende normen voor vrouwelijk gedrag, voor de “moreel zwakkere”

sekse, waren gericht op matiging en het vermijden van ieder vleugje persoonlijke trots of
zelfverzekerdheid. Een onbeschaamde houding zou ongepast zijn; men komt het gebaar dan ook
zelden tegen, behalve in allegorieën van Trots of IJdelheid, zoals de waarschuwende
uitbeelidingen van Vrouwe Wereld of in uitbeedlingen van dames van lichte zeden.’ Haar
voorbeelden betreffen slechts ‘vrouwen met de hand in de zij’ (Haak 1984: no. 153, no. 380 en
no. 707). 

135. Spicer 1993, p. 116. Duits 1997, p. 23 suggereerde dat juist vrouwen in de Renaissance zijn
geschilderd en wel vanwege de statussymbool van de damesmouw. Zijn argumentatie, die is
gebaseerd op het kostuumhistorische probleem van de passende mouw aan de kleding
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waarvoor in deze periode een oplossing werd gevonden, verschilt in die zin niet van die van
Spicer. Ook hij ziet in dit artikel het schilderij primair (op een enkele opmerking na, zie
hieronder) als documentatie van buiten-schilderkundige kwestie.

136. De Jongh 1997 heeft de tekens op mouw van één van Spicers voorbeelden, de Lachende

cavalier van Frans Hals (1624) eens trachten te ontcijferen, maar na veel mogelijke
aanwijzingen is een van zijn conclusies op p. 28: ‘Zoals dikwijls valt ook in dit geval mooelijk
aan te geven waar symboliek begint en waar symboliek ophoudt. Het geheel laat zich zeker niet
als een rebus ontcijferen en bij gebrek aan dieper inzicht kunnen we niet veel meer bedenken
dan dat de beeldtaal van de schitterende mouw refereert aan macht, deugd en liefde.’ 

137. Duits 1997, p. 24 merkt op naar aanleiding van La velata (ca. 1515) van Rafael: ‘Hoe dat ook
zij, Rafael lijkt minstens zo veel liefde te hebben gewijd aan het schilderen van de reusachtige
mouw op de voorgrond als ooit wellicht aan de dame zelf. En onmiskenbaar verhoogt die quasi
achteloos gedragen partij crepe en goudgalon nog altijd onze appreciatie van het schilderij, zelfs
al zijn wij als toeschouwers niet meer primair geïnteresseerd in de materiële waarde van het
getoonde.’

138. Hecht 1989, pp. 92-96.
139. In één van zijn zelfportretten plaatst Jan Steen deze regel op zijn manier voor het voetlicht: niet

met de elleboog maar met zijn gebogen knie toont hij zichzelf pontificaal in het vlak
(bp.4.194.1).

140. In ongeveer de helft van al De Hoochs schilderijen zij dit soort ‘drukke’ hondjes aanwezig: met
staarten zwaaiend, op de achterpoten staand, vaak van achter getoond of en profil, maar zelden
en face.

141. Idem Van Mander en Van Hoogstraten.
142. Alberti (Spencer 1966, p. 81).
143. Halberstma 1985, p. 27 bespreekt studies van Wilhelm Pinder over de gotische sculptuur: ‘De

vormen, die we in de laat-gotische beeldhouwkunst door de draperie heen zien schemeren,
moeten we niet opvatten als reële lichamen. Ze hebben een eigen dynamiek, die los staat van de
beweging van de afgebeelde figuur.

144. Biens (De Klerk 1982, pp. 52-53).
145. En niet zozeer uit het primaat van de ruimteweergave zoals Kersten 1996, p. 155 meent.
146. Een aanduiding die ook Cats noemt (ADW I, p. 146) wanneer hij schrijft over vis die niet ‘in sijn

Element’ blijft (maar, gelokt door het licht van een fakkel, uit het water en op de boot springt).
147. Alberti (Spencer 1966, pp. 75-76).
148. Alberti (Spencer 1966, pp. 75-76); Van Hoogstraten 1678, pp. 186-188.
149. Van Hoogstraten 1678, p. 181.
150. Biens (De Klerk 1982, p. 53): ‘Voorts ordonneer men soo danige personagien, plaetsen en

gebouwen als de saecken vereysschen, de posturen in alderhande manieren stellende, en met
veelderley cleedinghen vercierende, op welck cleedinghen wel dient ghelet te zijn, oft de
beelden buyten ofte binnens huys komen om ‘t waeyen en swieren ofte hangen wel te
observeren, in ‘t ployen moeten oock alle hoogh-uytsteeckende leden ghemijdt ende ghetoest
zijn, als den buyck, schouders, knyen en dierghelijcken.

151. Van Hoogstraten 1678, pp. 181-182.
152. Angel 1642, p. 48, spreekt in dit geval van ‘eygen natuerlicke uyt-beeldinge’.
153. Vitruvius (I.2), zie Morgan 1960, p. 14, Fensterbusch 1981, p. 39, Peters 1997, p. 36.
154. Da Vinci (Blunt 1978, p. 35); ‘mine’ (Frans) in de betekenis van ‘houding’,

‘gelaatsuitdrukking’. Vergelijk Emmens 1964, pp. 40-41 die wijst op Horatius’ voorschrift ‘dat
een koning koninklijk moet worden weergegeven, en een fatsoenlijke vrouw geen onbehoorlijke
uitlatingen in de mond mogen worden gelegd.’

155. Van Hoogstraten 1678, p. 183.
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156. Alberti (Spencer 1966, p. 75).
157. Van Hoogstraten 1678, p. 182; Miedema 1973A.
158. Van Hoogstraten 1678, p. 182.
159. Van Hoogstraten 1678, p. 182.
160. Tümpel 1995, p. 120 bevestigt dat veel schilders zich aan de bestaande verhalen hielden, en dus

aan ‘standaardisaties, associaties, conventies’. Rembrandt beschouwt hij als een schilder die
binnen de grenzen die de bijbelse vertelling stelt, weet te variëren.

161. Van Hoogstraten 1678, p. 141.
162. Van Hoogstraten 1678, p. 92. Zelf wijdt hij Boek III.7 geheel aan personages en hun

geschiedenissen, Boek III.9 aan betekenisvolle gestiek. Boek IV behandelt de omstandigheden
(1: jaargetijden en weer; 2: plaats; 3: de aankleding der plaatsen met contextgebonden huisraad;
4. de gepaste architectonische elementen; 5. landschappen; 6: de juiste, contextueel gebonden
‘props’ die eigen zijn aan een tijd, land, natie of persoon; 7. de haardracht; 8. gewaden der
naties; 9: wapens; 10. huisraad; 11. dieren).

163. Alberti (Spencer 1966, p. 91).
164. Alberti (Spencer 1966, p. 90).
165. Van Hoogstraten 1678, p. 213.
166. De Grebber 1649 (Blankert 1999), II: ‘Is ‘t van noode datmen de Historien wel door-leest:

(bysonder als het schriftuerlijke ofte waerachtighe Historien zijn) om den sin soo nae als ‘t
moghelyck is wel uyt te beelden.’ Van Hoogstraten 1678, pp. 88-89: een zinrijke en lofwaerdige
vinding in d’ordinantie, kan niet dan uit een geleert en doorlettert verstandt voortspruiten.
Geenerley wetenschappen behooren een Schilder vremdt te zijn: hy behort de gansche oudtheyt
te weeten, en ‘t oneyndich gatal der Poëtische en Historysche vertellingen op zijn duym te
hebben’.

167. Alberti (Spencer 1966, pp. 90-91). Zie voor de interpretatie dat het bij Alberti’s aanduidingen
niet zozeer gaat om ‘regieaanwijzingen’ voor de schilder, maar veeleer om een symbool in
wijsgerige zin, Panofsky 1984, pp. 121-122.

168. Alpers 1960, p. 196: ‘Ekphrasis originated in late antiquity as a rhetorical mode of praising and
describing people, places, buildings, and works of art. The earliest example of such a
presentation of a work of art is Homer’s shield of Achilles. Like the later rhetorical form, this
poetic description presents the shield in a series of rich, ornate narratives, rather than attempting
an exact description of any possible scene’.

169. Alpers 1960, p. 198: ‘Ancient Ekphrases were widely read in the Renaissance. They were both
used by the artists themselves as sources for inventions and extravagantly praised in treatises on
art.’ Alpers 1983; Miedema 1995.

170. Van Hoogstraten 1678, pp. 93-94.
171. Van Hoogstraten 1678, pp. 95-96.
172. Van Hoogstraten 1678, p. 178.
173. Van Hoogstraten 1678, p. 179, onder verwijzing naar Junius 1637.
174. Van Hoogstraten 1678, p. 188. Elders (p. 174) noemt hij ‘de konst van ‘t wel oirdineren’ of de

‘Schikkunst’.
175. Van Hoogstraten 1678, pp. 181-182 spreekt van de regel van ‘de minzaeme harmonie, of

gevoeglijkheyt en maetschikkelijkheyt in hoegrootheit’.
176. Van Hoogstraten 1678, p. 182.
177. Van Hoogstraten 1678, p. 181: [Dingen die elkander beminnen, by een te schikken].
178. Van Hoogstraten 1678, p. 182.
179. Van Hoogstraten 1678, p. 185: ‘Ten tweeden is’er waer te neemen, hoe de dingen in

maetschiklijkheyt tegen malkander te vergelijken zijn: men heeft dan wel aen te merken,
hoedanich het eene lichaem zich tegen het ander vertoont’.

180. Alberti (Spencer 1966, p. 75). Alpers 1983 wijst er op dat in veel Hollandse schilderingen de
natuurlijke maatvoering op het platte vlak wordt gedifferentieerd doordat grote lichamen
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op het achterplan geplaatst worden (zoals een stal, een kerktoren of een hele stad) en de minder
grote lichamen (een stier, een mens, een stilleven) kolossaal op het voorplan.

181. Van Hoogstraten 1678, pp. 185-186.
182. Alberti (Spencer 1966, p. 76), onder verwijzing naar Varro en bekend ook bij Quintilianus;

Idem Van Hoogstraten 1678, p. 188. In belangrijke groepen is het aantal geschilderde personen
groter (Van Hoogstraten 1678, p. 189).

183. Het aantal combinaties waarin de stereotype personages (baby, kind, jonge vrouw, jonge man,
huisvrouw, dienstmaagd en man) en enkele huisdieren verschijnen is echter groot. Enkele malen
zijn er schilderingen met slechts twee levende wezens, of met meer dan negen. Alleen bp.4.11.2,
bp.4.19.1, bp.4.20.3, bp.4.21.4 (in mijn selectie althans) tonen een personage alleen.

184. Van Hoogstraten 1678, p. 189; De Grebber 1649: III, ‘Het principaelste van de Historie moet in
het schoonste van ‘t stuck en vooraen ghebracht werden’.

185. Van den Akker 1991, p. 21.
186. Van Hoogstraten 1678, p. 190: ‘Laet uwe figuren met malkanderen een welstandige beweging

hebben: niet als de domme toneelspeelers, die de reedenen, dieze elkander behoorden toe te
duwen, voor op ‘t toneel aen de toehoorders komen uitbraken’.

187. Alberti (Spencer 1966, p. 76); Van Hoogstraten 1678, p. 190: ‘Neem een aerdige sprong waer,
dat is een welkunstige, maer in schijn ongemaekte plaetsing uwer beelden: op dat menze niet, by
wijze van spreeken, al te gelijk (als in sommige Doelstukken) de hoofden kan afslaen’;
Vollemans 1998, pp. 74-75.

188. Dat geldt voor de meeste schilderijen van De Hooch. Een enkele maal (wanneer het geen
portretten betreft, waar het gebruikelijk is) kijken menselijke personages het beeld uit. In
bp.4.18.3 een kind, in (bp.4.7.1, bp.4.13.4) is het een volwassen man. Sutton 1998, p. 174
schrijft ‘this device serves to engage the observer’, maar het gaat hier expliciet om de man die
zich ‘in de kaarten laat kijken’, terwijl er een spelletje kaart aan de gang is.

189. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 131-133) noemt het ‘in hoopkens oft tropkens volck’
componeren al, onder verwijzing naar vroegmoderne schilders uit Italië. Van den Akker 1991,
p. 35.

190. Van Hoogstraten 1678, p. 190; Vollenmans 1998, p. 74: ‘In het vijfde boek ontwaren we de
schilder voor zijn doek als een veldheer boven de kaart (...) “Sprong” en “troeping” behoren tot
de strategische en taxonomische kennis van de schilder. Troeping, dat is het opstellen, het
formeren van groepen, partijen. Sprong, dat is de kunst om de compositie niet al te zeer te doen
opvallen, want het is immers de kunst om de kunst te verhullen’.

191. De Grebber 1649 (Blankert 1999) VII.Voor Grebber zie Brenninkmeyer-de Rooij (Haak 1984,
p. 63); Broos 1993, p. 15.

192. Sutton 1980, p. 22; idem Kersten 1996.
193. Kersten 1996, p. 146.
194. In plaats van de vele kleine figuren – zoals bij Bruegel – zijn het er slechts weinig en zijn zij ten

opzichte van het ‘landschap’ waarin zij zich bevinden tamelijk groot.
195. Van den Akker 1991, pp. 71, 73.
196. Van den Akker 1991, pp. 28-34, 185-188; Bolten 1985.
197. Alberti (Spencer 1966, p. 96, en noot 18, p. 135).
198. Van Hoogstraten 1678, p. 193.
199. Van Hoogstraten 1678, p. 22. Elders (pp. 192-199) wijst hij erop dat, gelijk men op een oude

melodie een nieuw liedje maken kan, ook in de schilderkunst een andere stof kan behandelen,
maar zich bedient van composities van anderen. Broos 1993, pp. 16, 18.

200. De citaten zijn ontleend aan Broos 1991B, pp. 39-46. Hoewel de auteur begrip tracht op te
brengen voor het vroegmoderne ‘rapen’ (‘men had in die tijd behoorlijk vrije opvattingen’, ‘zij
beschouwden dit niet als plagiaat, maar als teken van eerbied’, ‘het overnemen van motieven uit
andermans werk [is], mits op juiste wijze gedaan, een bekend fenomeen in de
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17de-eeuwse kunstpraktijken’) bevestigen termen als ‘nijdig’, ‘ongunstig’, ‘waarschuwende
vingers’, ‘voor de grap’ het moderne onbegrip t.a.v. de vroegmoderne kennisopvatting en de
moderne aanname over ‘de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van de kunstenaar sedert de
renaissance’ en de toename van ‘normbesef’.

201. Panofsky 1968, pp. 49-50.
202. Van Hoogstraten 1678, p. 70 moedigt aan ‘universeel’ te worden; op p. 72: ‘En voorwaer, dezen

graedt der Algemeenheit in de konst te bereyken, is zoo veel te waerdiger datm’er nae stae, om
datze de kroone der gloryen aen haere verwinners geeft, grooten loon nae zich sleept, en vol van
vermaek is’.

203. Van Hoogstraten 1678, p. 70.
204. Sutton 1984, p. 339: ‘Works from de Hooch’s mature period are conceived and arranged

primarily according to the architecture of the interior space, a practice that was one of the
master’s most important contributions to the history of painting. De Hooch was one of the first
Dutch genre painters to have created a “natural environment” for his figures’.

205. Van Hoogstraten 1678, p. 190.
206. Price 1987, p. 108.
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Noten 4.2.1.

1. Taylor 1995, p. 83: ‘Neoplatonic theorising (...) was never very popular in the Netherlands. and
no Dutch art theorist divorced his notion of ideal beauty so far from the world of apearances’.

2. Zie voor het ‘debat’ tussen iconologen en verdedigers van het ‘Hollands classicisme’: Haak
1984, p. 502; De Vries 1998, pp. 8-13; Blankert 1999, pp. 13-16 (‘het zo vergeten en verguisde
classicisme’); Broos 1993. De Jongh 1990/1991, 1992A. Voor een soortgelijke
onverkwikkelijke heftigheid in het ‘realisme-debat’ tussen de iconologen en Alpers, zie De
Mare 1997A.

3. De Jongh 1995A, p. 18 en De Jongh 1998, p. 170. Een opinie die een breed draagvlak heeft.
Een greep: Brenninkmeyer-de Rooij 1984, p. 63; Sluijter 1993, pp. 8-9; maar evenzeer Taylor
1995, pp. 77-83; Brusati 1995, p. 221; Alpers 1989, pp. 14-15.

4. De Jongh 1995B, p. 92.
5. Van Hoogstraten uitspraak ‘bywerk dat bedektlijk iets verklaert’ (De Jongh 1995A, p. 18; De

Jongh 1995E, p. 130); of zijn uitspraak en over het schilderij als volmaakte spiegel van de
natuur’ (Sluijter 1993, pp. 66-67; idem Sluijter 1992, 1987, 1991, 1990; Van Gelder 11/9/1998,
p. 23).

6. Becker 1991.
7. Een bronkeuze die veel kritiek heeft opgeroepen, zie De Mare 1997A.
8. Deze studies blijven echter binnen het genoemde stramien: zie Van Mander (Miedema 1973A,

1995), Angel (Miedema 1973A en B, 1989B, 1993/4) en Sluijter 1988, 1993), Lampsonius en
Lucas d’Heere (Becker 1973 en 1972/73). Voor de kunst van het tekenen in het algemeen zie
Bolten 1973, 1979, 1985 en Kwakkelstein 1998 (over Goeree).

9. Broos 1993; De Vries 1998; Blankert 1999.
10. Miedema 1989A, p. 104 en p. 106: ‘alle figurale voorstellingen, voorzover ze niet door bijbelse

of historische omstandigheden waren bepaald’, ‘zonatuurlijk, ja zelfs: zo alledaags mogelijk
werden uitgebeeld’, ‘alledaagse, huiselijke tafereeltjes’, ‘al die schijnbaar ongecompliceerde,
alledaagse voorstellingen’, ‘huiselijke, sfeervolle alledaagsheid van de voorstellingen’.

11. Taylor 1995, p. 78; Haak 1984, p. 78: ‘elk schilderij waarin de menselijke figuur de hoofdrol
speelt, met een onderwerp dat ontleend is aan de bijbel, de geschiedenis, de mythologie, de
literatuur alsmede de allegorie.’ Broos 1993, p. 10 (onder verwijzing naar Miedema 1973A, pp.
342-343, 345-346): ‘(menselijke) figuren in een verhalende context, die omgeven konden
worden door een menigte van bijwerk’.

12. Schmidt-Degener 1949, pp. 27-28: ‘gewijde geschiedenissen’, bijbelse historie’, ‘oude
histories’, ‘historiestuk’; Panofsky 1984, p. 10: ‘mythologische, bijbelse verhalen’; Huizinga
1942, pp. 114-115: ‘schilderkunst voor de heiligenfiguur’, ‘de allegorie’, ‘de antieke historie’,
‘het bijbelse tafereel’; Janson 1961: ‘oud-testamentische onderwerpen’ (p. 429), ‘religieuze
voorstellingen’ (p. 425); Gombrich 1972C, p. 367: ‘the dignity of what was called “history
painting”’; Miedema 1973A, p. 342 vertaalt ‘historiestuk’ o.a. als ‘figuurstuk’.

13. Broos 1993, p. 10; Brusati 1995, p. 237; Van der Ploeg & Vermeeren 1997, p. 58; Van Gelder
1999, p. 25; Van Eck 2000, p. 17.

14. De Pauw-de Veen 1969, p. 372; Miedema 1988A, p. 15 en Miedema 1989A, p. 121, n. 93
bevestigen dat.

15. Broos 1993, p. 10: ‘Wat men precies onder een historiestuk moet verstaan, is nooit goed
omschreven door de oudere theoretici.’ Idem Sluijter 1986, p. 11; Haak 1984, p. 77.

16. Huygens (Kan 1971, p. 73): ‘historieschilders, zoals ik ze, misschien niet geheel juist, pleeg te
noemen’.

17. Broos 1993, pp. 10-12; Blankert 1999.
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18. De Pauw-de Veen 1969, p. 372.
19. Zie bv. De Jongh 1995A, p. 85; Jongh 1997, p. 11; Miedema 1989A, pp. 57-58, 144, 104, 106-

108.
20. De Jongh 1995B, p. 85: ‘geselschap’, ‘converstatie’, ‘bordeeltgen’, ‘boeren maeltyt’, ‘soldaets

kroeghje’, ‘Musyk’, ‘Een Soldaet met een laggent Meysje’, ‘Een Meyd die Melk uytgiet’. Zie
ook de termen in Haak 1984.

21. Janson 1961, pp. 430-431 spreekt van ‘genrestukken’ of ‘genrewerk’: ‘De enorme groep
schilderijen die we onder genrewerk samenvoegen, is even rijk gevarieerd als die van de
landschappen en stillevens. Er vallen zowel herbergruzies onder als verfijnde huiselijke
interieurs. Sint-Nicolaasavond van Jan Steen bevindt zich halverwege tussen deze twee
uitersten’.

22. Waarover liefhebbers van het classicisme vervolgens weer klagen. Broos 1993, p. 8: ‘Maar in
de negentiende eeuw, toen juist de schilders van het “realisme” alle aandacht kregen, hebben
historiestukken aan populariteit ingeboet.’ Blankert 1999, p. 15: ‘In de moderne tijd trok de
Hollandse zeventiende-eeuwse historieschilderkunst slechts belangstelling voorzover men er iets
moderns in meende te ontdekken’.

23. Miedema 1989A, pp. 106-108: ‘Het genre genre werd zelfs gezien als een uiting van een typisch
noordelijke zucht naar ongecompliceerde directheid die juist de karakteristieke kwaliteit van de
Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw zou hebben uitgemaakt. (...) In de
negentiende eeuw ontmoeten we in Frankrijk een kunststroming die het realisme wordt genoemd
en die ervan uitging dat er geen andere realiteit bestaat dan de zichtbare en tastbare dingen om
ons heen en dat die dingen ook niets anders betekenden dan zichzelf. Deze opvatting liet zich
prachtig projecteren op de zeventiende-eeuwse schilderijen, die onder invloed van deze
stroming niet alleen als genre maar zelfs als realistisch werden geduid, wat dus inhield dat ze
principiel niets anders in zouden houden dan wat iedereen er met zijn negentiende-eeuwse ogen
in zag’.

24. Broos 1993, p. 8: ‘Maar in de negentiende eeuw, toen juist de schilders van “het realisme” alle
aandacht kregen, hebben historiestukken aan populariteit ingeboet.’ De Vries 1998, p. 8 (het
classicisme werd gezien als ‘foreign’, ‘alien to everything inherently Dutch, ‘unduly
intellectual’, ‘lacking emotional warmth’, ‘eclectic’, ‘uninspired’, ‘the opposite extreme from
realistic’); Miedema 1995, p. 78; Blankert 1999; De Jongh 1993, 1992C; Van Gelder 1999, p.
25.

25. Blankert 1999, p. 14: ‘Volgens de zeventiende-eeuwse opvatting was het historiestuk het
hoogste in de hiërarchie van onderwerpen die een schilder kon kiezen’. Idem Haak 1984, p. 77.

26. De Jongh 1995B, p. 92: ‘De betrekkelijk lage tot zeer lage waardering die het genre, ten minste
wat later zo zou heten, binnen de hiërarchie van de kunst ten deel is gevallen (de
veelomvattende historieschilderkunst kreeg de hoogste eer) moet mede oorzaak zijn geweest van
het feit dat de theoretici er opvallend weinig aandacht aan hebben besteed’.

27. Blankert 1999, pp. 13-14 stelt onder het kopje ‘Beroemde grote meesters die miskend zijn’:
‘Wij menen dat de artistieke kwaliteit van de creaties van de classicistische richting veelal
verbluffend hoog is’.

28. Miedema 1989A, pp. 107-108; idem pp. 58, 144. Op pp. 108-109: ‘Het zal duidelijk zijn dat,
behalve misschien in de negentiende eeuw, kunstwerken die uitsluitend bedoeld zijn om het
afgebeelde zo nauwkeurig en zo ondubbelzinnig mogelijk in beeld te brengen, bijzonder
zeldzaam zijn. Dat betekent dat we vrijwel nooit kunnen aannemen dat wat er op en schilderij is
afgebeeld een snapshot is van iets dat er op zeker moment zo heeft uitgezien: ook in de
“realistische” zeventiende eeuw was de bedoeling bijna altijd, een bepaald idee uit te drukken
door middel van een voorstelling die zo in elkaar zat dat het voorgestelde fysiek gesproken heel
goed kon bestaan maar dat de situatie zich zo nooit hoefde te hebben
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voorgedaan’.
29. De Jongh 1998, p. 170: ‘They [the contemporary theorists] considered genre scenes to be

beneath their dignity or that of their profession. If we bear in mind that genre scenes must have
been made in the hundreds of thousands, then such elitist attitude tells us something about the
discrepancy between theory and practice; and at the same time also about the value and range of
our theory in this respect.’ Idem De Jongh 1995A, p. 18.

30. Via o.a. de Duitste vertaling van Rivius (die overigens Alberti niet noemt), van wie ook een
Vitriviusvertaling bekend is. Miedema 1973A, pp. 645-646, 634, 461-463; Greenstein 1992;
Patz 1986.

31. In de retorica de ‘oefening in beschrijving’ een onderdeel van de rede, waarbij het dient als
uitstapje, ter ondersteuning van een argument (Leeman & Braet 1987). Voor de toepassing in de
kunst van het schilderen van dit ‘literair-retorische genre’, zie Alpers 1960 en 1989, Miedema
1989A, pp. 118-119. Alpers (1960) wijst erop dat de ‘ekphrasis’ in het werk van Vasari in de
eerste plaats is bedoeld voor de lezers van zijn Levens, opdat deze zich een levendige
voorstelling konden maken van de schilderijen, en niet waren bedoeld voor schilders als
regieaanwijzingen. Later (1989) spreekt ze van ‘descriptio’ (de Latijnse term hiervoor) om aan
te duiden waarin Hollandse schilderijen verschillen van de narratieve Italiaanse schilderijen. De
term heeft echter tot veel misverstanden geleid (De Mare 1997A).

32. Alberti (Spencer 1966, pp. 75-77).
33. Alberti (Spencer 1966, p. 70): ‘I say composition is that rule in painting by which the parts fit

together in the painted work. The greatest work of the painter is the istoria. Bodies are part of
the istoria, members are parts of the bodies, planes are parts of the members’. Idem p. 72.

34. Alberti (Spencer 1966, pp. 75, 77).
35. Spencer 1966, Westfall 1971; Baxandall 1988; Patz 1986; Miedema 1988A; Van Eck &

Zwijnenberg 1996. Voor een overzicht zie Greenstein 1992, n. 2, p. 236.
36. Alberti (Spencer 1966, p. 58); Van Mander (Miedema 1973A, p. 40).
37. Alberti (Spencer 1966, p. 58): ‘How difficult this is can be seen in the works of antique

sculptors and painters: perhaps because it was obscure, it was hidden and unknown to them. One
scarcely sees a single antique [i]storia aptly composed’.

38. Zie voor een behandling hiervan Emmens 1964, pp. 120-122.
39. Van Hoogstraten 1678, p. 280: ‘... de beste meesters hebben altijts schoonheyt gestelt in de

gelijkmaeticheyt van deelen, of anders in een alderbeste medemeetlijkheyt van ‘t geheel tot yder
deel, en wederom van de deelen onderling tegen elkander’. Deze omschrijving lijkt op Alberti’s
omschrijving van ‘concinnitas’ in De re aedificatoria als ‘a harmonious whole that nothing can
be added, taken away or changed without destroying it’. Dit is een verwijzing naar Cicero en
diens studie van de schoonheid (Spencer 1966, p. 133, bn. 8).

40. Van Hoogstraten 1678, p. 278.
41. Alberti (Spencer 1966, p. 93): ‘In order not to waste his study and care the painter should avoid

the custom of some simpletons. Presumptuous of their own intellect and without any example
from nature to follow with their eyes or minds, they study by themselves to acquire fame in
painting. They do not learn how to paint well, but become accustomed to their own errors. This
idea of beauty, which the well trained barely discern, flees from the intellect of the inexpert.’

42. Van Hoogstraten 1678, p. 281: ‘Wy zeggen dan, datter een schoonheyt is, dat is, in allerley
gedaentens een eenich allerschoonste, ‘t welk Momus zelf geen gebrek en zoude kunnen
optijgen, noch eenich deel daer in aenwijzen, dat de gelijkmaticheit te buiten ging.’ Voor
Alberti’s, Momus, zie Van Eck & Zwijnenberg 1996.

43. Van Hoogstraten 1678, p. 281 (onder verwijzing naar Dürer). Op p. 279: ‘Vande
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Schoonheyt, dat’er een Kunstgeregelde Schoonheyt is’.
44. Van Hoogstraten 1678, p. 286.
45. Van Hoogstraten 1678, p. 283. Dit is conform Panofsky 1968, p. 50.
46. Van Hoogstraten 1678, p. 287. Panofsky 1968 bevestigt dat de ‘idea’ in deze tijd verschuift naar

het brein. Zie par. 5.2.4.
47. Alberti (Spencer 1966, pp. 77-78).
48. Alberti (Spencer 1966, pp. 77, 78-80).
49. Konst 1993: Stuip & Vellekoop 1998; Tan 2000.
50. Blunt 1978, p. 34.
51. Alberti (Spencer 1966, p. 77).
52. Alberti (Spencer 1966, p. 78). Idem Van Mander (Miedema 1973A, p. 179).
53. Alberti (Spencer 1966, p. 80): ‘Thus each one with dignity has his own movements to express

whatever movements of the soul he wishes’.
54. Leeman & Braet 1987, p. 116.
55. Van Hoogstraten 1678 (‘Van de hartstochten en driften des gemoeds’, pp. 108-115, ‘Van de

doening’, pp. 115-121) spreekt ook van ‘lijdingen des gemoeds’ (p. 116); Van Mander,
‘Wtbeeldinghe der Affecten/ passien/ begeerlijckheden en lijdens der Menschen’ (Miedema
1973A, pp. 156-183); zie voorts Emmens 1981-IIB, pp. 31-33.

56. Van Mander (Miedema 1973, p. 156) noemt ‘Liefde’, ‘begeerlijckheyt’, ‘vreucht’, ‘smert’,
‘tooren’, ‘Commer’, ‘droefheyt’, ‘Cleynmoedicheyt’, ‘vreese’, ‘quaet om bedwinghen’,
‘opgheblasenheyt’, ‘nijdich veeten’ [afgunstige haat]. De affecten die Van Hoogstraten 1678,
pp. 108-115 noemt zijn o.a. blijdschap, droefheid, twijfel, verwondering, schaamte, woede,
gramschap, korseligheid. Maar ook liefde en haat, moederlijke affectie, vreugde, blijdschap, en
droevenis, (uitbeelden van schreien), wreedheid, afgunst, wanhoop, ontsteltenis, doodsnood,
angst en zorg, gunst en wangunst, vlijt en traagheid, bevreesdheid, wrevel, hoogmoedigheid en
onbeschaamdheid. In sommige figuren zijn verschillende affecten tegelijk te zien, zoals in Paris’
oordeel (wijsheid, verstand en begeerte).

57. Van Mander (Miedema 1973A, p. 159): [Histronica zijn gesten ghelijck die de Comedy spelers
ghebruycken]; Van Hoogstraten 1678, p. 109.

58. Vollemans 1998, pp. 108-110.
59. Emmens 1964, p. 135. Op p. 120 wijst Emmens er wel op dat in de klassicistische theorie,

waarin schoonheid een centrale rol speelt, het uitbeelden van  de expressies – voorheen als
belangrijk kunstdeel gewaardeerd – een ‘esthetische’ kwestie gaat worden.

60. Van Hoogstraten 1678, p. 117.
61. Van Mander (Miedema 1973A, p. 167):

Jae ‘t voorhooft ghelijckt wel de Lucht en t’weder/
Daer somtijts veel droeve wolcken om waeyen/
Als t’hert is belast met swaerheyt t’onvreder:
Maer alle doncker misten vallen neder/
Door troostighen windt en vreuchdighe raeyen/
Schoon/ suyver/ asuerich/ om d’gheefts verfraeyen/
Wordt den Hemel ghevaeght/ en t’Licht der Sonnen
Triumpheert/ als Heldt/ die strijdt heeft verwonnen.

62. Van Hoogstraten 1678, pp. 112, 110.
63. Van Hoogstraten 1678, p. 119: ‘Met de middelste en langste vinger op iemand te wijzen, was ‘t

merkteyken van schimp en hoon’.
64. Van Hoogstraten 1678, p. 121: [Plechtlijke beweegingen moeten niet fors, maer deftig zijn].
65. Van Hoogstraten 1678, pp. 112-113.
66. Bremmer 1993; Roodenburg 1993A en B, 1995.
67. Idem Da Vinci (Blunt 1978, pp. 15-16).
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68. Alberti (Spencer 1966, p. 55).
69. Van Hoogstraten 1678, p. 64: ‘Schoonheid vinden in een menselijk lichaam is ‘in ‘t vermijden

der gebreeken. De gebreeken zijn gemeen, maer de schoonheit is raer, en laet zich van niemant
kennen, als van dieze navorscht’.

70. Van Hoogstraten 1678, p. 65: ‘Het welk ons d’onmacht van de natuer openbaert, in een
schoonheyd zonder gebreck te vormen’.

71. Van Hoogstraten 1678, p. 282: ‘En te meer, dat wy zien dat veelerley onschoonheden uit quaede
locht, voetzel en laendaert voortkomen, daer zy [de eerste, volmaakt schone mensen, Adam en
Eva] vry van geweest zijn; gelijk ook van het onderscheydelijk kroost, dat de menschen, door
veelderleye gebreken haerer voorouderen geerft hebben, en noch dagelijks door nieuwe
toevallen veregert, of ten minsten verandert, aen haere kinderen overzetten en meedeelen.’ In
Boek II gaat hij verder in op de overeerfing, Van de Kroostkunde’: ‘De Kroostkunde nu is een
kennis van uit de byzonderheden, die in de aengezichten of tronien der menschen bespeurt
worden, haer landaert, geslacht, geest en neyging des gemoets te verklaren (... ) Wegens ‘t
geslacht zoo zietmen dat alle kinderen iets van haer ouders Kroost voeren; daer dan in deeze het
vaderlijke, en in geene het moederlijke meest uitzwemt’.

72. Van Hoogstraten 1678, pp. 283, 48-49. Ook Van Mander presenteert dit soort kennis van andere
volkeren die hij ontleende aan zijn vertalingen van reisverslagen.

73. Van Hoogstraten 1678, pp. 48-49.
74. Van Hoogstraten 1678, p. 226.
75. Alberti (Spencer 1966, p. 92).
76. Alberti (Spencer 1966, p. 80): ‘The painting ought to have pleasant and graceful movements,

suitable to what is happening there. The movements and poses of virgins are airy, full of
simplicity with sweetness of quiet rather than strength; even though to Homer, whom Zeuxis
followed, robust forms were pleasing even in women’.

77. Van Hoogstraten 1678, p. 228.
78. Blunt 1978, p. 18. Close 1969, p. 472: ‘Art ministers to, complements, or perfects nature’. Hij

vervolgt: ‘In the Protrepticus, Aristotle develops the idea that the artist exist to aid nature and to
make good its deficiencies’.

79. Panofsky 1968, pp. 48-49.
80. Van Hoogstraten 1678, p. 225: ‘Ik en wil hier meede niet tegenspreeken, datmen het schoonste

uit de natuer verkiest, en het zelve op ‘t levenst en lieflijkst weet te schikken; want dit roemen
wy boven al.’ Idem Van Hoogstraten 1678, pp. 286-287; Close 1969.

81. Blunt 1978, pp. 18-19.
82. Van Hoogstraten, p. 50: ‘Want de konst is in de natuer ingedoopt, als gy die daer uit zult

getrokken hebben, zult gy veele dwaelingen in uw werk vermijden.’
83. Blunt 1978, p. 90.
84. Blunt 1978, pp. 89-90.
85. Van Hoogstraten 1678, p. 283. Alberti (Spencer 1966, p. 92): ‘It will please him not only to

make all the parts true to his model but also add beauty there’.
86. Van Hoogstraten 1678, p. 50 (‘Van de welschapenheyt, Analogie, ofte proportie, in ‘t gemeen’):

‘Wy besluiten dan dat de welschaepenheyt des lichaems bestaet, in een zeekere Simmetrie, die
des zelfs deelen onderling, en met het geheel hebben. Want een lichaem, dat dus over al zijn
gedeeltens schoon is, overtreft ver de schoonheyt van eenigh uitmuntend deel’.

87. Van Hoogstraten 1678, p. 290.
88. Van Hoogstraten 1678, pp. 51-52; Alberti (Spencer 1966, p. 72).
89. Van Hoogstraten 1678, pp. 47-52, 284.
90. Emmens 1964, p. 124 wijst erop dat het denken over schoon en lelijk (en over ‘schilderachtig’)

verschilt afhankelijk van het doel dat wordt gesteld. ‘Terwijl het
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klassicisme het geschilderde “schoon” rigoureus in overeenstemming tracht te brengen met het
“natuurlijk schoon” overheerste in depreklassicistische periode de opvatting dat ook datgene wat
“in het leven” lelijk is, afgebeeld “schoon” kan zijn.’ 

91. Alberti (Spencer 1966, pp. 92-93).
92. Van Hoogstraten 1678, p. 77.
93. Angel 1642, p. 52; Van Hoogstraten 1678, p. 56.
94. Van Hoogstraten 1678, pp. 226-228.
95. Angel 1642, pp. 25-26.
96. Van Hoogstraten 1678, pp. 70-71: ‘Hier op zegt Tullius, gelijk in d’andere konsten, als de

moejelijkste dingen verhandelt zijn, ‘t overige niet veel arbeyts vereyscht, als wezende veel
lichter om te begrijpen, ofte ook somwijlen den vorigen gelijkvormich’; Van Mander, [datmen
sal soecken universael te wesen] en ‘Dus dan om wesen eenen sonderlinghen Schilder/ moet ghy
fraey zijn in alle dinghen’ (Miedema 1973A, p. 220); Alberti (Spencer 1966, p. 93): ‘It is
proverbial that he who gives himself up to learning and mediating difficult things will easily
apprehend the simpler’.

97. Van Hoogstraten 1678, p. 71: ‘Elders zegt den zelven Quintilianus, dat een Schilder, die de
rechte maniere van Imiteeren, ofte naevolgen, maer eens gevat heeft, al wat hem voorkomt,
lichtelijk zal afbeelden; jae wat hem in de natuere zou kunnen voorkomen’.

98. Van Hoogstraten 1678, p. 15: ‘De Natuerlijke gave van een bequamen geest, mach wel geleken
worden by een vruchtbaren akker: maer het onderwijs is het zaet, daer de ware vruchten van te
verwachten staen. Die dan door een geduerige oeffening, en geduldigen arbeit rijp worden’. Van
Hoogstraaten 1678, p. 237: ‘De vaerdicheit komt door een langduerige oeffening, en ‘t veel
doen’. Emmens 1981-IH, p. 142.

99. Blankert 1999, p. 18.
100. Broos 1993, p. 8.
101. Van Eck & Zwijnenberg 1996. Miedema 1988A, p. 15 hanteert daarentegen een veel beperktere

omschrijving: ‘Ik wil hier uitdrukkelijk stellen dat Alberti’s “istoria” niets anders betekent dan:
datgene wat op het schilderij te zien is’.

102. Van Hoogstraten 1678, p. 19; ook Alberti licht regelmatig toe waaruit zijn stappen bestaan
(Spencer 1966, p. 59).

103. Emmens 1964, pp. 32-38, 68, 94, 117-118; Emmens 1981-IIA, p. 11 wijst erop dat deze
zeventiende-eeuwse opvatting nog bekend is bij Houbraken: ‘Houbraken merkt daarin op dat
Aristoteles al heeft weten te zeggen : “Drie dingen zijn’ er noodig om tot wetenschap te komen,
de Natuur, Onderwysing en Oeffening: en tenzy de Oeffening zig by de Natuur en Onderwysing
voegtís er geen vrucht te wachten”.’ [Houbraken 1721, III, p. 211]. Miedema 1989A, pp. 25, 32,
115-116, 176-177.

104. Emmens 1981-IIA, p. 12.
105. Emmens 1981-IIA, p. 16: Latijn ‘studium’, Italiaans ‘exercitatio’. Zie voorts pp. 19-20 waarin

Emmens Van Mander, Junius en Van Hoogstraten bespreekt.
106. Houbraken 1721, III, p. 211.
107. Alberti (Spencer 1966, p. 59); idem Vasari (Blunt 1978, p. 96): ‘As a result of the study and

practice of many years the hand must be free and skilled in drawing and copying whatever
nature has produced’.

108. Van Hoogstraten 1678, pp. 191, 16; idem Brusati 1995, p. 314, n. 23. Alberti (Spencer 1966, p.
63): ‘Because this [process of] learning may perhaps appear a fatiguing thing to young people, I
ought to prove here that painting is not unworthy of consuming all our time and study’.

109. Van Hoogstraten 1678, pp. 11-12, 13: ‘Maer ik zoude niemant toelaten, ten ware ik in hem
eenen zeer bezigen en bespiegelenden geest bespeurde’; Alberti (Spencer 1966, p. 58); Da Vinci
(Blunt 1978, p. 36): ‘Painting can only be learnt by those whom it has been granted
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by nature’; Huygens (Kan 1971, p. 64) spreekt van ‘aangeboren gevoel voor de schilderkunst’,
‘niet ophielden op ons eigen houtje met onze kinderlijke pogingen na te teekenen, wat ons in
koper of hout gesneden onder oogen kwam’, ‘onze aanleg’, ‘nu hij ook voor deze kunst rijp was
geworden’.

110. Van Hoogstraten 1678, p. 21; en op p. 280: ‘Alle menschen, zegt Plutarchus zijn niet begaeft
met de zelve oordeelens kracht, ‘t eene gezicht is meer door de natuur of door de konst geholpen
om het schoone te onderkennen’.

111. Van Hoogstraaten 1678, p. 16.
112. Emmens 1964, p. 32 wijst op de antieke herkomst van een dergelijke formulering wanneer hij

Vondel’s vertaling van Horatius (Ars Poetica) overneemt: ‘men heeft onderzocht of men door
natuur of door kunst een goet vaers dicht. Ick zie niet wat voordeel het staen naer de kunst,
zonder eene rijcke ader, inbrenge; nochte oock niet wat nut een ongeslepen vernuft bare.’ Voor
deze klassieke opvatting over kunst geldt, aldus Emmens  ‘zoals studium zonder ingenium

zinloos is, zo leidt ook ingenium zonder studium tot dwaasheid.’
113. Alberti (Spencer 1966, p. 96): ‘Thus there were unequal faculties in each, for nature gives to

each intellect its own gifts. We ought, therefore, not to be so content with them that through
negligence we tire of trying to advance with our study as far as we can. The gifts of nature
should be cultivated with study and exercise and thus from day to day made greater. We should
pass over nothing in our negligence which can bring us praise’.

114. Alberti (Spencer 1966, p. 59).
114. Emmens 1964, pp. 30-37.
115. Emmens 1964 heeft zich primair geconcentreerd op het conflict tussen de klassicistische

kunsttheorie en de preklassicistische kunstopvattingen. De laatste term is helaas weinig
verhelderend, omdat de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse ‘kunstbegrippen’ in de
vroegmoderne tijd niet scherp weet te onderscheiden zoals nog zal blijken.   

117. Alberti (Spencer 1966, p. 92); idem Van Hoogstraten 1678.
118. Baxandall 1988, pp. 130-131. Hij wijst erop dat ‘compositio’ een technische term is (bekend bij

de humanistisch geschoolde lezers), die op hiërarchische wijze de afhankelijkheid der elementen
vastlegd. Voor kritiek op de wijze waarop hij een retorisch-lineair model transponeert naar het
beeld, zie Van Eck & Zwijnenberg 1996, p. 135, n. 50, Van den Akker 1991; Greenstein 1992.
Spies wees erop dat van elk geschrift (dus ook over schilderkunst) de retorische opbouw kan
worden geanalyseerd. Dat impliceert echter nog niet dat retorische kennis bruikbaar is om een
oordeel te geven over de daarin behandelde stof (van het schilderen of van een schilderij).

119. Miedema 1989A, p. 179.
120. Alberti (Spencer 1966, pp. 95-96).
121. Van Hoogstraten 1678, pp. 72, 69-73; Da Vinci (Alpers 1989, p. 72).
122. Van Hoogstraten noemt Philips Mornay, Bijbel der Natuere (1581). Emmens 1964, p. 121 wijst

erop dat van Hoogstraten dit ‘expliciet vergelijkt met de Aristotelische drie naturen van de ziel:
de vegetatieve, de sensibele en de intelligibele’ en daarbij ook zich baseert op de retorische
driedeling.  Zie voor de driedeling in het leven, Aristoteles (Pannier & Verhaege 1999, p. 35).
Brusati 1995, pp. 237-240 stelt dat Van Hoogstraten het retorische systeem inwisselt voor een
systeem uit de natuurlijke orde i.v.m. zijn interesse in de zichtbare wereld. Vollemans 1998, p.
108.

123. Van Hoogstraten 1678, p. 86: ‘Wy zien de kruiden, bloemen, Edele gesteenten, en wat’er
meerder zonder beweegen groeyt’; Burke 1989, pp. 26-28 wijst op het uitgebreidere systeem
van de Franse humanist Charles de Bouelles (begin 16de eeuw) die vier bestaansniveaus
onderscheid. De eerste graad van Van Hoogstraten is hier nog verder uitgesplitst: het bestaan als
steen en het leven als plant.

124. Van Hoogstraten 1678, p. 86.
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125. Van Hoogstraten 1678, p. 86: ‘Geen minder verschil van waerdigheyt is ‘er tusschen deeze
simpel leevende en gevoelende werking in de dieren, en de Reedewikkende uitvoering van den
mensch (...) Maer wie zouw al de veranderlijke werkingen, die van de menschen, door ‘t zoo
zeer verschillende reedewikken, bedreeven worden, kunnen optellen, of in zijn verstand
begrijpen? wat vangt de wil niet al aen? En wat voert de Fortuin niet al uit?’.

126. Stevin, PWS IV, pp. 107-109 en in Stevin, Wysentijt, p. 44: ‘Species generis’ is ‘al de deelen
eens geheels, of afcomsten eens gheslachts’ en pp. 18, 10, 40, 48.

127. Bryson 1993, p. 17. Emmens 1964 , p. 119 bevestigt dit: ‘In deze voor ons chaotische reeks zal
door het klassicisme en de 18de eeuwse  esthetiek rigoureuze ordening worden gebracht. Als het
begin daarvan kan de scherpe en hiërarchische scheiding  die door De Bisschop [Paradigmata

Graphices variorum Artificum, Amsterdam 1670] tussen schoonheid en leven wordt
aangebracht, worden beschouwd.’ Overigens interpreteert Emmens m.i. ten onrechte Van
Hoogstratens presentatie (omdat hij hem als ‘overgangsfiguur’ aanmerkt), als een ‘hiërarchische
rangorde’, en wel in normatieve zin: ‘Het laagst aangeslagen zijn de “slechte verkiezingen” van
de kunstenaars die hij “gemeene Soldaetenin het veltleger van de konst” noemt, de zogenaamde
“parerga” waartoe onder meer de schilderingen van hagedissen en van ruïnes worden gerekend.’
(curs. Hdm).

128. Van Hoogstraten 1678, pp. 303, 87: ‘deeze Schilderyen evenwel niet hooger, als in den eersten
graed der konstwerken moogen gestelt worden’.

129. De Vries 1998, pp. 109-113.
130. Van Hoogstraten 1678, p. 77; Bryson 1993, p. 178, n. 2 bespreekt in ‘Rhopografie’ deze antieke

term, maar hij verkiest vanwege de negatieve klank de moderne term. ‘In de debatten in de
academie wordt rhopografie steevast weggedrukt door de superieure positie van de
megalografie’.

131. Van Hoogstraten 1678, p. 85: ‘Op deeze hoogstverheven trap dan der Schilderkonst’; p. 87: ‘De
Schilderyen dan, die tot den derden en hogsten graed behooren, zijn die de edelste beweegingen
en willen der Reedewikkende schepselen den menschen vertoonen’; Angel 1642, pp. 47-48.

132. Een ‘Historia’ (‘geschiedenis’), die ook door Stevin wordt genoemd (Wysentijt, pp. 23-24:
‘Want *geschiedennissen [Historia], als hoe Paris Helena ontschaecte, en wat grote slagen
Achilles slouch. Die en derghelijcke stof conden de Mimi te kennen gheven deut grimmatsen
sonderspreken’.

133. Van Hoogstraten 1678, p. 81.
134. Van Hoogstraten 1678, pp. 86-87.
135. Van Hoogstraten 1678, p. 87.
136. Blankert 1999, p. 14: ‘De positie van het historiestuk in de toenmalige kunstopvatting kan

vergeleken worden met die van de roman in de huidige hiërarchie van geschreven teksten’.
137. Over historieschilderkunst: Blankert 1999, p. 13: ‘artistieke kwaliteit’, ‘verbluffend hoog’, ‘de

meest gezochte, bestbetaalde en drukst besprokene’, ‘hoog geschat’, ‘hoge bedragen’, ‘hoog
gewaardeerd’; p. 14: (over Lairesse en Van der Werff) ‘zij het hoogst denkbare in de
schilderkunst bereikt hadden’, ‘zeer uitblonken in bijbelse, mythologische en allegorische
onderwerpen’, ‘de hoogste in de hiërarchie van onderwerpen die een schilder kon kiezen’, ‘eerst
in zijn geest een beeld scheppen’, ‘het maken van een goed historiestuk was al met al het
hoogste wat een schilder kon nastreven of bereiken’; p. 15: ‘het gematigde, het “normale” en het
evenwichtige’, ‘het “anti-moderne”’, ‘hopelijk weer onbevangen met de classicisten mee op
zoek naar hun heilige graal’; ‘helderheid’, ‘voornaamheid’, ‘overzichtelijk’, ‘de belichting
gelijkmatig’, ‘zorgvuldige aandacht’, ‘gedetailleerde uitvoering’, ‘verder experimenten niet
gewenst’, ‘Italiaans-achtig bedoeld’, ‘als reactie op wat als gril en exces werd gevoeld’, ‘uiterst
sobere, classicistische architectuur’, ‘eenvoud’, ‘helderheid’, ‘richtsnoer van vaste regels’,
‘kunstwetten’, ‘gecodificeerd’, ‘weldenkenden’,
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‘wie ambieert echte kunst te maken, aan die onveranderlijke wetten moet gehoorzamen’, ‘de
hoogste ambitie’; Broos 1993, p. 8: ‘morele betekenis mee te geven’, ‘hoogst geclassificeerde
genre’; p. 10: ‘hoogst bereikbare’, ‘het ideale onderwerp van de ambitieuze kunstenaar;, ‘de
perfectie’, ‘ereplaats’, ‘hoogste graad van de schilderkunst’, ‘een kwaliteit die uitsteeg boven de
simpele nabootsing’, ‘diende gepaard te gaan met een bepaalde mentaliteit; Haak 1984, p. 78;
Raupp 1984, p. 410. Alle andere schilderkunst (waaronder genreschilderkunst) die in de
moderne tijd zo hogelijk is gewaardeerd, zie Blankert 1999: p. 14: ‘domweg schilderen wat hij
voor zijn ogen zag; p. 15, ‘drastisch naturalisme’, ‘“onedele verkiezing” uit wat de natuur ons
voor ogen zet’, ‘heftige dynamiek die aan het expressionisme herinnert’, ‘als extreem en
buitenissig gevoelde’, ‘heftigheid’, ‘wilde beweging’, ‘brede penseelvoering’.

138. Van Hoogstraten 1678, pp. 190-191.
139. Van Hoogstraten 1678, p. 319.
140. Angel 1642, p. 44: ‘Ten achsten, dient hier by ghevonden te werden een nietmin ervaren

verstant in kennisse der Hystorien om voor te komen de misverstanden der uyt-beeldinghe die
de onervaerne door haer nalatende slofficheyt van niet te lesen, veeltijts komen te begaen’.

141. Idem Da Vinci (Blunt 1978, p. 34).
142. ‘Plot’ (sujet bij de russisch formalisten) duidt op ‘intrige’, ‘verwikkeling’, ‘manipulatie’ in de

zin van bewerking waarbij de elementen van de lineaire vertelling (story, of fabel) zijn herschikt
en pas aan het eind van het ‘verhaal’ gereconstrueerd kan worden (Bal 1980, Poppe 1984,
Bordwell 1997). Miedema 1989, p. 80 doelt terecht op dit onderscheid: ‘... ik merkte op dat een
verhaal zich lineair, discursief in de tijd afspeelt, maar dat de voorstellingen momentaan, als
punten op die lijn, en dat die punten zich groeperen rondom kerngebeurtenissen binnen het
verhaal: sommige scènes worden altijd uitgebeeld, andere nooit’.

143. Alberti (Spencer 1966, p. 78).
144. De Grebber 1649 (Blankert 1999), regel III: ‘Het principaelste van de Historie moet in het

schoonste van ‘t stuck en vooraen ghebracht werden’.
145. Van Hoogstraten 1678, p. 178.
146. Van Hoogstraten 1678, pp. 108-109. Bovendien heeft de schilder zo benadrukt Angel 1642, p.

48 de vrijheid om een betreffende geschiedenis in verschillende versies (boeken) na te lezen en
daaruit zijn selectie te maken.

147. Angel 1642, p. 46: ‘datmen wel tot vercieringhe van sijn werck die vryheyt die de Schilders in
dese toe ghelaten is, ghebruycken mach, maer niet misbruycken tot af-breucke en krenkinghe
van den sin der Hystorie’.

148. Blunt 1978, p. 37: ‘If the imagined vision is not built up of material collected directly from
nature it will be vague and incomplete because “The imagination does not see such splendour as
the eyses see”’.

149. Van Hoogstraten 1678, pp. 96-97, 123-163.
150. Van Hoogstraten 1678, p. 135.
151. Van Hoogstraten 1678, p. 141.
152. Emmens 1964, p. 122, voorts noot 222 en noot 156.
153. De Pauw-de Veen 1969, p. 180: ‘Een historie is dus niet alleen een ‘schilderstuk met een

historisch onderwerp (...), maar een schilderij waarin welk gebeuren dan ook, zelfs een
plundering van boeren door soldaten, is uitgebeeld’; op p. 179: ‘Een historiestuk is, naar
zeventiende-eeuwsen opvattingen, een schilderij dat een gebeurtenis, hetzij een historische,
hetzij een bijbelse, hetzij een legendarische, hetzij een mythologische, of ook zelfs uit het
dagelijkse leven, steeds met personages uitgebeeldt’.

154. Alberti (Spencer 1966, p. 76): If it is allowed here, there ought to be some nude and others
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part nude and part clothed in the painting; but always make use of shame and modesty. The
parts ugly to see and in the same way others which give little pleasure should be covered with
draperies, with a few fronds or the hand.’ Van Hoogstraten 1678, p. 284: ‘Nu dewijl men niet
altijts een geheel naekt schildert, zoo moetmen zich voor al de deelen, die meest gezien worden,
bevlytigen: en nae schoone tronyen, welgemaekte halzen en welgeplaetste borsten omzien’,
voorts pp. 184-185, 176.

155. Afgezien van de een schildering van Giotto, noemt Alberti steeds beschrijvingen van Griekse
taferelen. Voor Van Hoogstraten 1678, pp. 286-291: ‘Hoe de Schoonheyt by d’Ouden is
betracht’.

156. Van Hoogstraten 1678, p. 189.
157. Van Hoogstraten 1678, pp. 98-100.
158. Van Hoogstraten 1678, pp. 104-105.
159. Blunt 1978, pp. 91-92.
160. Emmens 1964.
161. Van de Waal 1946, pp. 39-40.
162. Van Hoogstraten 1678, pp. 72-73: ‘maer die met recht den naem van Meester in Historyen

draegen wil, moet ook raet weten, als ‘t nood doet tot bywerk’.
163. Vollemans 1998, p. 98.
164. De Pauw-de Veen 1969, pp. 103-104. Van Hoogstraten 1678, p. 85: ‘Want die dezen trap, die

de hoogste is, waerdichlijk beklimt, is in de konst niet alleen een opperste Veltheer, maer zelfs
een gebiedende Prins’.

165. Van Hoogstraten 1678, p. 321.
166. Van Hoogstraten 1678, pp. 278-279. Hij noemt hier de drie gratieën, zie ook p. 100.
167. Alberti (Spencer 1966, p. 96): ‘Thus there were unequal faculties in each, for nature gives to

each intellect its own gifts’.
168. Van Hoogstraten 1678, p. 73: ‘Doch de geene, die ‘t algemeen onmachtich zijn, zalmen

toelaeten, en ten is niet te misprijzen, dat zy eenich deel verkiezen, daer toe zy zich zelven
bequaemst vinden.’ Broos 1993, p. 10 ontkent dat evenwel waaneer hij stelt dat Van Mander
‘specialisatie niet geheel afkeurde’, gelijk ook gold voor Van Hoogstraten, maar dat ze
desalniettemin de historieschiulderkunst het hoogst achtten.

169. Alberti (Spencer 1966, p. 96), Van Hoogstraten 1678, p. 74.
170. Van Hoogstraten 1678, p. 74: ‘De konst strekt zich in zoo wijde velden uit, dat geen vernuftigh

geest verlegen zal staen, om een wech te vinden, daer hem niemant zal kunnen achterhaelen.’
171. Van Hoogstraten 1678, p. 44.
172. Alberti (Spencer 1966, p. 96).
173. De Grebber 1649 (Blankert 1999), regel II: ‘Is ‘t van noode datmen de Historien wel door-leest:

(bysonder als het schriftuerlijcke ofte waerachtighe Historien zijn) om den sin soo nae als ‘t
moghelijck is wel uyt te beelden’.
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Noten 4.2.2.

1. Sutton 1980; De Jongh 1980; Huizinga 1976; Miedema 1989A: Haak 1984; North 1997.
2. Haak 1984, p. 70.
3. Bijvoorbeeld: Alpers 1983, p. 33; Vandenbroeck 1992, p. 29; De Jongh 1986, pp. 14-15;

Halbertsma 1991, pp. 73-74; Hollander 1990, p. 4; Gramaccini 1998, pp. 90-91. In de literatuur
wordt daarnaast vaak aandacht besteed aan de architectonische ontwikkeling van het
kerkinterieur (ook zo’n ‘typisch Hollands’ fenomeen). Jantzen 1979, p. 1; Giltaij & Jansen
1991.

4. Von Weiher 1937, pp. 2-3.
5. Gramaccini 1998, p. 98.
6. Coulton & Power 1928, p. xvi legt overigens op grond van de chronologie juist een relatie

tussen Le Ménagier de Paris en het werk van de Vlaamse primitieven.
7. Panofsky 1971.
8. Praz 1964; P. Thornton 1990, 1991; D. Thornton 1997.
9. In de kunstgeschiedenis van de Italiaanse kunst wordt deze periode beschreven in termen van

‘dramatisch’, ‘bizar, ‘opzettelijk chaotisch’, ‘onrust’, ‘excentriek’, ‘zonder enige regel’,
‘eclectisch’, ‘onwerkelijke kleuren’, ‘instabiliteit’, ‘verbijsterende mengeling’, ‘gespannen
klimaat’ waarbij de harmonie en kalmte van voorheen is verwoest (Zuffi 1997, p. 135). Janson
1961, p. 374: ‘kille, vaak onvruchtbaar schijnende formalisme’, ‘een speciale uitingsvorm’, ‘van
een meer omvattende beweging die de “innerlijke visie”, hoe subjectief of fantastisch ook,
belangrijker achtte dan de wetten van de natuur en de klassieken.’ Honour & Fleming 1999, pp.
504-506. ‘highly prized quality of stylishness’, ‘ease of manner’, ‘virtuosity’, ‘fluency’
‘refinement’, ’expression of spiritual crises’, ‘sophisticated art created solely for art’s sake’,
‘swirling into the heavens’, ‘whirling the spectator up’, ‘displaying well-turned limbs as they
gyrate in space’, ‘unearthly elegance, ‘slightly uncomfortable visionary quality’, ‘willful
distortion’, ‘manipulation’, ‘most irregular’, ‘contradictions are disturbing’, ‘the rules they
infringed’.

10. Honour & Fleming 1999, pp. 504-509; Janson 1961; Stumpel 1990A; Blunt 1978, pp. 103, 84.
11. Honig 1998.
12. Bryson 1993; Verschaffel 1997.
13. Muchembled 1991B, p. 12.
14. Dresen-Coenders 1977, 1983, 1987, 1988A en B; Bleyerveld 2000.
15. Bleyerveld 2000, p. 12; het zijn volgens Bleyerveld ‘symbolische representaties van de

verhoudingen tussen man en vrouw’, ze brengen ‘ideeën over het ideale gedrag van man en
vrouw en over de gewenste verhoudingen tussen beide seksen tot uitdrukking’ en aldus
‘genderconstructies van de vroegmoderne samenleving weerspiegelen’ (p. 18). Verg. ook
Veldman 1985A.

16. Miedema 1989A, pp. 161, 163-164, 166.
17. Miedema 1989A, p. 106. Voor verdere opmerkingen over de vroegmoderne marktwerking, ‘het

groeien van de markt’ in relatie tot een ‘toenemende behoefte aan beeldmateriaal’, het
verschijnen van een ‘gedifferentieerd publiek’ (enerzijds een ‘vulgair’, ‘minder ontwikkeld
publiek’ dat reageerde op ‘gemakkelijker aanspreekbare’, ‘lagere (bij voorkeur erotische)
aspecten’, anderzijds de ‘geleerde’, ‘erudiete lectuur’ van ‘de meer ontwikkelden die de meer
verheven betekenis van het afgebeelde wisten te doorgronden’, zie pp. 99, 102-103,144, 161-
162, 163-164, 166.

18. Miedema 1989A, p. 103.
19. Ook dit portret hoort overigens thuis in de rij schilderijen die zich met groot succes een weg

hebben gebaand door de geschiedenis. Ik heb het o.a. aangetroffen in De Jongh 1986;
Falkenburg 1993; Ridderbos 1995, pp. 68-72; Bedaux 1990; Hollander 1990; Halbertsma
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1981, pp. 67-94; Cole 1993, p. 11; Panofsky 1971; Coulton & Power 1928; Kemp 1998, pp. 20,
22; Gramaccini 1998, p. 91; Haverkamp 1998, p. 63.

20. Kemp 1998, p. 19 spreekt naar aanleiding van het Arnolfini-portret: ‘haben wir das Gefühl, dass
sich das Innere zu füllen beginnt und an atmosphärischer Substanz gewinnt.’ Diese Entdeckung
des Raumklimas, da sich einmal zum Stimmungsraum verdichten wird, ist aber nicht die einzige,
nicht die wichtigste Antwort auf die Frage nach dem “innerlich bewegende Prinzip”, der
“immanenten Bestimmtheit’ der res extensa. Und die letzte Formulierung Hegels aufzugreifen:
Was könnte also die erste Bestimmung der Immanenz sein, die das Interieur ist, seitdem es das
Puppenstubenstadium hinter sich gelassen hat? Die Antwort ist ebenso einfach wie folgenreich:
“Dieses Innenraumproblem ist ja im Interieurbild so gelöst, dass der Maler seinen Standpunkt
innerhalb des darzustellenden Raumes annimmt und nur einen Teil desselben wiedergibt.”
Womit er den Betrachter zum Komplizen der Situation macht’.

21. Halbertsma 1981, 1991; Bedaux 1990, p. 11concludeert bijv. : ‘In fact, it became more and
more apparent that the Arnolfini portrait was an accurate depiction of a specific wedding, and
therefore of the appropriate customs and gifts.’ Zie voorts Bedaux 1990, pp. 47-48.

22. Mogelijk voeren de genealogische sporen verder terug tot Byzantium of de Pompeïaanse
wandschilderingen, aldus Praz 1994; Hollander 1990, p. 4.

23. Panofsky 1971, pp. 24-26.
24. Binnen het Europa van de 14de en 15de eeuw was de Vlaams-Franse regio de grootste

leverancier van geïllumineerde boeken.
25. Panofsky 1971, pp. 28 e.v.
26. Panofsky 1971, pp. 30-50 (Jean Pucelle, eerste helft 14de eeuw).
27. Panofsky 1971, p. 34.
28. Panofsky 1971, pp. 37, 53 (Jean Bondol, geboren te Brugge, actief in Parijs 1368-1381).
29. Panofsky 1971, p. 44 (Jacquemart de Hesdin, genoemd als ilustrator van Duc de Berry (1384),

die de maagd in de Annunciatie i.p.v. in een ‘doll’s house’ plaatst in een soort Gotisch
middenschip).

30. Panofsky 1971, pp. 59 (De Boucicaut Master, eind 14de eeuw).
31. De Geboorte van Christus vindt, conform de bijbelse aanwijzingen, vaak plaats in een stal,

aangeduid met het houtskelet van een eenvoudig eenbeukig huis, waarvan soms alleen (een deel
van) het dak bedekt is, soms een (deel van een) zijwand, vaak met zicht op de elementen
buitenshuis (bomen, landschap). Het kind zit op schoot bij Maria, ligt in een groot bed, of later
gewoon op de grond (soms op een ‘stralenkrans’), terwijl naast (de oude) Jozef en enkele
dieren, soms een vrouwelijk personage, soms engelen, soms bezoekers zijn. Direct hiermee
verbonden is de Aanbidding der wijzen, waarin sprake is van eenzelfde ‘opengewerkte’
architectuur. De aanbidding der wijzen vindt meestal plaats in een ‘stal’: dwz. vaak in of voor
houten constructies met rieten daken, soms met de dieren erbij.

32. Ook de geboorte van Johannes speelt zich vaak in een ‘gewoon’ huis af. Elizabeth ligt in een
hemelbed, met de lakens en dekens goed ingedekt, soms met het kind in de armen, soms ligt het
kind in een wieg. Vooral in Italië en Duitsland blijft de Geboorte van de Maagd lang een
afgebeeld thema. Hierin zijn dezelfde kenmerken terug te vinden van verschillende vertrekken,
huiselijk bedrijf, huisraad en enkele personages; opmerkelijk is wel dat vensters vaak ontbreken.
Broos 1993, pp. 364-365.

33. Meiss 1976A, pp. 5-6. Vijftiende eeuws vers (geciteerd in Zantkuijl 1993; De Vries 1994, p.
422, noot 6. Meiss 1976C, pp. 58, 50: ‘Een glas al heel dat schijnt daer door, Ten breket niet
van der sonnen; So heeft ene maghet nae ende voor, Joncfrouwe een kint gewonnen’.

34. ‘Just as the brilliance of the sun fills and penetrates a glass window without damaging it, and
pierces its solid form with imperceptible subtlety, neither hurting it when entering nor
destroying it when emerging: thus the word of God, the splendor of the Father, entered the
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virgin chamber and then came forth from the closed womb’ (geciteerd in Meiss 1976A, p. 5).
35. Meiss 1976A, pp. 15-16, noot 8; Timmers 1974, p. 236.
36. Voor de transformatie van Jozef van ‘serviele grijsaard tot een jonge man, van een boerentype

tot een respectabele burger’ in de loop van de vijftiende eeuw en de erkenning van Jozef als
‘liefdevolle vader en trouwe echtgenoot die zijn gezin in redelijkheid bestuurt in een vijandige
wereld’ waarbij Jozef in de zestiende eeuw officieel op het Concilie van Trente als heilige wordt
erkend, maar ook het heilig huisgezin meer op het voorplan raakt, ten koste van de heilige
maagschap zie Brandenbarg 1992, pp. 185-190; voorts Halbertsma 1991, p. 73; Dresen-
Coenders 1988A, p. 23.

37. Panofsky 1971, p. 46.
38. Halbertsma 1991, p. 73.
39. Timmers 1974, pp. 75, 134.
40. Brandenbarg 1992.
41. Timmers 1974, pp. 80-82; Hall 1975, pp. 200, 188-189.
42. Timmers 1974, p. 302; Hall 1974, p. 317.
43. In de Griekse tijd worden alledaagse zaken vooral op vazen afgebeeld, Richter 1974.
44. Miedema 1989A, pp. 101-102.
45. Miedema 1989A, p. 102; De Jongh 1998; Van den Akker 1991
46. Van de Passe (Bolten 1973); Bolten 1979, 1985.
47. Van den Akker 1991, pp. 35-51.
48. Luijten e.a. 1993; Blankert 1999; Broos 1993.
49. Het werk van Arcimboldi is wel geïnterpreteerd als ‘een voorvader van het surrealisme’, of ‘in

het licht van de ondergaande zon van de renaissance, wanneer zich een hernieuwde aandacht
(van verzamelaars en in wetenschappelijke studies) voor de natuur voordoet’, aldus Zuffi 1998,
p. 234. Voor Bosch, zie ook Moxey 1994. Hoewel de auteur in ‘Making “Genius”’ (pp. 111-
147) diverse interessante kwesties opwerpt (de link tussen Bosch’s figuren en de marginale
boekilluminaties van de eeuwen daarvoor), blijft de interpretatie een sociale: het bewijst (onder
verwijzing naar Foucault)  slechts de meer belangrijke rol van de kunstenaar als ‘genie’ als een
‘sociale constructie’ (pp. 146-147). 

50. Bange 1988, pp. 52, 71-78, 189; Dresen-Coenders 1988, pp. 7, 48, 33; Vignau Wilberg-
Schuurman 1983, pp. 31-38.

51. Bange 1988, pp. 61, 62, 66-76, 186-188, 193-194, Dresen-Coenders, 1988, pp. 11, 13; Peeters
1988, p. 85.

52. Dresen-Coenders 1988, p. 30; Peeters 1988, pp. 94, 181. Zie Miedema 1989A, p. 102,
Muchembled 1991B, p. 11, Vandenbroeck 1987A en B, 1991, 1992 die dergelijke
voorstellingen primair in maatschappelijke termen hebben geïnterpreteerd, uitgaande van een
vermeende psychologie van de toenmalige toeschouwer.

53. Vaak gaat het hier om thema’s de een langere geschiedenis kennen, een hausse beleven in de
zestiende eeuwse prentkunst en tot in de zeventiende eeuw populair blijven.

54. Bleyerveld 2000, p. 12, p. 14: ‘... wanneer vrouwenlisten vanaf de dertiende eeuw in de kunst
doordringen, heeft het motief al een eeuwenlange literaire traditie achter zich. Exempelen van
beroemde mannen die aan vrouwen ten prooi vallen vormen samen een standaardformule die
met grote regelmaat in middeleeuwse teksten voorkomt om ideeën over de fatale invloed van
vrouwen en liefde tot uitdrukking te brengen.’ p. 13: ‘... wanneer het vrouwenlistenthema in de
Nederlandse beeldende kunst doordringt, [is] het al zo’n tweehonderd jaar oud’.

55. Vignau Wiberg-Schurman 1983, pp. 43-58 wijst er overigens op dat er wel verschillen zijn in de
traditie van bepaalde ‘liefdesperikelen’; doorgaans worden deze beelden waarin de rollen van
vrouwen en mannen op hun kop worden gezet verklaart vanuit een socio-
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economische, politiek-religieuze transformatie die daaraan vooraf zou zijn gegaan. Zie o.m.
Bange 1988; Dresen-Coenders 1988A; voorts  Moxey 1989, pp. 101-126, maar ook Pleij 1988.

56. Dresen-Coenders 1988A; Bange 1985, pp. 13, 180-182.
57. Jansen-Sieben & De Winter 1989, pp. 11-15 betwisten overigens evenzeer de heersende

opvatting dat de prenten van de ‘strijd om de broek’ een weerspiegeling zijn van de
onderschikking van de vrouw in deze tijd. De was en de kleding vormden heel lang het bastion
van de vrouw des huizes en de keuken komt daar in deze periode bij. De prenten waarin de man
ondergeschikt wordt afgebeeld aan de vrouw zijn juist daarom ook ‘Jan de Wasser’ prenten
genaamd. Op p. 15 ‘De moraal van deze prenten en versjes lijkt ons dan ook niet die van de
onderdrukking van de vrouw tot de rol van onderdanige huishoudster, maar veeleer de
opwaardering van de vrouw tot keukenprinses. Kijk toch naar de stoere keukenmeiden op de
schilderijen van Pieter Aertsen, die met een gebaar van triomf de kalkoenen aan het spit rijgen.
Dat was vroeger mannenwerk, waar vrouwen niet aan te pas kwamen’.

58
 De vele publicaties die aan het bijzondere beeldmateriaal uit deze periode (emblemata,

heksenvoorstellingen, grotesken, weerwolven, wilde mannen, narren, boeren, maar ook
rariteitenkabinetten en trompe l’oeils enz., enz.) zijn gewijd bevestigen dat in feite. Zij het dat
men meestal het primaat legt bij de morele inhoud die het beeld zou overdragen en dat men het
beeld beschouwt als illustratie van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, die zich op een
gegeven moment in de tijd voordoen (zie o.a. Löwensteyn 1986, pp. 249-259; Vandenbroeck
1987, pp. 75-76; Porteman 1998, pp. 6-11; Sluijter & Spaans 2001, p. 78). Evengoed kan men
beargumenteren dat de uiteenlopende (bekende, maar ook veel onbekende) verhalen worden
opgediept omdat ze dienst kunnen doen als geschikt uitgangspunt om de visuele verbeelding de
vrije loop te laten. In plaats van de oorspronkelijke verklarende teksten te zoeken die
beeldelementen kunnen verklaren, is de omgekeerde verklaringen even relevant, zo niet
zinvoller: de visuele vermenigvuldiging draagt ertoe bij dat bepaalde verhalen tot bloei komen
en uit kunnen groeien tot een interpretatie van de werkelijkheid. De zichtbare wereld van het
beeld  – voor Luther domein van de duivel – kan zo bijvoorbeeld (door monstrueuze personages
bevolkt) tot een vervolging van ongepaste lieden in de werkelijkheid leiden (Thomas 1971, pp.
560-598).

59. Zie voor deze opvatting bijv. publicaties van Bleyerveld, De Jongh, Löwensteyn, Miedema,
Sluijter, Vandenbroeck,Veldman. Voor een bespreking van deze interpretatiewijze, zie De Mare
1997A.

60
 Zie daartoe De Mare 1997A, pp. 128-129 en De Mare 2000. Ik doel daarbij overigens niet op

die benaderingen waarbij men de kwestie van ‘de betekenis’ (De Jongh) of van ‘meaning’
(Panofsky) moderniseert door – in het verlengde van de semiotiek - het primaat te leggen bij
(linguïstische of culturele) tekensystemen. Termen als ‘tekensysteem’ of ‘ideologie’ fungeren – 
door de impliciete link die wordt verondersteld met de sociale werkelijkheid – als strakke en
rigide denkkaders die een historische vraagstelling moeilijk zo niet onmogelijk maken. Kunst
wordt opgevat als een ideologische constructie en ideologie wordt gezien als een culturele
semiotiek (Moxey 1989, pp. 7-8, Bryson 1983).De conclusie wordt al snel mechanisch. Zo
schrijft Moxey 1989, p. 129: ‘If we accept the status of works of art as cultural sign systems ,
they must be regarded as important in the construction of social “reality” as the class system, the
organization of labor, the nature of religious belief, the Schembartlauf, and the carnival plays.
The images of peasants, warriors, and wives discussed in the preceding chapters helped mold a
world picture, one that determined social experience.’  

61
 Veel van de tussenproducten die de vroegmoderne tijd genereerde worden door hedendaagse

onderzoekers aangemerkt als representanten van de laagste modus: volks en
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boers. Het komische, dat in de retorica aan de laagste modus is gebonden, is men echter sinds
het eind van de jaren tachtig gaan interpreteren als sociaal inferieur waarvan men als
vanzelfsprekend aanneemt dat de ‘volkse’ en ‘boerse’ uitbeeldingen in moderne zin
humoristisch zijn en aldus de lachlust opwekken. Dit terwijl – zoals in 4.2.3. nog zal blijken –
dit soort ‘excentrieke’ combinaties voortbrengsel zijn van een transformatie van het beeld  en ze
vanwege hun zinnenprikkelende eigenschappen toegepast worden om het geheugen te steunen,
de memoria te versterken en kennis te laten rouleren. Interessanter zou het dus zijn om – in
plaats van een vermoedelijke sociaal-psychologische achtergrond te postuleren, met nadruk op
het (vanzelfsprekend) komische, lage, volkse, monsterlijke e.d.  -  de aard van deze beelden te
onderzoeken én de status ervan te bepalen in de bredere context van de kunst van het schilderen.
Zo wijzen Febvre & Martin 1998, p. 92 erop dat  ‘foliage, animals and grotesques’ die rond
1475 in de eerste boeken verschijnen niet specifiek Duits zijn en ‘derive straight from the
manuscript tradition’. De navolgende termen zijn ontnomen aan Porteman 1995 en 1998,
Muylle 1994, Vandenbroek 1987 (maar ze zijn gemeengoed ook bij andere auteurs, zoals
Unverfert 1984, Renger 1984 e.a): ‘komiciteit’, ‘de moraliserende strekking van het embleem’,
‘het vermakelijke’, ‘de lachwekkende effecten van hun emblemata’, ‘dus kennelijke komische
grotesken’, ‘de functionaliteit van het komische’, ‘de vaak verwaarloosde humoristische aard
van de Nederlandse liefdesemblematiek’, ‘de herkenbaarheid van Cats’ humor’, ‘geen sporen
van komische receptie’, ‘contemporaine moppenverzamelingen’, ‘alleen de lach telt’, ‘grappige
woordspelingen’, ‘onbeschaafden er verkeerd en lachwekkend me omgaan’, ‘Cats lacht
inderdaad nogal wat menselijke gedragingen uit’, ‘het specifieke amusement van het genre’,
‘hekelende lach’, ‘narrenemblemen’, ‘komische spreuken’, ‘beogen onmiskenbaar grappigheid’,
’en soort visuele komiciteit’, ‘schuin mopje’, ‘zeer bewust op een komische  wijze
“geëmblematiseerd”’, ‘lachwekkende visuele vertolkingen’, ‘komische mogelijkheden van het
spreekwoordembleem’,  ‘de problematiek van de sociocontext (i.c. de economie)’, ‘de satirisch-
komische kant’, ‘satirsch-lachwekkende vertolking’, ‘een grappige wereld vol lusus en res

jocosae’; ‘herkenbare moralisatie’, ‘het ontspanningsgehalte van jezuïtenteksten’,
‘ogenschijnlijk rommelige en voor het betoog vaak niet functionele “toemaatjes”’, ‘moppen,
raadsels en taalspelletjes’, ‘bijkomende amusementswaarde’, ‘vormen van verpozing die de
geesten toegankelijker moesten maken voor de deugd’, ‘verpozende tussenspelen’, ‘aangename
ontspannend-stichtelijke verhalen’, ‘comedies’, ‘vormen van literaire vrolijkheid’, ‘waarin op
beschaafd-prettige wijze en met maat lachwekkende vormen van dwaasheid en ondeugd
tegenover de wijsheid worden geplaatst ’, ‘grove humor’, ‘een populaire, d.w.z. aangename en
toegankelijke zegging’; ‘snaakse troniën’, ‘grotesque koppen’, ‘Morescas, satirisch getinte
voorstellingen van wilde meidansen’, ‘een reeks naakte, soms oude en lelijke dansers’,
‘verregaande belangstelling voor de menselijke fysiognomie, vooral voor allerlei afwijkingen en
tekorten, alsook voor de menselijke psychologie’, ‘groteske koppen gewaardeerd werden om het
lelijke en het misvormde’, ‘mede door het humanisme ingegeven opvattingen over het
komische’, ‘Wie lelijk en misvormd is, wordt geminacht en is daarom lachwekkend’, ‘een
didactisch-moraliserende betekenis die satirisch van aard is’, ‘dwaze verliefdheid’, ‘De
Ongelijke Liefde’, ‘de beleving van lelijke en misvormde troniën in een komsich-satirische
context’, ‘aerdiche boeren en boerinnen’, ’De publicatie van deze troniën in reeksen die een
veelvoud vormen van een dozijn, versterkt mogelijk de hoofse en burgerlijke geringschatting
voor de voorgestelde standen en mensentypen en voor de hen toegeschreven ondeugden’ ,
‘bootsige, oubollige of monsterlijke troniën’ , ‘in al hun lelijkheid werden ervaren als natuurlijk’
, ‘Natuurgetrouwheid gold als een wezenlijk kenmerk van het komische’, ‘de lage en komische
modus’, ‘genrestukken  (…) als lachwekkend werden ervaren’, ‘boertige troniën’, ‘geprezen om
hun natuurlijk en daarom lachwekkend, kortom komisch voorkomen’, 
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‘grotesken’, ‘letterlijke betekenis van grillige, fantastische figuren waarin diere- en
mensengedaanten zijn verwerkt’, ‘troniën naar het leven’, ‘een directe natuurobservatie’,
‘didactisch-moralistische bekommernis’, ‘didactisch-moraliserende betekenis met een satirische
inslag’, ‘de sfeer van het komische’; ‘rätselhaften Bestandteile’, ‘die Insekten, welche den Kopf
der Hauptfigur umschwirren und oft monstruöser Formen sind’, ‘die von den Insekten
verursachten Quälungen’, ‘Wunderbare Vögel und Insekten’, ‘Narrheitsidee’, ‘etwas
Diabolisches’, ‘Torheit’, ‘Schlechtheit’, ‘Sind Insekten merhmals das Sinnbild verwerflicher,
schlechter, teuflischer Verhaltensweisen oder Menschen’, ‘Teufel’, ‘Skorpion, Symboltier der
Juden’, ‘die gefallenen Engel’, ‘an das Teuflische konnotiert’, ‘Teufels- und Judenfahnen’, ‘in
eindeutig-negativen Zusammenhang’, ‘Böshäftigkeit’, ‘eine Satire’, ‘Possierliche, groteske
Müller’, ‘vom Tod’, ‘aus Monstren’, ‘monstruöse Insekten’, ‘Übel’, ‘Teufelsmönchen und
anderem höllischen Gesindel’, ‘sieben Todsünden’, ‘die in teuflische Gestalten verzerrten
Geistlichen’, ‘zahllosen Insekt-Monstren oder –Teufel in Höllenszenen’, ‘Volksempfinden’,
‘Fliegen tatsächlich die Epiphanie von Teufeln oder böse Geistern’, ‘tansende Bauernpaare’,
‘Dudelsackspieler (niedere-Leure-Motive)’, ‘verschiedene Mischwesen’, enzovoorts.

62. Van den Akker 1991; Luijten e.a. 1993; Aikema & Brown 1999.
63

 Shearman 1991, die wijst op 19e-eeuwse termen als ‘onnatuurlijk’ en ‘decadent’, verwijst naar
historische betekenissen die aan dit verschijnsel zijn  gehecht, zoals ‘moeiteloze vaardigheid en
raffinement’, ‘het tegendeel van onverhulde passie, zichtbare inspanning en ruwe natuurlijkheid’
, ‘hoofse gratie’, ‘verfijning en abstractie van de natuur, die goed of fout kon zijn’, ‘uitblinken in
gekunsteldheid’, ‘gekunstelde imitatie van de natuur’, ‘evenwicht’, ‘raffinement’, ‘elegant’,
‘gestileerde stijl’, ‘overwonnen moeilijkheid’, ‘het reduceren van moeilijkheid tot gemak’,
‘moeiteloze oplossing’, ‘sprezzatura’, ‘beschaafde nochalance’, ‘volmaakte beheersing’,
‘voorkeur voor complexiteit boven eenvoud’, ‘bizarre fantasie, caprice’, ‘gemaniëreerde kunst’,
‘hoge waardering voor geestigheid, fantasie en inventie’, ‘uitzonderlijk groot aantal bizarre
kunstwerken’, ‘virtuositeit’, ‘nadrukkelijk gecultiveerde gratie’, ‘geabstraheerde natuurlijke
gedragingen’, ‘preciositeit’, ‘sensueler’, ‘figura serpentinata’. Posner en Friedländer spreken
o.a. van ‘irrational spatial vonsytruction, figure elongation’.

64. Moxey 1977, p. 268: ‘It is difficult to escape the conclusion that the work of Aertsen en
Beuckelaer constitutes a prognostication of the enormous flowering of popular imagery that
would take place in Calvinist Holland in the 17th century. The nominal Catholicism of Aertsen
and Beuckelaer notwithstanding, the character of their work coincides remarkably with Calvin’s
call for an art of the visible, in which the representation of landscapes and “persons that one
paints without any meaningful intention” could play a large role’.

65. Cole 1993, pp. 32-33; Wright 1983, pp. 154-15; Leeman 1984; Fraenger 1975, p. 63.
66. Alpers 1983, pp. 258-259.
67. De Jongh 1998, pp. 21-23; Van de Wetering 1997, pp. 47-73.
68. Honig 1998; Meadow 1995.
69. Van Heemskerck maakt bijvoorbeeld een prentenreeks met beroemde bijbelse vrouwen (bp.

184), zoals Jäel, Ruth, Abigal, Judith, Esther, Suzanna, Maria en Maria Magdalena. Ook op
paneel verschijnen ze in deze tijd (bp. 158). Voor de prenten van Maarten van Heemskerck
(1498-1574) en D.V. Coornhert zie Veldman 1980, 1986, 1990, 1993 en 1994; Bange 1985, pp.
17-35.

70. Elkins 1994; Edgerton 1993; Wright 1983; Cole 1993; Kemp 1990.
71. Jantzen 1979, p. 22 over De Vries: ‘Hierin wird zunächts die perspektivische Konstruktion

einfachster kubischer Gegenstände gezeigt, es werden dann einzelne Bauglieder in den
Bildraum gebracht, die allmählich zu grösseren Gebilden zusammengesetzt werden. Es
entstehen endlich Innenräume, Häuser usw., und die Häuser werden wieder zu
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Strassenfluchten nebeneinandergestellt’.
72. Haak 1984, p. 326.
73. Van Hoogstraten 1678, p. 103 spreekt overigens eenmaal letterlijk over ‘het heylig huis, daer

Maria gebooren was, en de boodschap ontfangen hadde’.
74. Hesling 1991; Lauwaert 1989; Eisenstein 1979.
75. Het betreft tweemaal gehuwde vrouwen die uit angst voor kinderloosheid hun schoonvader resp.

hun vader verleiden.
76. Alpers 1989, p. 33.
77. Gramaccini 1998, p. 94. ‘Subjektivierung’, ‘Interiorisierung’ beschouwt hij als kwaliteiten en

voorrechten zijn van de christelijke mens. En op p. 97 gaat de auteur nog een stapje verder:
‘Wer die Geschichte des Innenlebens in seiner Breite überblickt, kann sich des Eindruckes nicht
erwehren, dass dem Norden Europas im Unterschied zum Süden einen besondere Affinität zum
Intimen und Privaten eigen ist. Daher hat die nordische Kultur auf die Ästhetik des Interieurs
einen massgeblichen Einfluss ausgeübt. Man mag sich fragen, ob ein gehobenes Bewusstsein
den Ausschlag für die Bevorzugung von Innenräumen gegeben hat, oder ob diese Verlagerung
nicht die Folge einer klimatisch und zivilisatorisch auferlegten Beschränkung gewesen sei’.

78. Met uitzondering van het werk van Gerard Dou dat vroeger is gedateerd noem ik als
belangrijkste het werk van Cornelis Bisschop, Hendrick van der Burch, Samuel van
Hoogstraten, Pieter Janssens Elinga, Ludolf de Jongh, Isaak Koedijk, Nicolaes Maes, Gabriël
Metsu, Frans en Willem van Mieris, Jan Miense Molenaer, Cornelis de Man, Michiel Musscher,
Caspar Netscher, Jacob Ochtervelt, Hendrick Sorgh, Jan Steen, Gerard Terborch, Johannes
Vermeer, Jacobus Vrel, en Emanuel de Witte. Voor een overzicht, zie Haak 1984.

79. De Mare 1999, pp. 13-30.
80. Westermann 1996A, p. Idem Westermann 1996B, p. 15: ‘So, if Steen’s picture, which seems so

“real”, comically distorts the Dutch household, is De Hooch’s version more true to Dutch life?
(…) His painting depicts a positive ideal of the household, an ideal that Steen turned upside
down for the viewer’s amusement and edification. Many Dutch pictures offered meaningful
delight precisely because they oscillate between a faithful reconstruction of reality and a positive
or negative articulation of social ideals’.

81. Miedema 1989A, p. 114: ‘Ideeën over de bronwaarde van de schilderijen van Jan Steen hebben
zich in de loop van de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Gold tot voor luttele decenniën nog dat
de huishoudens van Jan Steen een onverbloemde weergave inhielden van de rotzooi die het bij
de schilder thuis was en leidde men daar bij implicatie uit af dat de man een notoire dronkenlap
was geweest, tegenwoordig lezen we er de morele bedoelingen in die de schilder erin heeft
gelegd en weten we dat Steen een zeer achtenswaardige burger was. Zelfs de schijnbaar meest
ongecompliceerde interieurs met nette burgers bedriegen ons met gebaren die bij nader inzien
obsceen blijken en dokters die een kostuum dragen dat toen allen nog op het toneel in gebruik
was. Of het interieur er zo uitgezien kan hebben? Mogelijk, maar er blijft altijd het gevaar dat
we iets over het hoofd zien waaruit zou blijken dat het zo helemaal niet kan zijn geweest’.

82. Zie voor overzicht Chapman 1996.
83. Fuchs 1996.
84. Westermann 1996A, p. 61.
85. In dit opzicht ben ik het niet eens met Westermann 1996A die meent dat Steen uitzonderlijke

kleurencombinaties gebruikte. Ze schrijft op p. 61 (over ‘In weelde siet toe’): ‘Hij zette felle en
zelfs vloekende kleuren naast elkaar: het geel en lichtblauw van de uitnodigende jongedame
botsen tegen de roze, rode en kastanjebruine tinten van haar geliefde’.
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86. Ook op dit punt verschil ik van mening met Westermann 1996A. ‘Een losse penseelvoering
maakte Steens werkelijkheid vaak nog rommeliger’.

87. Westermann 1996, p. 61. ‘Maar terwijl Steen enerzijds (...) houdingen en gebaren koos die
pasten bij de leeftijd, seksuele potentie en stand, gebruikte hij zulke codes ook wel juist
verkeerd, om het grappige effect. Zo offreren zijn gevaarlijke verleidelijke vrouwen de drank
met elegante gebaren’.

88. Zie Sutton 1980, no. 53.
89. Nl. in Verlopen huishouden (ca. 1665), zie Chapman e.a. 1996, p. 166.
90. Chapman 1996, p. 166, no. 1, Verlopen huishouden.
91. Zoals in ‘Het driekoningenfeest’ (1666/7 en 1668), Cat. pp. 206, 207. Idem : ‘Vrolijk

gezelschap op een terras voor een herberg’ (1663), cat. 163, ‘Het Driekoningengfeest’ (1662 en
1661/2), cat. pp. 158 en 159. ‘Herberginterieur met dansend paar’ 1664/5 (cat. p. 76), ‘Het
geboortefeest’ (1664, cat. p. 74), ‘De amoureuze oude man’ (1665/8, cat. p. 46), ‘Het toneel van
de wereld’, 1665/7, cat. p. 42; ‘Herberginterieur’ (of ‘De gebroken eieren’, 1664/8), cat. p. 19;
Maar ook in zijn bijbelse schilderingen komt dat voor: zoals bv,. de ‘Emmausgangers’ (1665/8),
cat. p. 201.

92. Westermann 1996A bevestigt zulks. Op p. 61 wijst zij op soortgelijke gebeurtenissen die de
voorwerpen bij Steen treffen: ‘Hij voert de visuele kakofonie nog verder op door de kom net te
laten breken, de bierkan juist om te laten vallen en het vat eindeloos leeg te laten lopen’.

93. Westermann 1996A, p. 61: ‘De aandacht van de diverse figuren is verstrooid, en weerspiegelt
zo ons verstrooide kijken, zowel naar dit schilderij als in het ongeordende leven van alledag’.

94. Westermann 1996A, p. 61: ‘Steen liet allerlei voorwerpen rondslingeren, stuk voor stuk
zorgvuldig geschilderd om onze volle aandacht te trekken, en allemaal liggen ze scheef’.

95. Todorov 1976, p. 160.
96. Houbraken 1943, I, p. 295: ‘onze kluchtigen J. Steen’ en voorts ‘als die altyd vrolyk van geest,

door zyn vernuft en penceel dingen heeft konnen uitdrukken, zoo in opzicht van de natuurlyke
verbeelding, als wyze van schilderen, die verwonderinge verdienen.’ Sterkenburg bevestigt dat
‘kluchtigheid’ duidt op scherpzinnigheid en niet in de moderne zin verstaan moet worden als
‘lollig’.

97. Van Hoogstraten 1678, p. 174. Vollemans 1998, pp. 73-77.
98. Van Hoogstraten 1678, p. 173.
99. Praz 1994; Rybczynski 1986; Kersten 1996; Sutton 1998.
100. Hollander 1990, p. 136.
101. Kersten 1996, pp. 150-152: ‘werkelijkheid gemanipuleerd’, ‘buitengewoon waarheidsgetrouwe

indruk’, ‘bestaande situatie’, ‘geobserveerde gebeurtenis’, ‘zo zuiver mogelijk in beeld’, ‘de
werkelijkheid naar zijn hand’, ‘stelde (...) een compositie samen’ (bp. 31, no.43, 44, 45, 46).
‘reden voor de compositionele herhaling’, ‘zeer tevreden over dit schilderij’, ‘kopers voor de
voorstellingen’, ‘simpele herhaling van een detail’, ‘blijft het gissen’, ‘in werkelijkheid gezien
heeft’, ‘fantasievol aan heeft toegevoegd’, ‘fenomenale talent’, ‘vele variaties’, ‘een heel
natuurlijke en realistische indruk’, ‘vindingrijk’, ‘elementen kon combineren’, ‘ totaal ander
karakter en sfeer’, ‘de beeldelementen in steeds wisselende combinaties toepaste’.

102. Nichols 1991, p. x-xi wijst op een soortgelijke kwestie bij de documentaire film. Meestal wordt
een documentaire onderzocht op de vraag wat ze over de historische werkelijkheid heeft mee te
delen, onder het motto ‘A good documentary stimulates discussion about its subject, not itself’.
Een stellingname die, volgens Nichols ‘neglects to indicate how crucial rhetoric and form are to
the realization of this goal’.

103. Nichols 1991, p. xiii betoogt iets dergelijks in zijn studie over de documentaire, die
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doorgaans wordt beschouwd als een filmsoort die, anders dan de fictiefilm, veel realistischer is
want in een directere verbinding staat met de realiteit. Maar documentaires (of foto’s) geven
evenmin een neutrale registratie van de realiteit. Ook deze beelden bestaan van begin tot eind uit
materiaal dat is gemaakt, behandeld en geordend, opdat een argumentatie kan worden
opgebouwd over een de aard van de historische realiteit.

104. Een procédé dat later ook door Han van Meegeren is toegepast die enkele ‘De Hoochs’ heeft
geschilderd (Sutton 1998, p. 81).

105. Hollander 1990, p. 126; De Kuyper 1984; Nichols 1991; Todorov 1976.
106. De Jongh 1996A, p. 39: ‘Misschien is het niet geheel verwonderlijk dat de in de zeventiende-

eeuwse kunst ondergebrachte cliché’s, de boertige grappen, de moraal en de pseudo-moraal,
voor zover ze al worden doorgrond en op oorspronkelijke waarde worden geschat, bij sommige
hedendaagse toeschouwers een zekere verveling, zo geen afkeer oproepen. Men proeft een
overmaat aan lering en oubolligheid en trekt zich terug op zijn eigen goede smaak. Daarbij lijkt
het er wel eens op dat de iconologie, de methode waarmee die moraal, grappen en clichés aan de
mist van de geschiedenis zijn onttrokken, voor de lering en oubolligheid ervan aansprakelijk
wordt gesteld’.

107. De Mare 1987; Eco 1985B. 
108. W. Kloek 1998, p. 38: ‘Steen heeft tal van momenten uit het dagelijks leven weergegeven en dat

kennelijk met veel plezier gedaan. De boventoon in deze schilderijen is doorgaans humoristisch.
Huwelijksfeesten laten domme bruidjes zien, een parmantige bruidegom, mallotig opgedofte
ouders. Scholen geven strenge of juist slapende schoolmeesters weer, stoute of huilende
jongens. (...) In schilderijen die door velen gezien worden als spiegels van het dagelijks leven,
geven luie boeren zich over aan het kegelspel, zetten nietsnutten hoog in bij het triktrakken of –
zoals dat toen heette – het verkeerdbord’.

109. Freud 1972. Door de lach wordt dit verschil in psychische energie vervolgens afgevoerd, aldus
Freud.

110. De kritiek ontstond naar aanleiding van de aanschaf van ‘Musical Party in a Courtyard’ (1677)
door de National Gallery in Londen en leidde zelfs tot een fel debat in de House of Commons
waarin men de aankoop van zo’n ‘poor picture’ uit een ‘bad period’ van de schilder
bekriticeerde. (Sutton 1998, p. 87).

111. Sutton 1998, p. 81.
112. Voor een selectie, zie Brandt Corstius & Hollema 1981.
113. Facos 1996; Spickernagel 1985 en 1992B.
114. Reed 1996, p. 7. Wel is het juist dat ‘domesticity’ haaks staat op het idee van de avantgarde van

de moderne kunst: ‘Ultimately, in the eyes of the avant-garde, being undomestic came to serve
as a guarnatee of being art’.

115. Schulze 1998; Reed 1996.
116. De Kuyper 1984; Wonen in de film 1985; De Mare 1991A; Delpeut 1986.
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Noten 4.2.3.

1. Het zijn gemeenplaatsen die zowel in standaardhandboeken, gepopulariseerde literatuur als in
de vakpublicaties voorkomen.

2. Miedema 1992, p. 343.
3. Zwijnenberg 1996, p. 18.
4. Van Hoogstraten 1678, p. 6l.
5. Van Hoogstraten 1678, p. 6. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld ook behoed worden voor bedrog

bij de aanschaf van huisraad. Goeree 1697, pp. 5-6.
6. Van Hoogstraten 1678, p. 6.
7. Van Hoogstraten 1678, pp. 6-8; Goeree 1697, pp. 5-6.
8. Van Hoogstraten 1678, p. 6; Biens (De Klerk 1982, p. 49).
9. Van Hoogstraten 1678, p. 26; idem Goeree 1697, pp. 5-6.
10. Biens (De Klerk, p. 49).
11. In zijn twaalfdelige, aan Lodewijk XIV opgedragen, Le Grand Atlas Amsterdam 1663 (aldus

Alpers 1989, p. 194).
12. Huygens (Kan 1971, p. 66).
13. Molhuysen 1913, p. 390.
14. Ferguson 1992; Van den Heuvel 1991.
15. Van Hoogstraten 1678, p. 53; Zwijnenberg 1999; Nissen 1950.
16. Melion 1991, p. 39, voorts pp. 43-45, 48.
17. Van Hoogstraten 1678, p. 343.
18. Van Hoogstraten 1678, p. 343: ‘Natuur schildert, zoo ‘t schijnt, door vrouwlijke inbeelding

kunstich genoeg’. Al wijst hij er ook op dat afstamming een rol kan spelen. Een Griekse vrouw
die een zwart kind ter wereld bracht en die van overspel werd verdacht, ‘wiert bevonden in ‘t
vierde lit van Mooren afkomst te zijn’.

19. Idem Van Mander (Miedema 1973A, p. 270).
20. Van Hoogstraten 1678, p. 343.
21. Roodenburg 1988; Kieft 2000.
22. Huygens beschrijft zijn ervaring bij de geboorte van zijn zoon Christiaen (die gelukkig

ongeschonden bleek nadat zijn zwangere vrouw geschrokken was van het zien van een
mismaakt kind) en de ervaring van zijn moeder toen zij zwanger van hemzelf was (Matthey
1973, pp. 425-426; Romein 1977, p. 397).

23. Cats, ADW I, pp. 386-387.
24. Alberti IX.4. (Leoni 1755, pp. 192-193).
25. Stevin 1649, pp. 112-113.
26. Close 1969 bevestigt deze wederzijdse conceptuele afhankelijkheid van Natuur en Kunst in de

vroegmoderne tijd.
27. Van Hoogstraten 1678, p. 344.
28. Van Hoogstraten 1678, p. 25.
29. Van Hoogstraten 1678, p. 41.
30. Van Hoogstraten 1678, p. 25: ‘Zoo dat een Moor, zelf met wit geteykent, zwart schijnt, wegens

zijn platten neus, kort hair, bolle kaken, en zekere dommicheit ontrent zijn oogen, welk alles
zeer lichtelijk aen een verstandich aenschouwer, dat het een zwart is, uitdrukt’. Dürer 1622, p.
218 bespreekt eveneens de tekening van een moor: ‘Dewijl dan nu/ ghelijck wy gheseyt hebben/
op verscheydene beelden/ verscheydene natuyren der levendighe lichamen moeten uyt-ghesocht
worden/ soo vallen ooc voor tweederley gheslachten van verscheydenheydt; namelijc de onse
die Wit/ ende der Mooren die Swart syn: Dese aensichten zijn onder haer onghelijc/ ende der
Mooren aensichten zijn om aen te zien zo aenghenaem niet als de onse van weghen de groove
nederdruckinghe der neus/ ende der lippen dickheyt/’
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31. Van Hoogstraten 1678, p. 41.
32. In de kunsthistorische literatuur wordt dit overigens nog wel eens ontkend. Sluijter 1993, p. 56

schrijft bijv. met ‘natuur bedoelt [Angel] niets diepzinnigs’.
33. Close 1969, p. 482.
34. Close 1969, p. 480: ‘Nature is an artist’ is een antieke gemeenplaats die in het vroegmoderne

denken circuleert.
35. Van Hoogstraten 1678, pp. 342-344.
36. Van Hoogstraten 1678, pp. 331-340.
37. Van Hoogstraten 1678, pp. 340-341.
38. Van Hoogstraten 1678, p. 334.
39. Van Hoogstraten 1678, pp. 340-341.
40. Van Hoogstraten 1678, pp. 349, 289-290.
41. Miedema 1989A, p. 177: ‘De natuurlijke aanleg, ingenium, uit zich in de eerste plaats door een

onbedwingbare lust, geneigdheid (Lat. inclinatio) tot het beoefenen van een bepaalde activiteit’.
42. Van Hoogstraten 1678, pp. 347-348: ‘Waerop ik dan besluite, dat de geene, die de konst

alleenlijk uit een zuivere liefde hebben naegevolgt, haer doelwit voor eerst hebben getroffen te
weten, het genot van een vermakelijk genoegen’.

43. Van Hoogstraten 1678, pp. 345-361; Smith 1999, p. 457.
44. Van Hoogstraten 1678, pp. 348, 345-346.
45. Van Hoogstraten 1678, p. 351.
46. Van Hoogstraten 1678, pp. 195-196. Hoewel dit ook niet altijd hielp zoals bleek uit het ellendig

leven van Herkules Zegers (p. 312).
47. Van Hoogstraten 1678, p. 310.
48. Van Hoogstraten 1678, p. 351: ‘Zeker, de armoê dempt de geesten, en de slaefachtige

bekommernissen houden een edel gemoed als in een diepe Kerker gevangen’.
49. Van Hoogstraten 1678, p. 351.
50. Van Hoogstraten 1678, p. 310: Hy moet, ‘t is waer, voor eerst zijn goede fortuine in zijn eygen

verdiensten, dat is in de deugt en in d’aengenaemheyt van zijn werk zoeken’.
51. Van Hoogstraten 1678, p. 330.
52. Van Hoogstraten 1678, p. 330, onder verwijzing naar de Koning van Frankrijk.
53. Idem Da Vinci (Zwijnenberg, 1996, p. 52).
54. Van Hoogstraten 1678, p. 328.
55. Van Hoogstraten 1678, p. 215.
56. Zie bv. Hecht 1989, pp. 42-43.
57. Van Hoogstraten 1678, pp. 170-171. Idem Da Vinci 1996, pp. 52, 58, 46.
58. Van Hoogstraten 1678, pp. 357-358.
59. Van Hoogstraten 1678, p. 357 spreekt nog van ‘toverkunste’. ‘De konst is den onkundigen als

iets wonderlijx, en geeft het vermoeden van eenige overnatuurlijke kracht.’ Dit verhaal betreft
Filippo Lippi die door een moor tot slaaf is gemaakt. Zijn tekening met kool op de wand
verwonderde de moor zo, dat hij hem direkt zijn vrijheid teruggaf.

60. Huygens (Kan 1971, p. 74).
61. Van Hoogstraten 1678, p. XX: ‘de schaemte in ‘t groote Oordeel had te kort gedaen, en dat zoo

veel onbedekte naekten de gewyde Kapel, daerze stonden, onteerden’.
62. Blunt 1978, p. 118 verhaalt dezelfde kwestie: ‘Even before it was finished, the master of the

ceremonies to Paul III, Biagio da Cesena, protested against it; but the Pope stood by the artist,
who took an easy revenge by painting his opponent as Minos in Hell [rechter in de
onderwereld].’ Moormann & Uitterhoeve 1987, p. 172.

63. Van Hoogstraten 1678, pp. 95, 317.
64. Rooijakkers 1996, p. 145. Het betreft ‘Een engel en een duivel strijden om een ziel bij een

begrafenis’ (ca. 1480), uit een Vlaams getijden- en gebedenboek in gebruik in het diocees
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Utrecht.
65. Van Hoogstraten 1678, p. 292: ‘ ’t Is niet genoeg, dat een beelt schoon is, maer daer moet een

zeekere beweeglijkheyt in zijn, die macht over d’aenschouwer heeft’.
66. Van Hoogstraten 1678, pp. 77, 190. Melion 1991, n. 41, p. 268 bevestigt dit voor Van Mander;

idem Alberti (Spencer 1966. pp. 84-85).
67. Van Hoogstraten 1678, p. 77, 284.
68. Van Hoogstraten 1678, p. 226: ‘De bloote Teykening (zegt Plutarchus) heeft nergens nae zulk

een bewegende kracht, als de verwen; gemerkt dezelve, door het bedroch van een levende
gelijkenisse, alleen machtich zijn ons gemoed te ontroeren’.

69
 Emmens 1964, p. 129. Hij voegt er aan toe: ‘De oude opvatting – dat imitatie op zichzelf

vermakelijk is – stamt uiteindelijk van Aristoteles.’
70. Angel 1642 schrijft in zijn opdracht aan de heer Johan Overbeeck op p. 2: ‘om te versadighen

de lust van mijn nieuwsgierighe oogen’.
71. Melion 1991, p. 72; Taylor 1995; Brusati 1995.
72. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 251-252).
73. Van Hoogstraten 1678, p. 290.
74. Van Hoogstraten 1678, p. 290: ‘Het zweet brak my aen alle kanten uit, zegt Damascius, toen ik

de Venus die Herodes Atticus gewijt hadde, gezien had; van weegen den schroomelijk
verwarden zinnestrijdt, dien ik in mijn gemoed gewaer wiert. Mijne innichste gedachten wierden
door ‘t levendig gevoelen van een onuitspreekelijke vermakelijkheit zoo gekittelt, dat het my
byna onmogelijk was ‘t huis te gaen, en schoon ik my derwaerts spoede, zoo wierden mijn
oogen nu en dan, door de gedachtenisse van zulk een zeltzaemen gezicht, te rug getrokken. Wie
zouw geen lust krijgen, om zoo heerlijken beelt eens te mogen bezien, en zijn oogen in zoo
lekkeren konststuk te verzaden?’

75. Van Mander (Miedema 1973A, p. 272).
76. Angel 1642, p. 39.
77. Van Mander (Miedema 1973A, pp. 32-34).
78. Sluijter 1993, p. 35 (n. 85), p. 79 (n. 9). Zie voorts Miedema 1989A; De Jongh 1995B, pp. 87,

39-40, 43. Voor kritiek zie Van de Wetering 1993B.
79. Zie de evocerende beschrijving der spieren door Van Hoogstraten 1678, pp. 56-57. Van Mander

(Miedema 1973A, p. 167).
80. Van Hoogstraten 1678, pp. 139, 135-138.
81. Melion 1991, p. 8.
82. Angel 1642. Enkele moderne auteurs hebben dit vermogen om het oog aan te grijpen en de

aanschouwer aan te spreken expliciet benoemd als eigenschap van het vroegmoderne schilderij.
Barthes (Sontag 1983) wijst op de blik die vanuit het vroegmoderne schilderij op de
toeschouwer wordt gericht; Vollemans 1998 en 2000 spreekt over het schilderij ‘dat terug kijkt’.

83. Van Hoogstraten 1678, p. 350.
84. Van Hoogstraten 1678, p. 279.
85. Zwijnenberg 1996, pp. 18, 19, 20, 31.
86. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 19): ‘Geen menselijk onderzoek kan men ware wetenschap

noemen als het niet de bewijsvoeringen van de Wiskunde doorloopt’, idem p. 48.
87. Conform de antieke gemeenplaats ‘Art imitates nature’, Close 1969, p. 469: ‘By this proposition

the Ancients meant that human culture and technologie imitate the function, processes, and
appearance of the natural world’.

88. Da Vinci (Blunt 1978, pp. 37-38, 31). Biens (De Klerk, p. 49): ‘Wij noemen Tekenen de
sienlijcke form eenigs dings op ‘t platte uyt te beelden’.

89. Blunt 1978, p. 26.
90. Blunt 1978, p. 26.
91. Zwijnenberg 1996, p. 9.
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92. Zwijnenberg 1999, 1996, pp. 11, 36; Blunt 1978.
93. Van Hoogstraten 1678, p. 349.
94. Zwijnenberg 1996, p. 22.
95. Zwijnenberg 1996, p. 11: de titel ‘Paragone’, het eerste hoofdstuk van Da Vinci’s tractaat over

het schilderen, dateert uit 1817, toen het manuscript voor het eerst als geheel werd gepubliceerd.
96. Van Hoogstraten 1678, p. 349. Deze strijdvraag komt ook terug bij Alberti, Castiglione, Van

Mander en Angel (die naar Cats verwijst). Cats vergelijkt in zijn ‘Vertelling over Rhodope’ de
dichter, de redenaar, de beeldhouwer, de schilder en de wever met elkaat omdat ze allen met
visuele beelden werken.

97. Blunt 1978, p. 27; Alpers 1989A, p. 71; Miedema 1988A.
98. Ook Huygens (Kan 1971, p. 66) wijst erop dat vergeleken met het beeld een beschrijving langer

duurt, omslachtiger en minder accuraat is. Zwijnenberg 1996, pp. 28-29.
99. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 50); Van Hoogstraten 1678, p. 33.
100. Zwijnenberg 1996, pp. 22-23, 1999; Blunt 1978.
101. Blunt 1978, p. 25.
102. Blunt 1978, p. 30.
103. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 56). Elders is sprake van ‘ware beginselen’ (p. 76), of

‘vertogen’ (p. 79).
104. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, pp. 59, 76). Hij noemt ze de ‘tien ornamenten van de natuur’.

Vollemans 1998, p. 73; Zwijnenberg 1999, pp. 52, 24: ‘Volgens Leonardo kan een schilder
echter alleen de werkelijkheid imiteren als hij op de hoogte is van de wetten van de natuur’.

105. Da Vinci (Zwijnenberg 1996), p. 76.
106. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 84), idem p. 59. Op p. 86 wijst hij er op hoe de kunst van het

schilderen ‘glanzende en doorzichtige lichamen [kan] maken’, ‘gesluierde vormen die het naakte
vlees tonen onder de daarvoor gelegde sluiers’ of ze kan ‘kleine kiezelsteentjes in bonte kleuren
onder het oppervlak van de doorzichtige wateren maken’.

107. Blunt 1978; Zwijnenberg 1999.
108. Zwijnenberg 1999, p. 52; Zwijnenberg 1996, p. 25.
109. Da Vinci: ‘These are comprehended only by the mind, without manual operations, and this is the

science of painting which stays in the mind of its contemplators.’ (Zwijnenberg 1999, p. 52).
110. Zwijnenberg 1999, p. 52.
111. Zwijnenberg 1999, p. 52.
112. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 76); Blunt 1978, p. 28.
113. Zwijnenberg 1999, pp. 51-52: ‘Alberti emphasized that the painter concerns himself with visible

things contrary to the “things” of the mathematician, which are “in the mind alone and divorced
entirely from matter” ’.

114. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, pp. 50-51).
115. Zwijnenberg 1999, pp. 49, 48; idem Alpers 1989, p. 17.
116. Blunt 1978, p. 28.
117. Van Hoogstraten 1678, pp. 347-348: ‘maer zy, zijnde een echt Zuster van de bespiegelende

wijsgeerte, onderzoekt, met hulpe der meet- en telkunst, de zichtbare natuur’.
118. Bialostocki 1984, pp. 421-422: ‘das vollkommene Gemälde’, ‘illusionsschaffende Wirkung’,

‘die alte Spiegelmetapher’, ‘eine überzeugende, also illusionistische Darstellung der Natur’,
‘überzeugend ein Stück Natur zeigen’, ‘das es wie von einem Spiegel abgespiegelt zu werden
scheint’; Sluijter 1988, p. 146: ‘meer dan slechts een afspiegeling van de werkelijkheid’,
‘schilderij als beeld’, ‘symbolische associaties die het spiegelbeeld kan oproepen’, ‘nabootsing’,
‘illusie’, ‘schijn’, ‘werkelijkheid’, ‘spel met verschillende lagen van “schijnwerkelijkheid” ’,
‘gedachten over de spiegel en het “zien” ’ en op p. 155: ‘de spiegel als symbool’, ‘beeld van
ijdele schijn en vergankelijkheid’, ‘(zelf)kennis en
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waarheid’.
119. Alpers 1989, pp. 72-73 neemt ‘spiegeling’ echter in letterlijke zin; Blunt 1978, p. 30.
120. Van Hoogstraten 1678, pp. 69-70.
121. Zwijnenberg 1996, pp. 24, 62; Blunt 1978, p. 28.
122. Van Hoogstraten 1678, p. 349.
123. Doel van de vroegmoderne schilderkunst is niet het spel van ‘realisme’, ‘schijn-realisme’ en

‘pseudo-realisme’ (o.a. De Jongh 1971,1995A), noch van ‘zijn, doen schijnen te zijn en niet-
zijn’ (Sluijter 1989, 1990, 1991A, 1993). Evenmin bedriegt het schilderij omdat het iets toont
wat ‘in de werkelijkheid’ niet heeft bestaan (Miedema 1989A, p. 114), noch is het doel ervan
het produceren van schijn en illusie om zo de evidentie van de wereld te vernietigen en het
tonen van het niet-bestaan der dingen (Vollemans 1998, p. 69).

124. Alberti (Spencer 1966, p. 89-90); Van Hoogstraten 1678, pp. 309-324; Van Eck & Zwijnenberg
1996.

125. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 57); Van Hoogstraten 1678, p. 346.
126. Miedema 1989A, p. 115: ‘Liberalis betekent hier dat alleen diegenen zich ermee konden

bezighouden die financieel onafhankelijk waren en die tijd voor bespiegeling konden
vrijmaken’; Zwijnenberg 1996, p. 17: ‘De artes liberales kunnen slechts uitgeoefend worden
door iemand met een vrije geest en door een vrij mens, dat wil zeggen een mens die is
vrijgesteld van lichamelijke arbeid’.

127. Van Hoogstraten 1678, p. 346.
128. Van Hoogstraten 1678, p. 93; idem Angel 1642, pp. 45, 47-48. Van Hoogstraten 1678 geeft op

p. 44 een ander voorbeeld waarbij het schrale Egypte onwaar door de schilder is weergegeven
als het vruchtbare land van Kana.

129. Alberti (Spencer 1966, pp. 97-98).
130. Van Hoogstraten 1678, p. 95.
131. Dit is een algemeen aanvaard uitgangspunt, zie o.a. Kwakkelstein 1998.
132. Blunt 1978, p. 24: ‘The basis of Leonardo’s scientific observation which covered every branch

of study of natural phenomena – zoology, anatomy, botany, geology, as well as mechanical and
mathematical problems – was a profound belief in the value of experiment and of direct
observation’.

133. Van Hoogstraten 1678, p. 348; Alpers 1989, pp. 71-72, 77, 84-87, 37 en op p. 101: ‘Observeren
en vastleggen van visueel waargenomen dingen en van zaken die in woord en beeld zijn
uitgedrukt, moesten de basis gaan vormen van de nieuwe kennis’; Miedema 1989A, pp. 115-
116.

134. Miedema 1989A, p. 103: ‘Ook het ideeëncomplex van wat ruwweg als het neoplatonisme wordt
betiteld, een complex dat vooral in de zestiende eeuw opgang maakte, zag de wereld als een
zichtbare uitdrukking van ideeën die in de boezem van de Schepper hadden gesluimerd totdat ze
in de scheping werden verwezenlijkt. Hiëroglifiek en emblematiek waren verschijnselen die
uitstekend pasten in deze ideeënleer’.

135. Van Hoogstraten 1678, pp. 46-47; Da Vinci (Zwijnenburg 1996, p. 72); Alberti (Spencer 1966,
p. 63).

136. Van Hoogstraten 1678, p. 25.
137. Alberti (Spencer 1966, p. 63); Goeree 1697 spreekt van ‘een zienlijk verdigtsel en een levendig

gedenkboek der voorbygegane en der tegenwoordige dingen’ (p. 1) en noemt hij de tekenkunst
‘een geheugboek der voorgaande en tegenwoordige dingen’ (p. 3); Van Mander noemt
‘memoria’ de moeder der muzen en de tekenkunst de Vader van de schilderkunst (Miedema
1973A, pp. 336 resp. 98-99). Alpers 1989, p. 65 wijst op de gemeenplaats dat het geheugen van
de schilder een opslagplaats is van visuele beelden.

138. Yates 1988, pp. 172-173, 213.
139. Yates 1988, p. 213.
140. Yates 1988, p. 173.
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141. Van Hoogstraten 1678, p. 244 kondigt Melpomene aan als de ‘derde dochter van Mnemosyne’.
Hij zegt over deze muze: ‘Zy scherpt den liefhebberen het waere vermaeck der konst in; zonder
welk vermaek men bezwaerlijk iets leeren kan. Zy vesticht d’aendacht, en prikkelt den lust, om
de waere kennissen der beminde kunsten te bekoomen’.

142. Yates 1988, pp. 102-103.
143. Voor Quintilianus, zie Yates 1988, p. 13.
144. Yates 1988, pp. 93-116. Bij rechtzaken bijvoorbeeld moet men zich figuren voor te stellen,

compleet met attributen die de aspecten weergeven die onthouden moeten worden. Iets
soortgelijks gebeurt met het onthouden van religieuze zaken. Monniken onthouden ze door
middel van obscene verzen.

145. Yates 1988, pp. 20-21, 107-108.
146. Miedema 1989A, pp. 103-104 benadrukt dat de drukkunst vooral een nivelerende werking had,

met voor elk wat wils.
147. Yates 1988, p. 13.
148. Yates wijdt het overgrote deel van haar werk aan de bestudering van de teksten van deze

auteurs, die alleen om die reden al niet kort zijn samen te vatten. Maar bovendien valt het buiten
het eigenlijke bestek van het onderhavige onderzoek.

149. Van Hoogstraten 1678, p. 346 spreekt van ‘hieroglyfen’ en Stevin, Wysentijt spreekt over
Hermes Trismegistus, signa hermetis en de magie en in die zin zijn ze deel van het
vroegmoderne conceptuele universum.

150. Van Berkel 1983A, p. 270 bevestigt dat Ramus, maar ook William Perkins zich afkeren van de
‘neoplatonistische geheugenkunst’: ‘Dergelijke symbolische en allegorische voorstellingen
leidden naar hun oordeel alleen maar de aandacht af’.

151. Yates 1988, pp. 240-245.
152. Porteman 1977, 1984A en B; Miedema 1989A, p. 56; Wesseling 1995. De eerste bundel

Emblematum liber (1531) was van de Italiaanse humanist Andrea Alciato of Alciati (1492-
1550). Deze bestond uit beschrijvingen van beelden waaraan hij vervolgens een symbolische
uitleg aan toevoegde. De uitgever heeft in later stadium de beelden hieraan toegvoegd.

153. Porteman 1984B, p. 4 typeert Cats ‘visie op het embleem, zijn voorkeur voor de eenvoudige
herkenbare stof en zijn mateloze moraliseringsdrift dient men te begrijpen als een reactie op de
lichtvoetige liefdesemblematiek, op zichzelf ook al een typisch Hollands fenomeen’.

154. Cats, ADW I, pp. 479-480.
155. Wesseling 1995, p. 45 daarentegen meent iets anders: ‘Afbeeldingen hebben vaak slechts een

illustratieve functie en dienen hooguit ter versiering’.
156. Een mening die wordt verdedigd door o.a. Miedema 1989A en Wesseling 1995, p. 47 (‘een

elegant spel voor de geleerde elite’).
157. Ripa’s publicatie is vaak door iconologen, literatuur- en cultuurhistorici gebruikt als

‘toegankelijk werkinstrument’, als Fundgrube, als ‘onschatbare bron voor de ideeën- en
mentaliteitsgeschiedenis’ (Van Vaeck 1995, p. 67). De Jongh 1969, 1976; Zijderveld 1949;
Prins 1995; Tümpel 1995, p. 115 wijst er overigens op dat Ripa slechts sporadisch door
schilders is gebruikt. ‘Vaak geeft Ripa de correcte interpretatie aan een lang gebruikt motief,
vaak ook maar één van de mogelijke betekenissen. De meeste in de baroktaal gebruikte termen
en formuleringen komen bij Ripa en zijn opvolgers echter helemaal niet voor’.

158. Alpers 1989, pp. 258-259, 272-277. Zij wijst erop (p. 208) dat er al een langere traditie bestaat
waarin beeld en woord gezamelijk op het vlak waren geschikt, zoals ‘de geïlluminerde
handschriften en later op een gedrukte bladzijde. Beelden stonden centraal in alle menselijke
creaties en verleenden toegang tot ware kennis.’ In het geheel andere verband, maar wel
tezelfder tijd, debateren natuurfilosofen overigens over de ‘impresa’ of ‘impetus’ (Parijs).
Galilei spreekt van ‘vir impressa’ of ‘impetu’: ingeprente kracht
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(Dijksterhuis 1985, p. 369).
159. Cats, ADW I, p. 482.
160. Wesseling 1995, p. 45 wijst erop dat de eerste emblematabundel van Alciato een

‘verkoopsucces’ was: ‘de bundel werd meer dan 170 keer uitgegeven. De publikatie ontketende
een ware rage: ruim 600 auteurs produceerden tezamen in korte tijd ruim 1000 titels’.

161. Denk bijvoorbeeld aan de analytische meetkunde van René Descartes.
162. Van Hoogstraten 1678, pp. 358-359, 211; Blunt 1978, pp. 103-136.
163. Freedberg 1986, pp. 41, 39-45.
164. Freedberg 1986, pp. 39-41.
165. Freedberg 1986, p. 39; Hauser 1975. Ook Van Hoogstraten 1678, pp. 251-253 verwijst naar

beeldstormers ‘anno 723’ en noemt als laatste uitbarsting in 842. Voorts wijst hij ook op Paus
Gregorius die van mening was dat beelden ‘lekenboeken’ zijn.

166. Freedberg 1986, pp. 39, 40-41.
167. Freedberg 1986, pp. 43-44 wijst erop dat aan het begin van de zestiende eeuw regelmatig

incidenten zijn zowel in Duitsland als in de Noordelijke Nederlanden. De aandacht verspreidt
zich binnen Duitsland, Zwitserland en Bohemen, en ook in Engeland en Schotland. Rond het
midden van de eeuw duikt de beroering op in Frankrijk. In de Nederlanden doet dan in 1566 de
beeldenstorm in korte tijd zijn verwoestende werk. Freedberg behandelt in zijn overigens
interessante artikel, het debat over het beeld geheel binnen de religieuze ontwikkeling.

168. Blunt 1978, p. 104 beschouwt dit programma als een onderdeel van de poging van de Paus om
de status van de Kerk opnieuw te vestigen. Hij spreekt in deze zelfs van een pauselijke politiek
‘to establish ecclesiastical absolutism’.

169. Freedberg 1986; Kempers 1995, pp. 11-12; Muller 1985; Pleij 1988.
170. Kempers 1995, p. 12.
171. Muller 1985; Kempers 1995, p. 12.
172. Freedberg 1986, p. 41; Moxey 1977, pp. 163-167. Moxey merkt op: ‘Despite his stand on

ecclesiastical art, Calvin was by no means the proverbal enemy of the arts that is commonly
assumed. Calvin viewed the artistic skills of painting and carving as gifts of God which were
intended for the sensual delight that they afford mankind.’ Calvijn beschouwde zowel
geschiedenissen als voorstellingen van dagelijks leven daartoe geschikt.

173. Freedberg 1986, p. 44; Klein 1994, p. 120: ‘Finally, such zeal and care should be exhibited by
the bishops with regard to these things that nothing may appear that is disorderly or unbecoming
and confusedly arranged, nothing that is profane, nothing disrespectful, since holiness becometh
the house of God’.

174. Klein 1994, p. 120: ‘By defining the aim of images (to instruct the believers, to incite piety) the
text implies certain concrete indications to future artists. All this tended toward an art rather
traditional in its forms, without individual initiative, clear as to its subject, respecting classical
decorum as well as modern decency, but aiming, however, at a dramatic or pathetic effect’.

175. Zie bv. Freedberg 1986; Muller 1985.
176. Freedberg wijst er bv. op dat de katholieke reactie op de hele beeldkwestie laks is: men doet te

weinig en is ook te laat. Men richt zich op het misbruik van het beeld, en niet op de essentiële
kwestie waarop de hervormers wijzen, namelijk dat er met het beeld zelf iets mis is.

177. Van Hoogstraten 1678, p. 359.
178. Van Hoogstraten 1678, p. 359.
179. Van Hoogstraten 1678, pp. 94, 359.
180. Van Run 1994, pp. 354-355: ‘Deze is te onderscheiden in vier betekenenislagen: ‘te weten

historia (doorgaans het Oudtestamentische gegeven), allegoria (het daarmee in verband te
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brengen Niuewtestamentische antitype), tropologia (de uitleg in morele termen) en de anagoge

(de uitleg op de toekomst, in het bijzonder de heilshistorische voleinding). Dit systeem van
meervoudige exegese heeft in wisselende mate en in mer of minder uitgesproken vorm
toepassing gevonden in de middeleeuwse exegese en theologie’.

181. Halbertsma 1985, pp. 26-27 verwijst naar Pinders opvattingen dat de Duitse sculptuur in de
middeleeuwen wordt opgevat als uitdrukking van het onzichtbare: ‘sie sucht sehr oft gerade den
Ausdruck alles an sich Unsichtbaren, den höchtsen Ausdruck gerade des veränderlichen, das
hinter der Erscheiding lebt, des Geistigen’.

182. Openbaring, Het nieuwe Jeruzalem (21.11, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21).
183. Halbertsma 1985, p. 28.
184. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 47).
185. Freedberg 1986, p. 39; Hauser 1975.
186. Van Hoogstraten 1678, p. 358.
187. Van Hoogstraten 1678, p. 358: ‘Hoedanigen godlijken eere de Schilderyen tans in ons

Christenrijk somtijts worden aengedaen, gaet de maete al vry te buiten.’ Hij spreekt voorts van
‘bedankt’,’gepreezen’, ‘aengebeeden’, ‘met offerhanden vereert’, ‘opgesiert’, ‘godlijke
vereeringe’, ‘aenbiddinge der Schilderyen’.

188. Freedberg 1986. Van Hoogstraten 1678, p. 358.
189. Van Hoogstraten 1678, pp. 358-360.
190. Van Hoogstraten 1678, p. 359.
191. Van Hoogstraten 1678, pp. 357-358.
192. Van Hoogstraten 1678, p. 211.
193. Blunt 1978, pp. 126-127.
194. Blunt 1978, p. 107.
195. Van Hoogstraten 1678, pp. 349-350. Blunt 1978, p. 105 bevestigt dat. Op p. 133 schrijft hij:

‘The principle on which these new missionaries (Jesuits and the Oratory) worked was that
religion must not be made so grim in its appearance and so discouraging in its untainable ideals
that ordinary people woyuld be frightened away altogether from the Church. So they set about
making religion more accessible, not by giving it a more rational foundation as the Protestants
had done, but by making it appeal to the emotions’. Zie voorts Porteman 1998, die de aandacht
van de Jezuïten voor het beeld onderschrijft.

196. Blunt 1978, p. 127.
197. Blunt 1978, p. 110.
198. Blunt 1978, pp. 113-114, 116. De antiek-heidense cultuur van de Grieken en de Romeinen was

stevig verankerd in het Italië van de 16de eeuw, zodat de Kerk bekende mythologische taferelen
toestond.

199. Blunt 1978, pp. 118-119.
200. Blunt 1978, p. 119.
201. Blunt 1978, p. 106.
202. Blunt 1978, p. 106.
203. Blunt 1978, pp. 131-132 noemt als voorbeeld de fresco-cyclus in the Paulus-kapel van de S.

Maria Maggiore.
204. Blunt 1978, p. 117.
205. Blunt 1978, pp. 118-119.
206. Muller 1985, p. 129; Kempers 1995; Pleij 1988; Sluijter 1991/2.
207. Pastoor 1997, p. 316. Verg. voorts Ginzburg 1988B.
208. Van Gelder 1999.
209. Verschillende teksten blijken overladen met seksuele parafernalia en erotische getinte termen.

Zij bepalen in hoge mate de wat broeierige atmosfeer in deze artikelen. Onderstaande
opsomming is met name ontleend aan Sluijter 1988, 1989, 1991/2, 1991B en C, Sluijter &
Spaans 2001; voorts aan o.a. De Jongh 1976, 1995B en G, 1996A. Ook bij
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andere andere auteurs (zoals Hecht 1989 en Blankert 1999), kan men dit soort termen echter
aantreffen: ‘amoreus amusement en weelde’, ‘naaktuitbeelding’, ‘vrouwelijke schoonheid’,
‘naakte schoonheden’, ‘mooie verleidsters’, ‘het verbeelden van (naakte) vrouwelijke
schoonheid’, ‘de spanning tussen aangenaam zintuiglijk (erotisch) genot en “gevaarlijke”
verleiding’, ‘amoreuze paren’, ‘deels ontklede, vrouwenfiguur’, ‘amoureuze implicaties’, ‘het
vooral wat betreft de vrouwen uiterst luchtige kleding’, ‘wulpse jongedame’, ‘verleidelijke
glimlach’, ‘een jongeman, welke ondertussen haar borst betast’, ‘talloze naaktfiguren, in vele
houdingen en standen’, ‘aantrekkelijk door de grote hoeveelheid (vrouwelijke) naaktfiguren’,
‘haar naaktheid aanschouwt’, ‘sensuele sfeer’, ‘de vrijage tussen Venus en Adonis’, ‘een rustige,
toegewijde vrijage’, ‘talloze lichtzinnige episodes’, ‘aardse genietingen’, ‘het zinnelijk leven,
wellust en liefde’, ‘honden, die zijn lusten symboliseren’, ‘onkuise misstap’, ‘mythologische
naaktscènes’, ‘onzedelijk’, ‘erotisch getinte genrevoorstellingen’, ‘idyllisch-amoureuze
mythologische scenes’, ‘erotische taferelen, sensitieve vrouwelijke naakten’, ‘verleidelijke
vrouw’, ‘Venus begeerlijke uiterlijk’, ‘zinnelijke begeerte’, ‘het zien van vrouwelijk schoon’,
‘de zinnelijke lust’, ‘het zien de bron van verleiding is, begeerte en lust opwekt’, ‘zondige
gedachten en daden’, ‘naakte schoonheid’, ‘de geest wordt ontregeld’, ‘wellustige begeerte’,
‘ontklede schoonheden’, ‘naakte vrouwen’, ‘voyeurs’, ‘lusten’, ‘destructieve macht van mooie
vrouwen’, ‘geyle beelden’, ‘zeer zinneprikkelend’, ‘erotische prikkeling’, ‘erotische lading van
schilderijen met naaktvoorstellingen’, ‘geobsedeerdheid met de ogen’, ‘erotisch’, ‘zinnelijke
verleiding en wellust’, ‘uiterlijke schoonheid en wellust’, ‘vleselijke en wellustige [liefde]’,
‘amoreuze poëzie’, ‘ogenverleidster’, ‘lustopwekster’, ‘onkuise schonen’, ‘amoureuze
opwinding’, ‘erotische relatie van de schilder tot zijn kunst’, ‘mooie verleidelijke vrouw’,
‘verleidelijke krachten’, ‘riskante verlokkingen’, ‘verleidelijke erotische macht’, ‘sensueel’, ‘een
tot het middel naakte vrouw’, ‘de roos tussen haar borsten’, ‘het schoonst denkbare vrouwelijk
naakt’, ‘erotische implicaties’, ‘het amoreuze vermaak’, ‘erotische inspiratie’, ‘pornografische”
bundel’, ‘uitgesproken schunnig gedicht’, ‘copuleren’, ‘komisch-erotische context’, ‘speels-
amoreuze’, ‘expliciet erotische zin’, ‘zinnelijk genot’, ‘lustopwekking’, ‘glunderende bejaarde’,
‘voyeuristische identificatie’, ‘speels-erotisch amusement’, ‘sensuele effect’, ‘grove
lustgevoelens’, ‘erotisch-voyeuristische voorstellingen’, ‘voyeuristische implicaties’, ‘
“erotische” schilderijen’, ‘slapend vrouwelijk naakt’, ‘wellustige satyr’, ‘mythologische
liefdesparen’, ‘een slapende (meestal naakte of vrijwel naakte) jonge vrouw’, ‘de voyeur’, ‘haar
nauwelijks ontloken boesem’, ‘prikkelen’, ‘veel sterkere erotische lading’, ‘vrouwelijke
verleidelijkheid’, ‘bespiede vrouwelijk naakt’, ‘geliefde “voyeuristische” onderwerpen’, ’haar
naaktheid’, ‘het slapende naakt’, ‘de hand het schaamdeel bedekt’, ‘de bij het naakt geknielde
voyeur’, ‘naakte onderbuik’, ‘uiterst erotische geladen’, ‘snel ontvlammende liefde’, ‘seksuele
begeerte’, ‘platvloerse zinnelijkheid en wellust’, ‘opwekking van lage lusten’, ‘ontvlammen van
wellustigheid’, ‘zwaar erotische sfeer’, ‘verkrachting’, ‘ongebreidelde lusten’, ‘hevige erotiek’,
‘in de tepel van Antiope knijpt’, ‘ongewoon ongegeneerde, wijdbeense houding’, ‘verfijnde
amoureuze sfeer’, ‘erotisch getint amusement’, ‘opwekking van zinnelijke begeerte’, ‘expliciet
erotische wijze’, ‘prikkelende taferelen’, ‘“naakte” vrouwtjes’, ‘naakte borsten’, ‘boezem is
ontbloot’, ‘prikkelend voyeuristische tafereel’, ‘lustopwekking van de toeschouwer’, ‘hevige
erotische prikkels’, ‘lust alleen door kijken te bevredigen’, ‘verleidelijk vrouwelijk naakt’, ‘haar
borst te kunnen strelen’, ‘in de hoop met haar te kunnen vrijen’, ‘wellustige ogen’, ‘bevlekt’,
‘door lust verrteerd’, ‘sterk erotisch beladen beeldconventies’, ‘een nog frontalere blik op de
schaamdelen’, ‘zinneprikkelende onkuisheid’, ‘obscene grappen’, ‘mannelijk geslachtsdeel’,
‘geslachtsdelen’, ‘coïtus’, ‘seksuele atmosfeer’, ‘copuleren’, ‘geslachtsverkeer’, ‘erotiek of
seksualiteit’, ‘naaktschilderingen’, ‘erotiek en seksualiteit’, ‘regulering van het seksuele
driftleven’, ‘seksuele en scatologische aard’, ‘schuinsmarcheerderij’, ‘platte humor’, ‘vrouwelijk
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schaamdeel’, ‘scandaleuze dichter’, ‘opgewonden paar’, ‘amoreuze oude man’, ‘de onstuimige
vrijer’, ‘seksuele bijbetekenis’, ‘achteroverliggende naakte vrouw’, ‘openlijk wellustige
schilderij’, ‘erotisch gelaten’, ‘wellustige blik’, ‘haar naaktheid’, ‘grijnzende, blozende jonge
sater’, ‘seksuele suggestie’, ‘mooie nimf’, ‘kokette houding’, ‘voyeuristische erotiek’, ‘schaars
geklede jonge vrouwen’, ‘sensueel’, ‘sierlijk achteroverleunende, bijna naakte vrouw’,
‘lokkende blik van Ariadne’, ‘voyeurs’, ‘bijbelse erotica’, ‘gelegitimeerde erotiek’, ‘erotisch
gemotiveerde tafereeltjes’, ‘wellustig man’, ‘vriendelijke schone’, ‘beide jongetjes (...) zo innig
gearmd en vergenoegd’, ‘amoreuze interpretaties’, ‘pikant detail’. Voorts ontdekt met name De
Jongh seksuele toespelingen in eierdoppen, fluiten, hazen, honden, jachtgeweren, kannen,
katten, komkommers, kousen, oesters, pannen, peen-met-twee-uien, pink-in-tabakspijp,
pispotten, schoenen, ton-met-spongat-en-staande stok, vissen en vogelkooien die eigenlijk een
obscene betekenis hebben en verwijzen naar mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen.

210. Sluijter 1989, p. 15; idem Sluijter 1991, p. 190.
211. Sluijter 1991, p. 57; De Jongh 1976, 1995G, p. 48; Pastoor 1997, p. 315; Van Gelder 1999:

‘naakten, die er lang niet altijd even verheven bijlagen’.
212. Muller 1985; Hekma 1988.
213. Muller 1985, pp. 152, 154.
214. Emmens 1981- IA, p. 26.
215. Pastoor 1997, p. 316.
216. Pastoor 1997, p. 317: ‘Ook Jacob Cats waarschuwt tegen onkuise historiestukken. In Houwelick

drukt hij zijn lezers de boodschap op het hart om deze “geyle beelden” uit de weg te gaan omdat
zij een verderfelijke invloed op de beschouwer uitoefenen.’ In het verlengde hiervan noemt hij
ook Van Beverwijck.

217. Coornhert (Becker 1942, p. 30).
218. Cats, ADW I, p.
219. Van Hoogstraten 1678, pp. 94-95.
220. Coornhert (Becker 1942, p. 30).
221. Coornhert (Becker 1942, p. 31).
222. Van Hoogstraten 1678, p. 94. De regels van het decorum gelden overigens niet enkel het beeld

zou blijkt uit een opmerking van Erasmus: ‘Bij het schilderen van heilige onderwerpen gelden
dezelfde regels van welvoeglijkheid als bij het spreken erover.’ Muller 1985, p. 130.

223. De Mare 2000.
224. Van Hoogstraaten 1678 verwijst daarbij (pp. 94-95) ter ondersteuning naar Seneca. Deze

bevestigt het standpunt wanneer hij vertelt hoe vrouwen hun offerplechtigheden voltrekken uit
het zicht van mannen en ze bovendien de schilderingen van mannelijke dieren afdekken.

225. Moormann & Uitterhoeve 1987, pp. 65-66.
226. Moormann & Uitterhoeve 1987.
227. Moormann & Uitterhoeve 1987, pp. 99-101 (Ganymedes); p. 45 (Apollo); pp. 71-72 (Zeus en

Daphne).
228. Moormann & Uitterhoeve 1987, p. 197 wijst er op dat dit een latere verschuiving is, waarbij de

moedermoord enigszins naar het achterplan verdwijnt.
229. Alberti (Spencer 1966, p. 76).
230. Van Hoogstraten 1678, p. 94.
231. Blunt 1978, p. 126.
232. Aretino (Blunt 1978, p. 124).
233. Van Hoogstraten 1678, pp. 94-95.
234. Van Hoogstraten 1678, p. 94: ‘Kalvijn zegt, dat de Martelaeren niet betaemelijk van weezen

geschildert worden: En datmen in de Bordeelen en Hoerhuizen schaemtelijker en matiglijker
versierde vrouwen, dan maegdebeelden in de Kerken vint. Daerom laetse toch,
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vervolgt hy, haere beelden een weynig schaemtelijker maecken’.
235. Blunt 1978, p. 122. Zie voorts Ginzburg 1988B, pp. 180-182, al legt hij op gebruikelijke wijze

het accent op de mate waarin gecodeerde vertellingen voor toeschouwers als erotische
fantasieën te ontcijferen zijn en op de kwestie van de omvang van de cliëntele die in dit soort
beelden geïnteresseerd zouden zijn.  Zo concludeert hij naar aanleiding van Titiaans’ brief aan
Filips II:  ‘Zoals men ziet, gaat de ethetische beoordeling in termen van natuurgetrouwe
weergave ongemerkt over in de ronduit expliciete waardering van het vermogen van het
schilderij om erotisch te prikkelen …’. Ginzburg gaat daarbij voorbij aan de orde der natuur die
aan beide uitspraken tengrondslag liggen. Daarbij benoemt hij ten onrechte de opmerkingen
over natuurgetrouwheid alszijnde een esthetische kwestie en benadrukt de erotische lading
waaruit de moderne fascinatie met dit van de natuur losgezongen fenomeen opnieuw blijkt.

236. Pastoor 1997, p. 317 vermoedt een dubbele moraal bij Van Beverwijck die blijkens de
boedelbeschrijving ‘minstens één tafereel [bezat] waarvoor Cats zijn ogen stevig zou hebben
dichtgeknepen’ – namelijk een ‘stoute schildering van Suzanna’s jong en weelderig naakt’, een
kopie naar Rubens. Pastoors constateert dat ‘ook in de zeventiende eeuw het leven dikwijls
sterker was dan de leer. (...) Kennelijke was van Beverwijck zelf wel opgewassen tegen het
effect van naaktuitbeeldingen en kon hij zijn ‘losse sinnen’ beter in toom houden dan de jonge
vrijers tot wie hij zijn wijze woorden richtte in de Schat der Gesontheuyt’.

237. Muller 1985, p. 131.
238. Ontleend aan Institutio Matrimonii Christiani (1526), en wel in het deel dat de opvoeding van

het jonge meisje behandelt (Muller 1985, p. 129).
239. Muller 1985, p. 131; Hollander 1990. Voor een interessante analogie met geheel andere

gevolgen voor het beeld, Benjamin 1985.
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Noten 4.2.4.

1. Miedema 1992, p. 343.
2. Brenninkmeyer 1984, p. 62. Een historiografie die op zijn beurt een eigen leven is gaan leiden.

Zie Moran 1994; Johnson 2000. Miedema kritiseerde dit soort geschiedschrijving (1991; 1992,
p. 339). Miedema 1974, p. 224: ‘since “need for” and “tendency to” are particularly difficult to
assess in paintings’.

3. De Vries 1998, p. 17. Voor een kritiek hierop Miedema 1995.
4. Emmens 1964, pp. 28-62 werkte deze kwestie verder uit door naar analogie van de retorica een

onderscheid te maken in een pictor doctus (de geleerde schilder) en de pictor vulgaris (de
ambachtsman). Zijn koppeling van de retorica, de mathematica (mn. het perspectief) aan wat hij
aanduidde als de Toscano-Romeinse traditie die uiteindelijk uitmondde in de ‘avant-
gardistische’ (over De Lairesse, p. 81) en ‘vernieuwende’ (p. 141) Franse geïdealiseerde
klassicistische kunsttheorie bracht hem ertoe het denken over kunst in Nederlanden in negatieve
termen te benoemen: hij spreekt van ‘preklassicistische periode’,  die ‘nog niet, zoals de
klassicistische, over een samenhangend stelsel van regels’ beschikt (p. 170), met termen als
‘verouderd’ (p. 141), met ‘de reeds klassicistisch geörienteerde Van Hoogstraten’ (p. 100), Van
Mander die ‘reeds klassicistische trekken’ vertoonde (p. 54), of Junius die als eerste de
klassicistische kunsttheorie introduceerde in de Nederlanden (p. 46). Zijn aanduiding van het
‘Toscano-Romeins negatief’ (pp. 38-40) voor de Nederlanden bestendigt de oppositie tussen
Italië/ Frankrijk en de Nederlanden eerder, dit terwijl hij in zijn proefschrift en zijn vele
artikelen veel materiaal aanreikt dat zich leent voor een geheel andere, en meer elegante
genealogie die recht doet aan de Europese ‘evolutie van het kunstbegrip’ (zoals hij het zelf
meerde malen noemt, bv. p. 129).  Zie ook Emmens 1981-IG.

5. Zo schreef Brenninkmeyer in 1984 nog (p. 506, n. 63): ‘Tot op heden heeft nog niemand de
moed gehad, het onderwerp “traditie en vernieuwing in de Hollandse zeventiende-eeuwse
kunsttheoretische geschriften” aan te pakken’.

6. Miedema 1991A, p. 412.
7. Afhankelijk van de benadering plaatst men de entree van het Italiaanse humanistisch denken

vroeg in de zeventiende eeuw of laat. Zie Emmens 1964, Haak 1984, Melion 1991, Miedema
1989A.

8. Emmens 1981-IA, p. 9.
9. Dat zou afgeleid kunnen worden uit de termen die men hanteert: enerzijds

‘bewonderenswaardige intellectuele hoogstandjes’, ‘niet heel practisch’, ‘theoretische tractaten’,
‘theoretisch programma’, ‘geleerde prestatie’, ‘humanistische ideeën’, ‘intellectuele toplaag’,
‘de humanistische lees- en schrijfcultuur’, ‘bespiegeling’, ‘geschoold’, ‘beoefenaar van de
humaniora’; anderzijds ‘produktieproces’, leerde het vak louter in de praktijk’, ‘een niet
bijzonder erudiete stadsbevolking’, ‘minder ontwikkeld publiek’, ‘vulgair’, ‘goedkoop
materiaal’, ‘vrije markt’.

10. Alberti wordt bijvoorbeeld door Brenninkmeyer 1984 niet genoemd, Vasari beschouwt ze als de
grondlegger van de kunstenaarsmonografie.

11. In feite komt Miedema’s standpunt (1989A, p. 25) daarop neer. Het Griekse ‘techné’ en het
Latijnse ‘ars’ duiden op ‘vaardigheid: een vak, iets dat men kan; iets dat men kan aanleren en
beoefenen.’ De antieke driedeling komt neer op kunsten die 1) tot een product leiden, 2) tot een
handeling of 3) tot contemplatie (en zuivere kennis). De laatste (de artes liberales) stelt
Miedema gelijk aan ‘theorie’, dit in onderscheid tot de producerende vakken die hij als
‘praktijk’ opvat. Voor soortgelijke aanduidingen zie o.a. Field 1993, p. 93 die spreekt van
‘practical tradition’ versus ‘learned tradition’.  Zie voor een andere opvatting Emmens 1981-
IIA.

12. Aldus de titel van Kemp 1990 over het perspectief.
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13. Emmens 1981-IB, p. 66.
14. Emmens 1964, Emmens 1981-B, p. 66.
15. Miedema 1989A, pp. 123-124 beschouwt alleen de (Frans) classicistische theorie als ‘theorie’,

nl. een coherente, systematische theorievorming in relatie tot de schilderspraktijk. Als een van
de weinigen stelt hij dus dat er voordien geen systematische kennis bestaat en er dus geen sprake
is van de Italiaanse kunsttheorie. Tot die tijd was er slechts sprake van literair-retorische
verhandelingen, soms intellectueel, soms slechts voor het genoegen, maar in elk geval los van de
praktijk: ‘Alberti’s traktaten zijn dus bewonderenswaardige intellectuele hoogstandjes, die niet
heel praktisch in elkaar zitten, maar wel de aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van een
lange reeks theoretische traktaten over beeldende kunsten. (...) Hoogstandjes waren de latere
kunsttheoretische verhandelingen niet; wel bleven het literaire essays, bedoeld om als literatuur
te worden gesavoureerd. Of ze nut hadden, in die zin dat ze een praktisch te gebruiken
begrippenapparaat voor kunstkenners en -liefhebbers fourneerden, is moeilijk te zeggen. Vooral
de zestiende-eeuwse traktaten waren erg abstract en ze kwamen aan de kunstwerken niet toe.’
Miedema 1995, p. 75: ‘In navolging van de antieke auteurs hebben de humanisten van de 15e
tot de 17e eeuw weinig moeite gedaan, een theorie van de schilderkunst te maken. Leon Battista
Alberti (1404-1472) ging in op het gegeven dat over sommige technische deelonderwerpen,
zoals perspectief, beschaduwing en proporties, in de oudheid traktaten moeten hebben bestaan.
Hij liet zich daardoor tot imitatie en emulatie uitdagen, en schreef een traktaat De pictura, op de
manier waarop antieken dat zouden hebben gedaan. Het resultaat heeft, naar ik meen, weinig
aansluiting met de praktijk van de professionele schilders gehad en in de latere traktaten over de
schilderkunst is Alberti’s De pictura maar heel gedeeltelijk terug te vinden’.

16. De Vries 1998, p. 12: ‘De Lairesse’s real opponent was not Van Mander, however, but the
legion of painters who seemed to have no theory at all. Karel van Mander stimulated the
painters who studied his treatise to create beauty, not to depict reality without improving it and
to imitate classical sculpture, just as Gerard de Lairesse would advocate. The greatest
differences between the two writers are in tone, precision, elaboration and severity’.

17. Miedema (1974) bekritiseert Boschloo, p. 223 als volgt: ‘In other words, to explain the greater
realism in Carracci’s series as being due to this fascination with ordinary people, “the
insignificant and inconspicuous representation of humanity” (pp. 41-42) is unfounded from the
point of view of art history. It seems to me to be a conclusion arrived at from a 20th-century
viewpoint, and it is a conclusion which is one of the recurring motifs in Boschloo’s book’.

18. Voorafgaand aan het lokale gildensysteem bestaat overigens nog een ander meester-leerling-
systeem. Op het terrein van de architectuur en de sculptuur staan deze bekend als de ‘bouwhut’
(loge), waarbij ambachtslieden en meesters tijdelijk zijn verbonden aan een groot bouwproject
(zoals bijvoorbeeld het geval is bij de bouw van een kathedraal). In bezit van welke
ambachtelijke kennis dan ook is men internationaal georiënteerd en mobiel. Halbertsma 1985, p.
27; Meischke 1988; Van Oostrom 1994; Panofsky 1971. 

19. Van Hoogstraten 1678, p. 4: ‘Maer het zal mogelijk veele vremt dunken, dat ik dit Werk onder
den naem van de negen Muzen uitgeef: Ten eersten, dewijl dezen Tijtel, wel eer aen de
Historien van den ouden Herodotus gegeven, de geloofwaerdicheit der zelve by eenige
geweldich heeft verdacht gemaeckt: zoo datze gemeint hebben, dat hy, door de vryheid der
Muzen, zommige dingen om den geest te vermaken, een weinich te ruim en te weelich uitgebreyt
heeft; maer dit en heeft my niet kunnen af keeren, dewijl ik geen Historie, maer een vrye konst
ontleede, daer de driftige aenporringen dikwils meerder, dan de simpele en waerachtige regels,
gelden. Ten anderen zal iemant voorgeven, datmen de Muzen wel voor Meesteressen der Poëzie,
maer voor geen Schilderessen plach te houden. Hier op antwoorde ik: Dat men van outs met den
naem van de Muzen allerleye wijsheden, geleertheden, en
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schranderheden, te kennen gaf, en dat, behalve de Zusterschap tusschen de Schilderkonst en
Poëzie (uit Horatius boven aengeroert) de ampten dezer Godinnen tot de byzondere leden der
Schilderkonst zoo eygen zijn, als ofze tot geen anderen eynde waren ingewijt’.

19. Van Eck & Zwijnenberg 1996, pp. 14-16 wijzen erop dat Byzantijnse, maar ook Arabische
geleerden deze klassieke opvatting van het evenwicht tussen theorie en praktijk hebben bewaard
en opnieuw in de Europese (mn. de Italiaanse) cultuur hebben ingebracht.

21. Blunt 1978, p. 83 noemt drie geschriften van Pino (1548), Biondo (1549) en Dolce (1557):
‘Much of what they say is simply the traditional matter of earlier Renaissance treatises. Pino,
Dolce, and Biondo all three draw extensively on Alberti, Biondo even copying several chapters
from him almost word for word, and the commonplaces from Pliny and other ancient writers fill
a large part in each of the treatises’.

22. Bij Vasari toont de verhouding tussen oog (dat hij overigens zeer opwaardeert doordat het
kennis uit de natuur opslaat in het geheugen) en verstand een andere balans aldus Blunt 1978,
pp. 90-91: ‘The artist is now no longer to choose the reasonable mean, the general and the
typical; he is to choose according to his judgement. And with Vasari judgement is not, as with
Alberti, a rational faculty; it is rather instinct, an irrational gift, allied to what we call taste, and
residing not so much in the mind as in the eye’.

23. Alpers 1960, p. 200: ‘Leonardo, rather than emphasizing what emotion is expressed,
concentrates on the action which is expressive. he describes with great detail the way things look
in a storm, flood, deluge, or whatever scene he is treating. For him the details of reality are
expressive simply because they are properly and fully represented, while Vasari reverses the
order of precedence and makes representational reality the taking-off point for the analysis of
emotions. Vasari would say that Leonardo lived in a time which was still grappling with the
problems and difficulties of representation. But although Vasari believes in the technical
progress of art, he, unlike the ancient authors, did not eliminate details of technique from his
ekphrasis precisely because he accepts Alberti’s clear equation of representation and narration’.

24. Alpers 1960, pp. 212-213: ‘Vasari established both the notion of art as a series of problems and
the idea that progress could be made, but it is a far cry from Vasari’s artists contributing to Art
itself to a modern artist’s progressing in his own art. In so far as Vasari sees art as the
development of style, it is necessarily anti-individualistic. (...) The individual has no power to
determine the character of the predetermined and continuous development of style. If one person
does not conquer a certain difficulty, another will’.

25. Goldstein 1989, p. 186; Miedema 1989A. Het neoplatonisme is overigens een mengsel van
platoonse en aristotelische ideeën, en in die zin is ook de Florentijnse Academie niet een plaats
waar een zuiver platoons ideeëngoed werd onderwezen, aldus Kristeller 1961.

26. Emmens, 1981-IB, p. 84. Voorts Boschloo 1989, Yates 1988.
27. Blunt 1978, p. 88: ‘For Vasari, as for Alberti, the foundation of any theory of painting is that

this art consists in the imitation of nature. One of his highest forms of praise for a painting is to
say that the figures are so natural that they seem alive’.

28. Alpers 1976, p. 21 wijst erop dat door de nadruk op de representatie als onderwerp van de kunst
van het schilderen, het representeren van een object uit de werkelijkheid een koppeling teweeg
brengt tussen de kunst van het schilderen en de historische werkelijkheid, die bijvoorbeeld in het
negentiende-eeuwse realisme onmogelijk was.

29. Alpers 1976; Marin 1986.
30. Alpers 1976, p. 26.
31. Dat blijkt bij Alberti, Vasari, maar ook bij Van Mander en Van Hoogstraten.
32. Grafton 1999, p. 11.
33. Blunt 1978, pp. 83-84 o.a. door Dolce. ‘To him [Dolce] Raphael was the perfect example of a

balanced Humanist, skilful in all branches of his art, and not devoting himself to the pursuit of
one quality only as Michelangelo concentrated, according to him, on the drawing
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of the nude’. Voorts Blunt 1978, pp. 112-113.
34. Van Hoogstraten 1678, p. 335: ‘Maer deeze wijze van schilderen wil onze locht niet lijden,

schoonze by den grooten Michel Angelo voor Meesterswerk, tegen ‘t schilderen in olyverwe, dat
hy vrouwen werk noemde, geacht wiert.’ Castiglione 1991, pp. 82-83; Panofsky 1954; De
Holanda 1993. Zie voor deze ‘paragone’ over fresco en olieverf, Emmens 1981-IJ, p. 196-203.

35. Michelangelo’s uitspraken zoals opgetekend door de Portugese schilder Francesco da Holanda
1993, pp. 24-25.

36. Alpers 1960.
37. Melion 1991, p. 130. Emmens 1981-IIC, p. 35 [met S.H. Levie].
38. Van Hoogstraten 1678, p. 36: ‘Wy willen ons tot geen rechter over ‘t geschil tusschen deze twee

lichten opwerpen; want haere weegen en inzichten zijn zeer verscheyden geweest’.
39. Warburg 1979A; Gombrich 1986, p. 344.
40. Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 78).
41

 Da Vinci (Zwijnenberg 1996, p. 76).
42. Blunt 1978, pp. 19, 36, 21-22.
43. Alpers 1989 wees er al op dat de Hollandse schilderkunst zeker niet ‘alles’ heeft verbeeld, maar

evenzeer specifieke selecties gemaakt. Ook over de Italiaanse kunst bestaan inmiddels veel
genuanceerde studies.

44. De Vries 1998, pp. 98-132 over het Schilderboek van De Lairesse.
45. Panofsky 1968.
46. De Vries 1998, p. 78.
47. Emmens 1981-IIC, p. 47 [met S.H.Levie]; Miedema 1989A, pp. 125, 145, 206.
48. De Vries 1998, p. 99.
49. De Vries 1998, p. 99.
49. Emmens 1964, p. 121.
51. De Vries 1998, p. 89; Panofsky 1968.
52. Halbertsma 1993, p. 22.  
53. Goldstein 1989, p. 190. Afgezien van een enkele traktaat over architectuur (De L’Orme) en een

vertalingen van Vitruvius en Alberti, was er weinig of niets gepubliceerd. In 1649 publiceert
Abraham Bosse de eerste Franstalige verhandeling.

54.  Reijnders 1984; Burke 1991.
55. Reijnders 1984.
56. Goldstein 1989, p. 192. Miedema 1969, p. 251 ‘classicisme’ is ‘de in Frankrijk gebruikelijke

term waarmee de theoretische richting wordt aangeduid die in die tijd tot uitdrukking kwam in
de Franse Académie, waar een sterke behoefte aan expliciete uitspraken over de formele
aspecten van de beeldende kunst het ontstaan van een nauwkeurig geformuleerde theorie nodig
maakte’.

57. Burke 1991.
57. Emmens 1964, p. 57. Emmens 1981-IF, p. 125 wijst erop hoe vanuit dit ‘academisch denken’

Rembrandt ging fungeren als ‘verouderde’ tegenhanger: ‘De academici vonden dat een schilder
zich aristocratisch behoorde te gedragen, zij waren eclectisch en idealistisch, stelden de
ontwerptekening van het schilderij primair en beschouwden kleur als een vulgaire
bijkomstigheid. Daarom moest Rembrandt omgaan met het lagere volk, was hij “naturalistisch”
en een slaafse navolger van de natuur, kon hij niet tekenen in de academische zin van het woord
en ging hij zich dusdanig te buiten aan geklodder met verf dat zijn portretten bij de neus konden
worden opgepakt. (…) omdat de kuise academici het “ideale” manlijke lichaam als model
prefereren, vergrijpen de leerlingen van Rembrandt zich aan de vrouwelijke naaktmodellen in
het atelier van hun meester. (..) Omdat de aristocratische academicus geen geld verdiende als
een eenvoudig handwerksman, maar zich in leven hield door geschenken van zijn bij voorkeur
vorstelijke vrienden aan te nemen,
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wordt Rembrandt een schoolvoorbeeld van ordinaire gierigheid.’
58. Emmens 1964, pp. 32-33, 95. Dat er regionaal sprake is van differentiatie, met name waar het

gaat om de plaats die men toekent aan de tekening en de kleur, is door Emmens 1981-II, pp.
198-203 en Alpers 1976 duidelijk gemaakt. Onderlinge rivaliteit (binnen Italië, tussen Toscane/
Rome, Venetië en Sicilië, en het Noorden, met name Vlaanderen) speelt daarin een belangrijke
rol, en wel omdat de uitwisseling tussen deze regio’s groot was.

59. Junius 1991, p. 36: ‘It is then required here that we should not onely bend our naturall desire of
Imitation towardes the best things, but that we should likewise study to understand wherein the
excellency of the same things doth consist: the which having diligently performed, we shall by
the same meanes perceive how necessary it is that we should duly examine our owne abilitie and
strength, before we undertake the Imitation of such workes as doe excell in all kinde of rare and
curious perfections.’ Van Hoogstraten was goed op de hoogte van dit werk, aldus Emmens
1981-IIB, p. 28, onder verwijzing naar Panofsky 1968, p. 117.

60. Emmens 1964, p. 85. Emmens 1981-IIA, p. 20 wijst op zelf op de verschuiving, maar dateert
deze reeds bij vroege vertegenwoordigers van het klassicisme. ‘Deze identificatie van theorie
met lering en practijk met oefening lijkt mij karakteristiek voor het klassicisme. Het onderscheid
tussen de klassicisten en de daaraan voorafgaande theorieën is immers niet alleen een
verschuiving van het accent van de natuurlijke aanleg naar de leerbare kunst – een verschuiving
die mogelijk samengaat met de stijgende invloed van de retorica op de kunsttheorie, ten
detrimente van de invloed der poetica – maar vooral ook de toenemende vertheoretisering van
het begrip kunst. Dat voordien veel meer als een in de practijk leerbaar handwerk werd
opgevat.’

61. Emmens 1964, p. 95: ‘De oudere kunstopvatting legt, volgens de klassicisten, de nadruk op de
natuurlijke aanleg en de practische oefening en verwaarloost het door hen essentieel geachte, en
in hoge mate theoretisch geworden kunstbegrip, met alle daaruit voortvloeiende anatomische,
perspectivische en in het algemeen – ietwat anachronistisch – esthetisch te noemen aspecten van
dien. Het oudere kunstbegrip is met andere woorden, volgens de klassicisten, in de meest
letterlijke zin van het woord “ongeregeld”, en daarom onderhevig aan factoren als het “toeval”
en “de schijn van het oog”. Het verwaarloost de antieke beelden als absolute schoonheidsnorm,
ja erger nog: het huldigt de opvatting dat, wat in het leven lelijk is, eenmaal afgebeeld schoon,
of althans “schilderachtig” wordt, terwijl de klassicisten van mening zijn dat alleen wat in het
leven schoon is, ook schoon en schilderachtig is in de afbeelding ervan.’

63. Brenninkmeyer 1984, p. 63.
64. Miedema 1994B, p. 153; Miedema 1993, p. 157.
65. De Veen 1996, pp. 333-337; Melion 1991, p. 261, n. 2: ‘Vasari published the 1550 and 1568

edition of the Vite under the auspicien of the Accademia Fiorentina, incorporated by Duke
Cosimo in 1542 with the aim of extending the jurisdiction of Tuscan as the vernacular
component of the studia humanitatis.’ Zie ook Emmens 1981-IIL.

66. Halbertsma 1993, p. 27: ‘In de loop van de achttiende eeuw veranderen deze criteria en wint de
eis van de artisticiteit het van alle anderen. Deze eis, die voorheen was verbonden met
ambachtelijk kunnen, werd met name in de negentiende eeuw opnieuw geformuleerd in termen
van originaliteit en experiment. Het kunstwerk krijgt de functie van optimaal vehikel van
artisticiteit’.

67. Vollemans 1998, p. 95; Miedema 1989A, p. 125.
68. Emmens 1964 en 1981-IIE, p. 67: ‘Pas wanneer omstreeks 1800 het kunstwerk wordt

beschouwd als de uitdrukking van de persoonlijkheid die het heeft voortgebracht, ontstaat de
mogelijkheid tot het produceren van “vloeken” en “kreten” (...) dan duikt ook de eerste
uitgesproken protesten op tegen de aristocratische academies die nu als een onduldbare
beperking van de uitdrukking van de vrije persoonlijkheid worden beschouwd’.
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69. Miedema 1989A, p. 125; Van der Woud 1997, pp. 14-15.
70. Halbertsma 1993, p. 23.
71. Emmens 1981-IIL, p. 160.
72. Alpers 1976, pp. 37-38.
73. Halbertsma 1993, p. 29; Emmens 1981-IIC [met S.H. Levie], p. 48.
74. Melion 1991, p. xix.


