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Inleidend overzicht. 

1. Mannen als ‘carriers’ van gender: het historisch onderzoek naar mannelijkheid.  

Het onderzoek naar de geschiedenis van mannelijkheid is een relatief nieuw veld binnen het 

genderonderzoek. Het concept gender wordt al lange tijd gebruikt, meer bepaald in de studies 

over vrouwen die in de jaren 1960 en 1970 een grote omwenteling teweegbrachten. De 

geschiedenis van vrouwen werd in de ogen van feministes gezien als het beginpunt om de 

ondergeschikte positie van vrouwen te historiseren. De nadruk lag telkens op een 

genderhiërarchie waarin het man-zijn werd beschouwd als culturele norm en werd verheven 

boven het vrouw-zijn. Door te focussen op vrouwelijkheid kregen studies over mannelijkheid 

niet meteen ingang. Niettemin merkte Natalie Zemon Davis in 1975 op dat “treating women 

in isolation from men, it ordinarily said little about the significance of sex roles in social life 

and historical change.” Ze ijverde voor “the history of both women and men, that we should 

not be working only on the subjected sex any more than a historian of class can focus 

exclusively on peasants. Our goal is to understand the significance of the sexes, of gender 

groups in the historical past.”
 1

 Vrouwen waren “„carriers‟ of gender”, maar mannen waren 

dit evenzeer
2
. Om te bestuderen hoe gender werkt in een maatschappij, is het belangrijk om 

enerzijds bewust te zijn van de genderverschillen in de relatie tussen de seksen en anderzijds 

de relatie binnen de seksen onder de loep te nemen
3
. Het genderonderzoek kreeg naast de 

geschiedenis van vrouwelijkheid dus ook gezelschap van de geschiedenis van mannelijkheid. 

Op welke manier benaderen historici nu mannelijkheid? Op deze vraag hebben Britse historici 

geprobeerd een antwoord te geven. Mannelijkheid is immers een onderzoeksveld dat in het 

bijzonder tot ontplooiing kwam in Groot-Brittannië
4
.  

 Men stelde zich de vraag welke methodologische benaderingen worden gebruikt door 

historici die mannelijkheid bestuderen. Vooreerst hebben historici de patriarchale relatie 

                                                 
1
 N. Z. Davis, “Women‟s History in Transition: The European Case.” Feminist Studies, 3 (1976), 3/4, pp. 83 en 

90. 
2
 J. Tosh, “What should Historians do with Masculinity? Reflections on Nineteenth Century Britain.” History 

Workshop Journal, 38 (1994), p. 180. 
3
 A. Shepard, Meanings of Manhood in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 2. 

4
 Als gevolg van een colloquium in de universiteit van Sussex in september 2003 staat een volume van the 

Journal of British Studies in het teken van mannelijkheid. In het artikel “What Have Historians Done with 

Masculinity?” maken Karen Harvey en Alexandra Shepard  een reflectie over het onderzoek naar mannelijkheid 

van de jaren nadat John Tosh in 1994 de vraag “What should Historians do with Masculinity?” stelde. Zie K. 

Harvey en A. Shepard, “What Have Historians Done with Masculinity? Reflections on Five Centuries of British 

History, circa 1500-1950.” Journal of British Studies, 44 (2005), 2, pp. 274-280. 
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tussen mannen en vrouwen onderzocht. Ten tweede hebben sommigen de nadruk gelegd op 

de sociale geschiedenis van mannelijkheid. Deze aanpak onderzocht op welke manier 

mannelijkheid interageerde met categorieën als sociale status en klasse. Ten derde hebben 

historici een psychologische dimensie toegevoegd, meer bepaald hebben ze zich de vraag 

gesteld hoe het is om een man te zijn en welke rol individualiteit speelt. Ten laatste heeft men 

een culturele benadering gebruikt en zodoende de focus gelegd op de representaties van 

mannelijkheid. De eerste twee benaderingen bestuderen dus voornamelijk mannelijkheid op 

sociaal niveau, terwijl de andere methodes ofwel een psychologische ofwel een 

cultuurhistorische aanpak hebben. De nood om verschillende benaderingen te combineren 

dient zich aan, aangezien een sociale geschiedenis van mannelijkheid domineert voor de 

onderzoeksperiode 1500-1650 en een culturele geschiedenis voor de periode 1650-1800. Als 

gevolg van de verschillende methodiek dreigt er bijgevolg een schijnbare breuk te ontstaan 

tussen de mannelijkheden van de verschillende tijdsperiodes. Om de kloof tussen de sociale 

en de culturele geschiedenis van mannelijkheid te dichten, kan de nadruk op de sociale 

machtsrelaties een oplossing bieden. Bij een dergelijke aanpak kan men namelijk de 

dominante normen van de representatie van mannelijkheid niet afzonderlijk analyseren, maar 

moet men werken binnen het geheel van sociale relaties
5
. De socioloog R. W. Connell heeft 

een theoretisch kader geschetst waarin hij ingaat op de machtsrelaties tussen mannen, want 

“to recognize more than one kind of masculinity is only a first step. We have to examine the 

relations between them.”
 6

 De vorm van mannelijkheid die de dominante codes in de 

maatschappij oplegt, omschrijft hij als de “hegemonic masculinity”, een concept dat refereert 

aan Antonio Gramsci. De hegemoniale vorm van mannelijkheid verheft zich boven 

“subordinate”, “marginalized” en “complicit” vormen van mannelijkheid. Het theoretisch 

concept kan gebruikt worden in het historisch onderzoek. Toch voldoet het niet als historici de 

overheersende normen alleen maar onderscheiden. Het idee van hegemoniale mannelijkheid 

wordt pas bruikbaar wanneer het historisch onderzoek de sociale praktijken, die volgen uit de 

spanningen tussen verschillende vormen van mannelijkheid, probeert bloot te leggen. Met 

andere woorden, het is noodzakelijk zich de vraag te stellen hoe mannen de dominante codes 

ervaren en welk gedrag veroorzaakt wordt door de machtsrelaties
7
.  

2. Het model van Alexandra Shepard: de basis voor een indeling.  

                                                 
5
 K. Harvey en A. Shepard, “What Have Historians Done with Masculinity?”, pp. 274-276. 

6
 R. W. Connell, Masculinities. Cambridge, Polity Press, 1995, p. 76. 

7
 K. Harvey en A. Shepard, “What Have Historians Done with Masculinity?”, pp. 277-278. 
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Het historisch onderzoek naar mannelijkheid in vroegmodern Engeland, in het bijzonder voor 

de periode 1560-1640, boekte een enorme vooruitgang door het werk van Alexandra Shepard. 

Shepard ijvert voor een multirelationeel model van de genderrelaties. Mannelijkheid werd 

immers niet alleen geconstrueerd in relatie met vrouwelijkheid, ook de concepten en 

ervaringen van mannelijkheid werden gebaseerd op verschillen tussen mannen onderling. 

“Gender relations were both inter- and intrasexual, involving a highly complex set of power 

dynamics linked to distinctions of age, marital status, social status, and sexuality, as well as 

of sex.”
 8

 Ook al is het theoretisch kader van Connell bruikbaar omdat het de machtsrelaties 

tussen verschillende mannelijkheden onderkent, toch vindt Shepard dat het concept 

hegemoniale mannelijkheid niet afdoende is voor de vroegmoderne periode. De hegemoniale  

vorm bindt immers alle andere vormen van mannelijkheid aan zich en laat geen plaats voor 

alternatieve vormen van mannelijkheid of vormen die actief weerstand bieden. Daarom is het 

relevant om het concept “patriarchy” te gebruiken, aangezien het een structuur toelaat waarin 

zowel de machtsrelaties tussen mannen en vrouwen als de relaties tussen mannen een plaats 

krijgen. Aan de ene kant kon het patriarchale model de mannelijke superioriteit van alle 

mannen claimen door de immer inferieure positie van vrouwen, aan de andere kant was 

patriarchale “manhood” niet voor alle mannen bereikbaar. Voor de vroegmoderne tijd wordt 

de term “manhood” aangewend, aangezien de term “masculinity” anachronistisch is.  

Daarenboven zou “masculinity” als psychische identiteit niet voorkomen voor het midden van 

de 20
ste

 eeuw
9
.  

Het model van Alexandra Shepard categoriseert verschillende vormen van “manhood”. 

De dominante vorm, “patriarchal manhood”, werd slechts bereikbaar geacht voor getrouwde 

mannen van middelbare leeftijd die een huishouden runden en die eigenlijk, al speelde dit 

slechts indirect mee, behoorden tot de elite of de middengroepen. Daartegenover stond 

“subordinate manhood”, deze vorm werd geacht te horen bij onder meer de ongehuwde 

leerjongens die werkten in het huishouden van hun meester. Een derde mannelijke identiteit 

kan de “antipatriarchal manhood” genoemd worden, aangezien deze vorm van mannelijkheid 

weerstand bood tegen de dominante, patriarchale codes. Het excessief gedrag van de 

mannelijke jeugd werd beschouwd als het meest flagrante voorbeeld van tegenstrijdige codes. 

Ten slotte onderscheidt Shepard “alternative codes of manhood”, die onafhankelijk 

ontstonden van de patriarchale normen, maar er daarom niet mee in directe spanning leefden. 

                                                 
8
 A. Shepard, “From Anxious Patriarchs to Refined Gentlemen? Manhood in Britain, circa 1500-1700.” Journal 

of British Studies, 44 (2005), 2, p. 289. 
9
 A. Shepard, “From Anxious Patriarchs to Refined Gentlemen?”, pp. 288-291. 
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Daartoe behoorden mannen die economisch zwak stonden en op andere manieren probeerden 

te overleven, zoals bijvoorbeeld migranten en landlopers. Het is belangrijk op te merken dat 

deze verschillende categorieën van mannelijkheid niet vast stonden en elkaar konden 

overlappen. Bovendien bevatten zowel “patriarchal manhood” als de antipatriarchale en 

alternatieve vormen interne contradicties
10

. In haar werk Meanings of Manhood in Early 

Modern England focust Shepard vooral op leeftijd, burgerlijke staat en sociale status als 

categorieën die de sociale constructie van mannelijkheid bewerkstelligden. 

De indeling van de hoofdstukken in dit onderzoek werd gebaseerd op het model van 

Shepard. Daar de nuance tussen “manhood” en “masculinity” in de Nederlandse taal minder 

duidelijk is, gebruiken we overigens de term „mannelijkheid‟. Deel I en deel II hebben 

betrekking op patriarchale mannelijkheid, maar binnen verschillende sociale contexten. Na 

een uiteenzetting over de humorale theorie als fundamenteel element voor de bepaling van de 

contouren van patriarchale mannelijkheid, wordt in deel I de nadruk gelegd op de sociale 

constructie van mannelijkheid in een uitsluitend mannelijk milieu. Deel II behandelt 

daarentegen de context van de huishoudelijke leefomgeving. Gehuwd zijn en een gezin 

hebben waren immers noodzakelijke elementen voor het bezitten van patriarchale 

mannelijkheid. Ten slotte wordt in deel III duidelijk dat leeftijd en sociale status als 

categorieën invloed hadden op het ontwikkelen van antipatriarchale of alternatieve codes van 

mannelijkheid, die beide onder de noemer niet-patriarchale mannelijkheid worden gebracht. 

De drie delen worden bovendien met een casus verbonden, waarin we enkele iconografische 

bronnen analyseren.  

3. De iconografische bron in het historisch onderzoek. 

De kunsthistorische wereld werd pas vanaf de jaren 1920-1930 vertrouwd met de begrippen 

„iconografie‟ en „iconologie‟. Beide termen werden gebruikt als verzet tegen de zuiver 

esthetische en stilistische analyse van iconografisch materiaal. Kunsthistorici werden gewezen 

op het feit dat ze iconografische bronnen dienen te „lezen‟ en dus moeten proberen om de 

intellectuele, onderliggende boodschap te achterhalen
11

. De iconologische interpretatie gaat 

op zoek naar de “intrinsic meaning”. Men poogt de dieperliggende bedoeling en de 

ideologische achtergrond van de iconografische bron te ontrafelen. Om het met de woorden 

                                                 
10

 A. Shepard, “From Anxious Patriarchs to Refined Gentlemen?”, p. 291. 
11

 P. Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. Londen, Reaktion Books, 2001, pp. 34-

35. 
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van E. de Jongh te zeggen: iconologie is “an attempt to explain representations in their 

historical context, in relation to other cultural phenomena”
12

.  

 Een uiterst grote omwenteling in de kunsthistorische wereld werd veroorzaakt door de 

iconografische methode van Erwin Panofsky (1892-1968). Aan de hand van psychologische, 

filosofische en kunsthistorische inzichten wordt het beeldmateriaal in een drieledig 

stappenplan geanalyseerd en verklaard. Doorheen alle fasen wordt de onderzoeker geacht zijn 

„synthetische intuïtie‟ te gebruiken. De eerste fase veronderstelt het beeldmateriaal te 

beschrijven en de realistische gegevens op te sommen zonder enige interpretatie, daarvoor is 

enige kennis van de stijlgeschiedenis noodzakelijk. Het tweede stadium wordt de 

iconografische analyse genoemd. Hierin start het onderzoek naar de identificatie van de 

uitgebeelde personages en voorwerpen. De onderzoeker dient ten eerste gebruik te maken van 

de literaire achtergrondinformatie die verwerkt werd door de maker. Dergelijke informatie is 

echter zelden rechtstreeks op te sporen. Ten tweede is hij genoodzaakt allerlei typologieën en 

allegorieën te onderkennen en bijgevolg de onderliggende symbolische betekenis te zoeken. 

De ultieme fase behelst het zoeken naar de intrinsieke boodschap. Een dergelijke diepere 

betekenis kan men ontrafelen door de geïdentificeerde figuren en voorwerpen te linken met de 

symbolische betekenissen
13

. De onderzoeker dient op zoek te gaan naar de historische 

achtergrond van de iconografische bron, namelijk waarom een bepaald beeld ingang kreeg en 

gekozen werd in een bepaalde tijd door een bepaald persoon op een bepaalde plaats. De bron 

is met andere woorden telkens een weerspiegeling van de maatschappij. Daarom is het voor 

de interpretatiefase aangewezen om de cultuurgeschiedenis aan te wenden. Middels een 

cultuurhistorische aanpak van het beeldmateriaal ontstaat er bijgevolg een wisselwerking 

tussen de kunsthistorische en de historische discipline
14

. 

 Natuurlijk werd er heel wat kritiek geformuleerd op de methodologie, niettemin heeft 

Panofsky onontbeerlijk werk voor de historiografie van de kunst geleverd. Uit 

kunsthistorische hoek werd de kritiek geformuleerd dat beeldmateriaal meer dan alleen 

getuigt van een intrinsieke inhoud, het geeft ook zicht op de evolutie van stijlen en 

vormgeving, op originaliteit etc.. Voorts moet men ook aandachtig blijven voor het feit dat 

bepaalde schilderijen, zoals sommige genrestukken, werden geschilderd in functie van de 

                                                 
12

 Geciteerd in P. Burke, Eyewitnessing, p. 36 uit E. de Jongh, “The Iconological Approach to Seventeenth-

Century Dutch Painting.” In F. Grijzenhout en H. van Veen (eds.), The Golden Age of Dutch Painting in 

Historical Perspective. Cambridge, 1999, pp. 200-223. 
13

 P. Stabel, Beeld en Verhaal. Het Gebruik van Iconografische Bronnen (Middeleeuwen – Nieuwe Tijd). 

(onuitgegeven licentiecursus – Universiteit Antwerpen), academiejaar 2000-2001, pp. 10-11. 
14

 R. van Straten, Een inleiding in de iconografie: enige theoretische en praktische kennis. Muiderberg, Coutinho, 

1985, p. 13. 
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natuurgetrouwheid. Toch voegden vele kunstenaars iets van zichzelf toe, en manipuleerden ze 

bijgevolg het werkelijkheidsgehalte van het beeld. De kritiek op de iconologische benadering 

an sich verwoordt dat het op zoek gaan naar de achtergrond van de maker niet altijd zo 

gemakkelijk is, daar de maker zelf gevormd werd naar de heersende opvattingen van zijn 

tijdskader. Ten slotte, wat met de realistische elementen van een werk? Wanneer vele 

objecten een symbolische waarde omvatten, dan moeten ze ook een realiteitswaarde 

inhouden
15

.  

 Als alternatief voor Panofsky‟s methode bestaan er drie benaderingen: de 

psychologische benaderingswijze, de benadering vanuit het structuralisme en de benadering 

vanuit sociaal kunsthistorische hoek. De psychoanalyse gaat niet alleen op zoek naar de 

intrinsieke betekenis, maar gaat in navolging van de theorie van Freud pogen de onbewuste 

symbolen en associaties van de kunstenaar op te diepen
16

. Een dergelijke methode is 

problematisch voor historici, omdat psychoanalyse onmogelijk kan toegepast worden op niet-

levende personen
17

. De structuralistische methode wees in het bijzonder op de interne 

tegenstellingen van beeldmateriaal. Afbeeldingen van „de ander‟ kunnen bijvoorbeeld gelezen 

worden als omkeringen van het zelfbeeld van de maker of opdrachtgever. Genrestukken van 

Pieter Breugel worden dus middels het structuralisme met een nieuwe invalshoek benaderd. 

Bovendien heeft de structuralistische benadering oog voor de parallellen en de verbanden 

tussen twee elementen, wanneer ze meermaals naast elkaar worden afgebeeld
18

. De sociale 

aanpak van de kunstgeschiedenis incorporeert onder andere de „feministische‟ benadering en 

de receptietheorie. De eerste benadering focust op een genderperspectief van de afgebeelde 

personages, maar ook van de maker, de opdrachtgever en van het doelpubliek. De tweede 

aanpak gaat zijn aandacht richten op de manier hoe toeschouwers het beeld opnemen. Peter 

Burke beschouwt deze benadering zeer waardevol, aangezien het zich ontfermt over de 

bewuste en onbewuste conventies van de perceptie en interpretatie van beelden in een 

bepaalde cultuur. Het kan dan ook beschreven worden als „de historische antropologie van het 

beeld‟
19

.  

 

Het gebruik van iconografisch bronnenmateriaal brengt ook enkele methodologische 

moeilijkheden met zich mee. In een volgend overzicht verschaffen we kort de 

                                                 
15

 P. Stabel, Beeld en Verhaal,, pp. 14-16. 
16

 P. Burke, Eyewitnessing, p. 169. 
17

 P. Burke, Eyewitnessing, p. 171. 
18

 P. Burke, Eyewitnessing, p. 173. 
19

 P. Burke, Eyewitnessing, pp. 178-180. 
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aandachtspunten die nodig zijn in het iconografisch onderzoek. Beeldmateriaal kan immers 

niet zomaar voor „waar‟ genomen worden, want het is een product van zijn tijd.  

 Vooreerst is het nodig te onderkennen dat vele kunstwerken in opdracht gemaakt 

werden. De opdrachtgever zal dus een zekere invloed uitgeoefend hebben op de kunstenaar. 

Wanneer bijvoorbeeld een portret werd geschilderd, zal de geportretteerde de maker zeker en 

vast enkele aanwijzingen gegeven hebben. Ook bij voorstellingen die in grote getale gemaakt 

werden, zoals genrevoorstellingen, hield de kunstenaar rekening met de verwachtingen van de 

markt. Het doelpubliek speelde met andere woorden een uiterst belangrijke rol. In functie van 

het publiek en de receptie van zijn werk zal de kunstenaar ook sterk gebruik maken van de 

traditie
20

. De beschouwer kan immers het beeld niet begrijpen wanneer het afwijkt van de 

gebruikelijke composities, houdingen en motieven. Een vernieuwend kunstenaar zoals 

bijvoorbeeld Rembrandt baseerde zich vaak op modellen van zijn voorgangers
21

. Afwijkingen 

van een gangbare typologie kunnen bijgevolg soms wijzen op veranderende mentaliteiten. 

Over het algemeen moet dus het werkelijkheidsgehalte van het beeld met een korreltje zout 

genomen worden. Een beeld is niet neutraal, eerder poogden kunstenaars en opdrachtgevers 

een boodschap mee te geven en weerhielden ze zich er niet van om een beeld te manipuleren
22

. 

Een vorm van traditie die het werkelijkheidsgehalte kan verstoren, is de modus van bepaalde 

groepen in de samenleving. Een voorbeeld is de typering van de lagere sociale groepen, meer 

bepaald de boeren, de narren, de bedelaars, etc., die verstrekt wordt aan de hand van een 

bepaald decorum. Wanneer dergelijke figuren mooi en idyllisch worden voorgesteld, dan 

maakt het beeld plaats voor humor en ironie. Het lachen met de lage modus was een steeds 

terugkerend thema. Voorbeelden daarvan zijn de boerenbruiloften, de metaforen in 

dierenverhalen, de spotprenten van narren als tegenhangers van heiligen, etc.. De interpretatie 

van iconografische bronnen wordt vervolgens ook bemoeilijkt door allerlei symbolen, 

metaforen, metonymieën, emblemen en allegorieën. Symbolische betekenissen vinden we 

zowel in de religieuze als profane iconografie terug
23

. In de context van het huwelijk kunnen 

druiven bijvoorbeeld wijzen op de kuisheid van de vrouw
24

. Voorwerpen kunnen ook 

                                                 
20

 P. Stabel, Beeld en Verhaal,, pp. 18-19. 
21

 I. M. Veldman, “Iets over de historische relevantie van beeldmateriaal.” In Geschiedenis buiten de perken: de 

waarde van de geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en beleid en cultuur. Leiden, Stichting 

Leidschrift, 1989, p. 92. 
22

 P. Stabel, Beeld en Verhaal,, pp. 20-22. 
23

 P. Stabel, Beeld en Verhaal,, pp. 24-25. 
24

 E. de Jongh, “Grape Symbolism in Paintings of the 16th and 17th Centuries.” Simiolus: Nederlands Quarterly 
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meerdere betekenissen hebben, een hondje stond bijvoorbeeld symbool voor echtelijke trouw, 

maar zinspeelde soms ook op erotiek
25

. De figuur van Cupido werd vervolgens vaak gebruikt 

als personificatie van de liefde
26

.  

4. Het geografisch kader. 

Zoals reeds vermeld nam het onderzoek over mannelijkheid voornamelijk in Groot-Brittannië 

een vliegende start. Het zullen dan ook vooral Britse studies zijn die in dit onderzoek 

aangewend worden om een beeld te geven over de sociale constructie van mannelijkheid in de 

vroegmoderne tijd. Het geografisch kader omvat echter niet Engeland, maar beperkt zich tot 

de Noordelijke Nederlanden. In eerste instantie was het de bedoeling om de Zuidelijke en de 

Noordelijke Nederlanden te behandelen. Noord en zuid werden immers gedurende het 

grootste deel van de 16
de

 eeuw bestuurd door de Habsburgse monarchie. De Nederlandse 

Opstand, waarin het noorden zich losmaakte van de Spaanse vorst Filips II, was echter 

tekenend voor beide zijden. Niettegenstaande dat de stroom van vluchtelingen uit het zuiden 

na de val van Antwerpen het noorden rechtstreeks beïnvloedde, gingen beide gebieden toch 

hun eigen weg. Een studie over de Lage Landen bleek geen haalbare kaart te zijn, omdat de 

iconografie van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden verschillende kenmerken 

vertoont. Met andere woorden, het geografisch kader is gebaseerd op de toereikendheid van 

de iconografische bronnen. Daarenboven zal blijken dat ook de chronologische afbakening 

van onze studie afhankelijk is van de genres die bruikbaar waren voor het onderzoek naar 

mannelijkheid.  

5. Selectie van de iconografische bronnen en opbouw van de casussen.  

De drie delen worden elk vergezeld van een casus, die geselecteerd werd naargelang het 

heersende onderwerp. Het eerste deel behandelt mannelijkheid in een mannelijk milieu en 

daarom leek het ons interessant om voor het eerste corpus enkele Noord-Nederlandse 

schuttersstukken te selecteren. De schuttersstukken kenden hun bloeiperiode in de ruime 

periode 1580-1650 en het genre werd vooral populair in de Hollandse steden Amsterdam en 

Haarlem. In 1583 werd namelijk door Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638) het eerste 

                                                 
25

 E. de Jongh, “Erotica in vogelperspectief. De dubbelzinnigheid van een reeks 17
de

 eeuwse 

genrevoorstellingen.” Simiolus: Nederlands Quarterly for the History of Art, 3 (1968-1969), 1, pp. 22-74. 
26

 E. de Jongh, “Bol vincit amorem.” Simiolus: Nederlands Quarterly for the History of Art, 12 (1981-1982), 2/3, 
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Haarlemse schuttersstuk geschilderd waarin de schutters rond een feestmaal plaatsnamen. 

Daarmee werd de stad dé trendsetter van het schuttersmaal als compositie. Amsterdam kende 

een andere traditie waarvan het startsein werd gegeven in 1588 door Cornelis Ketel (1548-

1616). Hij schilderde het groepsportret van de officieren van de Amsterdamse compagnie van 

kapitein Dirck Jacobsz. Rosencrans. Dit was een nieuw type schuttersportret waarbij de leden 

ten voeten uit en met wapens werden afgebeeld. In het totaal werden 15 schuttersstukken 

geselecteerd voor analyse. De familiale context is vervolgens een volledig andere sociale 

omgeving dan het militair mannelijk milieu. Voor het corpus iconografische bronnen van deel 

II hebben we bijgevolg 20 17
de

-eeuwse huwelijks- en familieportretten geselecteerd. 

Dergelijke portretten beelden namelijk mannen af in hun sociale rol als echtgenoot en/of 

vader. Zowel op de schuttersstukken als op de huwelijks- en familieportretten werden mannen 

geportretteerd die begunstigd waren met een redelijk hoge sociale status, want anders zouden 

ze niet de middelen gehad hebben om hun portret te bekostigen. Door een dergelijke sociale 

status in combinatie met een gehuwde staat te bezitten, hadden de mannen een grote troef in 

handen om patriarchale mannelijkheid te claimen. Derhalve werden deel I en deel II betiteld 

als patriarchale mannelijkheid in een mannelijk milieu en patriarchale mannelijkheid binnen 

het huwelijk en het huishouden. Het corpus iconografische bronnen van deel III werd dan ook 

geselecteerd om onder de noemer niet-patriarchale mannelijkheid te vallen. Daarom leek het 

ons interessant om een blik te werpen op genrestukken.  

De term „genre‟ werd in de Nederlandse kunsthistorische wereld pas gebruikt vanaf de 

late 19
de

 eeuw, bijgevolg betitelde men in de 17
de

 eeuw de taferelen niet als „genre‟, maar als 

„geselschap‟, „conversatie‟, „bordeeltgen‟, „boeren maeltyt‟ of „soldaets kroeghje‟. Men gaf 

dus een beschrijving van taferelen die ogenschijnlijk het dagelijkse leven afbeelden en die ook 

in de 17
de

-eeuwse werkelijkheid konden voorkomen. Toch zijn de genrevoorstellingen 

helemaal „uitgevonden‟ en „samengesteld‟ in het atelier van de schilder. Bovendien zijn 

dergelijke taferelen geen portretten, maar afbeeldingen van fictieve personages
27

.  De reden 

waarom we kozen voor genrestukken is het feit dat ze een beeld van de andere verschaffen, in 

tegenstelling tot het zelfbeeld dat portretten tonen. Portretten werden immers geacht een beeld 

te kunnen uitdragen naar de buitenwereld toe en ze functioneerden dus als middel van 

“impression management”. Een portret verzorgde de representatie die de geportretteerde zelf 

                                                 
27

 E. de Jongh, Tot lering en vermaak: betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. 

Amsterdam, Rijksmuseum, 1976, p. 15. 
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wenste
28

. Daarentegen ontwikkelde de genrekunst “a moralist viewpoint, disparaging the 

imperfections of the lower classes and imparting to those who enjoy this painting a feeling of 

superiority that highlights the cultural bipolarization.”
 29

 De 20 genrestukken die wij 

geselecteerd hebben, vallen onder het genre van het vrolijke gezelschap en onder het genre 

van de boerentaferelen. De vrolijke gezelschappen kunnen een „beeld‟ verschaffen van niet-

patriarchale mannelijkheid in het milieu van jonge mannen, terwijl het boerengenre een 

„beeld‟ kan verzorgen van mannen met een lage sociale status.  

De chronologische afbakening van dit onderzoek is brongerelateerd. Doordat we het 

model van Alexandra Shepard gebruiken, hebben we natuurlijk wel genres geselecteerd die 

pasten in haar periodisering, namelijk de jaren 1560-1640. De schuttersstukken namen een 

eerste aanzet tot vernieuwing in de jaren 1580, om vervolgens in de eerste helft van de 17
de

 

eeuw felbegeerde groepsportretten te worden. Aangezien vooral in de steden Amsterdam en 

Haarlem vele schuttersstukken werden gemaakt, hebben we ons ook voor de andere genres 

geconcentreerd op schilders die tijdens hun leven in Amsterdam en/of Haarlem werkzaam zijn 

geweest. Eenmaal hebben we een schuttersstuk van een onbekend kunstenaar geselecteerd en 

tevens beschikken we niet over de naam van de maker van een huwelijksportret en van een 

familieportret. Waarschijnlijk zijn de drie schilderijen wel uit Amsterdam afkomstig. Voor de 

selectie van de huwelijks- en familieportretten hebben we ons ook beperkt tot de eerste helft 

van de 17
de

 eeuw. Bovendien kenden de Noord-Nederlandse vrolijke gezelschapjes hun 

bloeiperiode in de jaren 1610 tot 1645. Ten slotte hebben we ook enkele boerentaferelen, 

geschilderd in de periode 1605-1648, gebundeld. Niettegenstaande dat enkele geanalyseerde 

schuttersstukken dateren uit het laatste kwart van de 16
de

 eeuw, hebben we dit onderzoek 

grosso modo beperkt tot de eerste helft van de 17
de

 eeuw. Algemeen gesteld valt de 

periodisering van dit onderzoek dus samen met de befaamde Hollandse Gouden Eeuw. 

In de opbouw van de casussen hebben we gepoogd genoeg informatie te verstrekken 

over het genre van de casus om met een grondige voorkennis de iconografische bronnen te 

„lezen‟. Bij de analyse van de bronnen gebruiken we gedurende het hele onderzoek telkens 

hetzelfde methodologische schema: we buigen ons eerst over de voorstelling van de 

                                                 
28

 “Impression management” is een notie van de Canadese socioloog Erving Goffman. Het betekent dat iemand 

een ideaalbeeld van zichzelf tot stand poogt te brengen om zo het respect van anderen te kunnen afdwingen. Zie 
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Nederlandse kunst, 1550-1750. Zwolle, Waanders, 1995, p. 8. (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 1995) 
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iconografische bron en vervolgens over de beschrijving en de analyse ervan. Het schema is 

terug te vinden op de cd-rom. Daar de analyse van alle bronnen het pakket te omvangrijk zou 

maken, hebben we besloten om enkele voorbeelden te selecteren. Zodoende zullen de overige 

analyses op de cd-rom te raadplegen zijn. Uiteindelijk wordt in de interpretatie het gehele 

genre besproken en in het geval van de huwelijks- en de familieportretten, worden de twee 

genres gezamenlijk geïnterpreteerd.    

6. Probleemstelling. 

Zoals reeds hierboven werd vermeld, ontstond er volgens de historiografie een plotse 

verschuiving in de betekenis van mannelijkheid. In de 16
de

 en begin 17
de

 eeuw zouden de 

mannen “anxious patriarchs” geweest zijn, terwijl vanaf de tweede helft van de 17
de

 eeuw 

mannen meer en meer “refined gentlemen” werden. De ogenschijnlijk verschillende 

mannelijkheden vloeiden voort uit het benadrukken van twee verschillende sociale contexten. 

Voor de eerste periode besteedde men namelijk teveel aandacht aan het huishouden als 

context waarin mannelijkheid werd geconstrueerd. Historici die onderzoek deden naar de late 

17
de

 eeuw en de 18
de

 eeuw, legden dan weer minder de nadruk op de man-vrouw relatie, maar 

bestudeerden de context van de publieke sfeer waar mannen onderling hun mannelijkheid 

bewezen. De blik op de rijzende publieke sfeer zorgde voor een meer cultuurhistorische 

aanpak, die in contrast staat met een meer sociaalhistorische methodologie. Binnen de 

eerstgenoemde aanpak staat de representatie van mannelijkheid centraal, want middels een 

nieuwe nadruk op „manieren‟ en een nieuwe medische kennis inzake de seksuele identiteit 

van mannen en vrouwen, werden de 18
de

-eeuwse mannen “refined gentlemen”. De codes van 

“civility” werden dus omgeruild voor codes van “politeness and sensibility”
30

. Met andere 

woorden, het „verhaal‟ van de culturele constructie van het mannelijk lichaam rijmt niet met 

het „verhaal‟ van de sociale constructie van mannelijkheid en door het gebrek aan 

kruisbestuiving ontstonden in de historiografie dus verschillende types van mannelijke 

identiteit. We kunnen ons dus de volgende vraag stellen: Kunnen iconografische bronnen een 

brug vormen tussen enerzijds de sociaalhistorische en anderzijds de cultuurhistorische 

benadering? Met andere woorden, is de iconografie in staat om de sociale praktijk van 

mannelijkheid en de culturele constructie van het mannelijk lichaam te overkoepelen?    

                                                 
30
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 Wat maakte de man een man? De studie die de culturele constructie van de mannelijke 

en de vrouwelijke sekse in de aandacht bracht, is Bodies that matter: on the discursive limits 

of “sex” van Judith Butler. Seksuele verschillen mogen volgens Butler niet gezien worden als 

biologische of als reeds pre-existente lichamelijke verschillen, maar als cultureel 

geconstrueerde verschillen. Door middel van discursieve praktijken die het proces van 

materialisatie reguleren, worden bepaalde lichamelijke verschillen gefocust en belangrijk 

gemaakt. Het lichaam van de seksen wordt dus gematerialiseerd
31

.  

In wat volgt zullen we de nadruk leggen op enkele „natuurlijke‟ en „culturele‟ aspecten 

van de constructie van het mannelijk lichaam. Aan de hand van de verworven theoretische 

kennis, zullen we enkele vragen formuleren die we systematisch zullen toepassen in de 

casussen. Ten eerste maken we duidelijk aan de hand van de bevindingen van de historicus 

Herman Roodenburg en de kunsthistorica Joaneath Spicer dat de houding een zeer belangrijk 

aspect was van het voorkomen. Voorts focussen we op kledij als middel tot het afbakenen van 

mannelijkheid of vrouwelijkheid. Ten laatste geven we een uiteenzetting van de theorie van 

Will Fisher over “The Renaissance Beard”.     

6.1. Over welstand en de fysieke gratie van de elite. 

Het werk van Roodenburg, The Eloquence of the Body, informeert ons over het uiterst grote 

belang dat de elite van de Republiek hechtte aan lichaamstaal en –houding
32

. Het beschikken 

over een elegante houding en fysieke gratie werd beschouwd als een „aangeboren‟ 

karakteristiek van de elite. Paradoxaal genoeg werd het wel nodig geacht deze 

geïncorporeerde gratie telkens weer in te prenten met oefeningen zoals dansen, paardrijden en 

schermen. Al van jongs af aan werden kinderen dus opgeleid om hun lichaam op de juiste 

manier te bewegen
33

. Een ideale, rechte lichaamshouding en een goede lichaamstaal maakten 

immers deel uit van de sociale kwaliteiten die de elite toepaste om haar toppositie op 

economisch vlak te behouden. Allerlei adviesboeken, waaronder Erasmus‟ De civilitate 

morum puerilium uit 1530 en Castigliones Il libro del cortegiano uit 1528, hamerden op de 

arts de plaire en dienden als geheugensteuntje voor de Europese elite. Hoewel deze 

handboeken over “civility” pas vanaf de tweede helft van de 17
de

 eeuw werden vertaald naar 

het Nederlands, werden ze al vanaf de late 16
de

 eeuw gretig gelezen door de Noord-

                                                 
31
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32

 H. Roodenburg, The Eloquence of the Body. Perspectives on gesture in the Dutch Republic. Zwolle, Waanders 
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Nederlandse elite. De Huygens en andere welgestelde families waren dus vertrouwd met de 

codes van “civility”
34

. Schildersboeken visualiseren de abstracte codes over houding en 

gebaren in de handboeken. Ze getuigen van de gewichtigheid van de welstand en de 

contrapposto van een figuur, want een verkeerde houding kon ook een foute moraal 

impliceren. Het fysieke voorkomen van een persoon verwees immers naar zijn bewegingen 

des gemoeds. De welgestelde families wilden zich dan ook volgens de welstand laten 

afbeelden en zich op die manier distantiëren van de lagere echelons in de samenleving. 

Personen met een lage sociale status, en in het bijzonder de boeren, waren volgens de 

theorieën gedoemd om een slechte houding aan te nemen. Welstand hield in dat mannen en 

vrouwen “only rest on one leg and carry the weight of the body, never on both legs 

simultaneously, by which then one hip will swell; the legs should not stand further apart than 

the length of a foot.”
 35

 Uit de schildersboeken blijkt dat het hoofd werd beschouwd als één 

van de meest belangrijke lichaamsdelen. Een voorbeeld daarvan is dat men dacht dat een 

hoofd dat zijwaarts hing een indicatie was van “unmanly faintheartedness”. Het adjectief 

„onmannelijk‟ verwijst dus naar het feit dat de observaties in zowel schildersboeken als 

andere handboeken zich hoofdzakelijk richten op mannen. Dames mochten immers wel een 

lichtjes scheve nek hebben, want voor hen was dit een teken van bevalligheid
36

.  

 Joaneath Spicer legt aan de hand van portretten de nadruk op een specifiek mannelijke 

houding – de renaissance-elleboog. Poseren met de hand in de heup was een houding 

“essentially of boldness or control – and therefore of the self-defined masculine role, at once 

protective and controlling, in contemporary society and in the microcosm of the family – in 

painting, primarily in portraits, from about 1500 to 1650.”
 37

 Ondanks de afkeurende uitingen 

over de houding in De civilitate en in de Cortegiano wegens te hoogmoedig en militair van 

aard, lieten vele mannen op Noord-Nederlandse groepsportretten, zowel schuttersstukken als 

huwelijks- en familieportretten, zich op die manier afbeelden
38

.    
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De iconografische bronnen kunnen onderworpen worden aan vragen inzake houding en 

gebaren. Welke houding nemen mannen aan op de portretgenres en de genrestukken? In het 

bijzijn van een vrouw kunnen we ons de vraag stellen welke houding de man aanneemt ten 

opzichte van de vrouw. Is deze houding vrijpostiger en getuigt ze van meer bewegingsvrijheid? 

Zitten of staan ze allebei, of is er een onderscheid op te merken? Staan de mannen volgens de 

regels van de welstand? Zien we mannen afgebeeld met de hand in de zij, met andere 

woorden, vertonen mannen de renaissance-elleboog houding? We kunnen ook aandacht 

hebben voor de gebaren. Welke gebaren maken mannen en/of vrouwen? Geven ze elkaar de 

hand? Worden er groetgebaren getoond?   

6.2. „Culturele‟ en „natuurlijke‟ elementen in de materialisatie van gender. 

Kledij heeft een essentiële functie in het uitdrukken van een identiteit. “We need to 

understand the animatedness of clothes, their ability to “pick up” subjects, to mold and shape 

them both physically and socially, to constitute subjects through their power as material 

memories.”
 39

 De ideale, rechte lichaamshouding die onontbeerlijk werd geacht voor de 

identiteit van de sociale elite, werd aangevuld door kledij. Een accessoire zoals de kraag, die 

de aandacht vestigde op het hoofd en het rechthield, ging hand in hand met de ideeën over 

lichaamshouding. Kledij werd dus ingeroepen om een lichaam vorm te geven en de identiteit 

van een persoon te verzorgen
40

. Susan Shapiro toont aan dat kledij als een belangrijk element 

werd gezien in de bepaling van de genderidentiteit van een persoon. In de vroegmoderne 

samenleving probeerden sommige mannen en vrouwen de genderverschillen in vraag te 

stellen door zich anders te kleden. Een „vrouwelijke‟ man werd beschouwd als ijdel, kleedde 

zich als een dandy, droeg zijn haar lang en werd op seksueel en sociaal vlak gedomineerd. 

Een „mannelijke‟ vrouw droeg kort haar, broeken, hoeden en wapens en werd als een seksueel 

dominant „monster‟ gezien
41

. Concluderend stelt Shapiro dat de vroegmoderne 

genderhiërarchie onstabiel was en dat daarom kledij en mode heel belangrijk werden 

bevonden voor het handhaven van de patriarchale orde
42

. Dergelijke bevindingen sluiten aan 
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bij de theorie van Thomas Laqueur. “Historically, differentiations of gender preceded 

differentiations of sex.
43

” Laqueur stelt dat er vanaf de Oudheid tot in de 17
de

 eeuw slechts 

“one sex” was, maar dat er twee genders konden gepercipieerd worden. Sekse was een 

onstabiel fundament voor het gendersysteem, want veranderingen in lichamelijke structuren 

kon een lichaam van een vrouwelijke categorie naar een mannelijke categorie brengen
44

.  

Heide Wunder schreef het artikel What made a man a man, waarin ze zich weliswaar 

vooral richt op de 16
de

 eeuw. Niettemin maakt ze ons attent op het feit dat autobiografische 

bronnen interessant kunnen zijn om aan te tonen dat de man, in functie van zijn mannelijke 

identiteit, veel aandacht schonk aan zijn kleding en voorkomen. Voorbeelden zijn de 

memoires van twee mannen van hoge komaf: Matthäus Schwarz (1497-1574) en Hieronymus 

Koeler van Nuremberg (1507-1573). Schwarz drukte aan de hand van zijn kledij uit dat hij bij 

een bepaalde mannelijke groep hoorde. Koeler focuste daarentegen meer op zijn kapsel en 

baard, maar ook op zijn wapens als attributen van zijn mannelijke identiteit
45

.  

 

Hieronymus Koeler vond zijn baard blijkbaar een niet onbelangrijk deel van zijn uiterlijk 

voorkomen. In het artikel The Renaissance Beard en de studie Materializing Gender in Early 

Modern English Literature and Culture poogt Will Fisher aan te tonen dat de baard op de 

voorgrond trad als element in de materialisatie van mannelijkheid. “Facial hair” als 

„natuurlijk‟ kenmerk van de man was niet zomaar “a „sign‟ of masculinity”, maar het “was 

itself a component of manhood – that it was a means through which manhood was 

materialized”
46

. De ideologie van de bebaarde man vindt Fisher ten eerste terug op Engelse 

portretten stammend uit de jaren 1530-1630, waarop bijna alle mannen met volle baard en 

snor zijn afgebeeld, en ten tweede in teksten zoals preken, medische geschriften en literatuur
47

. 

Hij reageert met het aanduiden van de baard onder meer tegen het uitsluitend viseren van de 

genitaliën door Thomas Laqueur. De zichtbaarheid van de baard in het gelaat droeg bij tot de 

materialisatie van seksuele verschillen op een manier die niet kon verwezenlijkt worden door 

de genitaliën
48

. Bovendien stelt Fisher dat de baard ook verbonden was met de sociale rol van 
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de man als vader en als militair. Net zoals de vaandel de identiteit van een militaire groep 

kenbaar maakte, was de baard een getuige van de mannelijke identiteit. Voorts zouden ook de 

reproductieve kwaliteiten van een man verbonden geweest zijn met baardgroei
49

. Fisher 

beweert trouwens dat de baard juist betekenisvol werd na de Reformatie en het dragen ervan 

vanaf dan werd aangemoedigd. Protestantse prekers beschouwden de baard immers als uiting 

van hun mogelijkheid tot het stichten van een gezin en profileerden zich op die manier ten 

opzichte van de baardloze katholieke priesters, die gestigmatiseerd werden als „vrouwelijk‟
50

. 

Gezichtshaar materialiseerde niet alleen de dichotomie tussen mannen en vrouwen, maar ook 

tussen “boys” en “men”. Een voorbeeld komt uit het werk Academy of Armory, gepubliceerd 

in 1688, waarin Randal Holme (1627-1699) schreef dat de mannelijke „jeugd‟ tot 21 jaar geen 

gezichtshaar heeft, dat de „jonge mannen‟ tot 30 jaar slechts een klein beetje snor hebben en 

dat „mannen‟ een baard hebben
51

. Hoofdzakelijk toont Fisher aan de hand van theaterstukken 

dat de “Renaissance beard” als onmisbaar „attribuut‟ werd beschouwd wanneer jongens 

„mannen‟ vertolkten.    

 

Met deze voorgaande theorieën in gedachte, kunnen we de iconografische bronnen 

onderwerpen aan enkele vragen. Heeft de man een baard? Draagt hij alleen een snor of is hij 

baardloos? Heeft hij lang of kort haar? Zegt de kleding iets over de mannelijkheid van de 

persoon? Hebben accessoires zoals hoeden en handschoenen een belangrijke functie? Ook de 

attributen kunnen een belangrijke rol spelen in de iconografische bronnen. We stellen ons 

bijgevolg de vraag hoe we mannen geflankeerd door wapens kunnen interpreteren. In welke 

mate proberen mannen hun mannelijkheid te tonen aan de hand van een militair profiel?  

 

Eens kennis verworven over enerzijds de betekenissen van mannelijkheid in verschillende 

sociale contexten en anderzijds over de culturele constructie van mannelijkheid, kunnen we 

ons toeleggen op algemene vragen. Drukken mannen hun mannelijkheid op een andere manier 

uit op groepsportretten dan op huwelijks- en gezinsportretten? Of zijn er toch gelijkenissen? 

Welke vormen van mannelijkheid vertonen de genrestukken?  

We kunnen ons afvragen of de man op een huwelijks- of familieportret een 

dominantere positie inneemt dan zijn vrouw. Hoe verhouden man en vrouw zich ten opzichte 

van elkaar? Staat hij meer op de voorgrond of staat hij meer in het midden dan de vrouw? Is 
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hij links of rechts van de vrouw geportretteerd? We kunnen ook kijken naar de symboliek in 

de iconografische bronnen. Met andere woorden, wat vertellen symbolische betekenissen ons 

over de man-vrouw relatie? Is een familieportret getuige van de genderhiërarchie in het gezin 

en de autoriteit van de man? Komen de ideeën over de mannelijke eer en reputatie tot uiting?  

Aan de hand van het model van Alexandra Shepard zien we dat niet alle mannen 

dezelfde mannelijke identiteit hadden en dat deze verschillen getekend werden door middel 

van de categorieën leeftijd, huwelijkse staat en sociale status. Welke vormen van 

mannelijkheid vertonen boeren van de lagere klasse op boerentaferelen en jonge mannen uit 

gegoede families op vrolijke gezelschappen? Zijn er verschillen te bemerken ten opzichte van 

de oudere mannen met een hoge sociale status en van middelbare leeftijd op schuttersstukken 

en huwelijks- en familieportretten? Zijn er verschillen te merken tussen gehuwde en 

ongehuwde mannen? Welke rol speelt kledij in de demarcatie van verschillende groepen 

mannen? Is de lichaamshouding van patriarchale mannen anders dan die van niet-patriarchale 

mannen? Werd de baard als een belangrijk onderscheid gezien? We kunnen ons de vraag 

stellen of mannen op schuttersstukken en huwelijks- en familieportretten zich wel degelijk 

lieten portretteren volgens de regels van patriarchale mannelijkheid. Komen de contradicties 

van mannelijkheid, namelijk het overvloedig drinken en de sociabiliteit onder mannen 

enerzijds en de zelfcontrole van “manhood” anderzijds, tot uiting? Is het duidelijk dat 

zelfbeheersing en autoriteit kwaliteiten zijn die patriarchale mannen hoog in het vaandel 

droegen? Met andere woorden, gedragen schutters zich op groepsportretten als rationele 

mannen vol zelfbeheersing?  

 

Doorheen de verschillende hoofdstukken zullen deze vragen telkens aan bod komen. 

Bijgevolg pogen we een „beeld‟ te krijgen van mannelijkheid en onze inzichten over de 

verschillende types van mannelijke identiteit in de vroegmoderne tijd te verruimen.  
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Deel I: patriarchale mannelijkheid in een mannelijk milieu. 

1. Mannen in balans: de constructie van patriarchale mannelijkheid. 

Om de patriarchale orde te handhaven werden mannen altijd superieur geacht ten opzichte van 

vrouwen. De constructie van patriarchale mannelijkheid werd met andere woorden deels 

gebouwd op de genderdichotomie. Medische geschriften uit de vroegmoderne tijd 

onderstrepen telkens de superieure fysieke en intellectuele capaciteiten van mannen. 

Vrouwelijkheid werd daarentegen geconstrueerd als inherent inferieur. De lichamelijke 

superioriteit van mannen werd tevens als de reden gezien waarom mannen rationeler waren 

dan vrouwen. Hun superieure ratio permitteerde hen om te overheersen op sociaal en politiek 

vlak. Het mannelijk lichaam was dus de bouwsteen van de patriarchale ideologie en de 

patriarchale maatschappelijke orde
1
. De oorsprong van de mannelijke overmacht ligt in enkele 

ideologieën uit de Klassieke Oudheid. Volgens Aristoteles waren vrouwen op „natuurlijke‟ 

wijze ondergeschikt aan mannen en Galenus schreef dat vrouwen door hun lichamelijke gestel 

minder perfect waren dan mannen.   

De humorale theorie van Galenus vond nog altijd navolging in de 16
de

 en 17
de

 eeuw. 

Centraal stonden daarin de vier elementen, die verbonden waren met de combinatie van twee 

kenmerken: lucht was warm en vochtig; vuur was warm en droog; aarde was koud en droog; 

en water was koud en vochtig. De vier elementen waren verbonden met lichaamssappen en 

correspondeerden respectievelijk met bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Een lichaam was in 

balans wanneer de vier humores zich evenwichtig met elkaar verhielden. Het doel was om een 

zo evenwichtig mogelijk lichaam te hebben. Een evenwichtsverschil had gevolgen voor het 

gemoed van een persoon, zijn leeftijd of gender. Meer vochtigheid en warmte zorgde voor 

meer energie, terwijl een overdosis koude en droogte het lichaam verzwakte. Vurige of 

sanguinische mensen, met veel bloed, waren volgens de theorie gezonder dan hun 

melancholische opponenten met teveel zwarte gal. Jonge lichamen waren zogezegd heter en 

vochtiger, terwijl ouderdom gekenmerkt werd door koudheid en droogte. Vrouwen waren 

vochtiger en kouder in vergelijking met mannen, die begunstigd werden door warmte en 

droogheid
2
. De mannelijke perfectie is juist afkomstig van deze warmte. Vrouwen waren het 

omgekeerde van mannen, want volgens Galenus kan de penis inwaarts gedraaid worden en 

neemt het scrotum de plaats in van de uterus. Vrouwen waren dus imperfect ten opzichte van 
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mannen
3
. Er was zelfs maar “one sex” volgens Thomas Laqueur. De standaard in de 

vroegmoderne maatschappij was het mannelijk lichaam, want masculiene, potente en eervolle 

mannen waren het ijkpunt waaraan men zich meten kon
4

. Laqueurs “one-sex model” 

suggereert vervolgens een wereld van twee genders, waarin mannen en vrouwen, op een 

andere manier dan door middel van hun geslacht, hun mannelijkheid en vrouwelijkheid 

wilden uitdrukken. Men kon niet één van de twee seksen „zijn‟, eerder was het man-zijn of het 

vrouw-zijn een sociale rang bekleden en een culturele rol aannemen. Sekse was dus een 

sociologische, en geen ontologische, categorie
5
.  

Zoals reeds geopperd werd droogheid en koudheid als zwak afgeschilderd en zodoende 

geassocieerd met vrouwelijkheid. Vrouwen werden dus gezien als de “weaker vessel”
6
. De 

twee belangrijkste „mannelijke‟ karakteristieken waren kracht en rede. Ze kregen naast de 

medische theorieën ook een religieuze onderbouw. Diplomaat en geleerde Sir Thomas Smith 

(1513-1577) schreef in zijn werk over de politieke structuur van Engeland dat het Gods wil 

was om mannen te verschaffen van “great wit, bigger strength, and more courage to compel 

the woman to obey by reason or force”
7
. De kwaliteiten die mannen associeerden met hun 

gender konden hun autoriteit over vrouwen legitimeren. De humorale logica en de religieuze 

autoriteiten waren de patriarchale orde gunstig gezind en zorgden dus voor het handhaven van 

de genderhiërarchie. Toch mogen we niet negeren dat patriarchale mannelijkheid ook werd 

geconstrueerd door middel van de hiërarchie tussen de „superieuren‟ zelf. 

Terwijl al veelvuldig aandacht besteed werd aan de lichamelijke inferioriteit van vrouwen 

en het ideaal mannelijk lichaam als dé norm, ijvert Alexandra Shepard voor de nadruk op de 

hiërarchie tussen mannen. De mannelijke perfectie was meer bepaald niet universeel en niet 

voor alle mannen bereikbaar. Volgens Shepard is het belangrijk oog te hebben voor de 

moeilijkheden die meespelen om het ideaal te bereiken, een onderwerp dat namelijk ook aan 

bod kwam in medische teksten. Ze informeren hun lezers over de lichamelijke instabiliteit bij 

zowel vrouwen als mannen. Het perfecte en evenwichtige lichaam van een volwassen man 

werd vergeleken met het vrouwelijk lichaam, maar het werd ook geconstrueerd door 

impliciete vergelijkingen met andere, inferieure versies van het mannelijk lichaam. Het was 
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slechts een minderheid, onderscheiden door een morele, religieuze en vooral sociale 

superioriteit, die het mannelijk lichaamsideaal kon bereiken. De medische literatuur getuigt 

dus van contradicties in de patriarchale ideologie: aan de ene kant werd mannelijke 

superioriteit geclaimd voor alle mannen door de vergelijkingen tussen mannen en vrouwen, 

aan de andere kant was de ideologie slechts toegankelijk voor mannen met een bepaalde 

leeftijd, sociale status en moreel en lichamelijk gestel
8
.  

Ook al zou het mogelijk zijn om de humores van een mannelijk lichaam volledig in balans 

te krijgen, toch beperkt de leeftijd de jaren waarin een man zijn volledige “man‟s estate” kon 

bereiken. Kinderen en adolescenten hebben een te grote hoeveelheid vocht en warmte in zich 

om volgens de humorale theorie perfect in evenwicht te zijn. Tussen ongeveer 25 en 35 jaar 

beleeft men de bloeiperiode van de “youth”, die door vele auteurs afgescheiden wordt van de 

adolescentie. In deze periode zouden mannen uiteindelijk in hun vurige impulsen worden 

getemperd om rond 35-jarige leeftijd volledige “manhood” te bereiken. Een overdosis warmte 

in het lichaam betekent dat het lichaam zich niet volledig kan controleren. Het werd gezien als 

een bron van instabiliteit die de geest kon overmeesteren en zodoende rationeel denken kon 

verhinderen
9
. De onbekwaamheid om zichzelf te beheersen leidde tot onbehoorlijk gedrag 

zoals vechten, overmatig drinken, onkuisheid, leegloperij, het dragen van buitensporige kledij 

en andere onbetamelijkheden. Moralisten en schrijvers van gedragscodes duiden de 

impulsieve daden van de jeugd aan als onmannelijk. Jonge mannen kunnen zelfs 

vervrouwelijken, en erger nog, ze kunnen degenereren in bestialiteit. Hun gebreken 

verhinderen dat ze enige aanspraak kunnen maken op “manhood”.  Het aanduiden van de 

jeugd als onmannelijk, vrouwelijk en zelfs beestachtig, impliceert de gelijkstelling van 

“manhood” met rationaliteit, gematigdheid en zelfbeheersing. Zowel evenwicht binnen het 

lichaam en bijgevolg het in bedwang houden van driften, als de sociale en politieke relaties 

verzorgen en onafhankelijk zijn op extern niveau, waren nodig voor een gebalanceerde 

toestand. In balans zijn was met ander woorden de voorwaarde voor het bezitten van 
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mannelijkheid, die werd verwoord in termen van discretie, autoriteit, controle en beheersing
10

. 

Wanneer men de ideale toestand heeft bereikt, dan zijn de warmte en vochtigheid in het 

lichaam ook gemodereerd en in evenwicht met koudheid en droogte. Het equilibrium verviel 

vervolgens weer wanneer men een oudere leeftijd bereikte. Sommige auteurs zagen ouderdom 

rond 50 à 60 jaar opkomen, andere vonden 45 jaar al het einde van de periode van de ideale 

mannelijkheid. De humorale theorie filterde dus jonge en oude mannen uit en construeerde 

een ideale mannelijke staat die slechts een kort leven van maximum 15 jaar was beschoren
11

. 

Leeftijd bakende de periode van mannelijkheid af, vervolgens werd de hiërarchie tussen 

mannen verder afgebakend op basis van individuele humorale kwaliteiten. Ook al konden 

mannen, in tegenstelling tot vrouwen, een poging doen om de toestand van gematigdheid te 

bereiken, toch kwamen velen niet in aanmerking. Niettemin waren vele auteurs het met elkaar 

eens dat een perfect equilibrium zeldzaam en zelfs onmogelijk was.  

De eerste demarcatie was dezelfde als degene die mannen en vrouwen rangschikte. 

Mannen met veel warmte in zich werden bevoordeeld op koude mannen, die een zwak 

karakter zouden hebben en tevens gebrandmerkt werden als vrouwelijk. Belangrijk voor deze 

kwaliteit was het hebben van „warme‟ testikels, die voor een grote lust en grote 

vruchtbaarheid zorgden. Daartegenover verminderden „koude‟ testikels de potentie en de 

seksuele lusten, veroorzaakten ze een gebrek aan schaamhaar en produceerden ze eerder 

kinderen van het vrouwelijk geslacht
12

.  

„Warmte‟ was een hoofdkenmerk in het rangschikken van mannen, echter ook de sociale 

hiërarchie werd in stand gehouden met de humorale theorie: “the sayde foure humours 

governe and rule everyone in his place”
13

. In de medische literatuur werden mannen van een 

hoge sociale rang bevoordeeld op mannen van lagere sociale groepen. Een sanguinische 

gemoedsgesteldheid was de beste, want daarmee had men een pienter brein en kon men 

wijsheid en ervaring op vele gebieden bereiken. Toch werd het aangeraden om de „warmte‟, 

die het vurig gemoed veroorzaakte, in bedwang te houden, aangezien het kon leiden tot 

wellust, het bedrijven van hoererij en andere lichamelijke uitspattingen. De dynamiek in zo‟n 

mannelijk lichaam moest door middel van educatie en oefeningen in “civility” in goede banen 

gebracht worden
14

. De sanguinische eigenschap was niettemin voorbehouden voor de 
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adellijke, rijke, hoogopgeleide en eervolle mannen. Het plebs, de bedienden en vrouwen 

werden afgeschilderd als flegmatisch, de tegenovergestelde eigenschap van sanguinisch en het 

meest minderwaardig geachte kenmerk. Tussen deze twee uitersten bevonden zich cholerische 

en melancholische mannen. De cholerische karakters werden nog redelijk positief benaderd 

en gekenmerkt door eigenschappen als ambitieus, levendig en alert. Toch konden ze ook sluw 

en onbetrouwbaar zijn. De melancholici werden door vele Engelse medici positief onthaald, 

echter volgens de Noord-Nederlandse geneesheer Levinus Lemnius (1505-1568) waren ze 

“voide of reason, foolish, block-headed, doltish, dull, and doting”
15

. We merken dus dat 

mannenlichamen ook beoordeeld werden in functie van de sociale orde: fysieke inferioriteit 

en sociale inferioriteit waren onafscheidelijk. Shepard schrijft in haar besluit dat we moeten 

rekening houden met het feit dat schrijvers van zulke theorieën hun lezerspubliek naar de 

mond wilden praten. Ook al waarschuwen ze dat een gebalanceerd lichaam zeer moeilijk te 

bereiken is wegens externe factoren zoals voeding, het klimaat en de topografie, degene die 

de ideale mannelijke staat het best konden bereiken behoorden tot de elite. De meerderheid 

van de mannen kon bijgevolg alleen maar dromen van een lichaam in balans
16

.  

2. De sociale constructie van mannelijkheid: het mannelijk milieu. 

Mannelijkheid kon verschillende betekenissen aannemen wegens een verschillende sociale 

context. Mannen moesten zich immers anders gedragen in verscheidene contexten. Als hoofd 

van het huishouden, moest de man voorzichtig, maar ook genereus, eerlijk, liefdevol en 

verantwoordelijk zijn. Daartegenover stonden de krijgshaftige mannelijke waarden, die 

mannen nodig hadden tijdens militaire diensten, en de minder fatsoenlijke waarden in de 

vertrouwelijke sfeer tussen mannen in tavernes
17

.  

Doorheen de verschillende hoofdstukken zullen we te maken hebben met verschillende 

sociale contexten waarin mannen zich begeven. In tegenstelling tot deel II, waar de man in 

zijn huishoudelijke omgeving wordt behandeld, ligt de focus hier op mannen in een 

uitsluitend mannelijk milieu. Mannelijkheid is immers gerelateerd aan een groepsgevoel.  
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In de publieke sfeer waren het de herbergen waar mannen onderlinge sociabiliteit en 

verbondenheid vonden. De consumptie van alcohol was een activiteit die vriendschappelijke 

banden schiep, maar ook zakelijke contracten bekrachtigde. Als iemand weigerde te drinken, 

was dit voor de andere een belediging. Samen een glas drinken betekende bijgevolg dat men 

elkaar vertrouwde
18

.  Het groepsgevoel en de verbondenheid waren in het bijzonder belangrijk 

voor jonge mannen op zoek naar hun vorm van mannelijkheid. De periode tussen “boyhood” 

en “manhood” zal verder uitgewerkt worden in deel III. Toch is het nodig te benadrukken dat 

naast de jonge mannen ook allerlei andere mannen jeugdig gedrag vertoonden.   

Jonge mannen waren geneigd hun mannelijke identiteit te vormen door middel van “a 

youth culture where manhood was learnt by drinking, fighting and sex”
19

. Tijdens het 

ordeverstorend en excessief gedrag stond de groepsbinding centraal. Collectiviteit was de 

motor van de drinkpartijen en agressieve aanvallen. Allen streefden dus naar één doel en 

zodoende werden vriendschappen onder de mannen gecreëerd. Bijgevolg waren 

leeftijdsverschillen tussen de jonge mannen irrelevant en waren de broederlijke banden in 

staat om verschillen in status en achtergrond op te heffen
20

. Jonge mannen moesten volgens 

patriarchale waarden onderdanig en rustig hun beurt op patriarchale mannelijkheid afwachten. 

Ze deden echter het tegenovergestelde en trokken door middel van excessief gedrag de 

patriarchale normen in het belachelijke. Ze hadden bijgevolg andere bronnen voor hun 

mannelijke waarden, die bovendien helemaal niet leeftijds- en statusgebonden waren zoals 

hun patriarchale opponenten. Dit suggereert op zijn beurt het bestaan van een resem 

alternatieve betekenissen van mannelijkheid die ook elders dan onder de jeugd ingang hadden. 

Vormen van mannelijkheid die jonge mannen aantrokken, konden ook mannen die geen 

toegang hadden tot patriarchale mannelijkheid inspireren. Evenwel waren deze vormen niet 

expliciet antipatriarchaal
21

. Alexandra Shepard stelt met andere woorden dat niet alleen jonge 

mannen zich buitensporig gedroegen, maar dat hun vorm van mannelijkheid ook onder 

mannen van middelbare leeftijd of bij mannen uit lagere sociale groepen ingang had. 
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Nochtans kon men zich in theorie vanaf 25 jaar gemakkelijker onder controle houden om 

vervolgens tegen 35-jarige leeftijd volledige patriarchale mannelijkheid bereiken.  

Benjamin Roberts stelt zelfs dat jonge mannen die hun mannelijkheid wilden bewijzen, 

juist een voorbeeld namen aan oudere mannen
22

. In de privésfeer was de vader, of de meester 

in een ambachtsmilieu, hét voorbeeld voor een adolescent, maar jonge mannen gingen ook in 

het publieke domein op zoek naar rolmodellen. In de Republiek zou een tekort geweest zijn 

aan morele voorbeelden, aangezien na de Reformatie en de Beeldenstorm de heiligen van hun 

voetstuk werden gestoten en de kerk bijgevolg geen modellen meer kon voorzien waaraan de 

jeugd zich kon spiegelen. Door deze leemte gingen jonge mannen op zoek naar andere 

rolmodellen zoals oorlogshelden, stadssoldaten en schutters. Als verdedigers van de stad 

konden de schutters op veel steun rekenen van de burgers. Adolescenten keken dan ook op 

naar deze mannen, die zich weliswaar ook inlieten met minder fatsoenlijke praktijken. 

Soldaten en schutters hadden namelijk de tijd om te drinken, te roken, te spelen en vrouwen te 

verleiden in openbare ruimtes zoals herbergen. In deze sociale context maakten mannen 

onderling plezier en heerste er een saamhorigheidsgevoel. De levensstijl van de schutters en 

soldaten heeft waarschijnlijk de jeugd geïnspireerd om hun mannelijkheid op een andere 

manier vorm te geven dan het model van mannelijkheid dat ze door hun vader voorgeschoteld 

kregen. Zelfbeheersing hoorde niet bij het mannelijk ideaalbeeld van jonge lieden
23

.   

Aan de hand van het artikel van Roberts kunnen we inderdaad stellen dat niet alleen jonge 

mannen excessief gedrag vertoonden. Wanneer mannen zich in een mannelijk milieu 

bevonden, handelden ze daarom niet naar de regels van de patriarchale mannelijkheid. De 

omgeving van de schutterij is een voorbeeld van een sociale context met uitsluitend mannen. 

Daarom zou het interessant zijn om het genre van het schuttersstuk, dat de representatie van 

de schutterij verzorgde, eens van naderbij te gaan onderzoeken. Op welke manier gedragen 

schutters zich op deze groepsportretten? Zijn ze toonbeelden van rationele patriarchale 

mannen? Met andere woorden, we kunnen ons de vraag stellen op welke manier ze hun 

mannelijkheid tonen. Vooraleer we overgaan tot een analyse van de schuttersstukken, gaan 

we eerst na wat een Noord-Nederlandse schutterij voorstelde op het einde van de 16
de

 eeuw, 

welke functies ze had in de samenleving en wie er lid van was. Vervolgens zullen we de 
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karakteristieken van het schuttersgenre, die meegaan met de ontwikkeling en de activiteiten 

van de schutterij, onder de loep nemen.  

3. Casus: schuttersstukken. 

3.1. Het ontstaan van de schutterij en zijn historische context. 

Het ontstaan van de schuttersgilden heeft zijn oorsprong in de late 13
de

 eeuw. Toen 

verenigden zich voor het eerst burgers die zich op vrijwillige basis toelegden op de 

verdediging van de stad. De eerst bekende gilden ontstonden in de steden Doornik en Sint-

Omaars, die spoedig gevolgd werden door Brugge en Gent. Als gevolg van de sterke 

verstedelijking en de ontwikkelingen op wapentechnisch en politiek gebied waren Vlaanderen 

en zijn omringende vorstendommen de bakermat van de schuttersgilden. Omstreeks 1300 was 

elke stad een schuttersgilde rijk en kregen ze gezwind navolging in andere gebieden zoals de 

Noordelijke Nederlanden, de Duitse landen, Scandinavië, Frankrijk en de Zwitserse landen, 

en vanaf de 16
de

 eeuw ook in Engeland
24

. Het is geenszins de bedoeling om hier de hele 

voorgeschiedenis van de schuttersgilden uiteen te zetten, aangezien ik mij beperk tot de 

periode 1580-1650, het bloeitijdperk van de schuttersstukken
25

.  

De reorganisatie van de oude schuttersgilden moet gezien worden in het licht van de 

Opstand, die onder leiding van Willem van Oranje van start ging in 1572. Uiteindelijk 

temperde de militaire dreiging van de Spanjaarden in 1576 met de Pacificatie van Gent. 

Niettemin was dit verdrag niet sterk genoeg om de Nederlanden te verenigen. Zodoende kon 

vanaf 1578 de hertog van Parma, Alexander Farnese, weer grondgebied terugwinnen en 

dreigden de provincies Holland en Zeeland te worden ingesloten. De oorlog laaide opnieuw 

op en de stadsbestuurders vreesden voor verraad van binnenuit en aanslagen van buitenaf. Om 

de rust, de vrede en de eendracht te bewaren, stuurden de stadbestuurders aan op de invoering 

van burgerwachten
26

. In Amsterdam werd op 8 september 1580 de eerste burgerwacht 

opgericht, vervolgens namen andere steden daaraan een voorbeeld. Uiteindelijk gingen de 

oude schuttersgilden van de Hollandse steden geleidelijk aan op in de burgerwacht, die 

                                                 
24 

M. Carasso-Kok, “Der Stede cut. De schutterijen in de Hollandse steden tot het einde der zestiende eeuw.” In 

M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen van de stad. Zwolle, 

Waanders, 1988, pp. 20-21. 
25

 Over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse schuttersgilden tot het eind van de 16de eeuw zie M. 

Carasso-Kok, “Der Stede cut”, pp. 21-33 en P. Knevel, Burgers in het geweer: de schutterijen in Holland, 1550-

1700. Hilversum, Verloren, 1994, hoofdstuk 1. 
26

 P. Knevel, Burgers, pp. 99-102. 



 

 

30 

 

voortaan schutterij werd genoemd
27

. De organisatie van de schutterijen stoelde nog op deze 

van de oude schuttersgilden. Toen werd de stadsverdediging in de meeste Noord-Nederlandse 

steden per wijk geregeld
28

. De stadswijken stonden ook nu centraal in de organisatie van de 

burgerwacht, aangezien elke stadswijk een vendel of compagnie kreeg. Zodoende werd het 

aantal vendels van de schutterij bepaald door het aantal wijken in een stad. Elk vendel, dat 

gekarakteriseerd werd door de kleuren van hun vaandel, bestond uit een officierskorps met 

een kapitein, luitenant, vaandrig en enkele sergeanten. Vervolgens was elk vendel opgedeeld 

in kwartieren of korporaalschappen met een korporaal als leider. Ten slotte waren de 

kwartieren in de meeste Hollandse steden op hun beurt opgedeeld in rotten, de kleinste 

eenheden. Alle vendels werden op hun beurt geplaatst onder een overkoepelende afdeling die 

meestal over een eigen doelengebouw beschikte en dikwijls zijn naam ontleende aan de oude 

schuttersgilden: Sint-Joris, Sint Sebastiaan en de Kloveniers. Iedere afdeling had als hoofd 

een kolonel, die de relaties met het stadsbestuur onderhield en aan wie de officieren 

rekenschap verschuldigd waren, en een provoost of fiscaal die instond voor de straffen en 

boetes
29

. Aangezien de geanalyseerde schuttersstukken uit Amsterdam en Haarlem afkomstig 

zijn, wordt de organisatie van beide steden nog eens apart behandeld.  

Amsterdam brak het sterkst met het verleden, want daar werden de vendels 

ondergebracht in drie regimenten die gelijkelijk verdeeld werden over de drie 

doelengebouwen, zonder rekening te houden met de traditionele verdeling tussen kloveniers, 

handboogschutters en voetboogschutters
30

. Daarentegen bestond Haarlem uit slechts twee 

afdelingen: de Sint-Jorisdoelen en de Kloveniersdoelen. Tot 1611 bestond elke afdeling uit 

twee vendels, die onderverdeeld waren in vier korporaalschappen. Daarna kregen de 

Haarlemse afdelingen er een derde vendel bij. De afdelingen stonden onder leiding van een 

kolonel en de fiscaal, die hier uitzonderlijk de tweede officier in rang was. De leiding van een 

vendel werd waargenomen door een kapitein, een luitenant, een vaandrig, twee sergeanten en 

vier korporaals
31

. 
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3.2. De functies van de schutterij. 

Na de transformatie in het laatste kwart van de 16
de

 eeuw kwam de nadruk te liggen op het 

militaire karakter van de schutterij. In de ordonnanties werden de militaire en politiële 

verplichtingen van de schutters geformuleerd. De principiële taak van de schutters bestond er 

dus in om de stedelijke gemeenschap te beschermen
32

.  

De stad bewaken gedurende de nacht was een prioritaire bezigheid. Een rot schutters, of 

meerdere rotten naargelang de omvang van de stad, moest om de beurt onder leiding van de 

onderofficieren en één hoofdofficier de wacht houden. Na hun aanmelding op het stadhuis, 

waar de provoost de absenten optekende, werden ze verdeeld over de verschillende 

wachthuizen. Bovendien werden ze soms nog bijgestaan door de ratelwacht, die in 

Amsterdam zelfs omvangrijker was dan de nachtwacht. De ratelwacht bestond uit leden die 

niet voor hun eigen wapens dienden te zorgen en in tegenstelling tot de schutters betaald 

werden. Soms hadden steden nog stadssoldaten ter beschikking die ook meehielpen in de 

nachtelijke waakdienst. ‟s Morgens, na het openen van de stadspoorten, werden de schutters 

afgelost door de dagwacht
33

. 

De schutters waren vervolgens ook belast met de ordehandhaving in de stad. De schutterij 

werd geacht oproeren neer te slaan en bewees zich zo meerdere malen als effectief 

repressiemiddel. In 1624 konden de Amsterdamse schutters met succes de rust herstellen 

nadat er opstand gekomen was tegen een belastingsverhoging op boter. Toch toonden ze zich 

niet altijd zo sterk ten opzichte van oproerkraaiers. Bovendien was het niet zo 

vanzelfsprekend om op medeburgers te schieten, zodoende waren de schutters niet altijd zo 

betrouwbaar voor de stadsbestuurders. In 1626 braken in Amsterdam rellen uit naar 

aanleiding van een remonstrantse vergadering, desalniettemin bleek dat een groot aantal 

schutters niet alleen weigerden op te treden, maar zelfs ook deelnamen aan het oproer. 

Uiteindelijk kregen de stadbestuurders de menigte wel in bedwang met de hulp van hun 

trouwe schutters en betaalde stadssoldaten
34

.  

Naast het bewaken en het verdedigen van eigen stad, werden de schutters soms ook 

opgeroepen om aan het front te strijden. Vanaf 1580 werden de hernieuwde burgerwachten 

meteen in gebruik genomen om mee te vechten in de oorlog tegen Spanje. Alhoewel het zeer 

onwaarschijnlijk is dat de schutters een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het behalen 
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van de overwinning in 1648, stelden ze zich wel heldhaftig op. Dat suggereren tenminste de 

schuttersstukken die naar aanleiding van de Vrede van Munster werden geschilderd
35

.   

Uit het voorgaande blijkt dat de schutterij een zeer belangrijk machtsinstrument was in 

handen van het stadsbestuur. In tijden van nood was de stad afhankelijk van hun optreden, 

bijgevolg aarzelden sommige schutters niet om deze machtspositie uit te spelen. Wanneer ze 

zich in hun politieke rol verwaarloosd voelden, was een opstand tegen de stedelijke 

gezagsvoerders één van de opties. Meerdere keren in de geschiedenis kwam een 

schuttersoproer voor, soms was de opstandigheid succesvol, soms was een nederlaag 

onvermijdelijk en werden de opstandige schutters ontslagen
36

.  

3.3. De leden van de burgerwacht. 

In het algemeen bleef de hele schutterij na haar reorganisatie een gezelschap van mannen met 

een redelijk hoge maatschappelijke status. Alhoewel in principe iedere weerbare burger tussen 

achttien en zestig jaar voor de schuttersdienst kon opgeroepen worden, kregen enkelen – 

waaronder doopsgezinden, regenten en allerlei personen die ambtelijke diensten verleenden – 

een vrijstelling, betaalden anderen maandgeld om van hun verplichting af te zien of kochten 

ze zich vrij. Schutters kwamen uit de burgerij, namelijk uit welgestelde koopliedenfamilies, 

aangezien ze geacht werden hun eigen wapenuitrusting te bekostigen. Doorgaans bestond de 

kern van de schutters uit vertegenwoordigers van de middengroepen: timmerlieden, smeden, 

bakkers, notarissen, apothekers en ook kunstschilders. Schutters hadden dus meestal een vast 

beroep
37

. Uit het onderzoek van Paul Knevel blijkt dat de schutters zichzelf beschouwden als 

„de notabelste Burgeren der Stadt‟. Aangezien er in deel III dieper wordt ingegaan op het 

beeld van de andere, is het vervolgens belangrijk op te merken dat de schutters een 

hoogmoedig zelfbeeld hadden. De kleine zelfstandigen wilden zich immers distantiëren van 

het grut en de vreemdelingen in de stad, en dus in het algemeen van de onderste lagen van de 

maatschappij. Hun „superioriteitsgevoel‟ bleek uit hun dagdagelijkse omgang met de betaalde 

stadswakers. Om de tijd in de wachthuizen te verdrijven, werden meer bepaald heel wat 

grappen over de ratelwakers verteld
38

. De schutters voelden zich met andere woorden een deel 

van de kleine elite die in de maatschappij het roer in handen had. De schuttersstukken droegen 
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dus bij tot de afbakening van de grenzen van de beperkt toegankelijke publieke sfeer. De 

culturele functie van de groepsportretten was juist het vormen en het handhaven van de 

identiteit van de publieke sfeer, namelijk die van de „eigenaars‟, en het uitsluiten van 

vreemdelingen, vrouwen en armen
39

. 

Al dienden er dus veel meer schutters in een burgerwacht
40

, op de schuttersstukken 

staan echter alleen de hoogste officieren afgebeeld, mede omdat ze zelf hun afbeelding op het 

groepsportret financierden
41

. Het bedrag van een portret kon in het tweede kwart van de 17
de

 

eeuw oplopen tot 60 à 100 gulden
42

. Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende 

posities van het officierskorps, wordt er achtereenvolgens dieper ingegaan op de 

karakteristieken van de kolonel, kapitein, luitenanten, provoost, vaandrig en sergeanten.  

 Als hoofd van een afdeling was de kolonel de hoogste in rang en meestal, alleszins tot 

1650, werd de positie door burgemeesters of andere stadsbestuurders bekleed. We treffen 

vooral vroedschappen en (oud)burgemeesters aan in Haarlem. Ook de Amsterdamse kolonels 

waren politieke gezagsdragers, echter waren zij zelden aangesteld als burgemeester. Onder de 

kolonel stond de rang van kapitein, die samen met de luitenanten en sergeanten het bevel 

voerde over een vendel. Door hun grote invloed op militair vlak konden de kapiteins genieten 

van veel aanzien in de stedelijke politieke wereld. Niettemin hadden de stadsbestuurders nog 

altijd het laatste woord. Prestige was verzekerd als kapitein, zodat het ambt zeer gegeerd was 

en zeker niet voor iedereen in aanmerking kwam. Remonstranten en katholieken werden bij 

voorbaat al uitgesloten en wanneer zij een zeldzame keer wel mochten aantreden als kapitein, 

kwam er soms een schuttersoproer uit voort. De kapitein werd ook geacht een zekere 

maturiteit te bezitten, “dewijl het geen respect en was, dat een compagnie burgers van een 

Capitein wiert gecommandeert die geen 25 jaeren out (sic!) en dienvolgende nog onmondig 

was”
43

. Naast leeftijd was persoonlijke materiële welstand ook een troef. De meeste kapiteins 

behoorden tot de financiële elite van hun stad en genoten een hoge maatschappelijke status. 

Een kapitein was dus geen onopmerkzaam persoon buiten de schutterij en werd gezien als het 

gezicht van de schutterij. Op belangrijke gebeurtenissen droeg hij dan ook zeer kostbare kledij 
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en wapens. Degene die de positie van luitenant bekleedde, had ook geen windeieren gelegd. 

In Haarlem promoveerden de meeste luitenanten tot kapitein, terwijl in Amsterdam een 

duidelijkere hiërarchie bestond tussen de twee ambten. Niettemin moest de luitenant niet 

onderdoen voor de kapitein wat betreft zijn maatschappelijke status en financiële slagkracht. 

Al was de verhouding tussen de kapitein en zijn luitenant niet in alle Hollandse steden zo 

transparant. Voor de provoost was niet altijd een gemakkelijke taak weggelegd. Hij was 

namelijk de hoeder van de orde in de schutterij. Hij hield toezicht op de waakdiensten en 

openbare optredens van de schutters, tekende absenten op, inde de boetes en meldde allerlei 

ordeverstorende incidenten. De vaandrig nam letterlijk één van de meest opvallende plaatsen 

van het korps in beslag. Een oud gebruik gebood dat de vaandrig ongehuwd diende te zijn
44

. 

De vrijgezellenstatus was nodig wegens de risico‟s van het vak. De vaandrig was immers 

verantwoordelijk voor de vlag van de compagnie, die een belangrijk verzamelpunt en 

herkenningspunt was voor de troepen. Hij droeg het trotse symbool van de streek met zich 

mee, en bijgevolg werd hij dus geacht de vlag met zijn leven te beschermen. De 

vaandeldrager werd over het algemeen beschouwd als de fiere figuur van de compagnie
45

. De 

kleurrijke vlag van de vaandeldrager paste dus bij zijn extravagante en modieuze kledij. 

Andersom waren kolonels en kapiteins in het algemeen wat ouder en volgden ze minder de 

nieuwe mode. Zij waren voornamelijk in het zwart gekleed, omdat zwarte zijden kleding 

immers gepast was voor heren van stand
46

. In de iconografie gaat de figuur van de vaandrig 

gepaard met moed en ijdelheid (zie fig. I.A. en fig. I.B. op de cd-rom in het bestand „bijlage‟). 

Ten slotte waren er nog de sergeanten, zij behoorden echter tot de groep van onderofficieren. 

Toch was het sergeantschap een aantrekkelijk ambt, daar een sergeant het bevel voerde over 

een deel van de compagnie en de hellebaard mocht dragen als symbool van zijn waardigheid. 

Zij behoorden nog tot de welgestelde groep van de schutterij, aangezien ze over het algemeen 

een duidelijk hogere sociale status genoten dan de korporaals en de rotmeesters
47

. 
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3.4. Schuttersstukken uit Amsterdam en Haarlem, 1580-1650. 

3.4.1. Het ontstaan van het genre. 

De catalogus Schutters in Holland geeft een overzicht van de 135 geïdentificeerde 

schuttersstukken. Het oudste traceerbare stuk, daterend uit 1529, is van de hand van Dirck 

Jacobsz.. Jan de Baen schilderde het laatste stuk in 1686. Bijna allemaal zijn ze afkomstig uit 

Holland, slechts vier komen uit de stad Goes in Zeeland. Mijn aandacht gaat echter alleen 

naar de werken gemaakt in Amsterdam en Haarlem, waar respectievelijk 57 en 19 werken 

vandaan komen
48

. Amsterdam gaf immers de aanzet van het genre en Haarlem was 

waarschijnlijk de eerste stad waar de traditie werd nagevolgd
49

. Bovendien zullen de 

geanalyseerde werken uit de periode 1580-1650 dateren, aangezien mede door de 

aanhoudende oorlog tegen Spanje het militair genre toen tot bloei is gekomen
50

. In de 

welvarende Hollandse steden toonde de nieuwe burgerwacht een grote belangstelling voor de 

beeldvorm van het geseculariseerd groepsportret
51

. Daarenboven was de vraag naar 

schuttersstukken blijkbaar sterk afhankelijk van de beschikbare wandruimte. De 

architectonische veranderingen aan de doelengebouwen bij de reorganisatie van de 

schutterijen waren bijgevolg van belang. De levensgrote schuttersstukken konden nu in vol 

ornaat uitgestald worden in de grote vergaderzalen
52

. Vanaf de Vrede van Munster kunnen we 

echter spreken van een verval door allerlei organisatorische veranderingen binnen de 

schutterij
53

.  

De redenen waarom de officieren een groepsportret lieten maken, waren heel 

uiteenlopend. De ene keer was het naar aanleiding van een promotie, aanstelling of het uit 

dienst treden van een officier. De andere keer lieten de schuttersofficieren zich portretteren 

wegens een belangrijke gebeurtenis zoals het bezoek van een vorst, een verdrag of een 

militaire expeditie. Ook de reorganisatie van de schutterij of een feestelijke gelegenheid als de 

„kapiteinsmaaltijd‟ kon de gelegenheid zijn van een schuttersstuk
54

.  

                                                 
48

 De lijst van identificeerbare schuttersstukken zie M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in 

Holland: Kracht en zenuwen van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 390-395. 
49

 R. E. O. Ekkart, “De schuttersstukken buiten Amsterdam en Haarlem.” In M. Carasso-Kok en J. Levy-van 

Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, p. 125. 
50

 J. Spicer, “The Renaissance Elbow”, p. 95. 
51

 C. Tümpel, “De Amsterdamse Schuttersstukken”, p. 86. 
52

 P. T. E. E. Rosenberg, “Doelengebouwen en doelenterreinen in de Hollandse steden.” In M. Carasso-Kok en J. 

Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, p. 64. 
53

 C. Tümpel, “De Amsterdamse Schuttersstukken”, p. 100. 
54

 P. Knevel, Burgers, p. 134. 



 

 

36 

 

3.4.2. De militaire component en de hiërarchische compositie van het schuttersstuk. 

De reorganisatie van de burgerwacht was toonaangevend voor een nieuwe iconografie en een 

nieuw type schuttersportret dat kenmerkend werd voor Amsterdam. De schuttersstukken van 

de 16
de

 eeuw hadden namelijk andere karakteristieken. Een voorbeeld daarvan is het 

schuttersstuk van Dirck Jacobsz. (1497-1567) van een “Rot van de Amsterdamse Kloveniers 

uit 1529” (zie fig. I.C.). Vooreerst werden de schutters niet levensgroot geportretteerd. Ook al 

waren de portretten al voor wereldlijke gebouwen bedoeld, meer bepaald de doelen, en 

werden de rangen van de schutters benadrukt door hun positie op het portret, toch werd het 

geheel gekenmerkt door een zekere broederlijkheid. De schutters droegen immers uniforme 

tabbaarden. Bovendien waren de schutterijen voor 1580 nog in het bezit van hun privileges 

die verbonden waren aan het katholieke geloof. De schutterij was dus niet ingericht als een 

uitsluitend militaire organisatie, met als gevolg dat de schutters zich ook niet lieten afbeelden 

met hun militaire attributen
55

. Een eerste kenmerk van de nieuwe iconografie is de 

verandering van het formaat van de schilderijen: de portretten werden hoger en tweemaal zo 

breed, zodat het mogelijk werd om zich levensgroot te laten portretteren
56

.  

Zoals reeds vermeld had de nieuwe burgerwacht in het bijzonder militaire functies. Het 

waren vooral de openbare optredens van de schutterij die hun militaire slagkracht in de verf 

zetten. Voor deze gelegenheden werden wapenuitrustingen opgepoetst, de livreien van de 

kapiteins vernieuwd en de vaandels hersteld. De intentie was het demonstreren van hun 

heldhaftigheid aan de burgers van de stad
57

. De jaarlijkse wapenschouwing, ook wel de 

„optrek‟ genoemd, was een aaneenrijging van trots marcherende schutters, trommelaars en 

vlaggenzwaaiers, die uiteindelijk op een centraal plein bijeenkwamen om enkele 

wapenexercities uit te voeren
58

. Het publiek was bijgevolg zeer vertrouwd met het militaire 

profiel van de schutters. Dit profiel kreeg ook navolging in de beeldtaal, het militaire karakter 

van het schuttersstuk was bijgevolg de tweede vernieuwing. Cornelis Ketel gaf met “De 

officieren van de compagnie van kapitein Rosencrans” uit 1588 het startschot voor een 

compositie waarin de schutters ten voeten uit werden geportretteerd in een monumentaal 

interieur en geflankeerd werden door hun wapens
59

. Het profiel komt vervolgens op sommige 

schilderijen ook tot uiting door middel van de associatie met het beroemde boekje 
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Wapenhandelinghe van Jacob de Gheyn uit 1608. Rembrandts Nachtwacht toont de 

verschillende handelingen zoals gegraveerd in de Gheyns boek: het laden van het wapen, het 

schieten en het afblazen van het kruit (zie fig. I.D.)
60

. Alison Kettering stelt dat de mannelijke 

identiteit weergegeven op schuttersstukken werd geconstrueerd door middel van de “most 

masculine of all figures, the military man”. Aangezien er nog geen uniformen bestonden, 

werd het militair profiel gecreëerd aan de hand van kledij, accessoires, gebaren en een 

gecontroleerde houding. De schutters namen al deze karakteristieken over van hun 

professionele tegenhangers. Alhoewel iets duurder, waren de kleding, wapens en attributen 

inderdaad nauwelijks te onderscheiden met deze van het Staatse Leger. Bovendien worden op 

sommige schilderijen trommels en blaasinstrumenten geïncorporeerd, deze zetten tijdens 

militaire acties de bevelvoering om in signalen
61

. Een gepaste houding voor een militair 

figuur is de hand in de zij, meer bepaald de „renaissance-elleboog‟ genoemd. De houding 

straalt trotsheid, assertiviteit en zelfbeheersing uit en werd vanaf de 16
de

 eeuw in grote mate 

gebruikt op portretten van mannen uit hoge maatschappelijke rangen. Door middel van de 

lichaamstaal en attributen zoals degen, zwaard en wapenstok suggereerde men een militair 

karakter, dat vervolgens geassocieerd werd met mannelijke deugden. Regelmatig vinden we 

centraal in een schuttersstuk de vaandeldrager in deze „renaissance-elleboog‟ houding
62

. 

Concluderend kunnen we stellen dat de hoofdofficieren geassocieerd werden met een zekere 

viriliteit die ontegensprekelijk immer verbonden werd met een martiale identiteit. Hun 

assertieve houding, kledij en attributen pasten helemaal bij het militaire karakter van de 

schutterij na de reorganisatie in de jaren 1580 en bij de groeiende overwinningsmentaliteit na 

de afscheuring van de Habsburgse Nederlanden.  

Een derde vernieuwing was de hogere mate van hiërarchie op het groepsportret. De kledij 

stond, in tegenstelling tot vroeger, niet meer symbool voor de eenheid van de groep, eerder 

duidden kostuums en wapens nu de hiërarchie binnen de groep aan. De rangorde van de 

officieren was een afspiegeling van de werkelijke compagnie, waarin elke officier een eigen 

plaats had. Mooie en kostbare attributen, zoals kledij, sjerpen, commandostaven, sierdegens 

en stokwapens, zetten de hiërarchie nog meer kracht bij. De kapiteins werden 

gekarakteriseerd door hun sponton of korte officierspiek. Luitenanten kon men herkennen aan 
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hun partizaan en sergeanten droegen meestal een hellebaard met zich mee (zie fig. I.E. en fig. 

I.F.). Bovendien verwees ook de compositie van een schuttersstuk naar de hiërarchie binnen 

een compagnie. De hoofdofficieren en sergeanten werden meestal centraal geplaatst, terwijl 

de onderofficieren meer op de achtergrond of zijkant kwamen te staan
63

.  

 Naast het afbeelden van de schutters ten voeten uit, was ook een ander basistype in 

staat om een grote groep op één doek te zetten: de schutters al zittend rond een tafel
64

. 

Meestal bleef hier het martiale karakter achterwege. De voorstelling kon de schutters al 

vergaderend afbeelden of al etend en drinkend op een feestelijk schuttersmaal. De compositie 

van de vergadering had ook een zekere hiërarchie in zich, aangezien op de werkelijke 

krijgsraad men ook een vaste tafelschikking had. Dan zaten de kolonels met de aanwezige 

burgemeesters aan het hoofd van de tafel, terwijl de plaats van de kapiteins bepaald werd door 

het aantal dienstjaren. Slechts op de grote krijgsraad, die één keer per jaar gehouden werd, 

mochten de luitenanten plaatsnemen, weliswaar achter hun kapitein. De vaandrigs werden 

slechts in uitzonderlijke omstandigheden voor de krijgsraad geroepen en mochten alleen 

rechtstaan
65

. 

3.4.3. Het schuttersstuk als toonbeeld van de „ideale soldaat‟
66

? 

Het portretgenre in het algemeen zal altijd de afgebeelde van zijn beste kant laten zien, en 

zelfs idealiseren in het belang van de opdrachtgever. Op die manier zijn ook de 

schuttersstukken ideaalbeelden, die de officieren vereeuwigen in hun prestigieuze rol in de 

schutterij. Het groepsportret was dus een mogelijkheid tot „zelfpresentatie‟ aan de 

buitenwereld en benadrukt bijgevolg “militaire deugden, waakzaamheid, verbondenheid met 

de stad, zelfbewustzijn en harmonie en eendracht”
67

. Waren de schutters echter wel het 

voorbeeld van de ideale burger
68

? Hun gedrag ging zeker en vast soms over de schreef. 

In weer en wind was de nachtwacht niet altijd de meest aangename bezigheid, zodoende 

probeerden de schutters zich te vermaken. In de wachthuizen amuseerden ze zich met het 
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drinken van sterke drank en allerhande spelen zoals het dobbelen. Daaruit volgt dat er 

verschillende ordonnanties uitgevaardigd werden die komaf wilden maken met het 

onbehoorlijke gedrag van de schutters. Ze verboden het schelden, drinken, vechten en gokken 

tijdens de wachttijden
69

.  

Ook tijdens de „optrek‟ liep het soms uit de hand en schoten dronken schutters in de 

vaandel van hun compagnie. Om het prestige van hun stad hoog te houden, troffen de 

stadsbestuurders weleens maatregelen tegen de “ongelegentheid en wanorde; waar in hunne 

Burgery in het optrekken, door het menigvuldig schenken en ontydig drinken was vervallen”
70

.  

Al was het een afscheid of welkom van een officier, een nieuwe militaire expeditie, een 

begrafenis van een hoofdofficier, de inwijding van een schuttersstuk of de bespreking van 

bouwplannen, op vele gelegenheden werd het glas geheven en werd er gezamenlijk gegeten. 

Vaak gebeurde dit zelfs op kosten van de stad. Op het jaarlijks schuttersfeest ging het er 

alleszins behoorlijk liederlijk aan toe. Tijdens het eten en drinken werden de grenzen van de 

overmaat door menig schutter afgetast. Niet alleen de gewone schutters, maar ook de 

hoofdofficieren afgebeeld op de schuttersstukken keken soms te diep in het glas. Eén van de 

bijeenkomsten waar men zich rijkelijk te goed deed aan eten en drinken, was de jaarlijkse 

„vrolijke maaltijd‟ of „kapiteinsmaaltijd‟ die volgens traditie werd gehouden na het afsluiten 

van de schuttersrekening. Deze maaltijd, ook nog „rekenmaaltijd‟ genoemd, werd in bepaalde 

steden ook gegeven wanneer een hoofdofficier uit dienst trad. De schuttersofficieren 

vergaapten zich op een overvloed aan lekkernijen zoals vers geschoten wild, schapenvlees, 

zuivel en allerlei desserten. Dit alles werd geserveerd met de lekkerste wijnen
71

. De 

beeldtraditie van de schuttersmaaltijd is typisch voor de schuttersstukken uit Haarlem. Ze 

verwijst niet naar de militaire functie van de schutterij, enkel de vaandrig met vlag in de hand 

is een kleine indicatie
72

. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 19
de

-eeuwse schrijver als 

Conrad Busken Huet de schutterijen afschilderde als oorden van overdaad. Busken Huet 

schreef de volgende passage: “Bekend is op den schuttersmaaltijd van Van der Helst […] het 

beeld van den liefhebber die ter eere van den Münsterschen vrede eene goede kluif met de 

handen aan den mond brengt. Men verkeert in eene wereld van lieden wier troniën glimmen 
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van het vet; wier buiken gespannen staan als trommels. Ieder oogenblik verwacht men dat zij 

hunne broeken op een kier zullen zetten”
 73

.  

 

Het gedrag van de schutters moet dus met een korreltje zout genomen worden. Schutters 

waren namelijk niet altijd deugdelijke burgers die zichzelf volledig onder controle hadden. 

Niettemin is dit volgens Paul Knevel en J. Levy-van Halm een te eenzijdige visie op de 

schutterij. Paul Knevel benadrukt dat de schuttersmaaltijden meer waren dan braspartijen, ze 

hielden namelijk ook verschillende rituelen en ceremonies in. Ten eerste kreeg iedereen 

volgens zijn rang een bepaalde plaats aan de tafel, vervolgens was het aansnijden van het wild 

een belangrijk moment dat ook op de schuttersstukken te zien is en ten derde hadden ook de 

drinkhoorn en ander waardevol zilverwerk een belangrijke plaats in het gebeuren. 

Schuttersmaaltijden waren met andere woorden helemaal niet te vergelijken met het 

drinkgedrag in herbergen
74

. J. Levy-van Halm interpreteert verschillende handelingen op de 

Haarlemse schuttersmaaltijden als symbolen van matigheid. Het kijken in de wijnkan 

beschouwt zij als een gebaar dat waarschuwde voor overmatig drinkgedrag. Het gebaar kan 

ook in verband gebracht worden met de „wijnkoop‟, dat is een soort van handelsovereenkomst 

waar werd gedronken op „eerlijk koopmanschap‟. Het was trouwens bekend dat men tijdens 

de vergaderingen handel mocht drijven, bijgevolg kan het geven van de handdruk op 

schuttersstukken geïnterpreteerd worden als de bekrachtiging van een gesloten deal. Andere 

gebaren die wijzen op matiging zijn ten eerste het omkeren van een glas en ten tweede het 

uitschenken van de wijn, meestal een handeling verricht door de doelenknecht
75

.    

De schuttersmaaltijden waren niet alleen bedoeld voor amusement, in de eerste plaats 

waren ze gericht om de eendracht en solidariteit onder de mannen te versterken. De 

zogenoemde „vrolijke maaltijden‟ waren dus vrolijk in de zin dat ze vriendschappelijk waren. 

Vrolijkheid stond meer bepaald voor vriendschapswaarden, harmonie en eendracht
76

. Wijn 

bond de mensen aan elkaar en werd meermaals gebruikt om ruzies op te lossen. In de 

krijgsraad werden vaak conflicten beslecht door de hand te schudden of het glas te heffen
77

. 

Herman Roodenburg illustreert goed dat het gebaar van de handdruk enerzijds een 
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handelsovereenkomst bezegelde en anderzijds verbonden werd met “concepts as friendship, 

brotherhood, peace, reconciliation, accord, or mutual agreement”
 78

.  

 

Ook al dronken de schutters vaak een glas teveel of verzuimden ze hun verplichtingen, toch 

was de schutterij voor de stad als een rots in de branding. De wachtdiensten van de schutters 

werden geapprecieerd door de stedelijke bevolking en hun acties deden vaak het lokaal 

patriottisme opflakkeren
79

. De portretten van de schuttersofficieren waren ideaalbeelden die 

opgehangen werden in de publieke ruimtes zoals de doelengebouwen. Ze waren enerzijds dé 

grote voorbeelden in de ogen van de groep schutters en anderzijds het uithangbord van de 

schutterij voor de stedelijke gemeenschap
80

. Het heroïsche beeld dat werd gecreëerd op de 

schuttersstukken staat duidelijk in contrast met het schildergenre kortegaard of corps de 

garde. In dit genre worden schutters en soldaten afgebeeld die al dobbelend, drinkend, rokend 

en vrouwen versierend hun tijd doorbrengen in wachthuizen en tavernes. Deze taferelen 

waren voor privaat gebruik bestemd
81

.  Het is dan ook onmogelijk dat het publiek de schutters 

zou associëren met de soldaten voorgesteld in het kortegaard genre
82

, want “publicly 

displayed military portraits operated according to a restrictive code of decorum, emphasizing 

the maturity, moderation, restraint, and self-control of the statesman-soldier
83

.”  
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3.5. Analyse van de schuttersstukken. 

3.5.1. Compositie 1: schuttersmaaltijd. 

 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Haarlem, Maaltijd van Haarlemse schutters van Sint Joris en de Cluveniers, 1583.  

 Olieverf op paneel, 135 x 233 cm, herkomst: de Cluveniersdoelen te Haarlem, nu 

in het Frans Halsmuseum.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Cornelis Cornelisz. van Haarlem (Haarlem 1562-1638 Haarlem). Het eerste 

schuttersmaal van Haarlemse oorsprong beeldde waarschijnlijk het afscheid uit 

van de schutterij die van 1581 tot 1582 de leiding had. Een afscheid werd 

traditioneel met een maaltijd gevierd en dit moment werd vaak op een 

schuttersstuk vastgelegd.  

 1583. 
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 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 De compositie van de schutters rond een feestmaal is hier zeer levendig opgetekend. 

Alle schutters zijn in gesprek, zodat slechts drie schutters hun blik naar de 

toeschouwer richten. De mannen vooraan zijn in profiel afgebeeld. Met uitzondering 

van drie mannen en de vaandeldrager zit iedereen rond de tafel, er is echter geen 

duidelijk hiërarchie te bemerken, terwijl dat meestal wel het geval is op 

schuttersmaaltijden. Wel kunnen we stellen dat hier de belangrijkste 

vertegenwoordigers van een geheel vendel zijn voorgesteld, namelijk een provoost, 

een kapitein, een luitenant, een vaandrig, twee sergeanten, vier korporaals en twaalf 

rotmeesters. In het totaal 22 schutters en blijkbaar net het aantal dat is afgebeeld op het 

schuttersstuk. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De twee vensters kijken uit op geboomte. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De enige man die al zittend een uitgesproken houding heeft is degene 

links van de vaandrig met zijn hand op de schouder van een kompaan naast 

hem en zijn rechterhand in zijn zij: de renaissance-elleboog.  

 Gebaren: De handklopjes op schouders en gebaren naar elkaar getuigen van 

een drukke gesticulatie, waarschijnlijk was het bedoeld om  het schilderij enige 

levendigheid mee te geven. Twee mannen geven elkaar de hand, dit 

symboliseert een handelstransactie. De man die de wijnkan geeft aan de 

doelenknecht, doet zijn hoed af.  

 Kledij en accessoires: Drie mannen zijn in een bleker kostuum gekleed. De 

vaandrig valt op met zijn vlag, bovendien staat hij ook centraal afgebeeld. De 

dominante kleur van de kostuums is zwart
84

 en iedereen draagt een 

plooikraag
85

.  

                                                 
84

 Volgens Irene Groeneweg was het gebruik van zwart in de Noord-Nederlandse mode niet uitzonderlijk. Ook in 

andere landen zoals Frankrijk en Engeland kwam na 1580 meer en meer zwart in de kledij van de adel. De 

burgerij spiegelde zich vervolgens aan de adel. Niettemin was de mode vanaf het einde van de 16
de

 eeuw ook 

zeer kleurrijk. In het straatbeeld van de Republiek was kleurrijke kledij zeker en vast aanwezig, maar op 

portretten liet de hoge burgerij, waartoe de schuttersofficieren behoorden, zich in het zwart afbeelden, zoals het 

heren van hoge stand betaamde. Zie I. Groeneweg, “Regenten in het zwart”, p. 234. 
85

 De plooikraag kwam vanaf de tweede helft van de 16
de

 eeuw in gebruik onder invloed van de mode aan het 

hof van de Spaanse vorst. Een kraag verstevigde het hoofd en hield het hoofd recht. Het kledingsaccessoire 

ondersteunde dus het ideaal van de rechte houding. Zie L. van Beurden, Over mode en mensen: tien eeuwen 

kostuumgeschiedenis. Amsterdam, Sun, 2004, p. 70. 
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 Attributen: Alleen de vlag van de vaandeldrager vertegenwoordigt de militaire 

functie van de schutterij. De vaandrig draagt ook nog een degen om zijn 

middel. De nadruk op dit schuttersstuk ligt dus op de gezelligheid tijdens het 

tafelen. 

 Baard en haardracht: Acht mannen van het gezelschap hebben slechts ofwel 

een klein snorretje ofwel snor noch baard, de overige veertien hebben een volle 

baard. De haardracht is kort en bijgevolg volgens de mode
86

.  

 Drinken en eten: De tafel met daarop schotels, messen en eten getuigen van het 

feestmaal. Op de voorgrond heft iemand zijn glas en daarnaast drinkt iemand van 

zijn wijn. Een schutter kijkt op de bodem van de kan, een symbool voor 

gematigdheid, en verder worden nog meer wijnkannen doorgegeven. Geldbuidel: 

Het blijkt uit een recente restauratie dat de drinkende schutter de buidel van de 

vaandeldrager vastheeft. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat men slechts de 

schutterij kon dienen wanneer men een bepaald vermogen had.  

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 109-110 en 361-362. 

 

                                                 
86

 Omdat de kraag steeds omvangrijker werd, knipte men zijn haar kort. Zie, L. van Beurden, Over mode en 

mensen, p. 72. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Haarlem, Maaltijd van officieren van de Sint-Jorisschutterij, 1624-1627.  

 Olieverf op doek, 179 x 257,5 cm, herkomst: Sint-Jorisdoelen te Haarlem, nu in 

het Frans Halsmuseum.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Frans Hals (Antwerpen 1581/85-1666 Haarlem). Waarschijnlijk werd het 

groepsportret gemaakt naar aanleiding van de terugkomst in 1627 van de Sint-

Jorisschutterij te Haarlem na de militaire expeditie te Heusden, waar ze hulp 

geboden hadden toen Spinola Breda belegerde.    

 1627.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Compositorisch is het schilderij in twee groepen opgevat. De blik van de middelste 

vaandrig, Dirck Dicx, naar de luitenant met mes in de hand, Jacob Olycan, verbindt de 

twee groepen. Uit röntgenfoto‟s blijkt dat zijn hoofd, in het standpunt van de 

beschouwer, eerst naar rechts was geschilderd. De reden voor de verandering was 

ofwel compositorisch ofwel omdat vóór hem de broer van de vaandrig, Cornelis Dicx, 
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afgebeeld was. Cornelis‟ beeltenis werd echter verwijderd omdat hij trouwde en 

bijgevolg geen vaandeldrager meer kon zijn. Bovendien is er nog een andere 

compositorische verandering aangebracht: het hoofd van de kapitein Michiel de Wael 

die zijn glas omdraait, was oorspronkelijk naar rechts gericht. De hoofdofficieren zijn 

bijna allemaal al zittend afgebeeld, slechts één luitenant en één kapitein – omdat hij 

klein van gestalte was – staan recht en ook de drie vaandrigs en doelenknecht zijn 

rechtstaand afgebeeld. Het portret van de provoost, Pieter Adriaensz. Verbeek, 

ontbreekt evenwel, waarschijnlijk doordat hij al op twee schuttersstukken was 

afgebeeld. Toch is dit schilderij vlotter geschilderd dat het doek voor de Cluveniers uit 

hetzelfde jaar (nr. I.A.5.).  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het gordijn kan een overblijfsel zijn van een baldakijn, zoals geschilderd op het 

schuttersstuk van Frans Hals uit 1616 (nr. I.A.4.). 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Links toont de rechtstaande luitenant de houding van de renaissance-

elleboog. De kapitein Michiel de Wael zit vooraan met zijn benen wijd open, 

deze houding is echter niet zo duidelijk.  

 Gebaren: Ten eerste leggen twee kapiteins de hand op de borst als teken van 

trouw aan de schutterij. Een ander gebaar maakt Michiel de Wael door zijn 

glas om te draaien. Vervolgens maakt de meest linkse vaandrig, Boudewijn 

van Offenberg, een groetgebaar door zijn hoed af te nemen
87

. Als antwoord 

daarop heft de kolonel zijn glas. 

 Kledij en accessoires: De mannen dragen plat hangende plooikragen, enkelen 

dragen ook de kraag in molensteenvorm
88

. De sjerpen maken de hoofdzakelijk 

zwarte kostuums zeer kleurrijk. De drie vaandrigs die zich komen presenteren 

aan het officiersmaal hebben een hoed op, waarvan één daarmee een groet 

maakt. Bovendien hebben alle vaandrigs handschoenen aan.  

 Attributen: Behalve twee degens zijn er geen wapens te vinden, er heerst 

bijgevolg geen militaire maar een gezellige sfeer. 

                                                 
87

 Het was de regel dat als men iemand van hogere rang groette, men zijn hoed afnam en terwijl men de hoed in 

zijn linkerhand hield, men een buiging maakte. Zie H. Roodenburg, “The „hand of friendship‟”, p. 164. 
88

 Met de term molensteenkraag duiden we op de vorm van de plooikraag. Vanaf de 17
de

 eeuw werd in de 

Republiek een lossere plooikraag, of “fraise à la confusion”, gedragen, omdat men niet meer de stijve mode van 

de Spanjaarden wilde volgen. Zie L. van Beurden, Over mode en mensen, p. 81; < 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-NM-13112?lang=nl>, geraadpleegd op 21 april 2008. 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-NM-13112?lang=nl
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 Baard en haardracht: We bemerken dat iedereen kort haar heeft en een 

puntbaardje of volle baard draagt. Dit schilderij is interessant om de 

leeftijdsverschillen te beoordelen, namelijk de vaandrig Boudewijn van 

Offenberg (links) en Jacob Schout (rechts) staan ook afgebeeld op het 

schuttersstuk uit 1616. Beide zijn nu ongeveer 15 jaar ouder. In 1616 was 

Schout een baardloze jonge vaandrig, blijkbaar is hij 15 jaar later ongetrouwd 

gebleven en heeft hij nu een snor met sik. Boudewijn van Offenberg heeft ook 

nu duidelijk meer baard dan vroeger. 

 Drinken en eten: De officieren nuttigden alleszins een royale maaltijd, aangezien 

een schaal krab en een schaal oesters, die besprenkeld wordt met citroensap, op 

tafel staan. Het omdraaien van het glas is een waarschuwing voor gematigdheid. 

Twee mannen heffen hun glas.    

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 370-371. 

- N. Köhler en K. Levy-van Halm, Frans Hals: schuttersstukken. Antwerpen, 

Mercatorfonds, 1990, pp. 26-31. 

 

 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 
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 Aard van de bron: 

 Amsterdam, Officieren van de compagnie van kapitein Cornelis Jansz. Witsen en 

luitenant Johan Oetgens van Waveren bij de schuttersmaaltijd ter gelegenheid van 

de Vrede van Munster, 1648.  

 Olieverf op doek, 232 x 547 cm. Over de oorspronkelijke grootte van het schilderij 

bestaat discussie. Waarschijnlijk is het schilderij afgesneden aan de onder- en 

bovenkant. Herkomst: Voetboogdoelen te Amsterdam, nu in het Rijksmuseum.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Bartholomeus van der Helst (Haarlem 1613-1670 Amsterdam). 

 1649: aanleiding was de Vrede van Munster in 1648 na de tachtigjarige oorlog 

tegen de Spaanse Vorst. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 De compositie van de schuttersmaaltijd: de tafel staat horizontaal zodat er ook twee 

horizontale rijen schutters geportretteerd zijn, namelijk degene die zitten aan tafel en 

degene die een rechtstaande rij vormen achter de tafel. De hoogst gerangschikte 

schutters zitten aan tafel. De vaandrig zit centraal. De luitenant is duidelijk in profiel 

afgebeeld. Lichtinval: van der Helst wist waar het doek ging hangen, meer bepaald 

links van het venster, dus alle schaduwen lopen van rechtsonder naar linksboven.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De schuttersmaaltijd die is afgebeeld werd gehouden op 18 juni 1648 in de 'Oude 

Sael' van de Sint-Jorisdoelen. Dit verenigingsgebouw van de Voetboogschutters 

stond aan het Amsterdamse Singel. Door het raam op het schilderij is de 

bebouwing aan de overkant van de gracht zichtbaar.  

 Beschrijving van afgebeelde persoon/personen. 

 Houding: Rechts in de hoek staat een sergeant met hand in de zij, de 

renaissance-elleboog. De sergeant staat perfect recht, met één been vooruit en 

zijn heup zwelt een beetje naar boven, met andere woorden, hij is een 

uitstekend voorbeeld van de contrapposto houding. De kapitein, Cornelis Jansz. 

Witsen, zit ostentatief met zijn benen wijd open. De luitenant, Johan Oetgens 

van Waveren, is in profiel afgebeeld, maar zit in de zelfde houding als de 

kapitein. Net zoals hen zit ook de man links van de vaandrig, de tamboer, 

wijdbeens. Met andere woorden, alle zittende schutters op de eerste rij, behalve 

de vaandrig, hebben de benen wijd open. De vaandeldrager, Jacob Banningh, 
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zit op prominente wijze in het midden van het groepsportret met zijn benen 

gekruist, een houding dat alleszins ongeschikt was om op formele portretten te 

staan
89

.  

 Gebaren: De kapitein geeft een hand aan zijn luitenant, dat als symbool dient 

voor het gemaakte Verdrag en de vrede. Vervolgens legt ook de luitenant zijn 

linkerhand op zijn borst, wat zijn trouw aan de schutterij symboliseert. Het 

groetgebaar door middel van de hoed af te nemen, wordt drie keer gedaan: 

links doet de oude man op de voorgrond zijn hoed af, achter hem maakt een 

andere man het gebaar en wijst hij met zijn linkerhand naar iets, aan de 

rechterkant van het schilderij buigt iemand naar de tafel terwijl hij een 

schoteltje geeft en zijn hoed afneemt.  

 Kledij en accessoires:  Twee oudere mannen, die duidelijk te herkennen zijn 

aan hun grijze haren, dragen een molensteenkraag, terwijl alle andere schutters 

platte kragen hebben
90

. Enkele mannen zijn helemaal in het zwart gekleed: de 

sergeant rechts van de kapitein, de kapitein zelf, de man die het vlees aansnijdt 

tussen de kapitein en de vaandrig, de vaandrig zelf, de oude man die zijn hoed 

afneemt, en de man die uiterst links aan de tafel zit. De weelde en kostbaarheid 

van de kostuums is vooral te merken door het rijkelijk versierde pak van de 

luitenant. De kapitein draagt een opvallend opgeblonken kuras. De borstkuras 

maakt deel uit van het vroegere harnas, echter bood het geen bescherming 

meer tegen de vuurwapens. Ze werden gedragen als bescherming tegen de 

blanke wapens en ook om de weerbaarheid van de drager te onderstrepen
91

. 

 Attributen: De kapitein draagt trots de zilveren drinkhoorn van de Sint-

Jorisdoelen in zijn linkerhand. De militaire functie van de schutterij komt 

doorgaans minder tot uiting op afbeeldingen van de schuttersmaaltijden. Op dit 

schilderij houdt de derde rechtstaande man van links een geweer vast en heeft 

                                                 
89

 Herman Roodenburg bevestigt dat de benen kruisen een „onmannelijke‟ positie was. Alle handboeken die 

berichten over de codes van “civility” veroordelen een pose met gekruiste benen. Niettemin vond Roodenburg de 

houding terug op een portret van een heer van stand, namelijk Willem van Heijthuysen. De conclusie van 

Roodenburg is dat portretten met informele houdingen bedoeld waren voor informeel gebruik, terwijl de grote 

plechtige portretten, met daarop betaamde houdingen, te zien waren in de ruimtes waar men bezoekers ontving. 

Zie H. Roodenberg, The Eloquence of the Body, pp. 135-137.  
90

 De platte herenkraag kwam in de mode vanaf het tweede kwart van de 17
de

 eeuw. Zie < 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-1978-462?id=BK-1978-

462&page=0&lang=nl&context_space=&context_id>, geraadpleegd op 21 april 2008. 
91

 M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland, p. 191. 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-1978-462?id=BK-1978-462&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-1978-462?id=BK-1978-462&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
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één sergeant zijn hellebaard vast. De vlag van de vaandrig verwijst ten slotte 

ook naar de militaire acties van de schutterij.  

 Baard en haardracht: De kapitein heeft een weelderige snor en een klein 

baardje. De luitenant oogt jonger door zijn snor en klein sikje onder de  lip, een 

type gezichtshaar dat door de meeste mannen op het schilderij gedragen wordt. 

Eén rechtstaande man, de derde van links, heeft geen baard. Enkele hebben 

heel weinig beharing. De meeste mannen met een volle baard ogen ouder door 

hun grijs haar. De mannen met duidelijk grijs haar hebben ook kort haar, 

namelijk de oude rechtstaande man met molensteenkraag, de vaandrig, de man 

die het vlees aansnijdt, de man daarachter die wijn uitschenkt, de man met 

wijnglas en degene met de andere molensteenkraag tussen de kapitein en de 

luitenant, de sergeant naast de kapitein en de man uiterst rechtsboven. In het 

algemeen hebben de mannen met weinig gezichtshaar, lang haar, bijvoorbeeld 

de man zonder baard en de twee schutters rechts van hem
92

. Maar ook mannen 

met baard hebben lang haar, de kapitein en de tamboer beginnen al wat te 

grijzen.   

 Drinken en eten: De feesttafel wordt met allerlei lekkers voorzien, en verschillende 

mannen zijn ook daadwerkelijk aan het eten en drinken. Helemaal links aan de 

tafel steekt iemand een stukje vlees naar de mond. Achter hem heeft een man een 

glas in zijn hand. Daarnaast wijst iemand naar zijn met wijn gevuld fluitglas. De 

tamboer heeft een stuk afgeknabbeld vlees vast en de oude man draagt een 

bekerschroef. Achter de tamboer snijdt iemand het vlees aan, deze handeling is een 

gekend tafelritueel. De doelenknecht schenkt wijn in, wat een symbool voor 

gematigdheid is. Schuin achter de vaandrig zit een persoon met een tweede 

fluitglas
93

. Daarnaast is een oude man aan het eten en rechts van hem reikt iemand 

een tinnen schotel aan. Tussen de kapitein en de luitenant zit iemand met een 

wijnglas in de hand, de andere persoon schilt een sinaasappel. Achter die man is 

nog een wijnkan afgebeeld en daarachter zien we een vrouw die komt aandraven 

met pauwenpastei. Het afbeelden van een vrouw op een schuttersstuk is zeer 

                                                 
92

 Vanaf 1625 zag men al de tendens dat men zijn haar langer liet groeien, terwijl vroeger kort haar in de mode 

was. Zie L. van Beurden, Over mode en mensen, p. 85.  
93

 Hier zien we dus twee fluitglazen op het schilderij. Op de meeste schuttersmaaltijden heeft slechts één persoon 

een fluitglas in de hand, daarom denkt men dat daar ook een symbolische betekenis voor kan bestaan. Zie N. 

Köhler en K. Levy-van Halm, Frans Hals, p. 20.  
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uitzonderlijk, waarschijnlijk wordt hier door middel van de pauwenpastei nog 

meer de nadruk gelegd op de maaltijd
94

. 

 Een ander voorwerp dat in het vizier springt, is het koelvat met wingerdranken 

onderaan links. Bovendien staat de trom, een signaalinstrument, in het midden, 

waarop een gedicht van Jan Vos hangt dat de vredessymboliek van de maaltijd 

benadrukt.  

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 372-373. 

- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-

2?lang=nl&context_space=aria_catalogs&context_id=Term_00021952_nl>, 

geraadpleegd op 18 april 2008. 

3.5.2. Compositie 2: schuttersstoet. 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

                                                 
94

 Cfr. infra. De pauwenpastei in de vrolijke gezelschappen van 1610-1645 staat symbool voor hoogmoed. Het is 

dus moeilijk te achterhalen welke betekenis op dit schuttersstuk de vrouw met pauwenpastei heeft.  

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-2?lang=nl&context_space=aria_catalogs&context_id=Term_00021952_nl
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-2?lang=nl&context_space=aria_catalogs&context_id=Term_00021952_nl
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 Amsterdam, Officieren van de Amsterdamse compagnie van kapitein Dirck 

Jacobsz. Rosencrans, 1588. 

 Olieverf op doek, 208 x 410 cm, het schilderij is oorspronkelijk wel groter geweest. 

Herkomst: de Voetboogdoelen in Amsterdam, nu in het Rijksmuseum van 

Amsterdam.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Cornelis Ketel (1548-1616).  

 1588.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Cornelis Ketel was met dit schuttersstuk de eerste die de schutters met hun wapens, 

ten voeten uit in een monumentaal interieur afbeeldde. Omdat het schilderij 

oorspronkelijk groter was, stond de vaandrig met vlag op de schouder centraal in de 

compositie. Links van hem staat de kapitein en rechts van hem is de luitenant 

gepositioneerd. Deze drie schutters vormen het middelpunt van de voorstelling. Met 

andere woorden, de rangschikking van de hoofdofficieren wordt door middel van de 

compositie in de verf gezet. De onderofficieren worden daarnaast in twee groepen 

trapsgewijs afgebeeld.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het decor is monumentaal en de vloer is van tegels.   

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De vaandrig vertoont de typische trotse, assertieve, militaire houding 

(renaissance-elleboog). Hij staat met zijn voeten netjes onder een hoek van 

bijna negentig graden en zijn heup zwelt lichtjes. Met andere woorden, hij staat 

helemaal volgens de houding van de welstand. De luitenant heeft zijn rug half 

gedraaid, heeft zijn hand in zijn zij en kan zo naar de beschouwer kijken. Ook 

zijn voeten staan in evenwicht. Als we kijken naar alle voeten, dan zien we dat 

de rechtervoet telkens rechtdoor wijst en de linkervoet schuin staat: een 

gepaste houding voor een levensgroot portret met de allures van een 

staatsieportret
95

. Alle officieren staan stevig op de grond met de benen lichtjes 

                                                 
95

 Een staatsieportret wordt gekenmerkt door een gezagvolle houding die onder andere bestaat uit een 

renaissance-elleboog en het plaatsen van de voeten in een hoek van bijna negentig graden. Zie E. de Jongh, 

Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw. Zwolle, 

Waanders, 1986, p. 150. 
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open, meestal leunend op een stokwapen. De persoon in de linkerhoek draait 

zich naar de toeschouwer. 

 Gebaren: De kapitein maakt een bevelend gebaar.  

 Kledij en accessoires: De kapitein en luitenant dragen een sjerp. Allen dragen 

een plooikraag en niemand draagt een hoed. 5 mannen hebben witte schoenen 

aan. De vaandrig draagt handschoenen. 

 Attributen: De kracht van de schutterij wordt benadrukt door de 

verscheidenheid in bewapening. Aan de hand van de wapens wordt hun 

rangschikking geaccentueerd. De sergeanten dragen elk een hellebaard. De 

luitenant draagt een partizaan en de kapitein een stokwapen. De lagere 

officieren poseren met een versierde slag- en steekwapen of een musket.  

 Baard en haardracht: De baardloze ongetrouwde vaandrig valt als centraal 

figuur heel goed op. Voorts hebben nog 3 andere schutters geen baard (te 

herkennen aan de witte schoenen).  

 Er zijn twee honden afgebeeld: links een opspringend hondje en rechts een hond 

met een muilkorf.  

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 88-89. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Amsterdam, Officieren van de compagnie van kapitein Jan van Vlooswyck, 1642.  

 Olieverf op doek, 340 x 527 cm, herkomst: de Kloveniersdoelen te Amsterdam, nu 

in het Rijksmuseum.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Nicolaes Eliasz. Pickenoy (Amsterdam 1588-1650/56 Amsterdam).  

 1642. Ondanks dat Jan van Vlooswyck uiteindelijk samen met zijn schutters 

vereeuwigd werd op het doek, kende hij daarvoor enkele teleurstellingen. Zijn 

carrière in de schutterij begon in 1620 als luitenant, niettemin werd hij enkele 

maanden later ontslagen door de contraremonstrantse burgemeester Reynier 

Adriaensz. Pauw. Uiteindelijk kreeg hij in 1628 door de remonstrantsgezinde 

stadbestuurders de post van kapitein. Daarop brak een opstand uit van 

contraremonstrantse schutters. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 In de horizontale compositie valt op dat de twee belangrijkste hoofdofficieren, de 

kapitein Jan van Vlooswyck en de luitenant Gerrit Hudde, al zittend zijn afgebeeld 
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terwijl de andere schutters rechtstaan. In de verte staan enkele schutters voor de 

brouwerij de Zwaan. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Links is de Jan Roodenpoorttoren te zien en het gebouw rechts is brouwerij de 

Zwaan. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De kapitein en luitenant zitten wijdbeens en de luitenant draait zijn 

hoofd naar de beschouwer. De vaandrig poseert met de renaissance-elleboog 

en de vlag op zijn linkerschouder. De vierde persoon van rechts staat met zijn 

rug half gedraaid naar de beschouwer en houdt zijn rechterhand in zijn zij. Aan 

de linkerkant staat de man met partizaan ook half gedraaid en met zijn 

rechterhand in zijn zij. In het totaal poseren dus drie schutters in de 

renaissance-elleboog houding. De voeten van alle rechtstaande schutters staan 

zoals het betaamt op een plechtig portret, namelijk mooi in evenwicht. 

Helemaal rechts komen enkele schutters aanlopen.  

 Gebaren: De kapitein maakt een sprekend of bevelend gebaar met zijn 

rechterhand. Het kan ook dat hij een gebaar maakt naar de schutter die links 

van hem groet. De oude man achter de kapitein maakt ook een sprekend 

handgebaar. 

 Kledij en accessoires: De hoogste gerangschikte officieren dragen een zwart 

kostuum, meer bepaald de kapitein, de luitenant, de vaandrig, de man met de 

partizaan en de man met de hellebaard. Opmerkelijk is dat de vaandeldrager 

niet gekleed is in een opvallende kleur, misschien is dat wegens zijn ouderdom. 

De meeste schutters dragen een platte kraag, de kapitein en andere oudere 

mannen dragen een molensteenkraag. De schutters hebben allen een 

gelijkaardig beige kostuum aan. Links hebben drie mannen een bandelier met 

patronen om. De kapitein, de persoon achter hem en de vaandrig dragen een 

ringkraag
96

. De man met hellebaard draagt een opvallend kuras. De hoeden 

zijn laag en hebben brede banden, naargelang de mode van die tijd
97

.  
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 De ringkraag is het langst gedragen onderdeel van het harnas, zie M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), 

Schutters in Holland, p. 219. 
97

 Vanaf 1625 werden de hoge stijve hoeden ongebruikelijk en kwamen hoeden met lage bol en brede band in de 

mode. Zie L. van Beurden, Over mode en mensen, p. 85. 
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 Attributen: De opzet van dit schuttersstuk was het tonen van het militaire 

karakter van de schutterij. Links draagt een man een musket op zijn 

linkerschouder en hij houdt een furketstok vast
98

. Andere schutters dragen een 

musket of een stokwapen. De kapitein heeft een stok in de handen en de 

luitenant draagt een sponton of officierspiek. De sergeanten dragen normaal 

een hellebaard, hier is echter één man met hellebaard afgebeeld en de sergeant 

naast de luitenant draagt de partizaan.   

 Baard en haardracht: De meeste mannen, ook oudere mannen zoals de kapitein, 

hebben een snor met baardje. 3 mannen hebben alleen maar een snor en de 

middelste man voor het gebouw heeft geen baard. 

 De man zonder baard houdt een boekje vast. 

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 50-51. 

                                                 
98

 Een furketstok diende om de musket tijdens het schieten te ondersteunen. Zie M. Carasso-Kok en J. Levy-van 

Halm (eds.), Schutters in Holland, p. 222. 
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3.5.3. Compositie 3: vergadering. 

 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Haarlem, Vergadering van officieren en onderofficieren van de Cluveniers, 1633.  

 Olieverf op doek, 207 x 337 cm, de Cluveniersdoelen, nu in het Frans 

Halsmuseum. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Frans Hals (Antwerpen 1581/85-1666 Haarlem). 

 1633.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 De compositie wordt door de twee groepen in twee gedeeld. De linkergroep zijn 

hoofdofficieren die kolonel Johan Claesz. omringen en de rechtergroep bestaat uit 

onderofficieren die zich rond een tafel groeperen.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De achtergrond bestaat uit geboomte en een houten schutting.  
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 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Ten eerste poseren vier officieren in de renaissance-elleboog houding: 

links staat de vaandrig, Jacob Hofland, met zijn rug half gedraaid en met zijn 

hand in de zij; de kolonel op de stoel kijkt recht in de ogen van de beschouwer 

en komt zeer autoritair over met zijn hand in de zij; luitenant Buttinga met de 

pen in de hand maakt ook de gecontroleerde houding; de kapitein, Andries van 

Hoorn, die leunt tegen de tafel, draait zich ook naar de beschouwer en poseert 

met zijn vuist in zijn zij. Ook kapitein Schatter in het midden van de 

voorstelling, draait zich naar de beschouwer toe.  

 Gebaren: Zowel kapitein Andries van Hoorn, kapitein Schatter als sergeant 

Cornelis Jansz. Ham (achter de luitenant met de pen) drukken hun hand op hun 

borst als teken van trouw aan de schutterij. Helemaal rechts wijst een luitenant 

met partizaan naar de tafel, terwijl hij kijkt naar de man met het boek, 

Hendrick Pot (een bekend schilder die tevens de positie van luitenant 

bekleedde). 

 Kledij en accessoires: Er zijn veel soorten kragen te ontdekken, wel valt op dat 

de vaandrig een modieuze platte kraag draagt. De schutters dragen zowel 

zwart- als bruinkleurige kostuums. De linker vaandrig heeft handschoenen aan 

en de kolonel, de hoogstgeplaatste, heeft een handschoen aan de hand waarmee 

hij zijn stok vasthoudt. Links, in het midden en aan de rechterkant draagt 

telkens iemand een brede hoed.   

 Attributen: De officieren kunnen herkend worden aan hun wapens. Drie 

sergeanten dragen een hellebaard, een luitenant in de rechterhoek draagt een 

partizaan zonder troetel en twee kapiteins houden een partizaan met troetels 

vast. Enkele schutters dragen ook een degen rond hun middel. 

 Baard en haardracht: De baardloze vaandrig, die 27 jaar oud is, valt het meeste 

op. Voorts draagt iedereen een snor met puntbaard. De twee vaandeldragers en 

kapitein Schatter hebben de langste haren.  

 Het bladeren in het boek is een handeling, waarschijnlijk in functie van de 

vergadering. 

 Een groot boek en een tafel (in tegenstelling tot de tafel van de schuttersmaaltijd is 

ze ongedekt) hoort ook bij de compositie van de vergadering. Iemand houdt een 

pen vast.  
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Bronnen: 

- N. Köhler en K. Levy-van Halm, Frans Hals: schuttersstukken. Antwerpen, 

Mercatorfonds, 1990, pp. 32-37. 

 

3.5.4. De Nachtwacht. 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Amsterdam, Officieren van de compagnie van kapitein Frans Banning Cocq, 1642. 

Het schuttersstuk is beter gekend als de Nachtwacht, deze naam stamt af van eind 
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18
de

 eeuw, wanneer de functie van de schutterij gereduceerd werd tot de 

nachtwacht. Bovendien werd het schilderij donkerder door vuil en verkleurd vernis.  

 Olieverf op doek, 363 x 437 cm, herkomst: de Kloverniersdoelen te Amsterdam, 

het schuttersstuk werd echter verkleind toen het werd ondergebracht in het 

stadhuis bij de Dam. Nu is de Nachtwacht te zien in het Rijksmuseum van 

Amsterdam.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leiden 1606-1669 Amsterdam).  

 1642.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Rembrandt geeft in dit schilderij zijn genialiteit te kennen door te breken met de 

traditionele composities van het schuttersgenre. Hij schilderde de schutters niet aan 

tafel of keurig in het gelid, maar wel in actie. De Nachtwacht is totaal verschillend van 

de andere schuttersstukken omdat er een momentopname wordt weergegeven. De 

schutters komen in actie en beginnen te marcheren. Het bevel van de kapitein wordt 

opgemerkt door zijn schutters en weldra zal de definitieve marsorde opgesteld worden. 

De kapitein en luitenant staan net niet in het centrum van het schilderij, als gevolg van 

deze asymmetrie suggereert Rembrandt de beweging naar voren van de beide mannen. 

De hiërarchie wordt ook nog benadrukt doordat de kapitein en de luitenant een beetje 

voor de groep schutters staan, links en rechts van hen is er namelijk een open ruimte.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De schutters komen uit een grote poort. Op de poort is later, door een ander 

kunstenaar, een medaillon geschilderd, waarop de namen van de geportretteerde 

schutters staan (behalve de naam van de trommelaar aangezien hij ingehuurd was 

en dus niet betaalde voor zijn portret).   

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De houdingen variëren enorm, maar toch straalt de Nachtwacht één 

geheel uit. De kapitein en luitenant, Frans Banning Cocq, staat in een houding 

die de suggestie maakt dat ze marcheren. De luitenant heeft zijn hand in de zij, 

meer bepaald de renaissance-elleboog houding. Ook de vaandrig vertoont de 

renaissance-elleboog, terwijl hij met zijn rechterhand de vlag in de lucht steekt.   

 Gebaren: De kapitein steekt zijn hand uit en doet een bevelend gebaar. Dit 

gebaar hoort bij het kapiteinschap. Rechts op het schilderij steekt sergeant 
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Rombout Kemp zijn arm uit en maakt eveneens een ordenend gebaar, terwijl 

hij spreekt met de man naast hem. Helemaal links op het schilderij staat de 

andere sergeant, Reijer Engelen, die helemaal geen ordenend gebaar maakt
 99

.  

 Kledij en accessoires: De kapitein is in het zwart gekleed met een 

contrasterende rode sjerp. Bovendien heeft hij een zeer modieuze kraag aan. 

Hij heeft nog één handschoen aan
100

. Men speculeert over de motieven van het 

dragen van één handschoen, misschien is de manier hoe de kapitein hier zijn 

handschoen uittrekt bedoeld om uitdagend over te komen. De luitenant en de 

vaandrig zijn ook modieus gekleed, terwijl de andere schutters dit niet zijn. De 

luitenant en vaandrig dragen nog beide handschoenen. Velen dragen een lage 

hoed met brede band, terwijl de man achter de kapitein een ouderwetsere hoge 

hoed draagt. De man die zijn musket laadt is opvallend in het rood gekleed.  

 Attributen: De wapens van de officieren horen bij hun rang: de kapitein heeft 

een wapenstok, de luitenant draagt een partizaan met troetel en de sergeanten 

dragen elk een hellebaard. De piekeniers zijn gekleed met borstkuras. Velen 

hebben een helm aan. De musketiers dragen een bandelier met kruitkokers. 

Links in de hoek ziet men een kruitjongen weglopen. Naast de vaandrig draagt 

een rondassier een rondas, ringkuras en helm
101

. Ook de luitenant draagt een 

ringkuras. Achter de man in het rood, bevindt er zich nog een rondassier. Het is 

duidelijk dat men met dit geheel de kracht van de schutterij wil tonen. De 

compagnie staat op het punt om in actie te treden en toont zijn militaire kracht 

aan de hand van zijn wapens.   

 Baard en haardracht: Het is niet zo goed te zien, maar 5 personen op het 

verhoog achteraan het schilderij hebben slechts een snor en 1 man is baardloos. 

                                                 
99

 Rombout Kemp was een succesvol en rijk lakenkoopman. In de gemeenschap had hij een belangrijke sociale 

rol, want hij werd diaken en regent van het Nieuwezijds Huiszittenhuis. Bovendien was hij sergeant in de 

schutterij en in deze hoedanigheid werd hij op 45-jarige leeftijd afgebeeld op de Nachtwacht. Rembrandt 

portretteerde hem met zijn hellebaard op de schouder en al ordonnerend, zodoende kunnen we zijn pose 

interpreteren als dat van een zeer zelfbewust man. Haverkamp-Begemann interpreteert de zo verschillende poses 

van de twee sergeanten door hun twee verschillende karakters. Kemp was zoals gezegd iemand die zijn sociale 

verplichtingen serieus nam, terwijl Reijer Engelen zijn verplichtingen juist niet zo nauw nam en minder 

succesvol was als lakenkoopman. Kemp is dan ook met een bevelend gebaar afgebeeld, in een zwart pak met 

molensteenkraag, terwijl Engelen geharnast is en rijk versierde fantasiehelm en een archaïsch hellebaard met 

zich meedraagt.  Zie P. Knevel, Burgers, pp. 120-122. 
100

 Over “unpairing the hands”, zie P. Stallybras en A. R. Jones, “Fetishizing the Glove in Renaissance Europe.” 

Critical Inquiry, 28 (2001), pp. 119-132. 
101

 Rondassen zijn grote ronde schilden die worden gedragen door de rondassiers. Zie M. Carasso-Kok en J. 

Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland, p. 217. 
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De kapitein en luitenant hebben een snor met puntbaardje
102

. Samen met de 

vaandrig hebben ze lang haar, waarmee ze, net als met hun kledij, tonen dat ze 

de mode volgen. Alle andere mannen hebben een volle baard.  

 Enkele handelingen die voorgeschreven staan in het boekje Wapenhandelinghe 

zijn ook hier afgebeeld. De man in het rood laadt zijn geweer, achter de kapitein 

schiet de schutter, met het eikenblad op zijn helm, en ten derde blaast de schutter 

achter de luitenant de pan af.  

 De symbolen van de kloveniers: het eikenblad op de helm staat voor burgermoed 

en kracht; het meisje draagt om haar gordel de klauwen van de kloveniers, 

bovendien draagt zij de drinkhoorn van de compagnie. Een ander voorwerp is het 

signaalinstrument van de trommelaar.  

Bronnen: 

- M. Carasso-Kok en J. Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland: Kracht en zenuwen 

van de stad. Zwolle, Waanders, 1988, pp. 97-98 en 207-208. 

- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-5?id=SK-C-

5&page=0&lang=en&context_space=&context_id>, geraadpleegd op 18 april 2008. 

3.6. Interpretatie van het genre van het schuttersstuk. 

3.6.1. Houding en gebaren. 

De renaissance-elleboog wordt, zoals de these van Joaneath Spicer aangeeft, in het bijzonder 

aangetroffen bij vaandeldragers. Tijdens de renaissance had de houding in de eerste plaats een 

militaire connotatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de renaissance-elleboog in 

nagenoeg alle onderzochte schuttersstukken voorkomt, en meestal bij de vaandeldrager(s).  

De positie van de vaandeldrager was vol risico, aangezien hij bereid was zijn leven op te 

offeren voor de compagnie. De vaandrig was dus een figuur die gelijk stond met moed en 

bijgevolg is het dus vanzelfsprekend dat een dergelijke militaire houding hem karakteriseert. 

De hand in de zij geeft namelijk duiding van de kracht, de zelfcontrole, de autoriteit en de 

bescherming van de man. Om deze reden werden de andere hoofdofficieren, met op kop de 

kolonel, de kapitein en de luitenant, ook graag in deze houding geportretteerd. Het gaf hen 
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 Al vanaf de tweede helft van de 16
de

 eeuw werd het mannelijk lichaam meer gekleed om de verticaliteit te 

benadrukken in plaats van het horizontale, zoals bijvoorbeeld brede schouders, dat beklemtoond werd in het 

begin van de 16
de

 eeuw. Een puntbaardje droeg onder meer bij tot de verticaliteit. Zie L. van Beurden, Over 

mode en mensen, p. 70. 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-5?id=SK-C-5&page=0&lang=en&context_space=&context_id
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C-5?id=SK-C-5&page=0&lang=en&context_space=&context_id
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een aura van autoriteit waarvan hun mannelijkheid afstraalde. Hun autoriteit en controle over 

de groep schutters blijkt vooral uit het feit dat ze centraal gepositioneerd zijn in de compositie. 

Bovendien wordt de hiërarchie ook gemarkeerd wanneer de kolonel of kapitein zit, terwijl de 

andere officieren rechtstaan. Een ander teken voor de leidinggevende positie is het 

groetgebaar, dat dikwijls gemaakt wordt door een vaandrig of een andere schutter richting de 

kolonel of kapitein. Als laatste karakteriseert de kapitein dikwijls zijn rangschikking door het 

tonen van een bevelend gebaar.  

Als de schutters ten voeten uit zijn afgebeeld, staan ze stevig op hun voeten en netjes 

in contrapposto. Een goede houding was immers broodnodig voor heren van hoge stand. Eén 

keer is een „onmannelijke‟ houding ons niet ontgaan. De schuttersstukken waren formele 

schilderijen die ophingen in openbare ruimtes. Toch vertoont de vaandrig, die trouwens 

helemaal niet meer zo jong was, op het schilderij ter gelegenheid van de viering van de Vrede 

van Munster van Bartholomeus van der Helst een heel andere houding dan de andere 

vaandrigs. Ten eerste staan vaandeldragers meestal recht, hier zit de vaandrig, en wat nog 

meer opvalt is dat hij zijn benen gekruist houdt. Misschien was het omdat het de vaandrig 

enige extravagantie toegelaten was, dat de gekruiste benen hier niet ongepast waren.  

3.6.2. Kledij, accessoires en attributen. 

De kostbare kledij van kapitein en luitenant zijn ook een uitdrukking van hun autoriteit over 

de anderen. Bovendien wordt hun positie nog eens versterkt met een typisch attribuut of 

wapen (stok, officierspiek, partizaan). Wapens zijn vanzelfsprekend dé attributen om het 

militaire profiel van de schutters te tonen. Zelfs op vredige schuttersmaaltijden is er altijd wel 

minstens één signaal, bijvoorbeeld de vlag van de vaandeldrager, dat de militaire functie van 

de schutterij benadrukt. Ook borstkurassen, ringkurassen en bandeliers met kruitkokers maken 

deel uit van het soldateske. De hoofdofficieren zijn meestal in het zwart gekostumeerd, maar 

het uiterlijk voorkomen van de meestal jongere vaandrigs contrasteert ten opzichte van het 

geheel. In de vroegmoderne tijd was „buitensporige‟ kledij gepermitteerd voor jonge 

mannen
103

.  
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 Over de buitensporige kledij van jonge mannen, cfr. infra Leeftijd als sociale categorie: de identiteit van 

jonge mannen.  
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3.6.3. Baard en haardracht. 

Een paar keren treffen we de vaandeldragers baardloos aan, dat is echter meer uitzondering 

dan regelmaat. Waarschijnlijk waren die vaandrigs tussen de 25 en 30 jaar oud. Een voorbeeld 

is Jacob Steyn, hij werd op 27-jarige leeftijd baardloos geschilderd op het schuttersstuk van 

Frans Hals uit 1633. Op Frans Hals‟ Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij uit 

1616 is de vaandrig Jacob Schout, waarvan we de precieze leeftijd niet kennen, baardloos 

afgebeeld en heeft vaandrig Boudewijn Offenberg op 26-jarige leeftijd niet meer dan enkele 

blonde donshaartjes op zijn kin. 15 jaar later zijn Schout en Offenberg opnieuw geportretteerd 

door Hals en hebben ze beide een dikke snor en een puntig baardje. Verder treffen we op de 

schuttersstukken soms ook andere schutters aan zonder baard, maar op vele groepsportretten 

is iedereen met een baard afgebeeld. Wat betreft de haardracht zien we dat naar het midden 

van de 17
de

 eeuw toe, het haar steeds meer lang gedragen werd. Hoe vroeger in de tijd, hoe 

meer kans er is dat alleen de jongst ogende mannen met lang haar zijn afgebeeld.  

4. Conclusie. 

Schuttersstukken zijn groepsportretten die de schutters zo goed mogelijk op het doek wilden 

vereeuwigen. De zelfpresentatie op het schuttersstuk was voor de officieren van groot belang, 

omdat ze via het groepsportret werden voorgesteld aan de andere schutters en aan het grote 

publiek. De portretten geven blijk van hun hoge sociale status en hun belangrijke functie in de 

stedelijke gemeenschap, met andere woorden, de schuttersofficieren konden zich niet 

permitteren om niet grandioos en niet deugdelijk geportretteerd te worden. Ze hadden een 

voorbeeldfunctie in de maatschappij. Het zelfbewustzijn op de portretten was dan ook elders 

aanwezig, meer bepaald op de jaarlijkse wapenschouwing en andere schuttersparades. Hun 

houding getuigt dan ook van dat zelfbewustzijn. De pose met de hand in de heup, de 

renaissance-elleboog genoemd, wordt op nagenoeg elk schuttersstuk waargenomen en getuigt 

van waarden als kracht, moed, bescherming en controle. Op de militair getinte 

schuttersstukken staan allen stevig met de voeten op de grond en in de houding van de 

welstand. Bovendien dragen de schutters hun wapen, wat uiting geeft van hun controle. De 

kapitein en luitenant geven op elk portret blijk van hun leidinggevende positie en autoriteit 

over de groep. Het martiale dat afstraalt van de schuttersstukken dient dus ook om hun 

mannelijkheid te tonen, want het versterkt het beeld van de controlerende, beschermende man. 

Militaire figuren worden immers als zeer mannelijk beschouwd. Discretie, controle, autoriteit 
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en zelfbeheersing zijn de waarden die de patriarchale ideologie uitschrijft voor mannen. De 

houding op de schuttersstukken is dus conform de verwachtingen van patriarchale 

mannelijkheid. De schuttersofficieren passen zeker en vast in het patriarchale stramien 

wegens hun hoge sociale positie. Leeftijd speelde ook mee, want men vroeg enige maturiteit 

van de officieren, aangezien iemand jonger dan 25 jaar geen leidinggevende rol kon 

uitoefenen. Niettemin zijn ook de andere schutters, die niet worden geportretteerd, geschikt 

voor het bezitten van patriarchale mannelijkheid. Ze behoorden namelijk tot de groep van 

eigenaars die over een vermogen beschikte.  

 De ambivalentie van de vaandrig is ons evenwel niet ontgaan. Hij is altijd ongehuwd 

en bijgevolg is hij vaak van jongere leeftijd, al is dit zeker niet altijd het geval. Normaal 

gezien komen mannen van 25-jarige leeftijd nog niet in aanmerking voor patriarchale 

mannelijkheid, ze waren er slechts naar „op weg‟. De vaandrig is bovendien altijd een zeer 

opvallend figuur met extravagante kledij, die contrasteert met de overwegend donkere kledij 

van de kapitein en luitenant. Hij past dus duidelijk niet in het rijtje van de andere 

schuttersofficieren en kan volgens de theorie geen patriarchale mannelijkheid claimen. Toch 

staat hij bijna altijd op een schuttersstuk met de hand in de zij. De moed en de krijgshaftige 

waarden die horen bij zijn functie, geven dus de aanleiding tot het vertonen van de 

renaissance-elleboog. Daarenboven wordt hij waarschijnlijk aanvaard in het rijtje van 

patriarchale mannen door zijn hoge sociale status.  

 Niettemin is er ook nog de beeldtraditie van de schuttersmaaltijd. De sociabiliteit 

onder de schutters was blijkbaar van bijzonder belang. De schuttersstukken getuigen dus ook 

van het overvloedig eten en drinken, soms te excessief volgens de ordonnanties, van 

patriarchale mannen. Drinken van alcohol kon leiden tot het verliezen van de zelfbeheersing, 

een zonde waarin jonge mannen regelmatig in vervielen. Echter, door de overmaat op 

schuttersmaaltijden konden ook de officieren uit balans geraken. Toch was de voorstelling 

van de maaltijd op een schuttersstuk aanvaard, omdat samen drinken zo belangrijk was voor 

de sociabiliteit onder mannen en de eendracht van een groep. Weigeren te drinken was 

immers een belediging. Wanneer handelingen als het omkeren van het glas en het inschenken 

van de wijn inderdaad symbolen zijn voor matiging, dan affirmeren de schuttersofficieren 

zich opnieuw als patriarchale mannen. Zelfbeheersing is dé eigenschap van hun vorm van 

mannelijkheid.   

5. Appendix schuttersstukken. 
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Compositie 1 = A 

Compositie 2 = B 

Compositie 3 = C 

 

I.A.1. Haarlem, Maaltijd van officieren van de Haarlemse schutterij van Sint Joris of de 

Cluveniers, 1599. 

I.A.2. Haarlem, Een korporaalschap en officieren van het derde vendel der Cluveniers, tussen 

1612 en 1615. 

I.A.3. Amsterdam, Maaltijd van officieren van de compagnie van kapitein Geurt Dirckz. van 

Beuningen en luitenant Pieter Martsz. Hoefyzer, 1613. 

I.A.4. Haarlem, Maaltijd van officieren van de Haarlemse Sint-Joris-schutterij, 1616. 

I.A.5.  Haarlem, Maaltijd van officieren der Cluveniers, tussen 1624 en 1627. 

I.B.1. Haarlem, Officieren, onderofficieren en schutters van de schutterij van Sint Joris en 

van de Cluveniers, 1594.  

I.B.2. Amsterdam, Officieren van de Amsterdamse compagnie van Cornelis Bicker, 1640. 

I.C.1. Amsterdam, Officieren van de compagnie van kapitein Albert Coenraetsz. Burgh en 

luitenant Pieter Evertsz. Hulft, 1625.
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Deel II: patriarchale mannelijkheid binnen het huwelijk en het 

huishouden. 

1. De sociale constructie van mannelijkheid: de huishoudelijke leefomgeving. 

Bij het bestuderen van mannelijkheid kunnen we enerzijds de onderlinge relaties tussen 

mannen benadrukken en anderzijds kunnen we de relaties tussen mannen en vrouwen onder 

de loep nemen. De huishoudelijke leefomgeving omvatte een andere sociale context dan de 

uitsluitend mannelijke omgeving van schutterijen. Zodoende kon de man-vrouw relatie 

mannelijkheid op een andere manier vormgeven. Mannelijkheid en vrouwelijkheid waren 

immers producten van een sociale constructie. 

Het huwelijk werd in de vroegmoderne tijd beschouwd als de poort naar volledige 

“manhood”. Aan het hoofd van een huishouden staan, was de ultieme bekroning van 

mannelijkheid. Een mannelijk gezinshoofd kon binnen het gezin controle en autoriteit 

uitoefenen over zijn vrouw, kinderen en dienstpersoneel. Hij kon bijgevolg zijn mannelijkheid 

tentoonspreiden. Met andere woorden, middels het huwelijk was de man in staat om zijn 

status op maatschappelijk niveau vergroten en werd er hem een zekere politieke en sociale 

maturiteit toegekend. Het uitoefenen van invloed in de politieke aangelegenheden was 

natuurlijk slechts voor een select groepje weggelegd, niettemin had een mannelijk 

gezinshoofd een zekere politieke functie, aangezien het huishouden de productie-eenheid was 

van de maatschappij. Ongehuwde mannen werden gezien als ongevoelig en onbekwaam om te 

besturen en zichzelf te beheersen, terwijl gehuwde mannen als „compleet‟ werden erkend
1
.  

 Eigendom bezitten en op economisch vlak een sterke positie bekleden, waren de 

voorwaarden om over patriarchale mannelijkheid te beschikken. Een „echte‟ man werd 

immers geacht de volledige verantwoordelijkheid van zijn huishouden te kunnen dragen
2
. 

Ook wat betreft de takenverdeling werd de man geacht gezinshoofd en kostwinner te zijn. 

Anderzijds kreeg de vrouw de huishoudelijke taken toegeschoven en werd ze geacht toe te 

zien op het welzijn en de goede naam van het gezin
3
. De Noordelijke Nederlanden, in 

tegenstelling tot andere Europese landen, stonden echter bekend voor het feit dat vrouwen een 

                                                 
1
 A. Fletcher, “Manhood, the Male Body, Courtship and the Household in Early Modern England.” History, 84 

(1999), 275, pp. 431-432; A. Shepard, Meanings, pp. 74-75. 
2
 S. D. Amussen, “„The part of the Christian man‟”, pp. 216-217; E. Foyster, Manhood, p. 65. 

3
 A. Shepard, Meanings, pp. 76-77. 
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onafhankelijkere positie innamen ten opzichte van hun mannen. Zowel de Rotterdamse 

humanist Erasmus (1466/1469-1536) als de Italiaanse koopman en geschiedschrijver 

Guicciardini (1521-1589) bevestigden dit in hun geschriften
4
. Gehuwd zijn en een huishouden 

runnen was dus een onmisbaar aspect van patriarchale mannelijkheid, niettemin waren 

moralisten zich bewust van de moeilijkheden die zich konden voordoen in het gezinsleven. 

Als constitutief element was het huwelijk tevens een bedreiging voor het gezinshoofd. Het is 

de bedoeling om deze contradictie in de patriarchale ideologie bloot te leggen
5
.  

2. Eer en reputatie. 

Het concept eer werd vanaf de jaren 1960 gebruikt door antropologen die onderzoek deden in 

mediterrane gemeenschappen. “Honour” zorgt volgens J. A. Pitt-Rivers voor “a nexus 

between the ideals of a society and their reproduction in the individual through his aspiration 

to personify them.”
 6

 De notie eer was in de vroegmoderne samenleving een heel belangrijk 

element voor het bezitten van “manhood”. De mannelijke eer werd beschouwd als afhankelijk 

van de bekwaamheid van de man om controle te hebben over zichzelf en controle uit te 

oefenen over zijn huishouden. Een man kon pas een goede reputatie bezitten in de publieke 

sfeer, wanneer hij zijn huishouden in de hand kon houden. Niettemin kon ook de bloedband 

en mede de sociale status van een man van belang zijn om als eervol beschouwd te worden
7
.  

 De mannelijke eer stoelde op het controleren van vrouwen, meer bepaald op de 

seksuele controle van de vrouw, de dochters en de diensters van de man. Een vrouw werd 

geacht maagd te zijn bij haar huwelijk en haar man trouw te zijn tijdens het huwelijk. 

Wanneer een dochter seks had voor haar huwelijk, kon dat haar vader te schande maken. Ten 

laatste was de eer van de huisvader ook gerelateerd aan de daden van zijn dienstpersoneel.  

Kuisheid was met andere woorden een belangrijk element voor de mannelijke eer, 

desalniettemin was het een wankel fundament. De kuisheid van een vrouw was immers nooit 

zeker en berustte op het woord van de vrouw zelf
8
. Bovendien was de zogezegde waarheid 

vaak gebaseerd op roddelpraat. Roddelen werd in de vroegmoderne tijd als typisch vrouwelijk 

beschouwd en in het bijzonder negatief benaderd, omdat het iemands reputatie kon schenden. 

                                                 
4
 D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17

de
 en 18

de
 eeuw: processtukken en moralisten over aspecten van 

het laat 17
de

- en 18
de

-eeuwse gezinsleven. Assen, Van Gorcum, 1982, pp. 155-156. 
5
 A. Shepard, Meanings, p. 77. 

6
 J. A. Pitt-Rivers, “Honour and Social Status.” In J. G. Peristiany (ed.), Honour and Shame: the Values of 

Mediterranean Society. Chicago, University Press of Chicago, 1966, p. 22. 
7
 E. Foyster, Manhood, pp. 31-33. 

8
 E. Foyster, Manhood, pp. 93-94. 
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Mannen dachten immers dat vrouwen tijdens het praten kritische beoordelingen maakten die 

ingingen tegen de belangen van de persoon waarover werd geroddeld
9
. Vrouwen werden dus 

gezien als de grootste bedreiging voor “manhood”. De ergste schade aan de eer van de man 

werd toegebracht door middel van overspel van zijn vrouw, vermits hij dan gezien werd als 

iemand die geen autoriteit kon uitoefenen. Het was belangrijk dat de man zijn vrouw kon 

bevredigen, want seks was hét controlemiddel bij uitstek aangezien vrouwen beschouwd 

werden als vaten vol van lust. Wanneer een man daartoe niet in staat was, bijvoorbeeld door 

impotentie, dan dacht men dat zijn vrouw haar onuitputtelijke driften elders zou bevredigen. 

Bevrediging was immers zeer belangrijk, omdat men ervan overtuigd was dat een vrouw 

alleen maar bevrucht kon worden als ze een orgasme kreeg. Grenzeloze liefde en seks werden 

echter ook als beangstigend beschouwd, want bij het beminnen van een vrouw kon de man 

zijn rationaliteit en zijn zelfbeheersing, die hem immer superieur maakten ten opzichte van de 

vrouw, verliezen. De seksuele controle over de vrouw was bijgevolg een ambigu middel om 

mannelijke eer te verwerven
10

.  

 Een overspelige man werd in het algemeen beter aanvaard dan een overspelige vrouw. 

De grotere seksuele vrijheid van mannen wordt aangeduid als de dubbele standaard. 

Weliswaar dacht men dat mannen, in tegenstelling tot vrouwen, minder geneigd waren om 

overspel te plegen. Volgens de medische theorieën zorgde meer bepaald de warmte in het 

mannelijk lichaam voor de gematigdheid van de mannelijke driften. De dubbele standaard 

nam in de zeventiende-eeuwse Republiek echter een gematigdere vorm aan dan in het 

vroegmoderne Engeland. De Noord-Nederlandse moralisten uitten zich over het gevaar van 

een overspelige vrouw, maar waren eerder voor een zachte aanpak. Ze stimuleerden een 

goede verstandshouding tussen de man en de vrouw, in plaats van een te autoritair bewind en 

een te strenge aanpak van de man. Jacob Cats (1577-1660) schreef hierover in zijn 

embleemboek Houwelyck: 

 

Een man van tucht, en niettemin 

Geen leeuw of beir in sijn gesin. 

Een man, gestreng in hooch bedrijf 

                                                 
9
 E. Foyster, Manhood, pp. 58-59. 

10
 E. Foyster, Manhood, pp. 72-74; A. Shepard, Meanings, pp. 78-79. De theorieën over het orgasme worden 

uitgebreid behandeld in T. Laqueur, Making Sex, pp. 43-52.  
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Maer vrolick bij sijn echte wijf
11

. 

 

De vrouw mocht evenwel niet teveel uithuizig zijn en was beter op haar plaats in het 

huishouden. De vrijheid van de Noord-Nederlandse vrouw mocht weliswaar niet te hard 

beteugeld worden, niettegenstaande werd ze geacht zich telkens eerbaar te gedragen wanneer 

ze zich buitenshuis begaf. Over de dubbele standaard waren Noord-Nederlandse moralisten 

echter niet te spreken. Toch is het opvallend dat in de praktijk, namelijk in de rechtbank, het 

overspel van mannen veel gemakkelijker door de vingers werd gezien. Men had weinig 

problemen met een getrouwde man die seks had met een ongetrouwde vrouw of weduwe. De 

omgekeerde situatie, namelijk dat een getrouwde vrouw het bed deelde met een ongetrouwde 

man, was ondenkbaar. De seksuele reputatie van een man werd niet zozeer beschadigd door 

de daad zelf, maar eerder door de gevolgen van het seksueel contact. Een overspelige man 

werd zeker en vast misprezen wanneer er kinderen werden verwekt en er dus economische 

gevolgen meespeelden. Daarenboven had het naar bed gaan met een gehuwde vrouw ook 

ernstige gevolgen voor de eer van de bedrogen man in kwestie
12

. Geslachtsziekten werden 

ook ernstig genomen, want mannen waren gevoelig voor de belediging „krijg de pokken‟. 

Men dacht immers dat de pokken een seksueel overdraagbare ziekte was
13

. 

 Een bedrogen man werd in de vroegmoderne maatschappij een “cuckold” of „koekoek‟ 

en „hoorndrager‟ of „cornutus‟ genoemd. Vele zeventiende-eeuwse kluchten uit de Republiek 

hadden dan ook als onderwerp het overspel van de vrouw en stigmatiseerden de bedrogen 

echtgenoot als „hoorndrager‟
14

. De scheldnamen waren een belediging aan het adres van de 

man, hadden een destructieve impact op de mannelijke eer en verwezen naar de onmacht van 

de man om zijn vrouw in bedwang te houden. Uitgescholden worden als “cuckold” was met 

andere woorden het ergste wat mannen kon overkomen. Een eervolle man was dus 

afhankelijk van de seksuele reputatie van zijn vrouw
15

. Niettemin waren er nog andere 

scheldwoorden zoals “knave” en “rogue” die de reputatie en het krediet van mannen in de 

                                                 
11

 Geciteerd in D. R. Smith, Masks of Wedlock: Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture. Ann Arbor, 

Umi Research Press, 1982, p. 25 uit J. Cats, Houwelyck, dat is de gantsche gelegenheyt des Echtenstaets. 

Middelburgh, 1625, p. 176. 
12

 M.-T. Leuker en H. Roodenburg, “„Die dan hare wyven laten afweyen‟. Overspel, eer en schande in de 

zeventiende eeuw.” In G. Hekma en H. Roodenburg (eds.), Soete minne en helsche boosheit. Seksuele 

voorstellingen in Nederland, 1300-1850. Nijmegen, Sun, 1988, pp. 67-72. Voor een genuanceerde visie over de 

seksuele reputatie van de man in vroegmodern Engeland, zie E. Foyster, Manhood, pp. 77-87 en B. Capp, “The 

Double Standard Revisited: Plebeian Women and Male Sexual Reputation in Early Modern England.” Past and 

Present, 162 (1999), pp. 70-100. 
13

 E. Foyster, Manhood, p. 81. 
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 M.-T. Leuker en H. Roodenburg, “„Die dan hare wyven laten afweyen‟”, pp. 61 en 72-80. 
15
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gemeenschap konden schenden. Bijgevolg zien we dat ook de sociale en economische status 

van een man bedreigd kon worden, terwijl de eer van de vrouw uitsluitend afhing van haar 

morele en seksuele reputatie
16

. Laura Gowing deed onderzoek naar de beledigende taal die 

tegen vrouwen werd gebruikt. Het meest courante scheldwoord „hoer‟ was een directe aanslag 

op de seksuele activiteiten van de vrouw in kwestie. Mannen een „hoer‟ noemen, daarvan was 

geen sprake. Er bestond geen equivalent voor mannen, want de belediging “cuckold” was 

gericht op de seksuele controle van de man over de vrouw. Vrouwen werden dus telkens 

verantwoordelijk geacht voor promiscuïteit
17

. Garthine Walker oppert dat historici ook oog 

moeten hebben voor beledigingen die niet rechtstreeks de seksuele reputatie van vrouwen 

aanvallen. De eer van een vrouw had volgens Walker ook betrekking op haar kwaliteiten als 

goede huisvrouw. Net zoals mannen beledigd konden worden op basis van hun daden in de 

publieke sfeer, waren ook vrouwen vatbaar voor beschuldigingen die hun dagelijkse arbeid 

viseerden
18

. Gowing benadrukt wel dat de eer van vrouwen met een hoge maatschappelijke 

status, die geen arbeid verrichtten, uitsluitend bestond uit de vrouwelijke deugd kuisheid
19

.  

     Wanneer mannen beledigd werden, dan bestonden er verschillende manieren om 

hun verloren mannelijkheid terug te winnen. Mannen konden naar de rechtbank stappen en zo 

op legitieme wijze hun eer herstellen. Toch merkt Elisabeth Foyster op dat in de “church 

courts” van vroegmodern Engeland meer vrouwen dan mannen een zaak over laster en eerroof 

begonnen. Deze vaststelling is niet het gevolg van een hoger aantal beledigingen zoals „hoer‟ 

jegens vrouwen, maar omdat vooral gehuwde vrouwen van wie de man “cuckold” werd 

genoemd de aanklacht deden. Wanneer een man bij machte was om zijn vrouw naar de 

rechtbank te sturen, dan bewees hij immers de herwonnen controle over zijn vrouw ten 

opzichte van de gemeenschap
20

. De zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse kluchten tonen 

aan dat naar de rechtbank stappen niet meteen de meest populaire weg was naar eerherstel. 

Bovendien werd geweld als middel ook afgekeurd. Een verzoening door middel van informele 

mechanismen werd beschouwd als de beste oplossing
21

. De jaloezie van een man kon echter 

niet altijd ingetoomd worden en leidde soms tot gewelddadigheid tegen de minnaar van zijn 
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 A. Shepard, Meanings, pp. 183-184; E. Foyster, Manhood, p. 147; L. Roper, Oedipus and the devil, pp. 65 en 
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 L. Gowing, Domestic Dangers: Women, words and sex in Early Modern London. Oxford, Oxford University 
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vrouw. Vooral in de herbergen konden de gemoederen hevig oplaaien. Wanneer mannen 

teveel gedronken hadden, werden discussies vaak gevolgd door vechtpartijen
22

. De 

mannelijke furie kon zich echter ook keren tegen de vrouw zelf. Sommige mannen 

domineerden in hun huwelijk met huiselijk geweld en werden daarvoor dikwijls niet 

veroordeeld. Het slaan van een vrouw door haar echtgenoot werd als noodzakelijk geacht 

wanneer de patriarchale orde in gevaar kwam. Aan de andere kant werd het niet toegelaten dat 

een man ongelimiteerd geweld gebruikte en zich te autoritair opstelde. Een man die redeloos 

agressief was, ging in tegen de waarden van gematigdheid en kon daarmee zijn gezin en zijn 

buurt in het algemeen veel kwaad berokkenen. Het is namelijk opmerkelijk dat in het 

bijzonder de buurtbewoners betrokken waren bij het ingaan tegen huiselijk geweld
23

. 

Tenslotte kon de man ook passief reageren op het overspel van zijn vrouw en de situatie 

aanvaarden. Eigenlijk hoopten deze mannen gewoon dat het gerucht niet zou verspreiden en 

ze bespaard bleven van enige schaamtegevoelens. De mening van anderen was immers van 

cruciaal belang voor het uiteindelijk bezitten van “manhood”
24

. Met andere woorden, een te 

jaloerse man werd zwak bevonden, aangezien hij zijn emoties niet kon temperen, en ook een 

overdreven agressor getuigde van de onmogelijkheid zichzelf te beheersen. De huishoudelijke 

leefomgeving had dus voor de vroegmoderne man een ambivalent karakter. Enerzijds werd 

het huwelijk en het stichten van een huishouden noodzakelijk geacht voor het bereiken van 

“manhood”, maar anderzijds kon de man-vrouw relatie de mannelijkheid op allerlei manieren 

in vraag stellen en aantasten. Het leek ons bijgevolg interessant om eens te gaan kijken naar 

iconografische bronnen waarop mannen in hun gehuwde staat werden afgebeeld en waarop 

mannen werden geportretteerd in het bijzijn van hun gezin. 

                                                 
22

 E. Foyster, Manhood, pp. 177-178. 
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3. Casus: huwelijks- en familieportretten. 

3.1. Ontstaan van de twee genres. 

Vanaf de 15
de

 eeuw begon de portretkunst in de smaak te vallen bij de Bourgondische 

koningen en hun entourage in de Zuidelijke Nederlanden. De Noordelijke Nederlanden 

volgden pas enkele decennia later en ontplooiden zich bovendien een beetje langzamer. In de 

16
de

 eeuw ontwikkelden zich vervolgens vele soorten van portretgenres, waaronder de 

huwelijks- en familieportretten
25

. Voornamelijk in de zeventiende-eeuwse Lage Landen 

kenden de beide genres hun bloeiperiode. In de Noordelijke Nederlanden groeide het aantal 

familieportretten in de eerste helft van de 17
de

 eeuw enorm. De populariteit was vooral te 

danken aan de economische groei na de afscheiding van de Habsburgse monarchie en het 

daaruit groeiende zelfbewustzijn van de Nederlandse burgerij. Steeds meer en meer burgers 

konden zich een portret permitteren. De stijgende vraag werd aangevuld door het aanbod, 

want meer en meer portretschilders maakten furore. Zich laten portretteren werd uiteindelijk 

een modeverschijnsel. Een andere verklaring voor de enorme toename van de productie van 

familieportretten is dat de familie zelf werd gezien als economische en politieke eenheid. 

Economische betrekkingen waren vaak familiaal van aard en wanneer er een haar in de boter 

zat, diende de familie als sociaal vangnet. Ondanks het ongenoegen van de gereformeerde 

kerk, werd het huwelijk ook een wereldlijke aangelegenheid en werd de goddelijke zegen 

overbodig
26

. Het gezin kreeg ook een grotere betekenis op het vlak van sociabiliteit en speelde 

mee als belangrijk element van het sociale leven
27

. Om al deze redenen vonden huwelijk en 

gezin hun representatie op het witte doek.  

3.2. Decorum en genreconventies. 

Men hechtte veel belang aan het decorum van de geportretteerde. Mannen en vrouwen lieten 

zich daarom afbeelden met een houding conform aan hun stand. Een hoge sociale status 

impliceerde namelijk een rechte houding en ingetogen gebaren. De gelaatsuitdrukking werd 

geacht sereen te zijn en zeker niet vrolijk, want ongematigd lachen werd immers als ongepast, 

zwak en dwaas beschouwd. Op huwelijks- en familieportretten komen lachende gezichten 
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bijgevolg zelden voor
28

. Frans Hals (1581/85-1666) en Pieter Soutman (1580-1657), die 

allebei in Haarlem werkzaam waren, schilderden daarentegen wel vrolijke, naar elkaar 

kijkende gezichten. Voorbeelden zijn het huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der 

Laen  en het familieportret van Paulus van Beresteyn, Catharina van der Eem en hun kinderen. 

Een andere reden waarom een uitbundige interactie door middel van lichaamstaal niet 

geapprecieerd werd, komt waarschijnlijk door het feit dat men graag de zelfstandigheid van 

de personen benadrukte
29

. Over het algemeen werden de personen op huwelijks- en 

familieportretten dus zo zorgvuldig en formeel mogelijk afgebeeld naargelang hun sociale 

stand, met als doelstelling een ideaalbeeld uit te dragen naar de buitenwereld toe. Omwille 

van het belang van het decorum oefende de opdrachtgever invloed uit op het portret en 

probeerde de schilder enigszins tegemoet te komen aan zijn wensen
30

.  

Enkele conventies van huwelijks- en familieportretten hebben betrekking op de 

hiërarchie tussen de afgebeelde personen. Niet alleen zijn er verschillen te bemerken tussen 

het portret van de man en het portret van de vrouw, ook in een voorstelling van de hele 

familie worden de ouders duidelijk onderscheiden van de kinderen en van het eventueel 

afgebeelde dienstpersoneel. Ten eerste treffen we bij huwelijksportretten de rechts-links 

positionering aan. Op nagenoeg alle portretten staat de man heraldisch rechts, dat wil zeggen: 

vanuit de positie van de geportretteerde personen staat de man rechts van de vrouw. Deze 

hiërarchie is van religieuze oorsprong. Rechts stond namelijk voor geluk, het goede en 

Christus, terwijl links geassocieerd werd met ongeluk, het kwade en de duivel. Een vrouw aan 

de rechterkant is dus “strijdigh uyt der aert met Godes oude wet”. Niettemin werd de man wel 

links geplaatst wanneer het nog ongehuwde paar geportretteerd werd in de 

verlovingsperiode
31

. Op familieportretten gebruikt men minder strikt de rechts-links 

positionering, maar toch wordt de hiërarchie in de meeste gevallen toegepast
32

. Een andere 

conventie die in beide genres enige blijk van hiërarchie tussen de man en de vrouw kan geven, 

is de doorgaans beter getolereerde bewegingsvrijheid van de man. Ook al waren uitbundige, 

losse gebaren niet gepast, toch was de man iets vrijer wat betreft zijn pose dan de vrouw. Een 

voorbeeld daarvan is het gebaar dat een man maakt naar zijn vrouw en zijn gezin om hen te 

presenteren aan de toeschouwer. Het leiderschap, de verantwoordelijkheid en de plichten van 

                                                 
28

 E. de Jongh, Portretten, pp. 15 en 18. 
29

 F. Laarmann, Het Noord-Nederlandse familieportret, p. 76. 
30

 Over de opdrachtgever en de kunstenaar, zie E. de Jongh, Portretten, p. 19. 
31

 E. de Jongh, Portretten, pp. 36-37 en 40, het citaat is terug te vinden op p. 37 uit J. Cats, Houwelyck, in Alle 

de wercken, Amsterdam, 1665, p. 80. 
32

 F. Laarmann, Het Noord-Nederlandse familieportret, p. 76. 
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de man komen tot uiting wanneer de man de renaissance-elleboog houding vertoont. Deze 

open houding suggereert de bescherming van de man. Toegevouwen handen van de vrouw 

wijzen daarentegen op haar passiviteit. De houding en de gebaren van de man stralen dus 

openheid uit, terwijl de pose van de vrouw eerder afstandelijkheid uitdrukt. We kunnen met 

andere woorden de oppositie tussen actieve mannen en passieve vrouwen opmerken. Op het 

Noord-Nederlandse familieportret treffen we bovendien meestal een zittende vrouw aan ten 

opzichte van een rechtstaande man. Volgens Frauke Laarmann is het motief van het zitten 

verbonden aan de respectvolle wijze waarop mannen en vrouwen de taken verdelen. 

Familieportretten tonen enerzijds dat de man de verantwoordelijkheid voor zijn gezin op zich 

neemt door middel van een blik naar de beschouwer of aan de hand van een presenterend 

gebaar. De zittende vrouw is anderzijds een eerbetoon aan de huisvrouw als rustgevend 

middelpunt van het gezinsleven. Ook al vervult de vrouw een passieve rol in het huishouden, 

toch staat ze vaak centraal weergegeven op de familieportretten. Kinderen werden 

daarentegen altijd staand afgebeeld, met uitzondering van heel jonge kinderen die op de 

schoot van de moeder plaatsnamen. Wanneer zittende kinderen de compositie konden 

verlevendigen, werd ook een uitzondering gemaakt. De ouders mochten echter al zittend 

weergegeven worden, zodoende werd de hiërarchie gevormd middels het motief van het zitten. 

Niettemin mochten kinderen vanaf een bepaalde leeftijd ook zittend aan tafel worden 

afgebeeld, dan kwamen de hoofden van ouders en kinderen dikwijls op één lijn te liggen. Een 

dergelijke compositie geeft geen blijk van uitmuntendheid, maar kan wel de gelijkheid binnen 

het gezin accentueren
33

.      

3.3. Typologie en compositie. 

3.3.1. Huwelijksportretten. 

Binnen het genre van de huwelijksportretten onderscheiden we twee soorten types: de 

pendantportretten en de dubbelportretten. Vooreerst zijn er veel meer pendanten gemaakt dan 

dubbelportretten. Het gebrek aan een grote, aaneensluitende wand voor een dubbelportret zou 

een eerste reden geweest zijn. De populariteit van pendantportretten kan ook het gevolg zijn 

van de wens om het individu een zekere zelfstandigheid mee te geven. Vervolgens ogen 

pendanten ook veel formeler van aard. In dubbelportretten treffen we immers veel meer 

                                                 
33

 E. de Jongh, Portretten, p. 15; J. Spicer, “The Renaissance Elbow”, p. 110 ; D. R. Smith, Masks, pp. 42-43 ; F. 

Laarmann, Het Noord-Nederlandse Familieportret, pp. 73-76. 
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dynamiek, interactie en levendigheid aan. De informaliteit wordt bovendien ook versterkt 

door de idyllische omgeving waarin het koppel zich bevindt. Niettemin zijn er ook 

dubbelportretten in een formelere vorm met weinig interactie en een klassiekere achtergrond. 

Wanneer een pendantportret wel interactie vertoont, is het aan de hand van een gebaar van de 

man richting zijn vrouw. De naar buiten gerichte blik is dan weer een vorm van interactie met 

de beschouwer van het portret
34

.  

3.3.2. Familieportretten. 

Frauke Laarmann verdeelt de familieportretten op in twee categorieën. Ten eerste bundelt ze 

de families afgebeeld voor egale achtergronden en in binnenruimtes. Ten tweede groepeert ze 

de familieportretten in open lucht, die vanaf de jaren 1630 ingang kregen. Rond de 

eeuwwisseling en tijdens de eerste decennia van de 17
de

 eeuw waren hoofdzakelijk 

familieportretten waarop een groot gezin poseerde in trek. De tafel als compositorisch element 

diende bijgevolg om alle gezinsleden naast elkaar in beeld te brengen. De ouders werden in de 

composities uit de Noordelijke Nederlanden meestal links en rechts van de tafel geplaatst. 

Vanaf de jaren 1630 begon men zich ook ten voeten uit af te beelden, wellicht ter navolging 

van de staatsieportretten. Volgens Dudok van Heel werden de staatsieportretten, die trouwens 

bijna altijd ter gelegenheid van een huwelijk werden gemaakt, tussen 1618 en 1639 enorm 

populair bij het Amsterdamse regentenpatriciaat
35

. Vanaf de jaren 1630 had men ook een 

grotere belangstelling voor de ruimte waarin de familie werd geportretteerd. Een kamer met 

vlakke achterwanden en met daarin enkele voorwerpen werd geïnspireerd op de ruimte in het 

genre van het vrolijke gezelschap
36

. Het beeldmotief van het landschap maakte uiteindelijk 

ook opgang in het genre van het familieportret. In Amsterdam en Noord-Holland werden de 

families op één rij opgesteld in een bosrijk of open landschap. Deze compositie had als 

eigenschap dat men later geboren kinderen gemakkelijk kon laten bijschilderen. De stijve, op 

één rij staande familieleden kregen geen navolging in Haarlem. Daar werd echter gestreefd 

naar een meer dynamischere en levendige compositie. In tegenstelling tot Amsterdam, waar 

het landschap veel aandacht kreeg, werd in Haarlem het beeld volledig ingepalmd door de 

                                                 
34

 D. R. Smith, Masks, pp. 37-40. 
35

 Over de staatsieportretten van Amsterdamse regenten, zie D. van Heel, “Toen hingen er burgers als vorsten 

aan de muur.” In R. Middelkoop (ed.), Kopstukken: Amsterdammers geportretteerd 1600-1800. Bussum, Thoth, 

2002, pp. 46-63. 
36

 Het genre van het vrolijke gezelschap wordt nog uitgebreid behandeld in deel III. 
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personen. Zodoende werd het landschap ondergeschikt gemaakt aan de interactie tussen de 

gezinsleden
37

. 

3.4. De betekenis van de verschillende beeldmotieven. 

De studies van E. de Jongh hebben veel bijgedragen tot de verklaring van de symboliek op 

huwelijks- en familieportretten. De Jongh stelt zelfs dat portretten zonder symbolen en visuele 

metaforen zeer moeilijk te interpreteren zijn. Hij is er van overtuigd dat ideeën over het 

huwelijk en het gezin terug te vinden zijn op huwelijks- en familieportretten, evenwel geven 

niet alle portretten daarover uitsluitsel. Het gedachtegoed over de zeventiende-eeuwse man-

vrouw relatie kan volgens hem uitsluitend verkondigd worden door betekenisgevende 

attributen en door bepaalde handelingen en gebaren van de geportretteerde personen
38

. David 

Smith merkt op dat de Jongh bijgevolg geen aandacht heeft voor het sociale „masker‟. Smith 

stelt dat de symboliek onlosmakelijk verbonden is met de uiterst belangrijke “appearance” 

van de geportretteerde personen
39

. Frauke Laarmann en E. de Jongh uiten echter kritiek op 

Smiths benaderingswijze, aangezien hij volgens hen te weinig rekening houdt met de 

verschillen tussen de daadwerkelijke “appearance” van de personen en hun afbeelding op het 

witte doek
40

. 

 Vele beeldmotieven geven blijk van de harmonie en eendracht binnen het huwelijk en 

het gezin, andere leggen dan weer de nadruk op de deugden van de vrouw. Volgens E. de 

Jongh werd muziek in de 16
de

 en 17
de

 eeuw als metafoor voor harmonie gezien. Zodoende liet 

men zich vaak portretteren met muziekinstrumenten
41

. De eenheid van het gezin kon echter 

ook nog op andere manieren worden gesuggereerd, meer bepaald op directe wijze middels het 

woord concordia en op indirecte wijze aan de hand van een pijlenbundel
42

. Wanneer de 

compositie bepaald werd door een tafel, dan konden vele elementen van het gezinsleven aan 

bod komen. Ten eerste werd het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd als bevorderlijk voor de 

familiale eendracht gezien. De vroomheid van een gezin kon afgebeeld worden door middel 

van het bidden tijdens de maaltijd. Daarenboven stond het eten op tafel vaak symbool voor 

                                                 
37

 F. Laarmann, Het Noord-Nederlandse familieportret, pp. 102-117. 
38

 E. de Jongh, Portretten, pp. 27 en 33. 
39

 D. R. Smith, Masks, p. 66. 
40

 F. Laarmann, Het Noord-Nederlandse familieportret, pp. 59-60; E. de Jongh, Portretten, p. 15, noot 6. 
41

 Muziek als symbool voor harmonie moet volgens Frauke Laarmann genuanceerd worden, zie F. Laarmann, 

Het Noord-Nederlands familieportret, p. 60, noot 77. 
42

 E. de Jongh, Portretten, pp. 40-47. 



 

 

78 

 

vruchtbaarheid
43

. Fruit werd immers altijd als symbool beschouwd voor de vruchtbaarheid in 

het gezin. Het zaad van het fruit stond voor het zaad van de man die de kinderen verwekte, 

terwijl de zorg over de plant en het fruit symbool stond voor de opvoeding van de kinderen
44

. 

Enkele gebaren zinspeelden ook op de liefde en de echtelijke eendracht. De dextrarum iunctio, 

het zogenaamde gebaar wanneer man en vrouw elkaar vasthouden met hun rechterhand, en 

het gebaar van de hand op de borst werden regelmatig gebruikt in huwelijksportretten. Een 

hondje stond symbool voor de echtelijke trouw. Over het algemeen werden allerlei bloemen 

en vruchten vereenzelvigd met deugden als liefde, trouw en kuisheid. De roos werd ook als 

het ultieme liefdessymbool beschouwd
45

. Volgens E. de Jongh zouden druiven specifieke 

symbolen zijn van kuisheid
46

. Deze visie werd echter betwist door J.-B. Bedaux
47

.      

3.5. Analyse van de huwelijksportretten. 

3.5.1. Pendantportretten. 
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 E. de Jongh, Portretten, pp. 47-50. 
44

 J.-B. Bedaux, “Fruit and Fertility: Fruit Symbolism in Netherlandish Portraiture of the Sixteenth and 

Seventeenth centuries.” Simiolus: Nederlands Quarterly for the History of Art, 17 (1987), 2/3, p. 168. 
45

 E. de Jongh, Portretten, pp. 54-56. 
46

 E. de Jongh, “Grape Symbolism in Paintings”, pp. 166-191. 
47

 J.-B. Bedaux, “Fruit and Fertility”, pp. 154-158. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 “Portret van Pieter van Son” en “Portret van Johanna le Maire”.  

 Paneel, 105,3 x 78,7 cm, Rijksmuseum te Amsterdam.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Nicolaes Eliasz. Pickenoy (Amsterdam 1588-1650/56 Amsterdam). De portretten 

werden gemaakt naar aanleiding van het huwelijk van Pieter van Son en Johanna 

Le Maire op 14 juni 1622.  

 Ca 1622-1625. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: De lichtinval komt van de linkerkant. De portretten 

zijn in de driekwartspose geschilderd en bijgevolg zijn de handen zichtbaar. De 

personen zijn met een driekwart draai naar de beschouwer gericht. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De achtergrond is egaal, met daarop de familiewapens. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De man vertoont de renaissance-elleboog houding.  

 Kledij en accessoires: Beide zijn in kostbare zwarte kledij afgebeeld en houden 

hun huwelijkshandschoenen vast
48

. De handschoenen van Johanna le Maire 

zijn zeer gedetailleerd geborduurd met symbolen van de huwelijkse trouw en 

de liefde. De man en de vrouw dragen ook een molensteenkraag. Johanna Le 

Maire heeft zeer mooie naaldkanten manchetten en een kapje, dat met een 

gouden oorijzer is vastgezet. Bovendien heeft ze zeer kostbare sierraden aan 

die bij het huwelijk werden gedragen: de trouwring om haar rechterwijsvinger 

en de ring in de vorm van een roos (symbool van de liefde) aan haar linkerhand, 

identieke gouden armbanden en een gouden centuur van zware schakels. 

 Baard en haardracht: Pieter van Son heeft een snor met een puntbaardje en 

draagt zijn haar halflang. 

                                                 
48

 Handschoenen zijn accessoires die enorm veel voorkomen op huwelijksportretten, maar ook op 

familieportretten. Niet alleen zijn handschoenen statussymbolen, ze werden tijdens de renaissance en de 17
de

 

eeuw steeds meer geassocieerd met waarden zoals liefde en trouw. In het algemeen betekende het uitdoen van 

een handschoen vriendschap, respect en openheid voor een hoger geplaatst persoon. Op de meeste 

huwelijksportretten hebben de personen de handschoenen niet aan, maar dragen ze de accessoires in hun hand. 

De handschoenen zijn dus niet alleen een modeobject, ze symboliseren ook toegankelijkheid en openheid op een 

beleefde manier. In een huwelijk gaan man en vrouw dus openlijk en liefdevol met elkaar om. Over de 

iconografie van de handschoen, zie D. R. Smith, Masks, pp. 72-81. 
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Bronnen: 

- R. Middelkoop (ed.), Kopstukken: Amsterdammers geportretteerd 1600-1800. Bussum, 

Thoth, 2002, pp. 88-89. 

- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-4956?lang>; 

<http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-4957?lang>, geraadpleegd op 8 

mei 2008.  

3.5.2. Dubbelportretten. 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 “Portret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen”. 

 Olieverf op doek, 140 x 166,5 cm, Rijksmuseum te Amsterdam. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Frans Hals (Antwerpen 1581/85-1666 Haarlem). Het dubbelportret werd gemaakt 

naar aanleiding van het huwelijk van het koppel op 25 april 1622. 

 Ca 1622.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-4956?lang
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-4957?lang
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 Bespreking van de compositie: Het koppel vult al zittend bijna het gehele beeldvlak. 

Toch is er op de achtergrond via een doorkijkje nog een onherkenbaar koppel 

geschilderd.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het decor bestaat uit veel vegetatie en aan de rechterkant is er een doorkijkje met 

een buitenhuis en een fontein, die symbool staat voor de liefde. Frans Hals heeft 

met andere woorden een liefdestuin gecreëerd, want ook het beeld van de godin 

Juno past in de liefdessymboliek.  

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Het pas gehuwde paar neemt een zeer ongedwongen houding aan en 

dat is eerder ongewoon voor een huwelijksportret. De benen van Isaac liggen 

er duidelijk ontspannen bij. Bij de losse houding horen de vrolijke, lachende 

gelaatstrekken, die eigenlijk niet populair waren op deftige portretten.   

 Gebaren: Isaac legt zijn hand op zijn borst, een symbool voor de liefde en de 

echtelijke trouw. Beatrix legt ongedwongen haar hand op de schouder van haar 

man.  

 Kledij en accessoires: Isaac is in het zwart gekleed en de kledij van Beatrix is 

auberginepaars van kleur. De hoofddeksels van beide personen vallen op. Isaac 

draagt een grote hoed met brede rand, terwijl zijn vrouw een onbedekte 

ondermuts met een borduursel van goudkant draagt. Beatrix heeft een 

ouderwetse molensteenkraag aan, terwijl haar man een fijn plat kanten kraagje 

draagt. De vrouw heeft haar trouwring aan haar wijsvinger.  

 Baard en haardracht: Isaac heeft halflange lokken, een snor en een puntig 

baardje.  

 Aan de hand van de vegetatie komt de huwelijkssymboliek tot uiting. De distel aan 

de linkerkant noemt in de volksmond „mannentrouw‟ en verwijst dus naar de 

echtelijke trouw. In de boom slingert een wijnrank, ook symbolisch voor de 

wederzijdse trouw en liefde. Ten derde zien we een rank klimop onder de voeten 

van Beatrix liggen. De klimop is al vanouds een symbool van de liefde. 

Bronnen: 

- E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst 

van de zeventiende eeuw. Zwolle, Waanders, 1986, pp. 124-127. 
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- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-133?id=SK-A-

133&page=0&lang=nl&context_space=&context_id>, geraadpleegd op 9 mei 2008. 

3.6. Analyse van de familieportretten. 

3.6.1. Binnenruimtes. 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 “Portret van Dirck Jacobsz. Bas en zijn tweede gezin.”  

 Doek, 136 x 251 cm, Amsterdams Historisch Museum.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Dirck Dircksz. Santvoort (Amsterdam 1610-1680 Amsterdam). Waarschijnlijk 

werd het familieportret gemaakt ter gelegenheid van het vertrek van de jongste 

zoon Nicolaes Bas op Grand Tour in 1635. 

 Ca 1635. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: De familie van Dirck Bas en zijn tweede vrouw, die 

allebei zittend zijn afgebeeld, wordt in een rij voorgesteld. De kinderen zijn in twee 

groepjes naast het echtpaar rechtstaand afgebeeld. De hiërarchie tussen de kinderen en 

de ouders is dus door het motief van het zitten bewerkstelligd. De man zit bovendien 

heraldisch rechts van de vrouw.  

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-133?id=SK-A-133&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-133?id=SK-A-133&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
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 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het decor is een kamer met tegelvloer. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Dirck Bas zit zoals het een pater familias betaamt midden in zijn 

kroost en ook zijn vrouw zit er rustig bij. De man in de bleke kledij vertoont de 

renaissance-elleboog en leunt met zijn andere hand op een stok.  

 Gebaren: Dirck Bas maakt een gebaar met zijn rechterhand naar de 

toeschouwer. Met zijn andere hand houdt hij zijn vrouw vast, symbolisch voor 

de huwelijkse staat. De zoon achter Bas houdt zijn hand op zijn vaders 

schouder en maakt een groetgebaar, aangezien hij zijn hoed in zijn rechterhand 

heeft. De helemaal links staande man, Abraham Visscher is de echtgenoot van 

Machteld Bas die naast hem staat. Hij maakt een gebaar naar het jongetje, zijn 

2 jaar oude zoon Abraham Visscher.  

 Kledij en accessoires: De kledij van het echtpaar is met bont afgewerkt. 

Iedereen, behalve de oudste zoon in bleke kledij, draagt een donker kostuum. 

De oudste zoon draagt ook handschoenen. De ouders dragen molensteenkragen, 

terwijl de kinderen heel moderne platte kragen dragen.  Alle mannen hebben 

een hoed op, behalve de man die het groetgebaar maakt en zijn hoed met 

handschoenen vasthoudt. De vrouwen dragen een kapje. De uiterst rechts 

staande dochter heeft een zwarte waaier vast
49

. 

 Baard en haardracht: Dirck Bas heeft een volle baard met snor en draagt zijn 

haar kort. Abraham Visscher, helemaal links afgebeeld, heeft een snor en een 

sikje. Nicolaes Bas, de 29-jarige zoon die zijn hand op de schouder van zijn 

vader Bas legt, heeft een lichtkleurig snorretje en geen baard. De oudste zoon 

heeft een snor en een sik. De mannelijke kinderen hebben lang haar. 

 Het jongetje staat achter een hond. 

Bronnen: 

- R. Middelkoop (ed.), Kopstukken: Amsterdammers geportretteerd 1600-1800. Bussum, 

Thoth, 2002, p. 93. 

3.6.2. In open lucht. 

                                                 
49

 Op dit portret heeft een ongetrouwde vrouw een waaier vast, niettemin komt de waaier veel voor op 

huwelijksportretten. De waaier was dus een object dat hoorde bij taferelen die verwijzen naar liefde en 

genegenheid. Over de iconografie van de waaier, zie D. R. Smith, Masks, pp. 81-89. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 “Portret van Jan van Hensbeeck en Maria Koeck met hun kind”.  

 Paneel, 76 x 106,2 cm, Londen, National Gallery.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Gerard Donck (vóór 1610-na 1640, werkzaam te Amsterdam 1627-1640). 

 De jaren 1630. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: De lichtinval komt duidelijk van links, aangezien het 

gezicht van de vrouw veel meer belicht is dan het gelaat van de man. Bovendien 

kunnen we ook aan de hand van de schaduwen van de struiken de lichtinval zien. De 

man staat recht, terwijl de vrouw en het kindje zitten. De taakverdeling in het 

huishouden komt met andere woorden tot uiting middels het motief van het zitten. De 

man staat heraldisch rechts van de vrouw. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De achtergrond bestaat grotendeels uit geboomte. Aan de linkerkant is er een 

doorkijkje dat een dorp toont.  

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 
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 Houding: Jan van Hensbeeck staat met zijn voeten gedraaid in een hoek van 

bijna 90 graden en beheerst dus perfect de contrapposto houding. Zijn vrouw is 

al zittend afgebeeld.  

 Gebaren: De man maakt een gebaar richting het dorp, terwijl hij naar zijn 

vrouw kijkt. De vrouw wijst met haar linkerhand naar een mandje druiven op 

de grond en reikt met haar rechterhand naar het kind. 

 Kledij en accessoires: Het koppel is in het zwart gekleed en ook het kindje 

heeft donkere kledij aan. De witte kragen, het kapje en de manchetten 

contrasteren met het zwart. De man draagt een platte kraag, terwijl zijn vrouw 

een plooikraag aan heeft. De vrouw heeft een kapje op en haar man draagt een 

hoed. 

 Baard en haardracht: Op basis van de mate waarin de afbeelding duidelijk is, 

denk ik dat de man een zeer licht snorretje heeft. 

 Het mandje vol druiven heeft een toonaangevende betekenis. Over het algemeen 

staat fruit symbolisch voor vruchtbaarheid, niettemin stelt E. de Jongh dat druiven 

specifieke symbolen van kuisheid zijn.  

3.7. Interpretatie van de huwelijks- en familieportretten. 

3.7.1. Houding en gebaren. 

Op de meeste portretten zien we een duidelijk verschil tussen de houding van de man en de 

houding van de vrouw. Wanneer de man geen renaissance-elleboog vertoont, dan neemt hij 

meestal een pose aan die een beetje meer bewegingsvrijheid incorporeert dan de pose van zijn 

vrouw. Met zijn vrije arm en hand kan de man bijvoorbeeld iets aanwijzen of een stok 

vasthouden. Een rechtstaande man staat bovendien perfect in contrapposto. Daarentegen 

poseert de vrouw vaak al zittend en in een meer gesloten houding. Op het familieportret van 

een echtpaar met vier kinderen op een bospad (II.F.O.2.) zien we echter een uitzondering.  

Hier vertoont de vrouw de renaissance-elleboog en getuigt ze dus van een dominantere positie 

dan haar man. Misschien vangen we hier een glimp op van de onafhankelijke positie van de 

Noord-Nederlandse vrouw.  

Pendantportretten geven echter regelmatig in mindere mate of geen uitsluitsel omtrent 

de verschillen tussen man en vrouw. Ze zijn zeer beperkt in hun mogelijkheden, maar deze 
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eigenschap werd blijkbaar zeer goed ontvangen bij de burgerij. Het decorum werd geacht heel 

sober en respectvol te zijn om een goede indruk na te laten op de sociale omgeving.     

3.7.2. Kledij, accessoires en attributen. 

Het huwelijk werd beschouwd als een zeer belangrijke gebeurtenis in het leven van zowel de 

mannen als de vrouwen. Het koppel werd dan ook uiterst secuur uitgedost met kostbare kledij, 

juwelen en accessoires. De rijkdom van de geportretteerde personen werd dus met glans in de 

verf gezet om de omgeving te overtuigen van hun potentieel en macht.  

In het bijzonder zijn de handschoenen van mannen en vrouwen een belangrijk en veel 

voorkomend element op huwelijksportretten en soms ook op familieportretten. In 

tegenstelling tot de zeemleren accessoires, houden alleen vrouwen een waaier vast. 

Handschoenen materialiseren de hoge sociale status van de persoon die ze draagt. Ze dienen 

echter ook als “external organs of the body” die doorgegeven kunnen worden van beminde 

naar minnaar, van heerser naar onderdanige of van meester naar dienaar. Ze materialiseren 

bijgevolg de sociale connectie tussen personen. Hoewel handschoenen zeer praktisch zijn in 

functie van het werk van degene die ze draagt, benadrukken ze in huwelijksportretten toch de 

handen van personen die geen manuele arbeid verrichten. Met andere woorden, de handen van 

een rijk persoon worden hoofdzakelijk benadrukt om weer te geven dat de geportretteerde 

slechts handschoenen, een waaier of bloemen hoeft vast te houden
50

.  

3.7.3. Baard en haardracht. 

Op alle huwelijks- en familieportretten zijn de gehuwde mannen of huisvaders geportretteerd 

met een klein puntbaardje en een snor. Ouder ogende mannen dragen echter meestal een volle 

baard.   

4. Conclusie. 

De „zelfpresentatie‟, die uiterst belangrijk geacht werd op de formele schuttersstukken, blijkt 

ook hier op de plechtige en deftige huwelijks- en familieportretten van grote waarde. Het 

decorum en de genreconventies werden secuur gevolgd met als bedoeling een ideaalbeeld 

naar buiten te dragen en aan te tonen dat de geportretteerde personen hun hoge sociale status 

waardig zijn. Binnen het huwelijk en het huishouden werd de man geacht de volledige 
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autoriteit en controle over zijn gezin uit te oefenen. Moralisten predikten wel, vooral in de 

Noordelijke Nederlanden, voor een goede verstandshouding tussen de man en de vrouw, 

niettemin werd de vrouw beschouwd als de onderdanige van de man. Volgens de patriarchale 

ideologie diende de man de kostwinner te zijn en waren de economische activiteiten voor zijn 

rekening. Naar mening van Frauke Laarmann is het dan ook niet de autoriteit van de man die 

afstraalt van de familieportretten, maar eerder de verschillen in de taakverdeling tussen man 

en vrouw middels het motief van het zitten en de open versus gesloten houding. Net zoals 

Joaneath Spicer staafde, was de man uit op een portret dat zijn gevoel voor 

verantwoordelijkheid en zijn beschermingscapaciteiten naar voren bracht. Door middel van 

een houding met militaire connotaties, meer bepaald de renaissance-elleboog, poogde hij zijn 

kracht en mannelijkheid uit te drukken. 

 Binnen het huwelijk was kuisheid van uitzonderlijk belang. De mannelijke eer hing af 

van de mate waarin hij zijn vrouw op seksueel vlak kon controleren. Aangezien het overspel 

van de vrouw fataal was voor de eer van de man, werd de vrouw geacht trouw te blijven aan 

haar man. Op een portret zal men dan ook, weliswaar voornamelijk aan de hand van symbolen, 

de standvastigheid van het huwelijk pogen te verkondigen. Eendracht en harmonie binnen het 

gezinsleven stonden centraal. Men probeerde althans te laten uitschijnen dat de familie een 

goed geoliede machine was zonder gebreken en onenigheden. De deugden liefde, trouw en 

kuisheid werden dan ook in de vorm van symbolen of gebaren geïntegreerd in de huwelijks- 

en familieportretten. Niet alleen werden de portretten geacht blijk te geven van de trouw en de 

liefde tussen man en vrouw, een man werd ook geacht zijn vrouw te kunnen bevredigen en te 

zorgen voor nakomelingen. De familieportretten waarop vader, moeder en kinderen worden 

afgebeeld, getuigen dus van de vruchtbaarheid van het koppel. Daarenboven zorgt het fruit op 

de portretten voor nog een extra nadruk op de vruchtbaarheid.  

 Pendantportretten geven echter veel minder blijk van de liefdevolle relatie binnen het 

huwelijk. David Smith heeft gelijk wanneer hij zegt dat de verstandshouding tussen man en 

vrouw op pendanten maar koeltjes overkomt. Hij stelt dat er zoveel waarde werd gehecht aan 

de genreconventies en het decorum omwille van de sociale omgeving, dat dergelijke normen 

gehandhaafd bleven
51

. Niettemin affirmeert de man zijn mannelijkheid regelmatig door 

middel van kleine gebaren of een verschillende houding ten opzichte van zijn vrouw. Zoals 

reeds vermeld, vertoont hij soms de renaissance-elleboog, of hield hij zijn hoed in zijn handen, 

of nam hij een pose met meer bewegingsvrijheid aan.  
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Over het algemeen beschouwde de man op een huwelijks- of familieportret het 

voorkomen dus als zeer belangrijk, want de mening van anderen was doorslaggevend voor het 

bezitten van patriarchale mannelijkheid. De man wilde dan ook zijn gehuwde staat 

demonstreren, aangezien het huwelijk gezien werd als de finale stap in de weg naar 

patriarchale mannelijkheid. Aan de hand van het portret wilde hij vervolgens ook tonen dat hij 

een kinderrijk gezin had en dat hij zijn huishouden perfect konden beheren met een familiale 

harmonie als gevolg. Met andere woorden, hij profileerde zich als patriarchale man, namelijk 

iemand die in staat is om zichzelf te beheersen en zodoende ook potent is om zijn plichten na 

te komen en met respect over zijn gezin te waken. 

5. Appendix huwelijks- en familieportretten. 

Huwelijksportretten = H 

Pendantportretten = P 

Dubbelportretten = D 

Familieportretten = F 

 Binnenruimtes = B 

 Open lucht = O 

 

II.H.P.1.  “Portret van Cornelis Bicker van Swieten” en “Portret van Aertgen Witsen”. 

II.H.P.2. “Portret van Nicolaes van der Meer” en “Portret van Cornelia Vooght Claesdr”. 

II.H.P.3. “Portret van Nicolaes Pieterz. Hasselaer” en “Portret van Sara Wolphaerts van 

Diemen”. 

II.H.P.4. “Portret van Cornelis de Graeff” en “Portret van Catharina Hooft”. 

II.H.P.5. “Portret van Anthonie Charles de Liedekercke” en “Portret van Willemina van 

Braeckel”. 

II.H.D.1. “Echtpaar”. 

II.H.D.2. “Portret van Dirck Graswinckel en Geertruyt van Loon”. 

II.H.D.3. “Echtpaar in een landschap”. 

II.F.B.1.  “Portret van Theodoor Schrevelius, Maria van Teylingen en hun kinderen”. 

II.F.B.2. “Familie aan tafel”. 

II.F.B.3. “Familiegroep met zwarte man, waarschijnlijk het portret van het gezin van 

Joos Banckert”. 

II.F.B.4. “Man, vrouw en kind”. 
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II.F.O.1. “Familiegroep”. 

II.F.O.2. “Portret van een echtpaar met vier kinderen op een bospad”. 

II.F.O.3. “Portret van Paulus van Beresteyn, Catharina van der Eem en hun kinderen”. 

II.F.0.4. “Portret van familie Meebeeck Cruywagen bij de poort van hun buitenhuis aan 

de Uitweg bij Amsterdam”.
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Deel III: niet-patriarchale mannelijkheid en het „beeld van de andere‟
1
. 

1. Leeftijd als sociale categorie: de identiteit van jonge mannen. 

De leeftijd speelde een grote rol in het afbakenen van patriarchale mannelijkheid. Bijgevolg 

was het onmogelijk dat adolescenten de ideale mannelijke staat al bereikt hadden. Integendeel, 

ze waren op weg naar de ultieme patriarchale mannelijkheid. Al vanaf hun kindertijd werden 

jongens opgevoed in de doelstelling dat ze dit ideaal bereiken als volwassene. Op 6 à 7-jarige 

leeftijd kregen jongens voor de eerste maal een broek. Deze belangrijke gebeurtenis was een 

eerste aanduiding van hun gender en de broek stond daarbij symbool voor hun mannelijkheid. 

De jongens werden zo ontdaan van de vrouwelijke wereld waarin ze zich vanaf hun geboorte 

bevonden. De weg naar “manhood” was geopend
2
!  

 Wegens de warmte van het mannelijk lichaam kunnen mannen zichzelf beter 

controleren dan vrouwen, toch was het lichaam nog te vurig om te controleren. De lusten van 

jonge mannen dreven hen tot vraatzucht, diefstal, ontucht, sodomie en dronkenschap. Door 

het weren van elke vorm van matigheid vervielen de mannen in een zwakheid die vrouwen en 

kinderen kenmerkte
3
. Het is dan ook niet verwonderlijk dat moralisten zich zorgen baarden 

over de activiteiten van jongeren. Ze waarschuwden tegen onder andere het roken van tabak, 

het overdadig eten en het buitensporig drinken van alcohol.  

 Tabak was één van de nieuwigheden die in de late 16
de

 eeuw op de Europese markten 

beschikbaar was. Niet alleen jonge matrozen en soldaten gaven zich over aan het narcotische 

goedje, ook jonge mannen uit hoge kringen voelden zich aangetrokken tot het roken van een 

pijpje. Vooral over deze laatste sociale categorie maakten de moralisten zich zorgen, want ze 

vormden geen goed voorbeeld voor de middengroepen. In de loop van de 17
de

 eeuw begon 

namelijk de rijke jeugd zich door middel van een jeugdcultuur te ontplooien. Hun 

buitensporige levensstijl en consumptiedrang stootte menig moralist tegen de borst. Populair 

bij de jongeren waren bijvoorbeeld de liedjesboeken en de emblematabundels waarin het 

thema van de liefde aan bod kwam. Vaak school daarin ook een moralistische boodschap, 

                                                 
1
 De notie „het beeld van de andere‟ werd ontleend van P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het 

zelf. Over wilden en narren, boeren en bedelaars. Antwerpen, Koninklijk museum voor schone kunsten, 1987, 

213 p.  
2
 H. Wunder, “What made a man a man?”, pp. 25-26. ; A. Fletcher, “Manhood”, p. 422. 

3
 A. Fletcher, “Manhood”, p. 423. 
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maar door haar onderhuidse karakter werd de interesse van de jongeren niet weerhouden
4
. De 

ontwikkelende jeugdcultuur in de eerste decennia van de 17
de

 eeuw werd voorts gekenmerkt 

door het dragen van modieuze kledij. Jongeren uit de middelste en hoogste lagen van de 

bevolking kleedden zich opvallend kleurig en pofferig met allerlei strikken en pluimen. 

Moralisten waren vooral bang dat de buitensporige kledij hen zou degenereren in vrouwen. 

Ook wat betreft hun haardracht waren de jonge mannen een opvallende verschijning. Zij 

waren de eersten die hun haar lieten groeien. Pas tegen het midden van de 17
de

 eeuw gingen 

ook de volwassen mannen deze „vrouwelijke‟ haartooi overnemen
5
.  

Naast de uiterlijke verschijning van de jeugd, was ook hun gedrag in de ogen van de 

moraliserende schrijvers onrustwekkend. Door middel van boeken, pamfletten en preken bond 

vooral de gereformeerde kerk de strijd aan met het drinkgedrag van de jongeren. De 

tegenargumenten benadrukten vooral de morele en sociale gevolgen van alcoholmisbruik. 

Buitensporig drinkgedrag was ten eerste een bedreiging voor de gezondheid.  Het beïnvloedde 

het uiterlijke voorkomen en maakte mannen kaal en lelijk. Ten tweede leidde het tot sociale 

degeneratie, wat betekende dat men zijn rijkdom en status verloor
6
. Niettemin was het drinken 

van alcohol iets ambivalent in de vroegmoderne tijd. A. Lynn Martin stelt dat er in Europa 

naast de “sexual double standard”, een “drinking double standard” bestond. Net zoals mannen 

een grotere vrijheid hadden dan vrouwen op het vlak van seksualiteit, mochten ze ook meer 

alcohol drinken
7
. Ze waren soms zelfs verplicht te drinken om hun sociale reputatie in stand te 

houden, want niet drinken was een belediging voor de ander
8
. Het drinken was in het 

bijzonder een belangrijke zaak voor de reputatie van jonge mannen. In de mannelijke milieus 

van zeelui en studenten was excessief drinkgedrag namelijk een onderdeel van het vormen 

van mannelijkheid. De sociale activiteiten van Leidse studenten, zoals tennissen, kaartspelen, 

schermen en het gaan naar theatervoorstellingen, konden uitdraaien op uitgebreide 

drinkpartijen, vaak met misdaden zoals zedendelicten als gevolg
9
. In de studentenstad 

Cambridge waren nachtelijke uitspattingen van roepende, vechtende en vandaliserende 

“nightwalkers” uitingen van mannelijkheid. Het waren echter niet alleen studenten, maar ook 

andere mannen, hoofdzakelijk vrijgezellen, die meededen aan dergelijke praktijken
10

.  

                                                 
4
 B. B. Roberts, “Rokende soldaten”, pp. 61-62. 

5
 B. B. Roberts, “Rokende soldaten”, pp. 63-64; A. Shepard, Meanings, p. 29.  

6
 B. B. Roberts, “Drinking like a man”, pp. 242-244. 

7
 A. Lynn Martin, Alcohol, p. 134. 

8
 Cfr. supra, De sociale constructie van mannelijkheid: het mannelijk milieu. 

9
 B. B. Roberts, “Drinking like a man”, pp. 245-247. 

10
 A. Shepard, Meanings, pp. 104-112. 
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In de vroegmoderne tijd had men een bepaalde visie over het lichaam van een 

dronkaard. Wanneer alcohol het lichaam van een man binnendrong dan werden alle remmen 

losgegooid en raakte men betrokken in seksuele wantoestanden en vechtpartijen. Het lichaam 

van een dronkaard liep letterlijk de spuigaten uit bij een te hoge concentratie aan alcohol, 

want een dronken man bezoedelde zichzelf en anderen door zijn lichamelijke vloeistoffen 

zoals sperma, urine en braaksel
11

. Drinken was met andere woorden het begin van alle kwaad, 

want gokken en seks waren volgens moralisten de inherente gevolgen van dronkenschap. 

 Voorhuwelijkse seksuele activiteit was voor jongeren een manier om hun 

mannelijkheid te tonen aan vrienden. Of ze nu werkelijk seks hadden, of alleen maar bluften 

om bewondering van anderen te krijgen is minder duidelijk. Niettemin hadden verhalen over 

seks die de ronde deden in een mannelijk milieu, zoals bijvoorbeeld de herberg, wel degelijk 

een impact op de reputatie van de betrokkene. Seksuele ervaring was voor jonge mannen 

noodzakelijk om hun vertrouwen op te krikken
12

.  

 Geweldpleging was niet alleen bij studenten een manier om zich te affirmeren als 

mannelijk. Mannen die zich gewelddadig opstelden tegenover de eigen sekse wilden 

voornamelijk hun onafhankelijkheid bewijzen. Geweld was zodoende een intrinsiek element 

van mannelijkheid dat uiting gaf van waarden als controle, kracht, moed, eerlijkheid en trots
13

.  

 Moralisten veroordeelden het drinken, de seks en het geweld omdat dit inging tegen de 

gangbare patriarchale ideologie. Medische geschriften opperden dat mannen zich perfect 

konden controleren en beheersen
14

, echter door de invloed van alcohol werd de ratio van de 

man vertroebeld en kon hij zijn zelfcontrole verliezen. Volgens de patriarchale ideologie was 

zelfbeheersing juist de kwaliteit die mannen scheidde van vrouwen. Doordat moralisten de 

jonge mannen wilden waarschuwen voor het excessief gedrag en hen wilden opvoeden met 

hun mannelijke waarden, brachten ze tevens de tegenstellingen van mannelijkheid en de 

verschillende types van mannelijke identiteit naar boven. De didactische boekjes getuigen 

immers van een tweeledige mannelijkheid, namelijk ten eerste de patriarchale mannelijkheid 

die een gecontroleerde man inhield en ten tweede, een andere vorm van mannelijkheid 

ondersteund door mannen die trots waren op hun uitspattingen en oncontroleerbaarheid. Met 

andere woorden, de jeugdige mannen ondersteunden de laatste vorm van mannelijkheid en de 

                                                 
11

 L. Roper, Oedipus and the devil, pp. 112-113. 
12

 E. Foyster, Manhood, p. 44; A. Fletcher, “Manhood”, pp. 425-426. 
13

 S. D. Amussen, “„The part of the Christian man‟”,  p. 222; A. Shepard, Meanings, p. 149. 
14

 Cfr. supra, Mannen in balans: de culturele constructie van mannelijkheid. 
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bijhorende buitensporige praktijken hoorden bij het vormen van hun mannelijke identiteit
15

. 

Het is duidelijk dat “the youth-manhood dichotomy was a useful device for the general 

attribution of rational behaviour to adult males, but it also masked the fact that the scope for 

and rewards from such action varied extensively”
16

. De verschillende sociale milieus van de 

jeugd enerzijds en van de patriarchale mannelijkheid anderzijds tonen dat mannelijkheid een 

sociale constructie is. Mannelijkheid heeft niet voor alle mannen dezelfde betekenis. 

Patriarchale mannelijkheid krijgt zelfs weerstand door het “anti-patriarchal” gedrag van jonge 

mannen. Om het met de woorden van Susan Amussen te zeggen: “there are apparently 

archetypal patterns of manhood that appear in most cultures, they vary both in specifics and 

intensity; they are „adaptations to social environments‟”
17

.  

 

In de jaren ‟20 en ‟30 van de 17
de

 eeuw werd het populair rijke jongeren af te beelden tijdens 

hun activiteiten die door moralisten als buitensporig werden beschouwd. Het genre van het 

vrolijke gezelschap stelde de jeugd voor al drinkend, muziek makend, dansend, kaartspelend, 

rokend en flirtend. De jongeren uit de hoge kringen van de maatschappij droegen daarin 

opvallende en kleurrijke kledij en accessoires zoals pompeuze hoeden met veren
18

. 

Extravagante kledij, maar ook dansen en muziek maken, werd door moralisten veroordeeld 

als onmannelijk
19

. Dansen werd geassocieerd met onkuisheid en hoorde in het algemeen bij 

het zondig gedrag. Calvinistische geestelijken poogden het dansen uit de maatschappij te 

bannen, niettegenstaande werd het dansen niet altijd veroordeeld. Het dansen was bij de elite 

meer bepaald zeer belangrijk om een rechte houding aan te leren en het diende als oefening in 

“civility”
20

.  

Het is duidelijk dat de „jonkers en joffers‟ op tafereeltjes van vrolijke gezelschappen een 

hoge sociale status hadden en dat ze altijd van jonge leeftijd waren. Constantijn Huygens 

(1596-1687) noteerde in zijn memoires dat een baardloos uiterlijk een indicatie is van 

jeugdigheid. Pas vanaf een leeftijd van 25 jaar lieten jonge mannen een snor of baard staan. 
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 B. B. Roberts, “Drinking like a man”, p. 245. 
16

 A. Shepard, Meanings, p. 38. 
17

 A. Shepard, Meanings, pp. 247-248; S. D. Amussen, “„The part of the Christian man‟”, p. 214. 
18

 B. B. Roberts, “Drinking like a man”, p. 247. 
19

 A. Shepard, Meanings, p. 28 
20

 E. Kolfin, “„Betaamt het de Christen de dans te aanschouwen?‟ Dansende elite op Noordnederlandse 

schilderijen en prenten (circa 1600-1645)”. In J. de Jongste, J. Roding en B. Thijs (eds.), Vermaak van de elite in 

de vroegmoderne tijd. Hilversum, Verloren, 1999, pp. 153-173; H. Roodenburg, The Eloquence of the Body, pp. 
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Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de mannen op de vrolijke gezelschappen tussen 20 en 

25 jaar oud waren, met andere woorden de leeftijd wanneer men het hof begon te maken
21

.  

Het genre van het vrolijke gezelschap kan dus een goed beeld geven over hoe men ten 

opzichte van mannen keek die antipatriarchale waarden koesterden. In tegenstelling tot 

schuttersstukken en huwelijks- en familieportretten kunnen de jonge gezelschappen geen 

„beeld‟ geven van patriarchale mannelijkheid. Op deze genrestukken wordt immers het beeld 

van de andere voorgelegd.  

2. Casus: genrestukken: het vrolijke gezelschap. 

2.1. Het ontstaan van het genre. 

Aan de hand van de studie van Elmer Kolfin zal ik pogen kort de voorgeschiedenis te 

schetsen van het genre van het vrolijke gezelschap dat in de Noordelijke Nederlanden tot 

bloei kwam in de periode 1610-1645.  

Het vroeg-zeventiende-eeuwse vrolijke gezelschap heeft zijn wortels in de 15
de

 en 16
de

 

eeuw. Vanaf 1460 verschenen de eerste prenten met voorstellingen van liefdestuinen en 

uiteindelijk werden tegen het einde van de 15
de

 eeuw drie voorstellingen van vrolijke 

gezelschappen ontwikkeld, namelijk de idealiserende, de satirische en de moraliserende. Deze 

voorstellingen werden in twee terugkomende thema‟s gegoten: de liefdestuin en de 

zondetradities. De liefdestuinen werden bovendien geïntegreerd in de voorstellingen van 

landschappen uit de eerste helft van de 16
de

 eeuw. Ze geven idealistische amoureuze 

gezelschapjes weer, een voorstelling die sterk verschilt met de interieurstukjes. De herberg en 

het bordeel waren namelijk de ideale ruimtes om de menselijke zondes in af te beelden. 

Kaartspelen, vraat- en drankzucht, verkwisting, dwaasheid en onkuisheid waren allen thema‟s 

die om moralistische en satirische redenen in de scène werden geïntegreerd en figuren als de 

nar en de Verloren Zoon komen daarin telkens terug. Het was vooral Hans Bol (1534-1593) 

die met zijn ontwikkeling van het vrolijk gezelschap als picturaal motief, de grondlegger was 

van het genre na 1610
22

.  

Tussen 1580 en 1610 ontwikkelde het genre in de prent- en schilderkunst een enorm 

aantal nieuwe onderwerpen die het picturaal motief verrijkten. Bovendien wordt duidelijk dat 

                                                 
21

 E. Kolfin, “„Betaamt het de Christen de dans te aanschouwen?‟”, p. 155. 
22

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen 

van vrolijke gezelschappen 1610-1645. Leiden, s.n., 2002, pp. 7-22. 
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vanaf 1590 de Noordelijke Nederlanden stilletjes aan een andere weg volgden dan de 

Zuidelijke Nederlanden, mede door de gebeurtenissen op politiek niveau. Terwijl vóór 1610 

het genre voornamelijk in het zuiden te vinden was, verhuisden de motieven samen met vele 

Zuid-Nederlanders naar het noorden. In tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden waar 

vooral de zondeallegorieën uit de moraliserende traditie populair waren, werden de 

moralistische beelden in het noorden kluchtig van aard. De noordelijke iconografie is bekend 

om zijn luchtige tafereeltjes van vrolijke gezelschappen waarin men niet de slechte afloop van 

de zonden weergeeft en geen onfatsoenlijke brakende, urinerende en vechtende figuren 

opneemt
23

. De motieven die wel vertoeven in de gezelschapjes en die weliswaar nog blijk 

geven van hun 16
de

-eeuwse oorsprong, zijn spel, vrijerijen en dure kledij, allen symbolen voor 

ledigheid, wellust en pronkzucht. Volgens Elmer Kolfin moeten we de taferelen eerder zien 

als kluchtig vermaak dan als moraliserende lessen. Het pronken met kostbare, opvallende 

kledij en de zelfbewuste houding van jeugdige mannen en vrouwen is lachwekkend bedoeld. 

Voorts verwijst het spel op de gezelschapjes naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd
24

. 

 

In de periode van 1610 tot 1645 waren meerdere schilders in verschillende steden van de 

Noordelijke Nederlanden succesvol in het maken van de vrolijke gezelschappen. Het grote 

aanbod kwam door de grote vraag op de markt. De gezelschapjes waren immers populair bij 

zowel de stedelijke middenklasse als de rijkste lagen van de bevolking, namelijk de 

kooplieden, regenten en andere personen van aanzien
25

. De schilderijen die ik zal analyseren, 

zijn van schilders die onder andere in Amsterdam en Haarlem werkzaam waren. David 

Vinckboons (1576-vóór 1633), gevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden, heeft zich uiteindelijk 

gevestigd in Amsterdam. De meeste vrolijke gezelschapjes van Esaias Van de Velde (1587-

1630) zijn in Haarlem gemaakt, een stad waar hij en Willem Buytewech (1591/2-1624) enkele 

jaren hebben gewoond. Ten slotte, Dirck Hals (1591-1656), die van het vrolijke gezelschap 

zijn specialiteit gemaakt heeft, was geboren en getogen in Haarlem.   

                                                 
23

 Brakende, urinerende en vechtende figuren waren niet toepasselijk in de vrolijke gezelschappen, maar werden 

wel in de boerentaferelen geïntegreerd. Cfr. infra. 
24

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp. 52-57. 
25

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp. 147-150. 



 

 

96 

 

2.2. Het vrolijke gezelschap, 1610-1645. 

2.2.1. Buitenpartijen, 1610-1625. 

David Vinckboons was in Amsterdam dé trendsetter van de compositie van de buitenpartij. 

De 16
de

-eeuwse moraliserende, idealiserende en satirische tradities leefden nog altijd in zijn 

werk, dat bijgevolg een overgang was tussen de 16
de

 en de 17
de

-eeuwse iconografie. De pauw 

en de pauwenpastei, symbolen voor hoogmoedigheid, waren bijvoorbeeld motieven met 

moralistische ondertoon. De tafereeltjes worden ook in een geïdealiseerde liefdestuin 

gesitueerd door middel van associaties met Venus en Cupido. Het geheel kon ook vaak 

satirisch opgevat worden wegens motieven die de spot drijven met de flirtende jonge mannen 

en vrouwen
26

.  

 Esaias Van de Velde maakte zijn buitenpartijen voornamelijk in Haarlem, waar hij 

zich vestigde na zijn leerperiode bij onder andere David Vinckboons in Amsterdam. Wanneer 

Van de Velde zijn gezelschapjes voor geboomte plaatste dan was hij compositorisch gezien 

schatplichtig aan Vinckboons. Van de Velde gebruikt echter in tegenstelling tot Vinckboons 

niet meer de traditionele motieven die uiting gaven aan het onbehoorlijke gedrag van de jeugd. 

Met andere woorden, onkuise vrijerijen en kaartspelen kwamen niet meer aan bod en hij 

focuste zich op de satirische en idealistische traditie. Voorstellingen van muziek spelende en 

aangenaam converserende jeugd toonden het vermaak bij de jonge elite. De rijkdom en de 

daaraan verbonden zonde van hoogmoed worden benadrukt door middel van het pronkservies. 

Ook Willem Buytewech zal minder de moraliserende weg op gaan en eerder het gedrag van 

de jonge lui bespotten door middel van elementen als extravagante kledij, lichaamshouding, 

een pronkservies en een aapje dat symbool staat voor wellust
27

.    

 In tegenstelling tot de vorige schilders heeft Dirck Hals zich in het genre van het 

vrolijke gezelschap gespecialiseerd. Hij heeft in de periode 1620-1625 maar liefst meer dan 

25 buitenpartijen geproduceerd. Zijn opleiding heeft hij vermoedelijk van Esaias Van de 

Velde en van Willem Buytewech gehad en bijgevolg heeft hij een succesvolle mix gemaakt 

van het werk van zijn vroegere meesters. Op compositorisch vlak nam Hals ideeën over uit 

Buytewechs werk en dus schilderde hij in zijn buitenpartijen zittende en rechtstaande figuren 

aan een lange, horizontaal geplaatste tafel. De houding van de figuren werd beïnvloed door 

Van de Velde, want Hals gebruikte namelijk dezelfde rugfiguren en een gelijkaardige pose 

                                                 
26

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp. 83-84. 
27

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp.84-86. 
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van de benen. Bovendien kreeg Hals ook inspiratie van de decors van Van de Velde waarin 

ofwel een terras ofwel een buitenhuis met classicistische elementen centraal stond. In het 

algemeen werden de jonge mannen en vrouwen al converserend en al muziek makend 

afgebeeld en was er geen plaats voor de zondige motieven als wilde vrijerijen, drank- en 

speelzucht
28

.   

2.2.2. Analyse. 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Feestend gezelschap in een park.  

 Paneel, 28,8 x 44 cm, Rijksmuseum te Amsterdam.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 David Vinckboons (1576 – vóór 1633).  

 Ca. 1610.  

                                                 
28

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp. 86-88. 
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 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 De compositie van het feestend gezelschap in een park bestaat uit twee lagen. Ten 

eerste staat er vooraan een tafel met rondom zittende, rechtstaande, liggende of 

dansende mensen. Achteraan op het schilderij rusten mensen uit tegen geboomte. De 

lichtinval doet bepaalde struiken oplichten, terwijl andere zich in de schaduw 

bevinden. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het decor is enerzijds geboomte en anderzijds betreft het een doorkijkje op een 

park met een landhuis, waar een fontein staat, een symbool voor de liefde.  

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Aan de rechterkant valt de epicurische houding van de man in het wit 

op. Hij ligt bijna in de armen van de jonge dame achter hem en kijkt met een 

genotzuchtige blik. 

 Gebaren: De verliefde paartjes zittend tegen de bomen achteraan en gaan op 

handtastelijke wijze om met elkaar. Ook aan de tafel zit een verliefd paartje dat 

elkaar aanraakt. De man in het wit maakt een gebaar richting de dansers.  

 Kledij en accessoires: De jonge mannen en vrouwen hebben zeer kostbare, 

rijkelijk versierde en kleurrijke kledij aan. De mannen dragen grote pofferige 

broeken en platte kanten kragen. De man met de gitaar heeft een pompeuze 

hoed met veren op en een gelijkaardige hoed ligt op de stoel. De vrouwen 

hebben een grote decolleté en dragen mooie kanten kragen. De vrouw die danst 

heeft een paar handschoenen vast. Net zoals op huwelijksportretten verwijzen 

de handschoenen waarschijnlijk naar de liefde.  

 Attributen: Er ligt een zwaard of degen.  

 Baard en haardracht: De jonge man in het wit en het dienstjongetje die de wijn 

inschenkt zijn baardloos. De man die danst en de man met de luit hebben een 

snor. Alle mannen dragen redelijk lang haar. 

 Muziek spelen: Een man en vrouw spelen op respectievelijk een luit en een viool. 

Dansen: Een man en vrouw dansen hand in hand. Drinken en eten: De tafel is zeer 

rijkelijk gedekt, met onder andere pauwenpastei, een symbool voor hoogmoed. De 

dienstjongen schenkt de wijn uit. Flirten: De paartjes kijken duidelijk verliefd naar 

elkaar. 
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 Er is een hondje afgebeeld. Op de grond ligt een kaartspel, symbool voor ledigheid, 

drankzucht en liefde
29

.  

Bronnen: 

- E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-

Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen 1610-1645. Leiden, s.n., 2002, 

p. 86. 

 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Buitenpartij. 

 Olieverf op doek, 78 x 137 cm, Rijksmuseum te Amsterdam.  

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Dirck Hals (1591-1656).  

 1627.  

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

                                                 
29

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, p. 11. 
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 De compositie bestaat uit twee groepen. De linkse groep heeft zich verzameld rond 

musicerende jongelui en de personen uit de rechtergroep staan of zitten rond een lange, 

horizontaal geplaatste tafel. Om de rechterkant van het schilderij op te vullen werden 

nog enkele dienstjongens afgebeeld.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Op de achtergrond valt het buitenhuis op met enkele classicistische elementen 

zoals de fontein en het standbeeld. De groep staat tussen het geboomte en rechts is 

er een doorkijkje naar het achterliggende landschap. Dirck Hals heeft met andere 

woorden een liefdestuin gecreëerd.  

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: De man in het zwart en de vrouw in het rood helemaal rechts 

vertonen beide de renaissance-elleboog. Hun houding heeft veel 

overeenkomsten met de houding van het koppel op het schilderij “Deftige 

vrijage” van Willem Buytewech (III.V.B.3.). Helemaal links zit een man met 

zijn hand in de zij en hij legt zijn benen in een eigenaardige positie. Schuin 

achter hem vertoont nog een andere man de renaissance-elleboog. De 

rechtstaande man met armen gekruist staat netjes met zijn voeten in een hoek 

van bijna negentig graden geplaatst. De man gekleed in het donkergrijs zit 

wijdbeens.  

 Gebaren: Tweemaal wordt een groetgebaar gesuggereerd, namelijk de twee 

mannen uiterst rechts nemen hun hoed af. Waarschijnlijk maken zij dat gebaar 

voor de vrouwen naast hen
30

. 

 Kledij en accessoires: De weelderige en rijkversierde kledij van de hele groep 

is zeer opvallend. Rechts staat een vrouw te pronken in een rode jurk met 

rechtopstaande kanten kraag. Naast haar staat een man in het zwart. Het valt op 

dat toch enkele personen in het zwart gekleed zijn, een kleur dat minder 

voorkomt bij de jeugd. Er worden allerlei plooikragen en platte kragen 

gedragen. Alle mannen dragen een hoed, behalve degene die een groetgebaar 

maken, in tegenstelling tot de vrouwen die geen hoofddeksel dragen. 

 Baard en haardracht: Vier mannen hebben duidelijk een snor en een sikje. Drie 

mannen, die ook hun gezicht naar de beschouwer richten, zijn baardloos. De 

                                                 
30

 Het was gebruikelijk dat mannen als groet hun hoed afdeden voor een vrouw van hoge stand. Deze handeling 

bracht de genderhiërarchie helemaal niet in gevaar. Zie E. Foyster, Manhood, p. 118. 
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meest rechtse man in het zwart heeft de langste lokken. Voorst dragen nog 

andere mannen lang haar, maar enkelen hebben ook een korte kapsel.  

 Muziek maken: Aan de linkerkant zien we een vrouw op een fluit spelen en een 

man tokkelt op een luit. Flirten: Overal zien we verliefde koppeltjes met de handen 

in elkaar. Drinken en eten: De dienstjongens zijn klaar om de drank bij te schenken. 

De wijn staat in de koeler vooraan op het schilderij. Iemand aan tafel drinkt van 

zijn glas.  

 Er zijn heel veel dieren geïntegreerd in het gezelschap. We zien twee papegaaien 

en één pauw. De pauw was een symbool voor hoogmoed, terwijl de papegaaien het 

exotische kunnen benadrukken. Exotische dieren worden ook met rijkdom 

geassocieerd. We zien ook enkele honden spelen. De meest links afgebeelde hond 

zit in dezelfde positie als de hond op de “Deftige Vrijage” van Buytewech. Het 

geketende aapje staat voor de ingetoomde wellust.  

 

Bronnen: 

- E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-

Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen 1610-1645. Leiden, s.n., 2002, 

p. 88. 

- E. de Jongh, Tot lering en vermaak: betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen 

uit de zeventiende eeuw. Amsterdam, Rijksmuseum, 1976, pp. 125-126. 

- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-1796?id=SK-A-

1796&page=0&lang=en&context_space=&context_id>, geraadpleegd op 26 april 

2008. 

2.2.3. Interieurstukken, 1620-1645. 

Willem Buytewech was de eerste die de vrolijke gezelschapjes in een interieur plaatste. 

Zodoende brak hij met de traditionele voorstelling van de buitenpartij. In plaats van de 

liefdestuin nam hij de herberg als ruimte om het plezier van het gezelschap in af te beelden. 

De herberg werd al vanouds geassocieerd met drankmisbruik, spelen, het versieren van 

vrouwen en vanaf de 17
de

 eeuw ook met roken. Deze activiteiten werden door moralisten als 

excessief en werelds – waarnaar de landkaart op enkele schilderijen kan verwijzen – 

beschouwd. Elmer Kolfin beoordeelt deze vrolijke gezelschappen echter nog eerder als klucht 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-1796?id=SK-A-1796&page=0&lang=en&context_space=&context_id
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-1796?id=SK-A-1796&page=0&lang=en&context_space=&context_id
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dan als moralistische les. De vrolijke gezelschappen in herbergen maakten in het algemeen 

deel uit van de spotprenten over de jeugd, waartoe ook de buitenpartijen behoorden
31

. 

 Dirck Hals‟ interieurscènes hadden in de jaren ‟20 een vlakke achterwand, maar 

stilletjes aan creëerde hij voorstellingen met een diepere ruimte en verschillende niveaus. Hals 

veranderde ook het kleurenpalet, hij gaf de kledij bruingrijze tinten en kleuren als geel, paars, 

roze en blauw. Op iconografisch vlak benadrukte hij de amoureuze spelletjes tussen de jonge 

mannen en vrouwen. Het thema van het musiceren is door zijn tijdgenoten waarschijnlijk 

opgevat als een toespeling op de liefde. Vanaf 1627 ontwikkelde Hals een nieuw 

iconografisch type dat later door schilders als Pieter Codde, Willem Duyster, Pieter Quast, en 

Jacob Duck werd gevolgd. Hij beeldde uitsluitend mannen in een herberg af al drinkend, 

rokend en triktrakspelend. De motieven uit de zondetraditie leefden met andere woorden 

opnieuw op na hun afwezigheid in de voorstellingen van de liefdestuin. Bovendien heeft Hals 

op enkele schilderijen het vrolijke gezelschap in een bordeel ondergebracht in plaats van een 

herberg. Op deze taferelen is het liefdesspel veel ostentatiever dan de amoureuze toespelingen 

op de liefdestuinvoorstellingen. Ook Hals‟ tijdgenoten konden door middel van motieven als 

onder de kin kriebelen, het betasten van de borsten en op elkaars schoot zitten, duidelijk het 

onderscheid maken tussen een onschuldig amoureus gezelschap en een bordeel. Later 

schilderde hij ook één enkel vrolijk personage op doek en hield hij zich bezig met tafereeltjes 

van kinderen en vrouwen. Dirck Hals introduceerde met andere woorden telkens nieuwe 

iconografische types, maar hield vast aan het genre van het vrolijke gezelschap waarin meer 

idealiserende en satirische dan moraliserende motieven opdoken
32

.  

2.2.4. Analyse. 

                                                 
31

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, p. 89. 
32

 E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden, pp. 89-93. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Musicerend gezelschap. 

 Paneel, 43 x 47 cm, Sint-Petersburg, Hermitage. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Dirck Hals (1591-1656). 

 1623. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 De compositie bestaat uit een gezelschap van twee zittende mannen en een zittende 

vrouw. De vioolspeler staat recht.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 De vierkante ruimte heeft aan de rechterkant een open deur. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 
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 Houding: De luitspelende man zit wijdbeens en legt zijn voet op een speldoos. 

De andere mannen zitten in een positie afhankelijk van het instrument dat ze 

bespelen. 

 Kledij en accessoires: Alle mannen dragen een hoed, in tegenstelling tot de 

vrouw, zij draagt geen hoofddeksel. De kleuren zijn niet zo opvallend, omdat 

slechts één persoon in het rood gekleed is.   

 Baard en haardracht: Eén man draagt een klein snorretje met een sikje, terwijl 

de andere twee baardloos zijn. Ze dragen halflang haar. 

 De voornaamste activiteit op dit vrolijk gezelschap is het muziek maken, daarmee 

werd verwezen naar de liefde. De vrouw bespeelt echter geen instrument. Iemand 

speelt op een luit, een ander op een viool en de rechtse man op een cello. 

 Op de grond ligt een roos, een symbool voor de liefde. Rechts in de hoek staat een 

pronkservies symbolisch voor hoogmoedigheid. De speldoos en de landkaart 

verwijzen naar de wereldse, buitensporige activiteiten van de jeugd. 

2.3. Interpretatie van het genre van het vrolijk gezelschap. 

2.3.1. Houding en gebaren. 

De helft van het aantal geanalyseerde vrolijke gezelschappen vertoont één of meerdere 

mannen in de houding van de renaissance-elleboog. Deze zelfbewuste houding, die 

geassocieerd werd met mannelijke waarden als zelfbeheersing, autoriteit en bescherming, 

hoorde eigenlijk niet bij jonge mannen. Tijdens hun jeugdjaren hadden mannen namelijk nog 

geen zorgen over het runnen van een huishouden en de bescherming van een gezin, ze waren 

nog vrij in hun doen en laten. De schilders van vrolijke gezelschappen beeldden jonge 

mannen echter wel af in een houding die patriarchale mannen betaamde, dat was namelijk een 

manier om hen te bespotten. Enkele malen zien we ook dat een vrouw de hand in de zij heeft. 

Een dergelijke krachtige houding werd helemaal niet gepast geacht voor het „zwakke‟ 

geslacht. Informele houdingen zoals zitten met de benen wijds open of gekruist, kwamen 

veelvuldig voor in het genre. Deze nonchalante poses werden als onbeheerst en dus 

onmannelijk beschouwd
33

.    

                                                 
33

 Cfr. supra, Conclusie van deel I. 
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2.3.2. Kledij, accessoires en attributen. 

De extravagante en modieuze kledij waarin de jonge mannen en vrouwen werden voorgesteld, 

werd als buitensporig gezien. De jonge mannen werden als dandy‟s afgeschilderd. Zodoende 

hadden de kleurrijke, pofferige kleding en accessoires als pompeuze hoeden met veren 

opnieuw een spottende intentie. Op enkele vrolijke gezelschapjes staan alleen de mannen met 

een hoed afgebeeld, terwijl de vrouwen geen hoofddeksel ophadden. Vrouwen werden 

niettemin even weelderig voorgesteld. Enkele voorwerpen zoals triktrakdozen, landkaarten en 

pronkserviezen, werden verbonden met de jeugd. Ze stonden immers respectievelijk voor de 

buitensporigheid, het wereldse en de hoogmoedigheid.  

2.3.3. Baard en haardracht. 

De mannelijke personages waren over het algemeen zeer jong, waarschijnlijk tussen de 20 en 

de 25 jaar oud. Bijgevolg werden ze baardloos of enkel met een snor en een sikje net onder de 

lip afgebeeld. Geen enkele jeugdige man werd met een volle baard voorgesteld. Daarenboven 

had de meerderheid ook lang haar. Dit was een modieus kapsel dat zich het eerst onder de 

mannelijke jeugd manifesteerde en dat pas later door oudere mannen werd gedragen.  

2.4. Conclusie. 

De vrolijke gezelschappen getuigen van het feit dat jonge mannen en vrouwen vaak het 

slachtoffer waren van spottende reacties. Dit werd op verschillende manieren geuit. De jeugd 

werd namelijk afgebeeld met extravagante kledij en een te zelfbewuste houding voor hun 

leeftijd. Het satirische element in de voorstellingen kreeg met andere woorden de bovenhand. 

Toch werden de gezelschapjes vaak in een geïdealiseerde toestand afgeschilderd, vooral 

wanneer het onderwerp van voorstelling een liefdestuin was. Daarin flirten de jonge mannen 

met de vrouwen en maken de verliefde paartjes elkaar het hof. We zien inderdaad dat de 

jeugdige gezelschappen worden gekarakteriseerd door middel van hun gedrag. Naast het 

amoureuze gedrag werd ook het buitensporig en excessief gedrag benadrukt aan de hand van 

het kaart- en triktrakspelen, het overvloedige drinken en het roken. Ging evenwel de Noord-

Nederlandse traditie volgens Elmer Kolfin eerder de idealiserende en satirische weg op, toch 

was er een publiek voor vrolijke gezelschapjes waarin de meer moraliserende motieven 

werden geïncorporeerd. Dirck Hals slaagde er namelijk in om de afbeeldingen van bordelen 
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en herbergscènes waarin jonge mannen zich aan allerlei geneugten des levens overgaven, 

populair te maken.  

De vrolijke gezelschappen geven dus een „beeld‟ van het antipatriarchale gedrag van 

jonge mannen. Men dreef de spot met de zelfbewuste renaissance-elleboog die jonge mannen 

vertoonden. Toch is het opvallend dat de mannelijke jeugd wel degelijk zo werd afgebeeld. 

Een dergelijke houding werd namelijk eerder geassocieerd met waarden van de patriarchale 

mannelijkheid. Misschien wensten jonge mannen zich niet alleen met antipatriarchaal gedrag 

uit te laten, maar schipperden ze ook naar de andere vorm van mannelijkheid die ze normaal 

gezien als rijke en sociaal hoogstaande mannen weldra zouden opnemen. Informele 

houdingen zoals de gekruiste benen enerzijds en formele houdingen zoals de renaissance-

elleboog anderzijds geven precies blijk van de tussenwereld waarin de rijke jongelui zich 

bevond. 

3. Sociale status als categorie: een andere vorm van mannelijkheid bij de lagere klasse. 

Het is al meermaals gebleken dat in de sociale praktijk veel mannen geen toegang hadden tot 

patriarchale mannelijkheid op basis van hun leeftijd of hun burgerlijke staat. Hier is het de 

bedoeling om te benadrukken dat de sociale status van een man ook gedeeltelijk meespeelde 

in de afbakening.   

In deel II lag de nadruk op enerzijds de gehuwde staat en anderzijds het runnen van 

een huishouden als twee noodzakelijke elementen om patriarchale mannelijkheid te claimen. 

Een man werd geacht de spil te zijn van de economische activiteiten van een gezin. Wanneer 

een man niet in staat was het brood op de plank te brengen en hij zijn geld verspilde aan drank, 

dan werd hij als een slechte echtgenoot en vader beschouwd. Het krediet dat de man genoot, 

lag in het verlengde van zijn potentie om de kostwinner van zijn gezin te zijn. Niet alleen 

werd de man geacht te bewijzen dat hij zijn gezin kon onderhouden, zijn waardigheid was 

meer bepaald ook afhankelijk van zijn betrouwbaarheid en eerlijkheid in handelszaken. 

Patriarchale mannelijkheid werd dus ook geconstrueerd in termen van krediet, waarde en 

eerlijkheid. Niet iedereen was natuurlijk in staat om een dergelijke ideale pater familias te zijn. 

Vele mannen konden immers niet helemaal zelf de inkomsten van hun huishouden verzorgen. 

Het werk dat de vrouw verrichtte was in vele gevallen cruciaal voor de financiële pot en 

bijgevolg voor het overleven van het huishouden. In welke mate de vrouwen, die bijdroegen 

aan het commerciële leven, onafhankelijk waren van hun echtgenoten of in welke mate 

mannen en vrouwen onderling afhankelijk waren, is moeilijk na te gaan. De mannen die er 
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niet in slaagden autonoom voor hun gezin te zorgen en zich daarom niet de patriarchale 

waarden konden toe-eigenen, behoorden meestal tot een lagere sociale klasse. De 

bekwaamheid van het verzorgen van de inkomsten, die geassocieerd werd met het bezitten 

van betrouwbaarheid, werd dus gekoppeld aan de sociale status van de man. Door middel van 

het omschrijven van patriarchale mannelijkheid in termen van het bezitten van een 

economisch sterke positie, verantwoordelijkheid over anderen en beschikken over krediet, 

werd de sociale hiërarchie telkens herbevestigd en bleven de statusverschillen gehandhaafd
34

.  

Ook al werden mannen van lagere sociale groepen benadeeld, toch heersten er 

natuurlijk gemeenschappelijke visies op wat vroegmoderne mannelijkheid inhield. De 

uitoefening van seksuele controle over vrouwen en het bezitten van de autoriteit binnen het 

huishouden als uiterst belangrijke elementen van de mannelijke eer, waren ideeën die 

doorgaans door alle lagen van de mannelijke bevolking aangenomen werden. We kunnen dus 

stellen dat het bezitten van mannelijkheid in zekere mate uitsteeg boven de sociale 

rangschikking in de maatschappij. Niettemin zagen we reeds in deel II dat mannen op 

verschillende wijzen reageerden op het overspel van hun vrouw. Mannelijkheid werd immers 

op verschillende manieren getoond en verdedigd. Deze verschillende wijzen volgden vaak 

lijnen van sociale klasse
35

. Mannen die een zwakke economische positie hadden in de 

maatschappij, gebruikten soms geweld om op een alternatieve manier hun mannelijke 

identiteit te tonen. Bijgevolg boden ze weerstand tegen mannen in autoritaire posities met een 

hoge status. De andere vorm van mannelijkheid werd doorgaans gedemonstreerd in herbergen 

en op straat. De herberg was een sociale omgeving die in de 17
de

 eeuw meer en meer werd 

geassocieerd met vechten, excessief drinken, flirten en dus met zich totaal afzetten van het 

gezinsleven. Niettegenstaande bestond er ook legitiem geweld dat wel getolereerd werd door 

de patriarchale vorm van mannelijkheid, aangezien daarmee de sociale orde werd behouden. 

De autoriteiten poogden immers het excessief gedrag van jonge mannen en lage sociale 

klassen tegen te gaan. Geweld functioneerde dus enerzijds als middel om een bepaalde status 

en autoriteit tegen te werken en anderzijds om een bepaalde status te bewijzen en telkens 

opnieuw te affirmeren. De mannelijke identiteit was met andere woorden in verschillende 

sociale contexten met geweld verweven. Omdat geweld inherent werd beschouwd van 

verschillende mannelijke identiteiten, legt het dus de contradicties van mannelijkheid bloot
36

.   
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 A. Shepard, Meanings, pp. 186-195. 
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 E. Foyster, Manhood, pp. 211-212. 
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Aangezien de ideale “manhood” gerelateerd werd aan waarden als krediet en het 

bekleden van een sterke positie op economisch vlak, kwam alleen maar de „betere soort‟ 

ervoor in aanmerking. De contouren van patriarchale mannelijkheid werden dus ook 

getrokken op basis van de categorie sociale status. De sociaal „inferieure‟ mannen 

ontwikkelden bijgevolg alternatieven om hun mannelijke identiteit vorm te geven. Niettemin 

zagen ze zich op die manier soms uitgesloten. Geen wonder dat ze bijgevolg kritiek uitten en 

door middel van een andere vorm van mannelijkheid de patriarchale ideologie poogden te 

ondermijnen
37

.    

 

De groep van de boeren kan zeker en vast gerekend worden bij de mannen die economisch 

zwak stonden in de maatschappij. Hun strategieën tot het verkrijgen van een mannelijke 

identiteit waren dus in strijd met het gangbare gedachtegoed van de mannelijke elite. Daarom 

zou het interessant zijn om een blik te werpen op de 17
de

-eeuwse boerentaferelen.    

4. Casus: genrestukken: boerentaferelen. 

4.1. Het ontstaan van het boerengenre. 

Apart van het gebruik als literair type werden boeren al vanouds aangewend als thema in de 

iconografie. Het thema werd voor het eerst op groot formaat gebruikt voor de 14
de

 tot 16
de

-

eeuwse wandtapijten. Zodoende werden de muren van de adellijke woningen opgeluisterd. 

Het boerengenre in de wandtapijtkunst werd vooral aangewend om de adelcultuur zelf te 

benadrukken. De arbeid van de boer en het werken van de derde stand werden immers 

duidelijk in beeld gebracht. Daartegenover stonden de karakteristieken van de adel, meer 

bepaald de vrije tijd en het niet-werken. De werkende klasse bevond zich dus, weliswaar in 

afgebeelde vorm, binnenin het adellijk milieu. Dit fenomeen is de zogenaamde „negatieve 

zelfdefiniëring‟ die zich vanaf de 14
de

 eeuw op intern niveau, namelijk in de huiskamers van 

de adel zelf, begon te manifesteren
38

. Vanaf het begin van de 16
de

 eeuw begonnen zich in de 

boereniconografie enkele veranderingen voor te doen. Meer en meer kwamen complexe 

scènes op, met daarin het feest als het meest prominent motief. De iconografie van de 

boerenfeesten, -bruiloften en -kermissen werd nu niet meer bij de adel populair bevonden, 

maar deed zijn intrede bij de stedelijke burgerij van de Nederlanden en de Duitse landen. Het 

                                                 
37

 A. Shepard, Meanings, pp. 210-213. 
38

 P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, pp. 66-69. 



 

 

109 

 

werk van Pieter Breugel de Oude (ca. 1525- 1569) was van uiterst belang voor het 

boerengenre. De hypothese van Paul Vandenbroeck is dat door het afbeelden van de 

onbeschaafde, ruwe, „natuurlijke‟, niet-gecultiveerde boeren tijdens hun feestelijke 

activiteiten, de maatschappelijke hiërarchie kon herbevestigd worden. Het publiek van 

Breugel was immers van hoge maatschappelijke klasse en zocht een tegenbeeld van hun 

cultuur om juist hun eigen identiteit te bekrachtigen. Met andere woorden, er was een beeld 

van de andere nodig om het eigen zelfbeeld te versterken
39

. Het boerengenre leefde voort in 

de 17
de

 eeuw en vond aanhang bij enkele Noord-Nederlandse schilders. In het bijzonder 

kenden de afbeeldingen van het boerenvermaak in herbergen en interieurs een bloeiperiode
40

. 

Rond 1630 ontstonden deze voorstellingen gelijktijdig in Rotterdam en Middelburg. 

Desalniettemin was de in Oudenaarde geboren Adriaen Brouwer (Oudenaarde 1605/1606-

1638 Antwerpen), die gespecialiseerd was in het afbeelden van boeren in kroegen, al in de 

jaren 1620 werkzaam in Amsterdam en Haarlem
41

. Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685 

Haarlem) ontwikkelde, ondanks de invloeden van Brouwer, een eigen stijl. Hij schilderde 

tafereeltjes van rumoerige, dronken boeren. Pas vanaf de jaren 1640 veranderden hij en vele 

andere genreschilders hun stijl. Van Ostade focuste dan meer op de rustige, huishoudelijke 

leefomgeving van boeren. De Schaatsenrijders uit 1650 is al een aanzet naar een dergelijk 

tafereel, maar het interieur is nog altijd dat van een herberg. Aangezien vele huiselijke 

tafereeltjes van na 1650 stammen, werd een dergelijk tafereel niet opgenomen in de analyse
42

. 

Jan Miense Molenaer (ca 1610-1668) was nog een andere genreschilder uit Haarlem. Hij 

verhuisde naar Amsterdam rond 1640 en begon daar met het schilderen van boerentaferelen 

en personen van lage stand. De Amsterdamse markt wachtte immers reeds ongeduldig naar 

dergelijke genrestukken, aangezien David Vinckboons (1576 – vóór 1633), die beroemd werd 

door zijn vrolijke gezelschapjes en afbeeldingen van boerenfeesten, sinds enkele jaren 

overleden was
43

. Vinckboons werd geboren in de Zuidelijke Nederlanden en zodoende werd 

hij beïnvloed door het werk van Pieter Breugel de Oude. Hij vluchtte echter naar Amsterdam 

en bracht zo de Vlaamse tradities van het boerengenre naar de Noord-Nederlandse stad. 

Hoogst waarschijnlijk heeft Jan Steen (Leiden 1626-1679 Leiden) een deel van zijn opleiding 

genoten in het atelier van Adriaen van Ostade. Steen werd meester in de schilderkunst in het 

jaar 1648 en de stijl van zijn eerste genrestukken waren eerder atypisch voor de toen 
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heersende stilistische en thematische vernieuwingen in de genreschilderkunst. Hij greep 

immers terug naar de boerentaferelen van begin 17
de

 eeuw en schilderde dus rumoerige en 

ordeloze taferelen
44

. Hoewel we slecht een beperkt aantal schilders hebben geselecteerd, 

pogen we aan de hand van deze korte schets duidelijk te maken dat de boerentaferelen van de 

voornoemde 17
de

-eeuwse schilders logisch voortvloeiden uit de reeds lang bestaande traditie 

van het boerengenre. 

4.2. Stereotiepen op afbeeldingen van boerenfeesten en herbergscènes. 

Over het algemeen zijn de stereotiepe afbeeldingen van boeren gerelateerd aan overmatigheid 

en zich onbeheerst gedragen. Een belangrijk terugkomend motief is de vechtpartij. Het 

vechten onder boeren werd afgeschilderd als een onoverkoombaar gevolg van de vraat- en 

drinkpartijen op boerenfeesten. Het wilde dansen leidde tot geruzie, meestal over een vrouw, 

en daar het boerenvolk zijn driften niet kon beheersen, was het agressief gedrag inherent met 

het feestelijk gedrag. Andere motieven op afbeeldingen van boerenfeesten zijn buitensporig 

drinkgedrag, seksuele driften en enkele spelen zoals het kaarten, schieten en kegelen. 

Binnenshuis treffen we eveneens figuren aan die getypeerd worden door excessief gedrag 

zoals dronkenmanschap, roken, brutaal lachen en ongeremd gesticuleren. De boeren hebben 

geen controle over hun lichaam, want ze worden afgeschilderd al brakend, al urinerend en 

verzonken in een roes. De algemene motieven zijn met andere woorden het bandeloze gedrag 

en het gebrek aan het beheersen van het lichaam. In vergelijking met de boeren werden de 

jonge rijkelui in het genre van het vrolijke gezelschap nog redelijk beschaafd voorgesteld. De 

boerenvrouwen werden ook met onfatsoenlijke manieren afgebeeld, maar toch is er een 

duidelijk onderscheid met de afbeeldingen van mannelijke boeren. De vrouwen waren eerder 

degene die de vechtpartijen probeerden te bedaren en minder excessief dronken en aten dan 

de mannen
45

.  

 Binnen het milieu van de hoge stand werd er enorm veel belang gehecht aan een rechte 

lichaamshouding. In de talloze handboeken die focussen op een juiste houding, werden de 

personen van lagere sociale groepen gekarakteriseerd door hun gebukte houding en gebrek 

aan fysieke gratie. In zijn Groot Schilderboek (1707) schreef Gerard de Lairesse (1640-1711) 

niet alleen dat een “rude peasant” gekenmerkt wordt door een gebogen houding, maar dat hij 

ook “rests and stands simultaneously on both legs, the toes being parallel to one another, the 
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knees somewhat bent and the feet turned inwards”
46

 . Een meer gecultiveerde boer had 

daarentegen meer de welstand houding aangeleerd en kon zich dus met een lichtjes elegantere 

en rechtere houding onderscheiden. Ook de vrouwen namen volgens Lairesse een houding aan 

die hen typeert naargelang hun klasse. Een vrouw uit de lagere klassen stond “without the 

slightest turning” van haar voeten op de grond, hield haar handen in haar zij, boog naar voren, 

hield haar hoofd naar achteren en vertoonde geen “swelling of the hips”
 47

. Lairesse was de 

eerste die de juiste en de foute houdingen uittekende in het Groot schilderboek, toch maakten 

schilders al veel vroeger dan 1707 het onderscheid tussen de poses van de boeren en de 

personen met hoge status. Boeren werden immers nooit in contrapposto afgebeeld
48

.  

 Het beeld van de andere werd gecreëerd voor de „negatieve zelfdefiniëring‟ van de 

stedelijke burgerij, die zich gedurende de 16
de

 eeuw steeds meer ging distantiëren van de 

lagere sociale klassen. De groep van de boeren werd gebruikt als tegenhanger om de 

burgerlijke sociale suprematie in de verf te zetten. Met het oog op het versterken van de 

sociale verschillen kregen de boeren een bepaald gedrag aangemeten, dat in schril contrast 

stond met de waarden van de hoge standen. De boeren werden dus op een overdreven en 

karikaturale manier voorgesteld als een drink- en vraatzuchtige, agressieve en ook op seksueel 

vlak ongecontroleerde groep. Op die manier kon de stedelijke welstand zich vereenzelvigen 

met hun hoog aangeschreven waarde, namelijk de zelfbeheersing van het lichaam
49

. “They 

must have understood all these hunched and rotund bodies, all these heads turned to all sides, 

and all these wild gestures, as the utter antithesis of their own ideals of physical and moral 

uprightness
50

”.   

4.3. Analyse van de boerentaferelen. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 Boerenkermis. 

 Paneel, 52 x 91,5 cm, Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche 

Kunstsammlungen. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 David Vinckboons (1576 – vóór 1633). De boeren vieren feest ter gelegenheid van 

het feest van Sint Gregorius.  

 Ca 1605. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: De toeschouwer krijgt een panoramisch overzicht, een 

vogelperspectief, van de boerenkermis. De scène vooraan op het schilderij is 

duidelijker dan het feestgedruis achteraan op het werk.   

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het  feest vindt plaats in een dorp of stad met veel geboomte en een riviertje. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Rechts zitten de boeren aan een lange tafel. De mannen zitten met de 

bank tussen hun benen en leunen achterover om te drinken. Eén van de 

drinkende mannen houdt zijn linkerarm op zijn rug, ter hoogte van zijn 

achterwerk. Deze houding werd als lomp en boers gezien. De boeren die rond 
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de doedelzakspeler een dans doen, nemen een gebogen houding aan. De twee 

figuurtjes die helemaal vooraan in het midden van het schilderij zijn afgebeeld, 

zitten gebukt.   

 Gebaren: Links wijst een man naar de kleine boot op de rivier, terwijl hij van 

plan is om een steen te gooien. Ook in de boot vooraan in beeld, wijst iemand 

naar de brakende persoon. Aan tafel probeert iemand te grijpen naar een 

bierkruik, maar wordt daarvan verhinderd door een ander.  

 Kledij en accessoires: De kledij van de feestende boeren is in de tinten rood, 

bruin, beige, grijs en zwart. De meeste vrouwen hebben een wit doeken kapje 

op en sommige mannen dragen een hoed. De mannen dragen lange broeken en 

de vrouwen wijde rokken. Bij de brakende man, degene die hem vasthoudt en 

een man al drinkend aan de tafel zien we duidelijk dat ze een broekklep dragen.  

 Baard en haardracht: Bijna alle mannen zijn baardloos afgebeeld. Eén man in 

de dansende kring heeft een grijze baard. Tegen het huisje aan de linkerkant zit 

nog een oude man met grijze baard, maar in hoeverre we kunnen zien zijn alle 

andere mannen gladgeschoren. De kapsels zijn meestal halflang en warrig. 

 Spel: Achteraan op het schilderij spelen ze het spel genaamd gansknuppelen: te 

paard probeert iemand de kop van een aan de poten opgehangen gans af te 

knuppelen. Urineren en braken: Helemaal rechts helpt een meisje bij het plassen 

van een jongen. Ze houdt zijn kledij omhoog terwijl hij urineert. Links in de boot 

houden twee mensen een brakende man vast. Wild dansen en muziek spelen: De 

groep in het midden is wild aan het dansen in een cirkel op de tonen van de 

doedelzakspeler, die in het midden op een ton zijn instrument bespeelt. Het kleine 

figuurtje vooraan op het schilderij speelt viool. In de kleine boot blaast iemand op 

een instrument. Drinken en eten: Aan de rechterkant staat een rijkelijk gedekte 

tafel. Een vrouw komt met een schaal eten aanlopen. De mannen drinken gulzig uit 

grote bierkruiken. Flirten: Twee paartjes aan tafel kijken liefkozend naar elkaar en 

raken elkaar aan.    

 Er zijn enkele honden afgebeeld. Achteraan zien we kinderen slaan op een varken. 

De banier waarop de heilige afgebeeld staat, hangt uit.  

Bronnen: 
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- W. Franits, Dutch seventeenth-century genre painting: its stylistic and thematic 

evolution. New Haven/Londen, Yale University Press, 2004, pp. 53-54. 

 

 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 De boerendrinkpartij. 

 Olieverf op paneel, 19,5 x 26,5 cm, Rijksmuseum te Amsterdam. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Adriaen Brouwer (Oudenaarde 1605/1606-1638 Antwerpen). 

 1620 tot 1630. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: 5 mannen, 2 vrouwen en een kindje zijn afgebeeld in 

een herberginterieur rondom een scheef staand tafeltje. Eén man staat recht, de andere 

zitten en een vrouw ligt neer. Het gehele beeldoppervlak is gevuld.  

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het interieur van de voorstelling is deze van een herberg.  
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 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 

 Houding: Vooraan in beeld ligt een dronken vrouw neer op de grond met haar 

kind in haar armen. De in slaap gevallen man zit op lompe wijze op zijn stoel 

neergezakt. Aan de rechterkant van de tafel zitten de man en de vrouw 

voorovergebogen.  

 Gebaren: De rechtstaande man houdt wild gesticulerend zijn twee armen 

omhoog. De hand van de slapende man rust ter hoogte van zijn borst onder zijn 

jasje. 

 Kledij en accessoires: De kledij van de boeren is in de tinten rood, grijs, blauw 

en bruin. De mannen hebben wijde, lompe broeken aan en de liggende vrouw 

draagt een wijde rok. Sommige mannen dragen een hoed, andere dragen een 

pet. De vrouwen hebben een witte doek, die als kapje gewikkeld is, op hun 

hoofd.  

 Baard en haardracht: De ingeslapen man heeft een grijze baard en kort haar. De 

andere mannen zijn baardloos. Hun haar zit meestal onder hun hoofddeksel. De 

man die in de halve ton zit, heeft halflang en warrig haar. 

 Zingen: Zowel de vrouw als de mannen rond de tafel zijn afgebeeld met hun mond 

open, waarschijnlijk zijn ze aan het zingen. Roken: De boer die in de halve ton zit, 

stopt zijn pijpje. Hij heeft ook een extra pijp aan zijn hoed vastgebonden. Een 

andere boer probeert zijn pijp aan te steken door middel van een vuurtest, dit is een 

potje om een kooltje in te leggen. Drinken: De boer aan tafel heft zijn kruik om te 

drinken. Roes: De man en de vrouw zijn door hun dronkenschap in een roes 

verzonken.  

 Op de houten tafel staat een mes recht. Op de grond staan twee kruiken en aan de 

rechterkant ligt een hoopje as. 

Bronnen: 

- <http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-64&lang=nl>, 

geraadpleegd op 18 mei 2008. 
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 Voorstelling van de iconografische bron. 

 Aard van de bron:  

 De schaatsenrijders. 

 Olieverf op paneel, 44 x 35,5 cm, Rijksmuseum te Amsterdam. 

 Ontstaansgeschiedenis: 

 Adriaen Van Ostade (Haarlem 1610-1685 Haarlem). 

 1650. 

 Beschrijving en analyse van de iconografische bron. 

 Bespreking van de compositie: De lichtinval is een perfect voorbeeld van clair-obscur. 

Het licht komt namelijk vanuit het raam en Van Ostade werkt met sterke contrasten 

tussen licht en donker. Enkele boeren zijn gegroepeerd rond de haard van een herberg. 

Eén persoon staat recht en de anderen zitten. 

 Inventaris van de voorgestelde zaken: 

 Het interieur is kenmerkend voor een herberg. De open haard staat centraal. 

 Beschrijving van de afgebeelde persoon/personen: 
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 Houding: De meest typische boerenhouding is deze van de rechtstaande man. 

De boer heeft namelijk zijn handen op de rug en dus ter hoogte van zijn 

achterwerk. Deze houding komt volgens de hoge stand lomp en onrespectvol 

over. Bovendien staat hij met zijn voeten stevig op de grond, zonder enige 

draaiing of “swelling of the hips”. De boer is met andere woorden helemaal 

niet in contrapposto afgebeeld. De boer met de pijp in de hand zit met kromme 

rug op zijn stoel. De vrouw zit met haar kind op de schoot. 

 Kledij en accessoires: De tinten van de kledij zijn donkerbruin, beige en rood. 

Over het algemeen komt de kledij ruw en lomp over, want bijvoorbeeld het 

hemd van de rechtstaande man staat een beetje open, aangezien niet alle 

knopjes er nog aanhangen. De meeste mannen hebben een hoed op. De vrouw 

draagt een witte doek op haar hoofd. De man met de pijp in de hand draagt 

pantoffels.  

 Baard en haardracht: Drie boeren hebben een snor en een ringbaardje en één 

boer heeft alleen een snor. Twee andere boeren zijn baardloos afgebeeld. 

 Roken: De nadruk ligt op het roken van enkele boeren in het gezelschap. Een boer 

houdt zijn pijp vast en een andere boer steekt zijn pijp aan.  

 Vooraan in beeld zit een miezerig hondje. Er liggen schaatsen op de grond, daarom 

wordt het schilderij de Schaatsenrijders genoemd. Op het krukje ligt er een pijp en 

staat er een bierkan, beide voorwerpen refereren aan de genotsmiddelen tabak en 

alcohol. Aan de schouw hangen heel wat voorwerpen, zoals enkele pijpjes en een 

lantaarn. Tegen het raam staat een tafeltje met daarop een homp brood en een 

schaal met eten. 

Bronnen: 

- H. Roodenburg, The Eloquence of the Body. Perspectives on gesture in the Dutch 

Republic. Zwolle, Waanders Publishers, 2004, pp. 130-131. 

- <http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-2332?id=SK-A-

2332&page=0&lang=nl&context_space=&context_id>, geraadpleegd op 18 mei 2008. 

4.4. Interpretatie van de boerentaferelen. 

4.4.1. Houding en gebaren. 

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-2332?id=SK-A-2332&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-2332?id=SK-A-2332&page=0&lang=nl&context_space=&context_id
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Naar mening van de hoge stand, nemen de boeren lompe en onrespectvolle poses aan. De 

houding van de andere werd dus geacht het omgekeerde van de eigen houding te zijn, 

namelijk het spiegelbeeld van de welstand. Boeren staan met gebogen en kromme rug in 

plaats van met een rechte rug, ze staan met hun voeten, zonder enige sierlijke draaiing, 

standvastig op de grond, ze maken wilde gebaren en ze trekken lachende en eigenaardige 

grimassen. De houdingen die fout zijn in de ogen van de hogere sociale groepen, worden met 

andere woorden belichaamd door het boerenvolk. De renaissance-elleboog die als houding 

zoveel waarden van de vroegmoderne patriarchale man incarneert, wordt op boerentaferelen 

zelden aangetroffen. Wanneer een vrouw de hand in de zij heeft, wordt er nog meer nadruk 

gemaakt op het feit dat boeren verkeerde houdingen vertonen. De renaissance-elleboog was 

immers een typisch mannelijke houding. De boerenbevolking wordt dus weergegeven als het 

ware vergroeid met de onderdanige, gebukte pose.  

4.4.2. Kledij, accessoires en attributen. 

Het is vanzelfsprekend dat de mensen met weinig middelen, ook minder geld kunnen 

besteden aan kledij en allerlei accessoires. De lompen waarin de boeren worden afgebeeld 

zijn toonaangevend voor hun lage sociale status. Boeren kunnen zich geen kostbare kledij 

veroorloven en bovendien leven de modes veel langer door dan bij de hoge stand. Een 

voorbeeld daarvan is de broekklep. Het deel van de broek dat de penis bedekte, maar dat 

eigenlijk de mannelijke genitaliën in de kijker stelde en een fallisch accessoire was, werd in 

de 16
de

 eeuw het uitgangsbord van de humanistische viriele identiteit. Vanaf de jaren 1580 

raakte de broekklep uit de mode bij de hogere klassen, niettemin werd het kledingstuk nog 

jaren gebruikt door de lagere klassen
51

.   

4.4.3. Baard en haardracht. 

De boerentaferelen zijn geen portretten van boeren, maar toch overheerst er een karikaturaal 

beeld. De kleine, vaak zwaarlijvige en soms misvormde figuren van Adriaen van Ostade 

moeten met een korreltje zout genomen worden. De onverzorgde lichamen van de boeren 

dienden immers om de lichamen van de hoge stand te idealiseren.  
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 I. Paresys, “The dressed body”, p. 232; J. C. Persels, “Bragueta Humanística, or Humanism‟s Codpiece.” 

Sixteenth Century Journal, XXVIII (1997), 1, pp. 79-99; G. Q. Vicary, “Visual art as social data: the 

Renaissance Codpiece”, Cultural Anthropology, 4 (1989), 1, p. 10. 
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Het uiterlijk kenmerk van de man dat we telkens weer nagaan, is de baard. Het is zeer 

opvallend dat op nagenoeg alle schilderijen de boeren zonder baard zijn afgebeeld. Op enkele 

taferelen zien we echter dat sommige boeren een volle grijze baard hebben. Waarschijnlijk 

werden oudere boeren met een baard voorgesteld, aangezien op die manier hun leeftijd voor 

de toeschouwer duidelijk werd. De andere boeren zijn echter gladgeschoren.   

4.5. Conclusie. 

Vooreerst is het belangrijk op te merken dat we ons telkens bewust moeten zijn van de 

overdreven en karikaturale wijze waarop boeren werden afgebeeld. Net zoals schuttersstukken, 

huwelijks- en familieportretten een ideaalbeeld poogden te verschaffen van de geportretteerde 

personen, zo probeerden de boerentaferelen het tegenovergestelde te verwezenlijken in functie 

van de „negatieve zelfdefiniëring‟. Deze vervorming van de werkelijkheid moeten we altijd in 

herinnering houden wanneer we ons de vraag stellen welke vormen van mannelijkheid tot 

uiting komen op boerentaferelen.  

De lage sociale stand, waartoe de groep van de boeren behoorde, had het op 

economische vlak moeilijk om rond te komen. De boer als gezinshoofd kreeg hulp van het 

hele gezin om een leefbaar bestaan te leiden. De patriarchale mannelijkheid, die werd 

omschreven in termen van krediet en het autonoom dragen van verantwoordelijkheid voor het 

gezin, was in de ogen van een boer een onbereikbaar ideaal. Het is een droombeeld dat 

waarschijnlijk door vele boeren gewoon als irrelevant werd gezien. Dan is het ook niet 

verwonderlijk dat de boeren geen patriarchale mannelijkheid probeerden na te streven en 

gewoon alternatieve vormen van mannelijkheid ontwikkelden. Net zoals de jeugd zich 

overgaf aan excessief gedrag zoals drinken, roken, vechten en het beleven van vleselijke 

geneugten, namen ook mannen met een lage sociale status dergelijke allures aan. Op de 

boerentaferelen zien we dezelfde motieven terugkomen als op de vrolijke gezelschapjes, meer 

bepaald het kaartspelen, het muziek maken en het dansen, het drinken, het roken en het flirten. 

Ook de vechtpartij was een motief dat, vooral bij Adriaen Brouwer, gebruikt werd om boeren 

te typeren. Vechten werd immers door mannen gebruikt om op een alternatieve manier hun 

mannelijke identiteit te tonen. Het boerenvermaak werd op de genrestukken vanaf de jaren 

1620-1630 meer en meer binnenskamers gesitueerd. De herberg was het meest populaire 

interieur om de uitspattingen van de boeren in weer te geven. In de loop van de 17
de

 eeuw 

werden de kroegen immers door de hoge standen meer en meer beschouwd als oorden van 
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verderf
52

. De hogere lagen van de bevolking wilden zich blijkbaar afschermen van de plaatsen 

waar de alternatieve vormen van mannelijkheid welig tierden en waar de opstandigheid tegen 

de patriarchale mannelijkheid tot uiting kwam. De herbergen incorporeerden dus de „boerse‟ 

waarden die ingingen tegen de waarden van zelfcontrole en discretie. De boeren werden dan 

ook afgebeeld als onbeheerste mannen die zich inlieten met excessief gedrag. Ook hun 

houding werd volgens deze redenering aangepast, meer bepaald nemen we bijna nooit de 

renaissance-elleboog waar. Eerder zitten of staan de mannen wijdbeens en in nonchalante 

poses. Wanneer boeren al urinerend of al brakend worden afgebeeld, dan benadrukken de 

taferelen nog explicieter de lichamelijke ongecontroleerdheid. Door de klemtoon te leggen op 

het onbeheerste gedrag en de ongecontroleerde houdingen, werden de mannen uit hogere 

sociale groepen nog meer verbonden met patriarchale waarden zoals zelfbeheersing.  

De houding en het gedrag van de boeren werden dus geconstrueerd als fout en slecht. 

De hoge stand probeerde zichzelf een ideaalbeeld aan te meten, en anderen in functie van de 

sociale hiërarchie andere waarden, houdingen en gedrag toe te schuiven. De boerentaferelen 

maakten deel uit van het stigmatiseren van de andere en het telkens herbevestigen van de 

sociale orde. Enerzijds merken we dus op dat mannen met een lage sociale status door middel 

van hun andere strategieën onverschillig stonden ten opzichte van patriarchale mannelijke 

identiteit en soms een zekere weerstand vertoonden, anderzijds moeten we ons bewust zijn 

van het feit dat andere vormen van mannelijkheid toegekend werden aan de lagere standen 

met als bedoeling de hogere standen af te schermen.    

5. Appendix genrestukken. 

Vrolijke gezelschappen = V 

 Buitenpartijen = B 

 Interieurstukken = I 

 

III.V.B.1. Vrolijk gezelschap in een landschap.  

III.V.B.2. Gezelschap in een park.  

III.V.B.3. Deftige vrijage.  

III.V.B.4. Drinkpartij in buitenlucht.  

III.V.I.1. Vrolijk gezelschap in een herberg.  
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 Het herbergbezoek werd in de 17
de

 eeuw in hoge mate gereglementeerd en gecontroleerd door de wereldlijke 

autoriteiten. Zie P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, p. 90.  
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III.V.I.2. Interieur met rokend en triktrakspelend herengezelschap. 

III.V.I.3. Bordeel. 

 

Boerentaferelen = B 

 

III.B.1.  Boerenvechtpartij. 

III.B.2.  Boeren van Moerdyck. 

III.B.3.  Drinkende en muziekmakende boeren in een schuur. 

III.B.4.  Het dansende paar. 

III.B.5.  Het valse kaartspelen. 

III.B.6.  Boeren spelen het spel “la main chaude”. 

III.B.7.  Dansende boeren bij een herberg.
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Algemeen besluit. 

Doorheen de verschillende hoofdstukken hebben we telkens enkele „culturele‟ en „natuurlijke‟ 

aspecten van de culturele constructie van mannelijkheid belicht. De iconografische bronnen 

hebben we immers systematisch onderworpen aan vragen in verband met houding, kledij en 

baarddracht. De schuttersstukken en de huwelijks- en familieportretten visualiseren goed de 

lichaamshouding zoals het hoorde volgens de regels van de welstand. De geportretteerde 

personen waren van hoge komaf en bijgevolg konden ze zich niet permitteren om geen 

fysieke gratie uit te stralen. Ze waren gebrand op het tentoonspreiden van hun „aangeboren‟ 

kwaliteiten en deugden, aangezien de fysieke dimensie ook verbonden werd met het moreel 

waardepatroon. Portretten werden immers geacht een representatie uit te dragen naar de 

buitenwereld toe, die de geportretteerde zelf wenste. De mannen op schuttersstukken en 

huwelijks- en gezinsportretten wilden dan ook aantonen dat ze bewust waren van de 

mannelijke identiteit die hen toebehoorde, met andere woorden, ze wilden zich op de 

patriarchale manier presenteren. De patriarchale ideologie werd geconstrueerd rond waarden 

als discretie, autoriteit en zelfcontrole. In tegenstelling tot het koude en vochtige lichaam van 

vrouwen, werd het mannelijk lichaam toebedeeld met warmte en droogte, die ervoor zorgden 

dat een man zijn driften kon beheersen. Zelfcontrole werd immers gezien als dé voorwaarde 

om verantwoordelijkheid te kunnen dragen over anderen. Dergelijke eigenschappen waren 

onontbeerlijk om een huishouden te runnen en de bescherming van een familie te vrijwaren. 

Het huwelijk en het stichten van een gezin werden daarom beschouwd als de ultieme stappen 

voor het verkrijgen van volledige patriarchale mannelijkheid. Schuttersofficieren, echtgenoten 

en huisvaders wilden dan ook laten zien dat ze dergelijke kwaliteiten beheersten. Ze toonden 

dat ze zichzelf onder controle hadden en zodoende hun leidinggevende rol of hun familiale 

plichten konden vervullen. De houding die zich het meest aan de waarden van patriarchale 

mannelijkheid conformeert, is de renaissance-elleboog. Kunsthistorica Joaneath Spicer wees 

reeds op het uitdrukkelijk voorkomen van deze krachtige, mannelijke houding op Noord-

Nederlandse groepsportretten en huwelijks- en familieportretten. Eigenlijk werd de 

renaissance-elleboog beschouwd als militair van aard en is het ook niet verwonderlijk dat 

schutters aan de hand van een militair profiel hun mannelijkheid wilden benadrukken. Toch 

zag een pater familias zichzelf blijkbaar ook potent om zich op deze manier te profileren, niet 

wegens het soldateske karakter, maar in functie van het „beeld‟ van kracht, autoriteit en 
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bescherming dat de houding uitstraalde. Niettegenstaande dat alle schuttersstukken blijk 

geven van een groep fiere, zelfbewuste mannen, geven de verschillende composities een 

andere voorstelling. Op de maaltijden nemen schutters soms wat lossere houdingen aan en 

heerst er een gemoedelijkere sfeer dan op de compositie waar de schutters in stoetvorm en 

stijf rechtstaand zijn afgebeeld, en de toeschouwer met directe blik aankijken. Huwelijks- en 

familieportretten vertonen eveneens verschillende composities, met als gevolg andere 

houdingen en meer of minder interactie tussen de geportretteerde personen. Een familieportret 

van Frans Hals, waarop man, vrouw en kinderen blikken uitwisselen en gebaren maken, oogt, 

net zoals de schuttersmaaltijden van de schilder, informeler van aard dan de koel aandoende 

pendantportretten.  

Lichaamshouding was een fundamenteel aspect waarmee de hogere sociale groepen 

zich distantieerden van de lagere klassen, met als gevolg dat we grote verschillen opmerken 

tussen de eerste twee casussen en de derde casus. De boeren incarneerden het tegenbeeld 

middels de gebukte houding, het wilde gesticuleren en het ongeremd lachen. De renaissance-

elleboog werd dan ook als ongeschikt geacht voor mannen met een lage sociale status. De 

jongelui op de vrolijke gezelschappen werden niet op extreem andere wijze afgebeeld, 

aangezien ze van rijke komaf waren. Men dreef alleen de spot met hun leeftijd en daarmee 

gepaard gaande liederlijk en buitensporig gedrag. Het onderscheid inzake houding op de 

vrolijke gezelschappen was zodoende niet zo groot als op de boerentaferelen. De jonge 

mannen vertoonden regelmatig de renaissance-elleboog, maar tegelijkertijd weerhielden ze 

zich er niet van om nonchalante houdingen aan te nemen, die in de ogen van patriarchale 

mannen als „onmannelijk‟ werden beschouwd.  

Wanneer we de drie casussen aan een overschouwde blik onderwerpen, dan zien we 

dat lichaamshouding voor onderscheid zorgt, maar dat ook kledij als een belangrijke 

component werd beschouwd in het afbakenen van sociale klasse en van vormen van 

mannelijkheid. De lompen van de boeren contrasteren als vanzelfsprekend met de kostbare 

pakken van de mannen op de schuttersstukken, huwelijks- en familieportretten en vrolijke 

gezelschappen. Desalniettemin merken we ook dat tussen de patriarchale mannen onderling 

de hiërarchie deels bepaald werd aan de hand van hun kledij. De kapitein en luitenant die het 

bevel voerden over de groep, distingeerden zich aan de hand van sjerpen en luxueus 

afgewerkte kostuums om hun autoriteit en positie in de financiële elite te beklemtonen. 

Daarenboven versterkten de schuttersofficieren hun mannelijke identiteit door zich soldatesk 

gekleed en geflankeerd door hun wapen te laten portretteren. Aan de andere kant was de 
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opvallende en extravagante kledij van jonge, ongehuwde mannen een manier om hun 

antipatriarchale allures in de verf te zetten. De kleurrijke verschijningen op vrolijke 

gezelschappen steken immers fel af van het overheersende zwart op huwelijks- en 

familieportretten. Opvallend is dat de figuur van de vaandrig op schuttersstukken nauw 

aansluit bij de jongelui op vrolijke gezelschapjes. De vaandrig diende immers ongehuwd te 

zijn en bijgevolg was hij vaak van jongere leeftijd dan de rest van de schuttersgarde. De 

vaandel die diende als herkenningspunt voor de troepen, rijmde met de figuur van de 

vaandeldrager, die altijd zeer opvallende kledij droeg. Met andere woorden, de 

overeenkomsten zijn treffend. We vragen ons bijgevolg af hoe het mogelijk is dat een figuur 

met antipatriarchale en „onmannelijke‟ eigenschappen zich bevindt in een rij vol mannen 

beschikkend over patriarchale mannelijkheid. De vaandeldrager staat zelfs vaak centraal op 

het schuttersstuk en bovendien poseert hij met de befaamde renaissance-elleboog. Zijn rol in 

de schutterij hield namelijk in dat hij de vlag beschermde en de verantwoordelijkheid opnam 

om daarvoor zelfs zijn leven in gevaar te brengen. De waarden van bescherming en het 

vervullen van plichten waren componenten die een man nodig had om patriarchale 

mannelijkheid te claimen. De heldhaftigheid van de vaandrig had dus als gevolg dat zijn 

schijnbaar ambivalente positie tussen patriarchale mannen geen toeval was.  

 De theorie van Will Fisher over de baard als “a component of manhood” heeft ons 

geïnspireerd om ook het gezichtshaar van mannen in de iconografische bronnen na te gaan. 

Door middel van de lichaamshouding en de kleding werden patriarchale mannen al 

afgeschermd van zowel jonge mannen als mannen uit de lage sociale groepen. We stelden ons 

bijgevolg de vraag of er verschillen inzake baarddracht te merken zijn tussen de 

geportretteerde mannen van de eerste twee casussen en de mannelijke personages op de 

genrestukken. Met andere woorden, werd de baard als belangrijk onderscheid gezien tussen 

de patriarchale mannelijke identiteit en de niet-patriarchale vormen van mannelijkheid? Op de 

onderzochte huwelijks- en familieportretten hebben alle mannen, behalve Jan van Hensbeeck 

op het schilderij van Gerard Donck, een baard. De overgrote meerderheid van de mannen op 

de schuttersstukken draagt ook een baard. Niettemin zijn op minstens de helft van de 

schuttersstukken één of meerdere mannen baardloos afgebeeld en in enkele gevallen is de 

baardloze figuur de vaandeldrager. Wanneer we een blik werpen op het eerste schuttersstuk 

ooit geschilderd in 1529 door Dirk Jacobsz. (zie fig. I.C.), zien we dat alle schutters 

gladgeschoren worden voorgesteld. Op de twee zijpanelen die in 1552 zijn toegevoegd 

worden de meeste schutters nog altijd baardloos afgebeeld, maar vertonen enkelen wel al een 
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volle baard. Op het schuttersstuk van Cornelis Cornelisz. van Haarlem uit 1583 en van 

Cornelis Ketel uit 1588 draagt de meerderheid van de schutters een baard, maar worden ze 

nog altijd geflankeerd door enkele baardloze schutters. Zodoende suggereert dit een stijgende 

trend in de loop van de 16
de

 eeuw om een baard te dragen, want op vele schuttersstukken 

stammend uit de eerste helft van de 17
de

 eeuw zijn alle mannen, weliswaar soms met 

uitzondering van één schutter, in vele gevallen trouwens de vaandrig, bebaard afgebeeld. In 

het bijzonder is de populariteit van het puntbaardje opmerkelijk. Will Fisher stelt dat in 

vroegmodern Engeland van 1530 tot 1630 negentig procent van de mannen een baard met 

snor droeg. In de Republiek moet de mate waarin de baard een aspect van mannelijkheid was, 

genuanceerd worden, daar het dragen van de baard vooral overheerste in de eerste helft van de 

17
de

 eeuw. Op de schuttersstukken uit de jaren 1640, zoals de Nachtwacht en de 

schuttersmaaltijd van Bartholomeus van der Helst naar aanleiding van de Vrede van Munster, 

merken we dat weer meer schutters baardloos of enkel met snor worden voorgesteld. Deze 

mannen gaven waarschijnlijk al een aanzet tot de tweede helft van de 17
de

 eeuw. Toen 

schoren in elk geval meer mannen zich glad, als gevolg van de invloeden van het Franse hof 

van Louis XIV. Fisher gebruikt vooral elitair bronnenmateriaal om zijn ideologie van de 

bebaarde man te staven. Zoals reeds gezegd zien we inderdaad veel bebaarde patriarchale 

mannen in de eerste twee casussen opduiken, maar als we de baarddracht nagaan in de casus 

over niet-patriarchale mannelijkheid, dan merken we het tegenovergestelde fenomeen op. De 

mannelijke personages op de vrolijke gezelschappen hebben over het algemeen geen baard of 

slechts een snor met een klein sikje onder hun lip. Will Fisher staaft voornamelijk aan de hand 

van theaterstukken dat de verschillen tussen jongens en mannen ook gematerialiseerd werden 

door de baard. Hij ziet echter geen verschil tussen jonge mannen vanaf 21 jaar die op weg zijn 

naar “manhood” en „complete‟ mannen die tenminste 30 jaar oud zijn. De vrolijke 

gezelschappen informeren ons echter over het uiterlijk van de flirtende 20 tot 25-jarigen. De 

lichamelijke kenmerken, meer bepaald het lange haar en de gladde kin, van de mannelijke 

identiteit van jonge mannen stonden immers haaks op de representatie van de patriarchale 

identiteit in de eerste helft van de 17
de

 eeuw. Daarenboven valt het op dat de boeren op de 

genrestukken eveneens in grote mate gladgeschoren worden voorgesteld. Niettegenstaande 

dat de figuren op genrestukken fictieve personages waren en dat boeren vaak karikaturaal 

weergegeven werden, zijn leeftijd en sociale status blijkbaar onderscheidende categorieën 

voor het al dan niet dragen van een baard.  
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De twee verschillende benaderingswijzen, meer bepaald de sociaalhistorische en de 

cultuurhistorische aanpak, hadden als gevolg dat in de historiografie twee verschillende types 

van mannelijke identiteit werden ontwikkeld. De klemtoon op de sociale relaties domineerde 

vooral het onderzoek over de 16
de

 eeuw en de eerste helft van de 17
de

 eeuw. De vele Britse 

studies over het concept eer zorgden voor een visie over “manhood” die voortvloeide uit het 

bestuderen van de verhouding tussen mannen en vrouwen. De sociale constructie van 

mannelijkheid als product van de genderdichotomie werd door Alexandra Shepard echter als 

te eenzijdig beschouwd. Bijgevolg kreeg in haar onderzoek de constructie van mannelijkheid 

tussen mannen onderling een bijzondere aandacht.  

In dit onderzoek poogden we aan de hand van de iconografische bronnen de sociale en 

de culturele geschiedenis van mannelijkheid aan een kruisbestuiving te onderwerpen. 

Doorheen de verschillende hoofdstukken merkten we dat mannen in verschillende sociale 

contexten andere vormen van mannelijkheid vertoonden. Leeftijd vormde een sociale 

categorie, met als gevolg dat jonge mannen een andere identiteit creëerden dan mannen van 

middelbare leeftijd. Bovendien werd de patriarchale identiteit bewust afgeschermd voor 

mannen uit de lagere klassen, zodanig dat de ideale “manhood” slechts bereikbaar werd 

geacht voor mannen in het bezit van een redelijk hoge maatschappelijke status. Patriarchale 

mannelijkheid, waarvan de contouren werden afgebakend in termen van gematigdheid, 

zelfbeheersing, autoriteit, het vervullen van plichten, het dragen van verantwoordelijkheid en 

het bekleden van een sterke economische positie, kon zich zodoende afsluiten van bepaalde 

groepen mannen. De mannen voor wie patriarchale mannelijkheid werd gecreëerd als 

onbereikbaar, ontwikkelden bijgevolg antipatriarchale of alternatieve vormen van 

mannelijkheid. Het excessief gedrag van jonge mannen keerde zich expliciet tegen de 

waarden van zelfbeheersing, en de vechtende en drinkende boeren waren uit op het tonen en 

verdedigen van hun mannelijkheid.  

Aan de hand van de analyse van enkele verschillende genres in de schilderkunst, was 

het mogelijk om op te merken dat de verschillen in de sociale praktijk parallel liepen met de 

representatie van de verschillende groepen mannen. Patriarchale mannen werden op een 

andere manier gerepresenteerd dan de mannen die niet voldeden aan de eisen van patriarchale 

mannelijkheid. Het patriarchale ideaal zette zich immers niet alleen middels haar 

gecontroleerd gedrag af van de andere mannelijke identiteiten, maar ook door middel van het 

voorschrijven van een beheerste lichaamstaal, deftige sobere zwarte kledij en het laten groeien 

van een baard. De culturele constructie volgens componenten als lichaamshouding, kleding en 
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baarddracht is dus overwegend analoog met de verschillen in de sociale constructie van 

mannelijkheid.  

Het huwelijk en het huishouden impliceerden een andere leefomgeving voor de man 

dan wanneer hij zich bevond in het milieu van de schutterij. De representatie van beide 

contexten liep op een bepaalde hoogte gelijk, maar legde wel andere accenten. De huwelijks- 

en familieportretten creëerden eerder een sfeer van familiale harmonie, met een klemtoon op 

de verschillende taakverdeling tussen de man en de vrouw. Aangezien de kuisheid van de 

vrouw zwaar doorwoog op de eer van de man, werden symbolen voor de huwelijkse deugden 

liefde, trouw en vruchtbaarheid zeer op prijs gesteld. Op de portretten werd dus een 

ideaalbeeld voorgeschoteld waarin de eervolle man zijn gezin onder controle had, maar waar 

een familiale eendracht heerste. De contradictie binnen de patriarchale ideologie waardoor het 

huwelijk voor veel mannen tegelijkertijd ook als bedreiging en gevaar werd gezien voor de 

mannelijke eer, wordt op de portretten gecamoufleerd. Op militair getinte schuttersstukken 

wordt het beeld van de pater familias omgeruild voor het beeld van de krijgshaftige man. De 

mannelijke identiteit op dit genre wordt eerder uitgedrukt aan de hand van een krachtig en 

heldhaftig profiel. De schuttersmaaltijden getuigen dan weer van een ander soort eendracht 

dan de familiale, meer bepaald beelden ze de solidariteit binnen de groep mannen af, die 

bewerkstelligd werd door het gezamenlijk eten en drinken. Bijgevolg kunnen we een glimp 

opvangen van de contradicties van mannelijkheid, want de schuttersmaaltijden verwijzen 

onder meer naar het overvloedig drinkgedrag van de schutters. Het evenwicht wordt echter 

weer hersteld wanneer regelmatig symbolen van matiging opduiken en de schuttersofficieren 

daarmee blijk geven van hun gebalanceerd man-zijn. 

 

De genres in de schilderkunst, die we weliswaar doelbewust hebben gekozen, toonden zich 

bruikbaar in het onderzoek over mannelijkheid. Aan de hand van het iconografisch 

bronnenmateriaal bleek dat de sociale en culturele constructie van mannelijkheid zich niet zo 

ver van elkaar bevonden, dat er enkele bruggen gelegd werden, dat enkele aspecten van  

mannelijkheid ontsluierd werden, maar dat andere dan weer verborgen werden gehouden. 

Iconografische bronnen zijn immers geen bronnen zonder gevaar voor historici. We moeten 

ons telkens bewust zijn van de ideaalbeelden of stereotiepen op respectievelijk de portretten 

en de genrestukken. Iconografische bronnen verlenen ons geen zichtbare werkelijkheid, maar 

een verwrongen beeld. Het „beeld‟ van de verschillende mannelijkheden konden we echter 

niet „lezen‟ zonder een grondige achtergrondkennis van de sociale geschiedenis van 
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mannelijkheid. Door het samenbrengen van verschillende genres en met een overkoepelende 

blik te kijken naar de punten waar ze kruisen of elk hun eigen weg gaan, hebben we gepoogd 

aan te tonen dat de kunsthistorische en de historische discipline soms samenvloeien en soms 

hun eigen karaktertrekken behouden.  
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