
Onverdragelijk lelik:
het realisme van de Hollandse historieschilderkunst
van de 17de eeuw
A. Blankert

Stilistisch en iconografisch realisme

De Hollandse historieschilderkunst van de 17e eeuw is lange
ti jd heel laag gewaardeerd geweest. De toon werd gezet door
de Franse criticus Etienne Joseph Theophile Thore-Burger
(1807-1867), de herontdekker van Vermeer en Frans Hals. In
zijn baanbrekende en invloedrijke Musees de la Hollande van
1858-1860 is hi j over de historiestukken in de Hollandse musea
uiterst negatief. Vol Iof is hij alleen over Rembrandts Presenta-
tie in de tempel in het Mauritshuis in Den Haag'). Na Thore-
Burger werd de Hollandse historieschilderkunst, afgezien van
die van Rembrandt, zelfs in zijn geheel weggegoocheld. De gro-
te bijbelse en mythologische voorstellingen en allegorieen van
Goltzius, Bloemaert, Baburen etc. verdwenen naar de museum-
depots.
De cultuurhistoricus Johan Huizinga kon aldus in 1933 zonder
bezwaar schrijven dat in de Hollandse 17e eeuwse schilderkunst
bijbelse taferelen zeer schaars voorkwamen: "Alleen Rembrandt
en zijn leerlingen vonden de weg tot de Heilige Schrift"2).
Zelfs in een recent en veel gebruikt kunsthistorisch handboek
heet het nog: "there was also some religious, mythological, and
historical painting, but none of these were large categories... in
this respect, as in so many others, Rembrandt and his close
followers were exceptions rather than typical representatives of
Dutch art and taste" 3).

Dat deze voorstelling van zaken volstrekt onjuist is, heb ik
samen met anderen pogen duidelijk to maken in 1980-1981 met
de tentoonstelling en catalogue God en de goden (God, Saints
and Heroes), die geheel aan de Hollandse 17e eeuwse historie-
schilderkunst gewijd was4). Daarin meenden wij to kunnen aan-
tonen dat historieschilderkunst door tal van Hollandse kunste-
naars, ja zelfs hele schilderscholen op grote schaal en boven-
dien op zeer hoog niveau werd beoefend.

Voor de voordien geringe waardering en verwaarlozing heb ik
de volgende reden aangewezen5). Sinds Thore-Burger worden de

9



Hollandse 17e eeuwse schilders vooral gewaardeerd omdat zij
als eersten "gewone mensen" bij hun dagelijkse bezigheden en
hun directe omgeving tot hoofdonderwerp kozen. Het portret
van de burger, musicerende dames en heren, boeren in de her-
berg, eetwaren op een tafel, een stadsplein of duinlandschap:
die onderwerpen werden in moderne tijd tot de thema's bij uit-
stek van de Hollandse kunstenaar verklaard. Als hij zich daar
niet aan hield, verzaakte hij zijn plicht, ja zelfs zijn eigenlijke
bestemming. Thore-Burger was in bet Mauritshuis verrukt over
de drie genrestukken van Metsu vanwege hun "charme... daps la
delicatesse des physionomies; la grace des attitudes, la simpli-
cite naive de scenes, et surtout... 1'harmonie dune couleur in-
comparable". Maar de grootfigurige Allegorie op de rechtvaar-
digheid van dezelfde meester in hetzelfde museum vond hij
"vide, faible, Inche, sans caractere"6). Hij achtte zo'n onder-
werp on-Hollands: eigenlijk zondigde Metsu tegen zijn aard
door zo'n schilderij to maken.

Aldus stelde Thore-Burger de idealen van bet Franse Realisme
van zijn eigen tijd (Courbet was 12 jaar jonger dan hij) als
norm voor de Hollandse 17e-eeuwers. Hij deed dat zo overtui-
gend, dat deze visie de heersende bleef, ook toen die Franse
realistische schilderkunst zelf intussen al lang weer vieux jeu
was geworden.

Hier wil ik een tweede reden bespreken waarom de Hollandse
historieschilderkunst zo weinig aandacht en waardering onder-
vond. Die reden is, dat men die Hollandse historieschilderkunst
weer to 'realistisch' vond. Ik zet dat woord tussen aanhalings-
tekens, al was bet alleen maar om aan to duiden dat ik een
enigszins andere betekenis op bet oog heb dan Courbet c.s. De
aanhalingstekens dienen ook om duidelijk to maken dat ik mij
ervan bewust ben dat bet woord realisme, wanneer bet over
Hollandse 17e eeuwse kunst gaat, heel moeilijk zonder relati-
veringen en bedenkingen gehanteerd kan worden, al was bet
alleen maar vanwege de dubbele bodems die in zoveel op bet
eerste gezicht "alledaagse taferelen" to ontdekken zijn7). Een
probleemloos gebruik van bet woord realisme werd geheel on-
mogelijk sinds de tweeregelige kritiek erop van Joos Bruyn, die
nader werd uitgewerkt door Hessel Miedema8). Zij merkten op
dat bet woord veelal heel verwarrend en zonder dat onder-
scheid gemaakt wordt, gebruikt wordt voor twee heel verschil-
lende zaken. Bruyn spreekt van een stilistisch en een iconogra-
fisch realisme. Realisme in stilistische zin duidt aan, dat de
schilder bet oppervlak van mens, dier en ding uiterst natuur-
getrouw, bedriegelijk echt heeft weergegeven. Realisme in ico-
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nografische zin wil zeggen, dat de schilder de wereld direct
om zich heen heeft afgebeeld en niet een denkbeeldige of een
geidealiseerde. Men kan parafraseren, dat het summum van sti-
listisch realisme wordt geleverd door fototoestel en filmcamera.
Maar de naoorlogse Italiaanse filmregisseurs die neo-realisten
genoemd worden, hadden geen accuratere camera's dan anderen.
Zij heten zo, omdat zij hun verhalen laten spelen onder het
"gewone volk" en liever door amateurs dan door sterren. Daar-
mee zijn zij iconografische realisten.

Wie zal, als hij dit grote verschil in betekenis beseft, het
woord realisme nog onbevangen gebruiken? Nadere overdenking
leert echter, meen ik, dat deze beide betekenissen weliswaar
veel van elkaar verschillen, maar toch wel degelijk heel nauw
verband met elkaar houden. Realisme in beide betekenissen is
namelijk van het begin of aan een hoofdkenmerk van de Neder-
landse schilderkunst. Toen Hugo van der Goes in 1476-1478 zijn
Portinari-altaar schilderde, ging hij realistisch to werk in alle
twee de betekenissen van het woord in een mate, die tot dat
tijdstip ongekend was (afb. 1). Van de engelen op de voorgrond
zijn de gezichten, haren, brocaten gewaden en de veren van de
vleugels met fotografische precisie weergegeven. De verschillen-
de oppervlaktestructuren zijn als het ware met de hand na to
voelen. Maar qua onderwerp (iconografisch) zijn deze engelen
onrealistisch, want zij bestaan immers alleen in verhaal, visioen
of verbeelding. Uitgesproken realistisch in iconografische zin
echter zijn de herders rechtsboven. Hun koppen en gestalten
zijn zeer individueel gekarakteriseerd, terwijl zij toch als groep
altijd als zeer goed getroffen "gewone boeren" zijn ervaren.

Zowel het stilistische als het iconografisch realisme van het
schilderij nu zijn van het begin of aan kennelijk als een onlos-
makelijk geheei beschouwd. Toen het Portinari-altaar in 1482 in
Florence arriveerde, maakte het zoveel indruk, dat er invloed
van is aan to wijzen in het werk van menig Florentijns schilder
uit die tijd. Wat indruk op hen maakte en door hen werd nage-
volgd was zowel het stilistisch realisme van het stuk (Lorenzo
di Credi practiseert nadien een vergelijkbaar natuurgetrouwe
detailweergave), als het iconografische (vergelijk de even rus-
tieke herders op Ghirlandaio's Aanbidding der herders in de S.
Trinita to Florence.

Eigenlijk is het ook niet onlogisch, dat het stilistisch en icono-
grafisch realisme in elkaars verlengde liggen en door een zelfde
meester gepractiseerd werden. Als Van der Goes' engelen een
minitieuze weergave lijken van verklede mensen met vogelvleu-
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Afb. 1. Hugo van der Goes (ca. 1440-1482), Aanbidding der
herders. Middenpaneel van het Portinari-altaar, de-
tail. Florence, Uffizi.
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gels, dan betekent dat, dat hij een model in de werkelijkheid
getrouw poogde weer to geven en zijn voorbeeld niet zocht in
zijn verbeelding. En als hij voor zijn bijbelse herders "gewone
boeren" uitkoos, dan betekent dat evenzeer, dat het hem er
niet primair om ging een abstractie in zijn geest uit to beelden.
Zijn model zocht hij in de werkelijkheid om zich heen en juist
om die reden probeerde hij die zo getrouw als hij kon weer to
geven, onverschillig of het het oppervlak van een brocaten stof
betrof of een levend specimen van een Vlaamse boer.

Het tegendeel van de aanpak van Van der Goes vinden we bij-
voorbeeld bi j de Italiaanse manierist Domenico Beccafumi in een
werk dat hij omstreeks 1530 voor het Palazzo Bindi Sergardi in
Siena maakte (afb. 2). Daarop is afgebeeld hoe de Griekse
schilder Zeuxis Helena van Troje schildert, de mooiste vrouw
van de wereld. Zeuxis liet daartoe de mooiste vrouwen uit de
stad als modellen bi j zich komen. Van elk van hen koos hij het
mooiste onderdeel uit en die voegde hij samen in zijn schilderij
om aldus de ideale schoonheid van Helena to kunnen uitbeelden.
Deze legende, die ons nogal banaal voorkomt (soms componeren
populaire ti jdschriften aldus uit filmsterren de ideale schone),
werd door schilders en theoretici van de renaissance van de
grootste betekenis geacht. Telkens opnieuw in de 16e en 17e
eeuw werd deze Zeuxis als lichtend voorbeeld gesteld voor de
eigentijdse schilder. Ook die diende, volgens de theorie van de
"edele verkiezing", uit de natuur alleen het schoonste als model
uit to kiezen om aldus in zijn schilderij ideale, bovenzinnelijke
schoonheid to kunnen scheppen9).

Beccafumi heeft dit Zeuxis-verhaal niet alleen afgebeeld, maar
ook in de praktijk gebracht. De afzonderlijke vrouwen die op
zijn schilderij Zeuxis als model dienen, heeft Beccafumi reeds
alien zozeer naar een ideaal toe gestileerd, dat zij precies op
elkaar lijken. Even geabstraheerd is bij Beccafumi de weergave
van de oppervlakken. Bekijken we van zijn schilderij een detail,
dan is niet zonder meer duidelijk of incarnaat, textiel of pla-
veisel(?) bedoeld is.

De oude opvatting dat de Italiaanse kunstenaar werkte vanuit
een "idealistische" opvatting, terwijl de Nederlander in hart en
nieren "realist" was, is naar mijn gevoel bepaald niet achter-
haald. Ook na Van der Goes en Beccafumi bleef dat mutatis
mutandis .yet grote verschil tussen Italiaanse en Nederlandse
kunst. Omstreeks 1485 beinvloedde Van der Goes vooraanstaan-
de meesters in Florence. In Beccafumi's tijd raakten de rollen
omgedraaid en veroverden Italiaanse opvattingen de rest van
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AM 2. Domenico Beccafumi (1485/86-1551), Zeuxis schildert
Helena, fresco, 260 x 280 cm. Siena, Palazzo Bindi
Sergardi.
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Europa. In de 17e eeuw gaven die overal de toon aan. Alleen
Holland bleef toen een eiland van realisme. Ten eerste natuur-
lijk in iconografisch opzicht: hier specialiseerden zich eerste-
rangs meesters in portret, genre, stilleven en stadsgezicht.
Maar ook in stilistisch opzicht: ook het historiestuk, het genre
waarin Italie bi j uitstek voorbeeldig werd geacht, bleef Holland
verrassend sterk realistisch van karakter.

Dit wil ik toelichten aan de hand van enkele voorbeelden uit de
verschillende scholen en perioden. Daarbij gebruik ik de inde-
ling van de Hollandse historieschilderkunst zoals wij die in de
tentoonstellingscatalogus God en de goden ontwikkeldenlo)

Manieristen en Pre-Rembrandtisten

Het minste is van realisme to bespeuren in de vroegste fase
van de Hollandse historieschilderkunst, die van het manierisme
De bloeitijd hiervan viel tussen 1585 en 1615. De beoefenaars
ervan werkten vooral in Haarlem (Cornelis van Haarlem) en
Utrecht (Abraham Bloemaert, Joachim Wtewael). De manieristen
waren sterk op Italie georienteerd en hingen idealistische prin-
cipes aan. Op Joachim Wtewaels Zondvloed (afb. 3)11) van ca.
1592-1595 zijn alle figuren van een type, net als op Beccafumi's
Zeuxis (afb. 2). De stilering die Beccafumi's figuren elegantie
verleent, is echter door Wtewael tot in zijn extreemste conse-
quentie op de spits gedreven. Alle figuren wringen zich in bijna
onmogelijke houdingen. Elk gewricht wordt tot het uiterste be-
proefd om hoofd en armen naar de andere kant to doen draaien
dan de romp en zelfs de ene teen en de ene vinger een andere
richting dan die ernaast. De Vlaming Bartholomeus Spranger
had voor zulke verdraaiingen het voorbeeld gegeven. De Hollan-
der Wtewael practiseerde ze tot in hun dogmatische uiterste.
Zijn schijnbare doel, sierlijke elegantie, schiet hij daardoor
echter voorbij. Hij doet zo zijn best op kunstig verkort, dat
juist daardoor een krampachtig effect en zelfs tekenfouten ont-
staan. Van de twee grote figuren midden op de voorgrond is
van de linker (die wij van voren zien) het rechter bovenbeen
to klein. Van de rechter (de rugfiguur) zijn de armen to zwaar
in verhouding tot de tors. Die fouten nu zijn kennelijk ont-
staan doordat Wtewael zich er fanatiek op toelegde alle spieren
en huidplooien exact en volledig in beeld to krijgen. Zijn rea-
listische impuls won het van zijn esthetische. Van zijn Zond-
vloed treft ons niet de gestileerde elegantie, maar een bijna
magisch realistische expressiviteit.
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Afb. 3. Joachim Wtewael (1566-1638), De zondvloed, doek,
148 x 183 cm. Neurenberg, Germanisches Nationalmu-
seum.
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De eerste Hollandse historieschilder die rigorous brak met het
manierisme was de Amsterdammer Pieter Lastman. Een prachtig
voorbeeld is zijn Jozef deelt graan uit uit 1612 (afb. 4). Uitge-
beeld is hoe de veel beproefde Jozef tot de hoogste eer en
waardigheid is geklommen. Voor de Hollandse 17e eeuwers was
hij het voorbeeld bij uitstek van de deugdzame, godvrezende
held12). Op Lastmans schilderij staan alle figuren stevig op hun
benen. Hun rustige omtreklijnen en hun ordening in compacte
groepen suggereren soliditeit en zwaarte. Zij zijn geinspireerd
op de minuscule figuurtjes van Adam Elsheimers schilderijtjes.
Maar Lastman werkt op een veel groter formaat en heeft dus-
doende Elsheimers figuurtjes als het ware opgeblazen. Ondanks
deze grotere schaal heeft Lastman wel geprobeerd elk klein
detail met scherpte en nadruk in beeld to brengen. Wat dat
betreft lijkt de gespierde, bijna naakte drager met de korenzak
op zijn schouder, midden op de voorgrond, zelfs enigszins op
de naakten bij Wtewael (afb. 3). Evenveel aandacht voor kleine
details legt Lastman aan de dag in diverse schilderachtige
accessoires. Men bekijke bijvoorbeeld het stilleven van vaat-
werk op de rug van hot paard links en de haan die door de
vrouw geheel rechts met moeite in bedwang wordt gehouden.

In dat alles manifesteert zich ook bij Lastman een sterke nei-
ging tot realisme. Zijn realisme is echter, op de keper be-
schouwd, alleen tekenachtig. Elk detail is zorgvuldig met een
netwerk van lijnen getekend. Het lijkt alsof pas daarna de te-
kening met kleuren als het ware is ingekleurd. Exacte tekening
was voor Lastman blijkbaar veel crucialer dan de atmosferische
effecten, waar Elsheimer zelf zich met zoveel succes op toeleg-
de.
Zou het daarom zijn, dat Lastmans kunst nog steeds niet echt
gewaardeerd wordt? Zelfs zijn nieuwste bio&raaf noemt hem
"loch eigenlijk een tweederangs kunstenaar"13 Lastmans tijd-
genoten in Amsterdam (dat toen artistiek gesproken bepaald
geen provinciestad was!) zouden het daar beslist niet mee eens
zijn geweest. Dichters bezongen hem als de beste onder de his-
torieschilders en schilders van zijn generatie volgden hem op
grote schaal na (Jan en Jacob Pynas, Claes Moeyaert). Vanuit
Leiden kwam in 1617 Jan Lievens en in 1623 Rembrandt
bij Lastman in Amsterdam in de leer (om die reden werden
Lastman en zijn navolgers in moderne tijd Pre-Rembrandtisten
genoemd). Al doze ti jdgenoten hadden duidelijk de grootste be-
wondering gehad voor het nadrukkelijke, wat logge realisme dat
Lastman beoefende. Nog omstreeks 1637, vier jaar na Lastmans
dood, maakte Rembrandt een uitvoerige getekende kopie (nu in
Wenen in de Albertina) naar Lastmans schilderij Jozef deelt

17



AM. 4. Pieter Lastman (1583-1633), Jozef deelt graan uit,
gesigneerd en gedateerd 1612, 58 x 87 cm. Dublin,
National Gallery of Ireland.
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Afb. 5. Caravaggio (1573-1610), Mattheus en de en, el, doek,
223 x 183 cm. Berlijn, Kaiser Friedrich-Museum, ver-
loren gegaan in de Tweede Wereldoorlog.
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AM 6. Hendrick ter Brugghen (1588-1629), Bevrijding van
Petrus, gesigneerd en gedateerd 1624, doek, 105 x 85
cm. Den Haag, Mauritshuis.
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graan uit (afb. 4). Ook nadien raakte Lastman blijkbaar niet
verouderd, want tot na 1660 bleven leerlingen van Rembrandt
en ook andere historieschilders motieven en zelfs hele composi-
ties direct aan Lastman ontlenen.

Caravaggisten en classicisten

Bijna per definitie realistisch was het Caravaggisme, dat vanaf
ca. 1620 de historieschilderkunst eerst in Utrecht en later in
enkele Hollandse steden beheerste14). Caravaggio zelf legde
zich toe op een stofuitdrukking die tastbaar nauwgezet is in
een mate als voor hem geen Italiaans kunstenaar had nage-
streefd (afb. 5). Oudere Nederlandse schilderijen zullen voor
dit stilistisch realisme een inspiratiebron geweest zijn. Dan is
het geen wonder, dat Caravaggio's eigen kunst juist bij de
Nederlandse meesters zo makkelijk zo veel weerklank vond.

De meest consequente toepasser van Caravaggio's principes was
de Utrechter Hendrick ter Brugghen. Voor zover ik weet nog
niet opgemerkt is, dat Ter Brugghens Bevrijding van Petrus
(afb. 6) direct op Caravaggio's Mattheus en de engel (afb. 5)
geinspireerd is. Op beide dringt een jonge engel zich aan tegen
een oude heilige, waardoor hun hoofden elkaar bijna raken en
een complex spel van verstrengelde armen en handgebaren ont-
staat. Typerend voor Ter Brugghen is, dat hij niet Caravaggio's
definitieve Mattheus en de engel, die nu nog in Rome in de S.
Luigi dei Francesi hangt, als voorbeeld nam, maar de hieraan
voorafgaande versie, die voor deze kerk werd afgekeurd en
geweigerd, omdat "het niemand behaagde" en omdat de hoofdfi-
guur "geen decorum heeft en niet op een heilige li jkt". Deze
afgekeurde Mattheus van Caravaggio nu (afb. 5) krijgt toch in-
eens weer klassieke waardigheid als we hem vergelijken met
de ervan afgeleide Bevrijding van Petrus van Ter Brugghen
(afb. 6). Die laatste lijkt immers een verlopen bedelaar met
een kokkerd van een rode neus. De omtrekken van Caravaggio's
Mattheus en de"engel zi jn sierlijk gestileerd als we ze vergelij-
ken met de grillige, als het ware toevallige contouren van Ter
Brugghens tweetal. Caravaggio's iconografisch realisme wordt
aldus door de Nederlander Ter Brugghen nog aanzienlijk verder
doorgevoerd.
Ter Brugghens uitgesproken voorkeur voor een "onedele verkie-
zing" komt het meest markant naar voren in het Christuskind
op schoot van Maria op zijn Aanbidding der koningen. Toen het
Rijksmuseum in Amsterdam dit schilderij in 1970 aankocht, zag
dit kind er aanminnig uit, als een Rafaelesque putto (afb. 7,
links). Toen het doek vervolgens werd schoongemaakt, bleek dit
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Afb. 7. Hendrick ter Brugghen. Detail van Aanbidding der
koningen. a.: in overschilderde toestand; b.: na res-
tauratie. Amsterdam, Rijksmuseum.
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een verfraaiende overschildering to zijn, waar een heel ander
soort kind onder zat. Misschien is het het Ielijkste (en tegelijk
aandoenlijkste) Christuskind dat ooit werd geschilderd (afb. 7,
rechts). Hot verbaast niet, dat de classicistisch georienteerde
Saudrart in 1675 van Ter Brugghen schreef, dat hij: in seinen
Werken die Natur and derselben unfreundlichen Mangel sehr
wohl, aber unangenehm gefolgt" heeft.

Een vergelijkbaar drastisch realisme practiseerde Ter
Brugghens stadgenoot en mede-caravaggist Dirck van Baburen.
Ook deze probeerde Caravaggio's principes nog rigoreuzer en
consequenter toe to passen dan de Italiaanse meester zelf had
gedaan (afb. 16). De derde hoofdmeester van de Utrechtse
groep, Gerard van Honthorst, echter legde zich er juist op toe
die principes verzacht en gepolijst vorm to geven. Dat maakt
begrijpelijk waarom hij al gauw vatbaar werd voor ideeen van
het juist anti -caravaggistische classicisme. Van Honthorst ont-
wikkelde zich zelfs tot een der pioniers van deze richting.

Dit classicisme werd vanaf ca. 1630 langzamerhand dominerend
in de Hollandse historieschilderkunst. Hot kwam tot bloei in
directe samenhang met de paleizen die stadhouder Frederik
Hendrik in strong Palladiaanse stijl in en rond Den Haag liet
bouwen. Zijn monarchale aspiraties kregen er gestalte in. Van
het begin of aan was het de bedoeling dat eersterangs schilders
de binnenwanden zouden decoreren. Hot betrof dus opdrachten
voor monumentale schilderijen, bestemd voor een vaste plaats
in een semi-openbaar gebouw. Daar de Hollandse, protestantse
kerken zulke opdrachten niet gaven (zeer tot ongenoegen van
de schilders), betekenden deze paleisopdrachten een bijzondere
kans en een unieke uitdaging voor de schilder. Er ging dan ook
duidelijk een stork uitstralend effect van uit. Bewaard geble-
ven als compleet ensemble is alleen het Huis ten Bosch in Den
Haag15)
In grootse allure werden Frederik Hendriks paleizen nog ver
overtroffen door het op zeer verwante wijze opgezette nieuwe
stadhuis op de Dam in Amsterdam (nu koninklijk paleis), dat
eveneens vrijwel gaaf bewaard is.

De belangrijkste vertegenwoordigers van het Hollands classi-
cisme waren vooral Haarlemmers en van hen waren Pieter de
Grebber en Salomon de Braij de pioniers. Beiden schilderden in
1648-1650 enkele vier meter hoge doeken voor Huis ten Bosch.
Een kleiner doek van De Braij uit dezelfde periode is in de-
zelfde stijl geschilderd. Daarop probeert de tovenares Circe
haar gast Odysseus to overtuigen en to verleiden om voor altijd
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Afb.8. Salomon de Braij (1597-1664), Circe probeert Odys-
seus over to halen bij haar to blijven, doek, 110,5 x
91,5 cm. Particuliere verzameling, Nederland.
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bij haar to blijven (afb. 8)16). Als extra drukmiddel heeft zij
zijn makkers in varkens veranderd. Rechts drinkt zo'n redeloos
dier uit het koelvat van de wijn. Maar zijn maat heft zijn kop
snuffelend op naar Odysseus: herkent hij hem toch? Op twee
met het schilderij samenhangende tekeningen beeldde De Braij
af, hoe Odysseus tenslotte Circe met zijn zwaard aanvalt om
haar to dwingen zijn makkers hun eigen gedaante terug to ge-
ven. Maar als classicist vermijdt De Braij het (anders dan de
manierist Wtewael) om zo'n heftig moment ook to kiezen voor
zijn uiteindelijke schilderij. Daarop is afgebeeld hoe Circe nog
bezig is argumenten aan to dragen, die kennelijk heel overtui-
gend klinken: de held schijnt haar aanbod vooralsnog peinzend
to overwegen (pas later in het verhaal slaat hij het resoluut
van de hand en gaat hij tot agressie over).

Alle gestalten hebben (anders dan bij Wtewael, Lastman en Ter
Brugghen het geval was) ruimte om zich heen gekregen, waarin
zij verspreid, maar toch in een hechte groep gearrangeerd
staan opgesteld. Een egale, heldere belichting beschijnt het
geheel, ook de achtergrond. De omtreklijnen verlopen eenvoudig
en overzichtelijk en het coloriet is koel en helder. Classicis-
tisch is ook, dat de figuren zoveel op elkaar lijken (net als op
Beccafumi's schilderij, afb. 2, het geval was). Odysseus en Circe
zouden broer en zuster kunnen zijn en de dienaressen in de
achtergrond hun jongere zusters. Kennelijk heeft De Braij een
ideaaltype als passend voor een historiestuk voor ogen gehad.

Echter, zelfs in zo'n uitgesproken classicistisch historiestuk
verloochent het Hollandse realisme zich niet. Hoezeer ook door
De Braij als klassieke held bedoeld, deze Odysseus roept bij ons
toch meer het beeld op van een kleine Haarlemse zeekapitein
van pycnisch type, die aangeboden koopwaar inspecteert, dan
dat hij ons aan een mythische heros doet denken. De Braij's
iconografisch realisme gaat samen met stilistisch realisme in de
liefdevolle weergave van incarnaat, textiel en stillevenelemen-
ten. Een detail gals de rechthoekige vouwen in het witte tafel-
kleed, waaraan precies to zien is hoe het kleed opgevouwen in
de kast heeft gelegen, zal men tevergeefs zoeken in de Itali-
aanse schilderkunst.

Rembrandt en zijn leerlingen

Een van de weinige Hollandse historieschilders die niet in de
ban raakten van de classicistische opvattingen was Rembrandt.
Het lag hem niet om gestalten to idealiseren volgens een als
klassiek becioelde canon en evenmin lag het hem om heftig
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Afb.9. Rembrandt (1606-1669), Ganymedes door Jupiter weg-
gevoerd, gesigneerd en gedateerd 1635, doek, 171,5 x
130 cm. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen,
Gemaldegalerie.
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Afb. 10. Corregio (ca. 1490-1534), Ganymedes, door Jupiter
weggevoerd, doek, 163 x 71 cm. Wenen, Kunsthistori-
sches Museum.
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drama to vermijden. Zijn Ganymedes weggevoerd door Jupiter
(afb. 9) zou in Huis ten Bosch dan ook niet gepast hebben. Het
schilderij leidt steeds tot nieuw commentaar en onderzoek, om-
dat sommigen met stelligheid menen to weten dat het als paro-
die. of satire op de klassieke mythe bedoeld is, maar er niet in
slagen de anderen to overtuigenl7).
In elk geval heeft Rembrandt in het stuk de "naetuereelste be-
weechgelickheijt" in acht genomen, waaraan hij blijkens de be-
roemde passage in zijn brief aan Huygens zo'n belang hecht-
te18). Hij lijkt in dit geval beoogd to hebben een van angst en
woede krijsende, spartelende en zelfs plassende kleuter overtui-
gend in beeld to brengen. De met het schilderij samenhangende
tekening to Berlijn, waarop een moeder net zo'n weerspannige
kleuter van de straat oppakt, mag ook dit keer niet onvermeld
blijven.

Wat we bij Rembrandt niet gewaar worden, is dat Jupiter
Ganymedes ontvoerde, omdat hij voor hem "met liefde was aan-
gevuurd": de onsmakelijke kleuter lijkt daar geen enkele aan-
leiding toe to geven (vond de kunstenaar dat misschien een
prive-eigenaardigheid van de god, die uitsluitend voor diens
eigen rekening kwam?). Dat komt extra duidelijk uit als we
Rembrandts Ganymedes vergelijken met een beroemde Italiaanse
versie van het thema, waarop Ganymedes er veel bevalliger uit-
ziet (afb. 10). Dat de god in vlam zou staan voor de Ganymedes
op het schilderij van Rembrandt is even paradoxaal als dat de
baby op Ter Brugghens Aanbidding der koningen (afb. 7) onze
zaligmaker voorstelt. De anti-klassieke, ja zelfs anti -esthetische
kant van het Hollands realisme vinden we nergens zo uitge-
sproken aanwezig als bij Rembrandt en Ter Brugghen. Het lijkt
mi j uitgesloten, dat zijzelf en hun ti jdgenoten dat niet besef-
ten.

Rembrandts leerlingen volgden allemaal diens stijl en principes.
Daarnaast had de meester ook nog een schare andere navolgers.
Sommige van deze kunstenaars vielen in later jaren aan twee-
strijd ten prooi, die hen tenslotte een heel andere richting
deed kiezen. Govert Flinck en Ferdinand Bol waren eerst een
soort klonen van Rembrandt. Beiden echter stapten later over
op het classicisme, aangelengd met een scheut Rubens. In
die trant schilderden zij in 1656 reusachtige doeken voor
het nieuwe Amsterdamse stadhuis. Maar een kunstenaar als de
Rembrandt-navolger Jan Victors liet zich daardoor in het geheel
niet van de wijs brengen. Op zijn Diogenes zoekt een mens,
lijkt de antieke filosoof een dorpsidioot en zien de hem omrin-
gende Atheners eruit als een meute spottende boeren (afb. 11).
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AM 11. Jan Victors (1619/20-1676), Diogenes zoekt een mens,
doek, 106 x 88 cm. Voorheen kunsthandel Waterman,
Amsterdam.
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AM 12. Aert de Gelder (1645-1727), Esther, Ahasverus en
Haman aan tafel, gesigneerd, doek, 104 x 163 cm.
Amiens, Musee de la Picardie.
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Tot het laatst van zijn leven bleef Rembrandt dit iconografisch
realisme uitdragen. Zijn laatste leerling Aert de Gelder, die ca.
1660 bij hem leerde, bleef Rembrandts late, brede trant voort-
zetten tot in de 18e eeuw. Als men het onderwerp niet kent, is
moeilijk to gissen, dat op zijn schilderij to Amiens (afb. 12) de
stuurse matrone rechts, de schoonheidskoningin Esther is, afge-
beeld op het moment waarop haar overweldigende schoonheid de
koning doet besluiten de gezamenlijke beslissing van hemzelf en
van zijn eerste minister ongedaan to maken.

Een ander schilderij van De Gelder geeft ons een idee hoe
Rembrandts vermoedelijk laatste zelfportret er oorspronkelijk
heeft uitgezien (afb. 13)19). Dat is bewaard in het fragment to
Keulen (afb. 14). In de oudste, 18e eeuwse vermeldingen werd
dit laatste stuk betiteld als "Rembrandt painting an old wo-
man"20). Zowel op Rembrandts fragment (afb. 14) als op De
Gelders schilderij, dat de compositie compleet vertoont (afb.
13), is een schilder die een oude vrouw schildert aan het
lachen. Het moeten afbeeldingen zijn van het verhaal dat
Zeuxis, toen hij op zijn oude dag een rimpelige oude vrouw
schilderde, zo verschrikkelijk moest lachen, dat hij er in bleef.
Rembrandt, en in zijn voetspoor Aert de Gelder, moet dit
obscure en absurde verhaal enorm gefrappeerd hebben. Stellig
omdat men hen confronteerde met het andere, veel bekendere
verhaal over Zeuxis: Zeuxis die door middel van de mooiste
jonge vrouwen uit de stad de "edelste verkiezing" uit de natuur
verricht om aldus de ideale schoonheid to kunnen afbeelden.

Pas aan het eind van Rembrandts leven schoot het idee, dat
de moderne schilder het voorbeeld van die laatste Zeuxis dient
to volgen, voor het eerst echt en stevig wortel in Holland. In
Rembrandts sterfjaar 1669 publiceert Jan de Bisschop een harts-
tochtelijke aanval op wat hij ziet als een ingekankerde misvat-
ting van zijn landgenoten. Die menen volstrekt ten onrechte, zo
schrijft hij, dat "'t geen in 't leven voor 't gesicht is afsiene-
lijck [= lelijk], ginde konst en uytgebeeld sij goet en behaghe-
lijck, en dat rneer schilderachtich sij en voor de konst verkie-
selijck een mismaeckt, out, verrimpelt mensch, als een welge-
nraeckt, fris en jeugdigh; een vervallen of ongschickt gebouw,
als een nieuw en nae de konst getimmert; een bedelaer en boer,
als een edelman of Coningh; een dorre, cromme en qualijck
gewassen boom, als een groen en: wel gekroonde; een verscheurt
en ghelapt, als een gaef en goedt kleed...". Enkele jaren daarna
richt Andries Pels in een kunsttheoretisch gedicht zijn pijlen
direct op Rembrandt en wel op diens iconografisch realisme en
onedele verkiezing:
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AN. 13. Aert de Gelder, Lachend zelfportret als Zeuxis die
een nude vrouw schilderl, gesigneerd en gedateerd
1685, doek, 142 x 169 cm. Frankfurt am Main,
Stadelsches Kunstinstitut.
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Afb. 14. Rembrandt (1606-1669), Lachend zelfportret als
Zeuxis (fragment), doek, 82,5 x 65 cm. Keulen,
Wallraf Richartz-Museum.
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Afb. 15. Gerard de Lairesse (1640-171 1), Het o astrnaal van
Cleopatra, gesigneerd, doek, 74 x 95,5 cm. Amster-
dam, Rijksmuseum.
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"Als by [= Rembrandt] een naakte vrouw, gelyk 't somtijds
gebeurde,
Zou schildren tot model geen Grieksche Venus keurde
[= uitkoos ];
Maar eer een' waschter of turftreedster uit een' schuur,
Zyn dwaaling noemende navolging van Natuur,
Al 't andere ydele verziering. Slappe borsten,
Verwrongen' harden, ja de neepen van de worsten
Des ryglijfs in de bulk, des kousebands om 't been,
't Moest al gevolgt zyn, of naluur was niet to vreen."

In Rembrandts sterfjaar 1669 richt Pels samen met o.a. de
schilder Gerard de Lairesse het genootschap Nil volentibus
arduum op om deze ideeen to verbreiden. Nadien wordt De
Lairesse er de meest welsprekende en invloedrijke vertolker
van. Ook hij pleit onvermoeibaar voor de "edele verkiezing";
het is, zegt hij, immers: "onwederspreekelyk, dat het Schilder-
achtige, naamentlyk het schoonste en uitgeleezenste, niet
anders betekent als het geene waardig is geschildert to worden;
en dat het slegtste, of onschoone, het allerminst die eere
verdient". Hij wijst, vanwege de "lage verkiezing", niet alleen
het werk van Rembrandt af, maar ook dat van Pieter van Laer,
Adriaen Brouwer en Pieter Bruegel.

Laat classicisme

Toen Rembrandt met deze ideeen geconfronteerd werd, stak hij
er de draak mee door een Zeuxis to laten zien, die juist wel
een out, verrimpelt mensch" schilderde en dat doende boven-
dien op het veld van eer in het harnas stierf (afb. 14). Maar
deze bespotting had, behalve op Aert de Gelder (afb. 13) geen
effect op de kunstpraktijk. De Lairesse creeerde in de schilder-
kunst een Hollands laat-classicisme, waarvan zijn Feestmaal van
Cleopatra (afb. 15) een waardige representant is. De figuren en
de aankleding zijn van een geYdealiseerde bevalligheid, die ook
diegenen kan behagen voor wie Rafael en Poussin de norm zijn.
De Lairesse's trant en opvattingen bleven van nu of aan toon-
aangevend. Zijn kunsttheoretisch werk Met Groot Schilderboek
werd tot ver in de 19e eeuw in heel Europa vertaald en druk
gebruikt op kunstacademies.

Opmerkelijk is intussen, dat de liefde voor het zorgvuldig
geobserveerde en minitieus uitgewerkte detail ook nog bij De
Lairesse aanwezig blijft. Het stilleven op het witte kleed op de
tafel, dat over een oosters tapijt is gespreid, de franje daarvan
die naar het vloerkleed reikt, dat weer een heel ander patroon
heeft: zulke details vindt men op weinig Italiaanse schilderijen
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Afb. 16. Dirck van Baburen (ca. 1595-1624), De koppelaarster,
gesigneerd en gedateerd 1622, doek, 101 x 107,3 cm.
Boston, Museum of Fine Arts.

36



zo zorgvuldig in acht genomen. Het is nog steeds dezelfde
obsessieve belangstelling voor precieze weergave die we ook
bij Wtewael, Lastman en De Braij opmerkten. De beroemdste
Hollandse Iaat-classicist, Adriaen van der Werff (1659-1722),
werd door zijn landgenoten gewaardeerd om zijn klassieke kwa-
liteiten. Ook een Italiaanse kunstkenner vond hem in 1703 de
"beste schilder buiten Italie", maar om een juist heel andere
reden: "omdat hij [Van der Werff] zich niet geleerd heeft in
onze [Italiaanse] manier to schilderen, maar de voorbeelden
volgt die hij in zijn eigen land vond."21)

De algemene denkbeelden van de laat-classicisten hadden in-
tussen zo veel succes, dat Wtewael, Lastman, Ter Brugghen,
Salomon de Braij en zelfs Rembrandt nu bij de echte kenners
en liefhebbers in ongenade vielen, omdat zij niet aan "de regels
van de kunst" voldeden. Rembrandt werd in de 19e eeuw uit
deze limbo verlost om al snel in het pantheon der allergrootste
kunstenaars to worden opgenomen. Men houde echter ook in
het oog, dat nog in 1877 de grote Jacob Burckhardt Rembrandt
om zijn "duisterheid" scherp bekritiseerde en hem als negatieve
tegenpool tegenover Rafael stelde: "Seine Formen sind nicht nur
oft hdsslich, wie ihm die zuffllige wahllose Wirklichkeit sie
darbot [nog steeds dus bezwaar tegen de "onedele verkiezing"!-
A. B1.], sondern sie sind oft falsch". Burckhardt is met deze
kritiek een vertegenwoordiger van de "conservatieve" richting
van zijn ti jd22) . De andere Hollandse historieschilders werden
in de 19e eeuw door de "progressief" Thore-Burger juist ge-
laakt, omdat zij niet realistisch waren. Maar gedurende de hele
18e en 19e eeuw waren zij voor de conservatieven en academici
juist weer to realistisch en to onregelmatig. Het werk van Ter
Brugghen en Van Baburen bleef toen volstrekt onopgemerkt. De
eerste die over de Utrechtse caravaggisten schreef, was de
Duitse kunsthistoricus Hermann Voss in 1912. Maar hij deed dat
uitsluitend uit historische belangstelling, want Dirck van
Baburens Koppelaarster (afb. 16) noemde hij in brutaler
Gemeinheit das ausserste das in der kunstlerische Wiedergabe
iiberhaupt noch ertrl glich ist"23).

In 1989 zien wij die lelijkheid niet meer. Wij moeten er zelfs
moeite voor doen om de talloze tekenfouten in bijvoorbeeld Ter
Brugghens werk op to merken. Het dunkt mij duidelijk dat het
expressionisme daar debet aan is. Pas die kunstrichting leerde
ons van elke deformatie ook de schoonheid to zien, zodat we
hem vervolgens gewoon vinden en tenslotte zelfs niet eens
meer constateren. Daardoor kost het ons moeite het expressieve
realisme van de Hollandse historieschilderkunst, dat de acade-
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mische generaties zo stoorde, goed in het vizier to krijgen. Het
is, dunkt mij, een unieke kwaliteit. En het is in essentie het-
zelfde realisme, dat wi j in de Hollandse genre-, stilleven- en
landschapskunst zo vanzelfsprekend waarderen.

38



Noten

Deze tekst verscheen eerder in andere vorm in de tentoonstel-
lingscatalogus Triumph and Tod des Helden, Europaische Histo-
rienmalerei von Rubens bis Manet/Triomphe et Mort du Hero.
La Peinture d'histoire en Europe de Rubens a Manet, Wallraf-
Richartz Museum, Keulen; Kunsthaus, Zurich; Musee des Beaux
Arts, Lyon, 1987/88, pp. 45-53.

1. W. Burger, Musees de la Hollande, I, Brussel etc. 1858, pp.
192-194.

2. J. Huizinga, Nederland's beschaving in de zeventiende
eeuw, 2e editie, Haarlem, 1956, p. 122 (eerste, Duitse,
editie: Jena, 1932).

3. J. Rosenberg, S. Slive, E.H. ter Kuile, Dutch Art and
Architecture 1600 to 1800, Harmondsworth, 1966, p. 139.
Deze opvatting bekritiseerde ik voor het eerst in mijn
recensie van dat boek in Simiolus 1, 1966-1967, p. 117.

4. Tentoonstelling gehouden in de National Gallery of Art,
Washington; the Detroit Institute of Arts; Rijksmuseum,
Amsterdam. Een aantal fouten en onvolledigheden in de
Amerikaanse editie van de tentoonstellingscatalogus zijn
rechtgezet in de Nederlandse. De belangrijkste publicatie
die nadien over Hollandse historieschilderkunst verscheen,
is: E.J. Sluijter, De 'Heydense Fabulen' in de Noordneder-
landse schilderkunst, circa 1590-1670. Een proeve van be-
schrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende
onderwerpen uit de klassieke mythologie, dissertatie,
Leiden, 1986.

5. Zie A. Blankert, 'Dutch history painting in the Maurits-
huis', in The Royal Picture Gallery Mauritshuis, edited
by H.R. Hoetink, Amsterdam/New York, 1985 (pp. 30-40),
p. 34.

6. W. Burger (op. cit. in noot 1.), pp. 250, 251.

7. Zie de publicaties van E. de Jongh, met name diens
'Realisme en schijnrealisme in de Hollandse schilderkunst
van de zeventiende eeuw', in tentoonstellingscatalogus
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Rembrandt en zi jn ti jd, Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel, 1971, pp. 143-194.

8. J. Bruyn, recensie van J. Rosenberg, S. Slive (op. cit. in
noot 3), in The Art Bulletin 54, 1972 (pp. 219-222), p. 220.
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Durbe, 'Realism', in Encyclopedia of World Art 10, 1966,
pp. 870-886.

9. Zie Rensselaer W. Lee, Ut Pictura poesis, The Humanistic
Theory of Painting, New York 1967, p. 11 (eerder gepu-
bliceerd in The Art Bulletin 22, 1940, pp. 197-269), E.
Panofsky, Idea..., editie 1960, register p. 145, s.v.
"Zeuxis".

10. Deze indeling ook reeds in mijn dissertatie Ferdinand Bol
1616-1680, Een leerling van Rembrandt, Utrecht 1976, pp.
46-48 (Engelse handelseditie Doornspijk 1982, pp. 36-38).
Deze indeling volgt in grote trekken die van de al veel
oudere rubricering in de fototheek van het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.

11. Zie over dit schilderij Anne W. Lowenthal, Joachim
Wtewael and Dutch Mannerism, Doornspijk 1986, pp. 78-
79, cat. no. A2, pl.l.

12. Zie over het Jozef-verhaal in de 17e eeuw: M. Eyffinger,
'De politieke component van het humanistendrama', in De
zeventiende eeuw 3, 1987 nr. 1, (pp. 25-38), pp. 33-36.

13. Astrid Tumpel, in tentoonstellingscatalogus God en de go-
den (op.cit. in de tekst), p. 123.

14. Zie over het Noordnederlandse Caravaggisme de tentoon-
stellingscataglogus Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hen-
drick ter Brugghen en tijdgenoten, Centraal Museum,
Utrecht/Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 1986-
1987.

15. Zie over de schilderijen in Huis ten Bosch: H. Peter
Raupp, Die Ikonographie des Oranjezaal, Hildesheim/New
York, 1980; en B. Brenninkmeijer-de Rooij, 'Notities be-
treffende de decoratie van de Oranjezaal...', in Oud Hol-
land 96, 1982, pp. 133-191.

16. Zie over het schilderij afb. 8: J.W. von Moltke, 'Salomon
de Braij' in Marburger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft
11/12, 1938/39 (pp. 309-420), p. 384, cat. nr. 57, afb. 65.
Over de ermee samenhangende tekeningen, to Brussel en
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to Haarlem: idem, nrs. Z71 en Z72, afb. 38 en 34, uit 1624
en 1634. Over Odysseus en Circe in de Hollandse kunst:
Sluijter, op. cit. in noot 4, p. 54.

17. Zie de opmerkingen over Rembrandts Ganymedes in
Sluijter (op. cit. in noot 4), p. 96 e.v. en in P. Hecht,
'Symbol and meaning in Dutch seventeenth-century art' in:
Simiolus 16, 1986 (pp. 173-187), p. 187. Zie recent over dit
schilderij J. Bruyn et al, A Corpus of Rembrandt Paintings
111, Dordrecht (e.a.), 1989, pp. 161-167, cat.nr. 113.

18. Brief van 12 januari 1639. Zie W.L. Strauss en M. van der
Meulen, The Rembrandt Documents, New York 1979, p.
161. Zie de bespreking van deze formulering bi j J.A. Em-
mens, Rembrandt en de regels van de kunst (oorspronke-
Iijke editie Utrecht 1968), editie Amsterdam 1979, p. 14.

19. De Rembrandt, nu to Keulen (afb. 14) heet al "apparem-
ment le dernier de tous" onder Rembrandts zelfportretten
bij Emile Michel, Rembrandt, sa vie, son oeuvre et son
temps, Parijs 1893, p. 507. Zie verder voor het hierna
volgende: A. Blankert, 'Rembrandt, Zeuxis and Ideal Beau-
ty', in Album Amicorum J.G. van Gelder, Den Haag, 1973,
pp. 32-39, met o.a. bronvermelding van de citaten.

20. In mijn in noot 19 vermeld artikel noemde ik als oudste
vermelding van de Rembrandt die nu to Keulen is (afb.
14), een passage in een reisgids uit 1761 London and its
environs described..., printed for R. and J. Dodsley, p. 271.
Daarin wordt het stuk als volgt genoemd onder de schilde-
rijen in de collectie van Sampson Gideon in diens buiten
Belvedere House: "Rembrandt painting an old woman by
himself". Kort geleden bleek mij, dat Gideon het schilde-
rij kocht op de veiling van de belangrijke verzameling
Luke Schaub, die op 26-28 april 1758 in Londen
plaatsvond. In de gedrukte veilingcatalogus komt het
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21. Brief d.d. 6 april 1703 van de diplomaat Carlo Rinuccini
aan zijn vorst Groothertog Cosimo de' Medici. Zie: H. Th.
van Veen: 'Tuscan visitors for Adriaen van der Werff, in
Hoogsteder-Naumann Mercury 2, 1985, pp. 29-35.

22. S. Heiland en H. Ludecke, Rembrandt and die Nachwelt,
Darmstadt, 1960, p. 135 e.v. Zie ook G. Brom, Rembrandt
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in de literatuur, Allard Pierson-stichting, Afdeling voor
Moderne Literatuurwetenschap, Universiteit van Amster-
dam, nr. 10, Groningen/Batavia, 1936, pp. 23-24.

23. H. Voss, 'Vermeer and die Utrechter Schule', in Monats-
hefte fiir Kunstwissenschaft 5, 1912, pp. 79-83. Dit citaat
inspireerde tot: "onverdragelijk lelijk" in de titel van dit
artikel.
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