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33 Het woord 

RembrandtRembrandt 's drietal 

Inn de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw portretteerde Rembrandt drie predikanten 

vann uiteenlopende confessionele snit: de Amsterdamse doopsgezinde leraar Cornells Claesz. 

Ansloo (1592-1646), de remonstrantse voorman Johannes Wtenbogaert (1557-1644) en de 

gereformeerdee Amsterdamse predikant Jan Cornelisz. Sylvius (1563/4 1638). Het waren mannen 

vann faam. Anslo kwam uit een welgestelde familie van lakenkooplieden. Hij was een veelzijdig 

man.. Naast lakenkoopman was hij voorganger van de gematigde \\ aterlandse doopsgezinden in 

.Amsterdam.11 Hi j  publiceerde enkele theologische geschriften. Voorts stichtte hij het Anslohofje 

voorr arme oude vrouwen.2 Wtenbogaert vervulde in de laatste decennia van de zestiende eeuw 

verschillendee predikantsbetrekkingen in ouder meer zijn geboortestad Utrecht en m Den Haag.' 

ff  li j werd hofpredikant van Maurits en leermeester van prins Frcderik Hendrik, maar is bovenal 

bekendd geworden als het boegbeeld van de remonstranten, die de rekkelijke stroming in de 

gereformeerdee kerk vertegenwoordigden. In 1618 vluchtte hij door de bestandstwisten 

gedwongenn het land uit en richtte in Antwerpen in 1619 met enkele anderen de Remonstrantse 

Broederschapp op.4 In 1626 keerde hij heimelijk terug en vervulde een belangrijke rol bij de 

ontwikkelingvann de Broederschap tot een zelfstandig kerkgenootschap. Hij schreef onder andere 

dee remonstrantse kerkorde en catechismus." Sylvius, tenslotte, had een lange staat van dienst als 

gereformeerdd predikant in verschillende Friese gemeenten, in Sloten en in Amsterdam." Als enige 

vann de drie behoorde hij tot de publieke kerk van de Republiek, een status die de gereformeerde 

kerkk als gevolg van de Opstand had verworven. Sylvius was een van haar gematigde dienaren.7 

Rembrandt'ss portretten van Anslo, Wtenbogaert en Sylvius bieden een goede ingang tot de 

verbeeldingg van het beroep van predikant in de vroegmoderne tijd. Ze laten zien dat 

beroepsindicatiess in predikantsportretten geen uitzondering waren en vaak de luister van de 

geportrettcerdenn kracht bijzetten. In hun uiteenlopende ontstaansgeschiedenis tonen deze 

portrettenn bovendien, dat predikantsportretten een bredere functie vervulden dan het uitdragen 

vann het zelfbeeld van de geportrettcerden. In tegenstelling tot notarisportretten werden 

predikantsportrettenn niet alleen m opdracht van de geportretteerde predikant of zijn familie 

vervaardigd,, maar eveneens in opdracht van derden of zelfs - veelal in prentvorm - voor een 

breedd publiek. 

Hett portret van de doopsgezinde predikant Cornells Claesz. Anslo en zijn vrouw Aeltje 

Gerritsdr.. Schouten uit 1641 is een voorbeeld van portrettering voor eigen of familiaal gebruik 

11 Zijlstra hanteert de kwalificatie 'moderaat' voor de Waterlandse doopsgezinden en 'precies' voor de Vlaamse 
doopsgezindenn Zijlstra 2000. Ware gemeente. 406 en nt 17. 

""  Van der Aa 1969. Biografisch woordenboek, dl 1. 97 
Tidcmann 1X47. Remonstrantsche Broederschap: Van Lieburg 1996. Repertorium, dl. 1 
Voorr een aanschouwelijke beschrijving van de bestandstwisten: Van Deursen 1991. Bavianen en slijkgeuzen. 
Voorr een beknopte stand van /aken over de remonstranten in de Republiek: FrijhofT/Spics 1999. Bevochten 
eendracht.eendracht. 394-398. 
Vann Lieburg 1996. Repertorium, dl 1 
Hijj  liet o\erigens niet met zich solien in geloofszaken Toen hij door de classis werd afgevaardigd om in het 
roomsgezindee Locnen een kerkdienst te leiden en van de preekstoel werd verjaagd, zette hij eerst in en later 
buitenn de kerk de dienst gewoon voort Het Woord moest immers worden \erkondigd Evcnhuis 1965-1978. 
Amsterdam,Amsterdam, dl. 1. 185. 
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566 ^ Anslo volgde hiermee het gangbare gebruik onder de gegoede burgen] om zichzelf, al dan 

niett in gezelschap van familieleden, te laten portretteren. Zeer waarschijnlijk heeft Anslo een 

proevee van het ontwerp voorgelegd gekregen, hetgeen zijn opdrachtgeverschap onderstreept.0 

Vermoedelijkk was zelfs al bekend waar het schilderij ten huize van de Anslo's zou komen te 

hangen.'' I Iet lage gezichtspunt en de omvang van het schilderij maken aannemelijk dat het om 

eenn schoorsteenstuk ging. l iet schilderij zou langdurig in familiebezit blijven (tot 178(1; en ook 

datt duidt op eigen opdrachtgeverschap. 

Dee omvang en compositie van het portret maken het tot een indrukwekkend geheel. 

Onmiskenbaarr is Anslo hier geportretteerd als predikant. Hij draagt een tabbaard, een ouderwetse 

huismantel.. Dit van oorsprong laat-middeleeuwse kledingstuk raakte in het midden van de 

zestiendee eeuw als bovenkledij uit de mode, maar begon vervolgens een tweede leven als 

comfortabell  huisgewaad. In toenemende mate werd dit gewaad geassocieerd met geleerdheid, 

traditiee en respectabiliteit. I Iet was een kledingstuk dat menig predikant letterlijk en figuurlijk als 

gegotenn zat.n Ze vertoonden zich m deze dracht overigens niet op straat noch op de kansel. In 

hett openbaar gingen predikanten gekleed in kuitbroek en mantel volgens de Spaanse en later de 

II  ranse mode. De mantel werd in de loop der tijd steeds korter en aan het einde van de 

zeventiendee eeuw deed de overbekende bef z'n intrede.1: Dat predikanten zich in tabbaard heten 

portretterenn of werden geportretteerd kan dus worden beschouwd als een doelbewuste keuze 

voorr een uitstraling van geleerheid en respectabiliteit.'' Alhoewel Anslo's hoed dit voor de 

hedendaagsee beschouwer nog lijk t te onderstrepen, is voorzichtigheid hier geboden. Hoeden 

werdenn in de zeventiende eeuw namelijk ook binnenshuis gedragen en zijn een regelmatig 

terugkerendd attribuut bij mannelijke geportretteerden, waaronder verschillende predikanten.1"1 

Ansloo zit achter een tafel waarop een weelderig gedrapeerd oosters kleed ligt. Op deze 

tafell  en in de kast achter Anslo bevinden zich enkele folianten, vermoedelijk van religieuze aard. 

Ofschoonn doopsgezinde predikanten in de zeventiende eeuw niet academisch geschoold waren 

enn het ambt naast een maatschappelijk beroep uitoefenden, betekende dit niet dat het hen aan 

intellectuelee belangstelling of theologische bagage ontbrak.1'' Anslo is weliswaar niet verdiept in 

zijnn boeken, maar ze zullen hem zeker tot inspiratiebron hebben gediend. Zijn geopende mond 

enn uitgestoken linkerhand, een retorisch gebaar, geven hem een actieve houding. Hij richt het 

woordd tot zijn vrouw Aeltje die met de handen m haar schoot toehoort. I laar aanwezigheid geeft 

hett portret een huiselijke sfeer, die kenmerkend is voor veel doopsgezinde familieportretten uit 

ss Corpus, dl. 3. A 143. 
Err is een tekening in rood krijt overgeleverd waarin Anslo in een vergelijkbare houding is afgebeeld 
Alhoewell  het gebruik \ an tekeningen als voorbeeld voor portretten bij Rembrandt vrij uitzonderlijk is . wordt 
de/ee werkwijze voor het portret van Anslo als aannemelijk beschouwd. Voor de ets van Anslo uit 1641 is 
ookk een tekening in rood krijt overgeleverd. Corpus, dl. 3. A 143 

!""  Loughman/Montias 2000. Public and private. 116 
Dee Winkel 1995. 'Deftigsten dragten' 

: :: Aaldcrs 2001. Toga. Kootte 1999. 'Kleding'. 
Ookk Rembrandt's portret van de gereformeerde predikant Johannes Ehson uit 1634. dat in opdracht van zijn 
zoon.. een welgestelde Amsterdamse koopman, werd vervaardigd, is hiervan een goed voorbeeld Het portret 
bevindtt zich in de collectie van het Museum of Fine Arts in Boston. Voor een uitgebreide bespreking van het 
portrett en de ontstaansgeschiedenis hiervan Corpus, dl 2. A 98 

'44 Voorbeelden zijn het portret van een onbekende predikant van Bartholomeus van der Helst uit 163K (Cat 
Rotterdamm 1995. Sederlandse portretten) en het portret van de Lutherse predikant Conradus Viêtor door 
Franss Hals uit 1644 (Slivc 1970-1974. Hals. nr. 248). Op het portret van VVtcnbogaert uit 1633 ligt eenzelfde 
typee hoed op tafel Marieke de Winkel (Uv A) wees mij op het gangbare gebruik van het binnenshuis dragen 
vann hoeden 

1'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 490-491 
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diee tijd." l iet is echter geen huiselijke boodschap die Anslo hier verkondigt. De weelderig 

belichtee boeken laten daar weinig twijfel over bestaan. De nadruk die in het schilden] wordt 

gelegdd op de verbeelding van het gesproken woord is wel in verband gebracht met een gedicht 

vann Joost van den Vondel. Aan de hand van de casus Rembrandt-Anslo behandelt hij de 

thematiekk van de superioriteit van het woord over het beeld.17 Inmiddels is hierover gerede twijfel 

ontstaan,, maar dit laat onverlet de kracht van Rembrandt's verbeelding van her gesproken 

woord.1SS Het zal z'n uitwerking op de zeventiende-eeuwse beschouwer niet hebben gemist. 

Dee ontstaansgeschiedenis van het portret van de remonstrantse voorman [ohannes 

W'tenbogaertt uit 1633 is van een geheel andere aard (57).N Het is vervaardigd in opdracht van 

Abrahamm Anthomsz. Recht, een bekende en rijke Amsterdamse remonstrantse koopman-

vettewanërr (1588-1664).:" Het bewijs hiervoor levert W'tenbogaert zelf. Hij tekende op 13 april 

16333 in zijn dagboek aan dat hij was 'W'tgeschüdert van Rembrant voor Abraham AnthonisscnV 

W'tenbogaertt is op Rembrandt's schilderij staande verbeeld." Hij is gekleed in een zwarte 

mett bont afgezette tabbaard; op zijn hoofd draagt hij het bij predikanten gangbare kalotje. Zij n 

linkerhandd heeft hi) op de borst gelegd, mogelijk een verwijzing naar zijn oprechte inzet voor het 

geloof.-33 l iet is een gebaar dat op meer predikantsportretten is aan te treffen.24 Met zijn andere 

handd houdt hij een paar handschoenen vast. hetgeen hem kenschetst als een gerespecteerd en 

welvarendd burger van de Republiek. Achter hem ligt een opengeslagen bijbel of ander werk van 

religieuss formaat.2' Het boek wordt verlicht door een lichtbundel die ook zijn door ouderdom 

100 Voorbeelden zijn de portretten van de Rotterdamse familie van Mr. Eewout Prins uit 1661 (Hendrick Sorgh. 
Historischh Museum Rotterdam) en van de Haarlemse uitgever Abraham Vincent Casteleyn en zijn vrouw uit 
16633 (Jan de Bray. Rijksmuseum Amsterdam). Er is overigens geen sprake van doopsgezinde exclusiviteit, 
omdatt deze wijze van portretteren niet geheel afwezig is bij de andere denominaties. Rembrandt's portret van 
dee katholieke scheepsbouwmeester Jan Rijcksen en zijn vrouw Griet Jans uit 1633 is hiervan een voorbeeld 
(Verzamelingg Her Majesty The Queen in Buckingham Palace, Londen). Bovendien werden vanaf het laatste 
kwartt van de zeventiende eeuw de portretconventies over de hele linie losser en huiselijker, een trend die zich 
inn de achttiende eeuw doorzette in de vele conversatiestukken. Diverse gereformeerde predikantsportretten 
zijnn vanaf het einde van de zeventiende eeuw dan ook in huiselijke setting gesitueerd (Cat. Utrecht 1997. 
Domineesland.Domineesland. 79-80) Bij voorkeur tijdens het theedrinken. want de huiselijke sociabiliteit van het 
theednnkenn werd in gereformeerde kring sterk gepropageerd (Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 163-165). 

177 De dichtregels luiden: 'Ay Rembrant. mael Cornells Stem/ Het Ztchtbrc deel is 't minst van hem:/ 
'tonsichbree kent men slechts door dooren / wicn Anslo zien wil. moet hem hooren' Het is onder de titel 'Op 
Cornellss Anslo' opgenomen in de bundel Verscheyde Gedigten uit 1644. Geciteerd in: Cat. 
Amsterdam/Londenn 2000. Rembrandt. 196 

'̂ ^ Voor het topos van het woord versus het beeld: Schenkeveld-Van der Dussen 1991. Nederlandse literatuur. 
141-145.. Voorde weerlegging zie: Corpus, dl 3. A 143, 412-414 en Cat Amsterdam/Londen 2000. 
Rembrandt,Rembrandt, nr 45. 

1'' Voor de verwerving van het portret door het Rijksmuseum in 1992: Bijl/Zeldenrust/Kloek 1994, 'Rcmbraridts 
portret' ' 
Eenn vetiew ariër is een handelaar in of leverancier van levensmiddelen, met name vette waren (boter. spek. 
olie,, kaarsen, worst e d.). 

: '' Dudok van Heel 1978. 'Recht'. 81 
""  Voor een uitgebreide behandeling van het schilderij: Corpus, dl 2. A 80 
"'' In pastoorsportretten is regelmatig de rechterhand (in tegenstelling tot de linkerhand bij predikantsportretten) 

opp de hartstreek weergegeven, hetgeen getuigt van vroomheid en brandende Godsliefde. Dirkse 2001. 
Begijnen.Begijnen. 184. 189. afb. 134. afb 135. Met dank aan Tanja Kootte die mij hierop attendeerde 
Hett gebaar is ook te vinden op Rembrandt's portretten van de gereformeerde predikanten Johannes Elison uit 
16344 en van (vermoedelijk) Eleazer Swalmius uit 1637 Het wordt wel in verband gebracht met John 
Bulwer'ss Chirologia or the natural language of the hand, gepubliceerd in Londen in 1644. alhoewel dit werk 
well  van latere datum is dan de genoemde schilderijen Corpus, dl 2. A 80. 397 
Bijl/Zeldenrust/Kloekk zijn van mening dat het bock een geschreven manuscript (van de geportretteerde) is 
Off  dit ook voor de hand ligt voor een portret in opdracht van een derde is de vraag Het maakt naar mijn 
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getekendee gezicht treffend tot uitdrukking hat komen. Flier is onmiskenbaar een belangrijk en 

geleerdd religieus voorman en predikant geportretteerd. 

Inn remonstrantse kring was de behoefte aan Wtenbogaert's beeltenis groot. Het door 

Pauluss Moreelse geschilderde portret van W'tenbogaert uit 1612 werd in het jaar van de 

beslissendee Synode van Dordrecht 1619. door Willem Delff in prent gebracht en onder zijn 

remonstrantsee aanhangers verspreid.2" Bij ontstentenis van hun leiders die allen in die tijd waren 

uitgeweken,, had men op deze wijze in ieder geval hun beeltenis ter beschikking. Maar ook later 

warenn hun portretten gewild. Rembrandt's portret van W'tenbogaert uit 1633 is veelvuldig 

gekopieerd.2""  Kn ook andere schilders hebben zich aan een portret van deze remonstrantse 

voormann gewaagd.;y Het portret van W'tenbogaert door Michiel van Mierevelt uit 1631 vormde 

dee basis voor diverse kopteen door hemzelf en zijn atelier en voor een portretgravure van Willem 

Delfff  uit 1632."' Rembrandt kreeg in 1635 nog de opdracht tot het vervaardigen van een geetst 

portrett van W'tenbogaert.'" Nadrukkelijker dan in het geschilderde portret uit 1633 wordt 

W'tenbogaertt hierin verbeeld als een wijs en geletterd man: de tafel waarachter hij zit is bezaaid 

mett folianten. De begeleidende tekst bij de ets is van f lugo de Groot, remonstrants geestverwant, 

enn roept de jaren van Wtenbogaert's ballingschap en zijn terugkeer ui Den Haag in herinnering. 

Di tt is een man die, gelouterd door ontberingen, met recht in ere mag worden gehouden, aldus De 

Groot.. De ets vond gretig aftrek. 

Al ss belangrijk religieus voorman viel W'tenbogaert al tijdens zijn leven de eer ten deel dat 

zijnn portret in veelvoud een weg onder een publiek van vrienden en geloofsgenoten vond. Vaak 

kwamm een visueel eerbetoon pas na het overlijden van predikanten tot stand. Di t gold 

bijvoorbeeldd voor de derde door Rembrandt geportretteerde predikant. Jan Cornehsz. Sylvius 

(58).. Acht jaar na zijn dood vervaardigde Rembrandt een ets van hem (1646). Sylvius was 

aangetrouwdee familie van Rembrandt. Zijn vrouw was een volle nicht van Rembrandt's vrouw 

Saskiaa van Uylenburgh. Bovendien was hij Saskia's voogd en doopte twee, vroeggestorven, 

kinderenn van Rembrandt en Saskia.'1 Rembrandt maakte weliswaar al tijdens Sylvius' leven een ets 

vann hem die mogelijk met deze familierelatie verband hield, maar het is niet waarschijnlijk dat 

dezee relatie ook de aanleiding was tot de postume ets uit 1646.': Deze ets was nadrukkelijk een 

odee aan het vijfenveertig jaar en zes maanden durende predikantschap van Sylvius en was voor 

eenn breder publiek bedoeld." 

Sylviuss is in de ets i's prekend afgebeeld. I li j gaat gekleed m tabbaard. Zijn linkerhand 

betastt zoekend een boek, alsof hij het elk moment op de juiste bladzijde zal openen om een 

relevantee passage aan te halen. Nog treffender is zijn andere hand verbeeld. De hand reikt niet 

alleenn naar voren, maar werpt tevens haar schaduw buiten het ovale kader van het geétste portret. 

Hett is een retorisch gebaar in optima forma. Rembrandt accentueerde Sylvius' spreekgebaar met 

opzet,, want in de voorbereidende tekeningen voor de ets was die accentuering nog afwezig. 1 Iet 

meningg voor de essentie \ an het portret van Wtcnbogacrt als religieus leidsman niet wezenlijk uit of een 
bijbel,, religieus werk of manuscript is \crbeeld Bijl/Zeldcnmsl'Kloek 1994. 'Rcmbrandts portret'. 332 

'' Cat Utrecht 1994. Rekkelijk of precies, aib. 32 
77 Corpus, dl. 2. A 80. 398 

Tidemann J/n 1903.'Portretten' 
'' Dirksc 2001. Begijnen. 91-92. aib. 64 en 65 

Catt Amsterdam/Londen 2000. Remhrandt. nr 26 
Idem.Idem. nr 54. 223 
Idem.. nr 54, fig a en nt. 2 In het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen bevindt zich nog een portret uit de 
omgevingg van Rembrandt (1644) dat eerder is geïdentificeerd als cen portret van Sylvius, maar waarvan de 
identificatiee inmiddels in twijfel is getrokken. Cat. Keulen 1993. WallrafRichartz-Museum. 68 
Rondomm de ovalen ets worden al zijn standplaatsen en het aantal jaren dat hij daar voorging vermeld 
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wass een bij predikantsportretten vaker beproefd recept en onderstreepte de welsprekendheid -

oftewell  eloqmntia corporis - van de geportretteerden.'4 Caspar Barlaeus roemde in het begeleidende 

gedichtt bi] de ets van Sylvius dan ook niet alleen zijn vroomheid, volharding en voorbeeldige 

levensstijl,, maar juist ook zijn religieuze welsprekendheid." 

Dee rondgang langs Rembrandt's drietal, de doopsgezinde Anslo. de remonstrantse W'fenbogaert 

enn de gereformeerde Sylvius, voert dus drie in hun maatschappelijke functie herkenbare 

persoonlijkhedenn ten tonele. Kik portret kent eigen accenten, maar als vertegenwoordigers van 

driee verschillende religieuze denominaties vertonen de geportretteerden een op hoofdlijnen 

eensluidendee visuele beroepsidentiteit. De relatieve visuele eensgezindheid is minder strijdig met 

dee religieuze pluriformiteit van de Republiek dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken.~,!> 

Predikantenn waren immers, ongeacht hun confessionele kleur, voor alles dienaren van het 

\\\ oord. Voor een overtuigende verkondiging hiervan waren theologische kennis, 

welsprekendheidd en publiek gezag onmisbaar. Als er een zeventiende-eeuwsc profielschets van 

hett predikantenberoep zou zijn opgesteld, dan zouden deze functie-eisen daarin prominent naar 

vorenn zijn gebracht. De ideale predikant hoorde achter de boeken, op de kansel en als religieus 

boegbeeldd of object van religieuze identiteitsvorming aan de muur De visuele getuigenissen 

hiervann zijn even legio als divers. Ze tonen ons een sterk gestileerd beeld van het predikantschap 

inn die tijd. 

AchterAchter de boeken 

Vij ff  jaar na Rembrandt's portret van de statige \\ tenbogaert uit 1633 portretteerde [acob Backer 

dee inmiddels tachtigjarige W'tenbogaert achter z'n studeertafel (59). Tabbaard, geschrift, pen en 

leesbrill  typeren hem als een wijs en geleerd man.37 Zij n portret paste in de traditie van het 

humanistischee geleerdenportret, waarin het humanistische gel eerdenideaal met z'n nadruk op 

eruditie,, persoonlijke vorming en kennis van christendom en klassieken - werd gerepresenteerd. 

Di tt portrettype werd in de zestiende eeuw gangbaar voor tal van universitair geschoolde 

geleerden.j SS De bekendste exponent hiervan was Desidenus Krasmus, zoals die in opperste 

concentratiee gevangen en met de pen in de hand omstreeks 1523 werd geportretteerd door Flans 

FF Folbein de Jonge.j g F Iet is een van de vele portretten van deze toonaangevende humanistische 

geleerde,, maar trendsettend voor de wijze waarop talloze geleerden na hem zijn geportretteerde' 

Kenn vroeg Nederlands voorbeeld is het geleerdenportret van de internationaal befaamde Franse 

geleerdee JJ. Scaliger door Jan Cornehsz. van 't Woudt uit het begin van de zeventiende eeuw <'6(i;. 

Ziee voor eloquentia corporis de paragraaf Op de kansel en de daar aangehaalde literatuur. Zie voor de 
beeldtraditiee van de hand die buiten het kader van de omlijsting steekt: Cat Washington/Londen/Haarlem 
19X9.19X9. Hals. nr 20, 
Cat.. Amsterdam 2000, Rembrandt, nr 54. Barlaeus was overigens remonstrantsgezind. hetgeen eens te meer 
aangeeftt dat vriendschappelijke betrekkingen tussen personen van uiteenlopende denominaties veelvuldig 
voorkwamen.. Zie hiervoor ook: Pollmann 2000. Andere weg 
Fnjhoff/Spiess 1999. Bevochten eendracht. hoofdstuk
Ziee hiervoor ook Rembrandt's eerder aangehaalde ets \ an Wtenbogaert uit 1635 
Bodarr 1989. 'Erasmus' 
Hett bevindt zich in de collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Gowing 1987. Paintings. 200-201. 
Ziee ook het dubbelportret van Erasmus en zijn vriend Picter Gilli s in hun studeerkamer \an de hand van 
Quintcnn Massys (1517). dat diende als een geschenk voor Thomas More. Silver 1984. Massys. nr. 58. 
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Alhoewell  verschillende remonstrantse predikanten op een vergelijkbare wijze als 

Wtenbogaertt zijn geportretteerd, was dit niet voorbehouden aan remonstranten.4' Ook onder 

gereformeerde,, doopsgezinde en katholieke voorgangers kwam portrettering in studieuze setting 

voor.. Het geschilderde portret van de Amsterdamse gereformeerde predikant en hoogleraar 

Joanness I lalhus uit 1614 ( 6 1 /: , de portretgravure van de \1aamse doopsgezinde predikant ' lobias 

(rovertsz.. van den Wijngaert uit 1667 (62) en het portret van de katholieke voorman Leonardus 

Marruss uit 164" f63/"" zijn slechts enkele voorbeelden.44 Net als Wtenbogaert speelden zij ui het 

theologischh dispuut in eigen kring of daarbuiten een toonaangevende rol. hetgeen deze geleerde 

wijzee van portretteren in belangrijke mate verklaart. I lalhus 1549-1619 trad in het kerkelijk 

levenn van zijn tijd in verschillende functies op de voorgrond.4" In het jaar van zijn portrettering 

kreegg hij vrijstelling van preekverplichtmg teneinde zich geheel aan de studie te kunnen wijden. 

Vann den Wijngaert speelde m het confessionele conflict met een andere doopsgezinde voorman. 

Cïalenuss Abrahams/., een vooraanstaande rol en scheidde zich uiteindelijk met een groep 

aanhangerss af.4'' Leonardus Marrus (1588-1652; tot slot was doctor in de godgeleerdheid, later 

pastoorr van de Oude Zijde en het Begijnhof in Amsterdam en eveneens kapitteldeken en vicaris 

vann Haarlem. Hij had een voorname positie in de Hollandse zending.4 

II  fen aureool van geleerdheid is deze voormannen dus niet te ontzeggen, maar dit mag niet 

verhelenn dat hun geleerheid ui de voorstellingen ook bewust in scène is gezet. Hetzelfde gold 

voorr andere predikantsportretten in geleerde setting. Uit Amsterdamse, I.eidse en Deventer 

boedelinventanssenn uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw blijk t namelijk dat predikanten 

slechtss zelden de beschikking hadden over een aparte studeerkamer.4" De keuze voor 

portretteringg ui studieuze setting zegt derhalve iets over het gewenste (zelfjbeeld van predikanten, 

waarinn geleerheid een prominente plek innam. Van eenzelfde bewust nagestreefde associatie met 

geleerdheidd getuigde het gangbare gebruik onder predikanten om de eigen naam te verlanjnsen. 

Dee Woerdense wees en latere predikant l.vert Willemsz. bijvoorbeeld wist heel goed, dat het 

aannemenn van de naam Bogardus een belangrijke stap was bij het achter zich laten van het 

411 Zie voor portretten van remonstrantse predikanten in geleerde setting ondermeer het portret van Carolus 
Niéiliuss door Thomas de Keyser uit 1634 en de postume portretten van Simon Episcopius en Jacobus 
Armimuss door ChristoiTcl Lubicmet/ki uit 1705 Dirksc 2001. Begijnen, afb 60. 68 en 75. 

411 Cat. Utrecht 2002. Schilderijen. 267. 
4'' Cat Utrecht 2002. Schilderijen. 235-236. Cat. Tokyo/Rotterdam 1994. faces, nr 30. De portrettraditic van 

katholiekee geestelijken kende ook specifieke portrctvariantcn. zoals bijvoorbeeld portrettering in vol ornaat 
opp het doodsbed, bedoeld om de herinnering aan het priesterschap van de overledene levend te houden. 
Dirksee 2001. Begijnen. 208-230 

444 Gereformeerd of anoniem: Bartholomcus van der Helst. Partrei van een onbekende predikant. 1638 (Cal 
Rotterdamm 1995, Xederland.se portretten, nr 24) Abraham Vinck (vermoedelijk). Portret van de Waalse 
predikantpredikant Johannes Hochedé de la Vigne. 1616 (Cat. Leiden 1973, Icones I.eidenses. nr. 33. Cat. Amsterdam 
2002.. Kopstukken, nr 44) Chnstoffel Picrson. Portret van de Hoornse gereformeerde predikant Joris 
(ioethals.(ioethals. 1667 (Mauritshuis. Den Haag) Doopsgezind: Menno Simons, grondlegger van de doperse 
beweging,, is postuum regelmatig achter de boeken verbeeld (Visscr/Spningcr/Plak 1996. Sporen van 
Menno),Menno), Katholiek/Noordelijke Nederlanden Frans Hals. Portret van Nicolaes Stcnius. 165()(Sli\c 1970-
1974.. Hals. nr 179). Johannes Vcrspronck. Portret van de Haarlemse pastoor Augustinus Alstennis 
Bloemen.Bloemen. 1658 (Ekkart 1979. Yerspronek. nr 98) Katholiek/Zuidelijke Nederlanden: Antoon van Dyck. 
PortretPortret van de Jezuïet Jean-Charles della Faille. 1629 (Cat Antwerpen/Londen 1999. Van Dyck. nr. 54). 
Gaspardd de Cra\cr. Portret van de Crentse bisschop Antonms van Triest (Cat. Laarne 1970. Belgisch portret. 
nrr 21) Jacob \ an Oost de Oude, Portret van een katholieke geestelijke en zijn secretaris. 1668 (Cat. Brugge 
1994.. Schilderijen, nr 0.184) 

4""  De Bic/Loosjcs 1903-1949. Biographisch woordenboek, dl 3 
""'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 410-421 
4""  X\BW. dl. 7. 839*840. 

Vann der Veen 2001. 'Eemoudig en stil'. 
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ambachtelijkee milieu waaruit hij afkomstig was. I Iet symboliseerde zijn streven om als volbloed 

predikantt door het leven te gaan.40 

Dee visuele associatie van predikanten met geleerdheid - door predikanten zelf of door derden - is 

illustratieff  voor het groeiende belang dat werd gehecht aan de geletterdheid van predikanten. In 

dee loop van de zeventiende- en achttiende eeuw professionaliseerde het predikantenberoep Hen 

geleidelijk.>l'' Meer aandacht voor adequate (universitaire) scholing (onder meer door het 

beschikbaarr stellen van overheidsbeurzen). strenge classicale examinering van proponenten en de 

ontwikkelingg van beroepscodes voor de uitoefening van het vak (plichtenspiegels, vakbladen, 

mobiliteit)) maakten hier onderdeel van uit. Zelfs onder de doopsgezinden, die geen vrijgestelde 

voorgangerss hadden, nam de roep om scholing van de lekenvoorgangers in de loop van de 

zeventiendee eeuw toe/1 

Professionaliseringg van het predikantencorps was geen overbodige luxe. Aanvankelijk was 

hett immers nogal droevig gesteld met de kennis van Gods dienaren. De Nederlanden kregen vnj 

laatt de maken met de Reformatie, waardoor een geleidelijke overgang naar nieuwe kerkelijke 

verhoudingenn niet meer tot de mogelijkheden behoorde."- Het personeel van de oude kerk kon 

daardoorr niet geruisloos door de gereformeerde kerk worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld in 

Kngeland,, Schotland, Zweden en Saksen wel het geval was. Daarvoor was er al te veel gebeurd. 

Dee gereformeerde kerk moest dus op zoek naar nieuwe predikanten. 

Dee eerste lichtingen predikanten werden gerecruteerd uit teruggekeerde ballingen, 

geïmmigreerdee predikanten uit de Zuidelijke Nederlanden, enkele voormalige priesters en een 

eigenn aanwas van predikanten uit de Noordelijke Nederlanden. De meeste van de laatstgenoemde 

predikantenn waren afkomstig uit Holland en de noordelijke provincies. Slechts een gering aantal 

vann hen had echter een universitaire studie achter de rug. De eerste universiteit in de Noordelijke 

Nederlandenn (loeiden) werd opgericht in 1575. Franeker en Groningen volgden later in 

respectievelijkk 1585 en 1614. Kr gingen natuurlijk enige jaren mee heen voordat afgestudeerden 

inn redelijke getale beschikbaar kwamen. Tot die tijd behoorden veel predikanten tot de groep van 

dee zogenaamde Duitse klerken. Zij beheersten alleen het Nederduits en niet de grond talen 

(Griekss en Hebreeuws) en hun opleiding was gering. Onder hen bevonden zich veel 

schoolmeesterss en ambachtslieden van de zittende beroepen zoals schoenmakers en kleermakers. 

Dee beeldvorming over de Duitse klerken was over het algemeen vrij negatief. Veel 

klachtenn m de eerste decennia van de zeventiende eeuw hadden betrekking op de onkunde en het 

gebrekkigee opleidingsniveau van deze voorgangers/3 Tot de grootste critici behoorden ook hun 

meerr gestudeerde collega-predikanten, die zich graag m hun streven naar sociale stijging van hun 

ongeleerdee beroepsgenoten distantieerden.M In 1612 vroeg de Leidse hoogleraar Petrus Cunaeus 

zichh spottend af hoe men van dit soort tweederangs predikanten iets zou mogen verwachten: 

'Niemantt verwachte hier cenige wakkerheit, arbeidt, onvermoeiden w er om tot geleerd heit te 

komen.. Dit sijn swaere saeken. die mannen passen', een klassificatie die voor de Duitse klerken 

blijkbaarr niet was weggelegd." Ook een geletterd man als Constantijn Huygens was in zijn 

Fnjhofff  1995. Evert Willemsz. ,557-561 
Vann Rooden 1991. "Van geestelijke stand'. Van Deursen 1995. 'Dominee', m n 138-142 Frtjhoff/Spics 1999. 
BevochtenBevochten eendracht. 362-363 

'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 440-441 
"""  Duke 1990. Reformation. 
' '' Grocnhuis 1977'.Predikanten. 108-121 
,JJ Frijhoff 1995. Even Willemsz. 558. 

Geciteerdd in: Grocnhuis 1977. Predikanten. 110 

67 7 



autobiografischee aantekeningen uit 1629-1631 uiterst kritisch over het toenmalige 

predikantendom.. Hij wond zich erover op dat voor het ontwikkelde Haagse publiek predikanten 

mett zo'n matige begaafdheid optraden.™ Ook de remonstranten kampten met een 

kwahteitsprobleem.. Toen de Rotterdamse remonstranten in 1630 een moutenj, gelegen aan de 

openbaree weg, aankochten om een eigen kerkelijk onderkomen te realiseren, reageerde 

WW tenbogaert in een brief aan Hugo de Groot in Loevenstem bezorgd: 'Mij dunckt dat onse 

luvdenn hierin te voorbanch zijn: daer zijn niet leeraers genoch ende onder dezelve weynige die 

emmeren'." " 

All ee kinderziektes ten spijt ontwikkelde de domineeswereld zich in de loop van de 

zeventiendee eeuw onmiskenbaar tot een geleerde wereld." Di t hoeft gezien de aard van het 

protestantismee als woordreligie ook niet te verbazen. De Bijbel en alle denkbare gelieerde 

geschriftenn vormden een bron waaraan predikanten zich naar hartelust konden en ook 

behoordenn te laven. Overtuigend preken kon, zo was de gangbare opvatting, met zonder 

naarstigee studie.̂  Prediking was weliswaar een gave, maar deze moest wel door voortdurende 

studiezinn verder worden ontwikkeld. Zeventiende-eeuwse kerkvisitatoren zouden dan ook de 

wenkbrauwenn hebben gefronst over de predikant van Schevemngen die 'op de stoel komende en 

wevuigg gestudeert hebbende, meende het voor de boeren soo na de oude sleur af te hacken'. '" 

Dee vereiste studiezin betrof om te beginnen de kennis van de grond talen. De Leidse 

predikantt en hoogleraar I.udovicus de Dieu, van wie de beeltenis in verschillende Leidse 

huishoudenss aan de muur hing, werd dan ook geroemd om zijn talenkennis.'' Hetzelfde gold 

voorr Sibrandus Lubbertus, een bekend gereformeerd polemicus en latere hoogleraar te Lraneker. 

Hijj  werd door Abel Kppcns, een welvarende en geletterde Ommelander boer, in zijn kroniek 

gekarakteriseerdd als 'een junge man, seer geleert in hebreeuwsch. latin, griecks'.h" Dat was dus een 

aanbeveling.. Daarnaast was kennis van de bijbel en van theologische leerstukken van groot 

belang.. Predikanten konden zich niet permitteren onvoldoende theologisch beslagen ten eis te 

komen,, omdat het dispuut met andersgezinden altijd op de loer lag. Onder hun gehoor bevond 

zichh bovendien menige gelovige die in boekenwijsheid nauwelijks voor hen onderdeed, f Iet aantal 

uitgavenn van bijbels, preken en religieuze traktaten in de volkstaal nam in de zeventiende eeuw 

immerss sterk toe.'" Onderzoek naar boedelinventanssen getuigt van een wijdverbreide stichtelijke 

leescultuur."44 Lr was veel vroomheidslectuur, maar enige polemiek over de grenzen van de eigen 

geloofsrichtingg heen vond men ook niet te versmaden.'1'" De Rotterdamse schoenmaker Gijsbert 

vann Diemen, sleutelfiguur in een van de vele theologische colleges voor leken, zocht in 1639 zijn 

religieuzee tegenstanders zelfs thuis op om openlijk in dispuut te gaan. Desnoods werd de zaak tot 

aann de notaris uitgevochten." 

Huygens/Hcesakkcrss 1987. Mijn jeugd. 66-69 
Uiteindelijkk ging het plan vanwege een verbod van het stadsbestuur niet door en moesten de remonstranten 
genoegenn nemen met kerkelijke onderkomens op minder in het zicht liggende binnenterreinen De Bijl l 
Nachcnius-Sterkcnburgg 1997. Schuilen in Waterstad. 23. 
Vann Lieburg 1995. Profeten. 105. 
Vann Deurscn 1991. Bavianen en si ijkgeuzen. 56 Van Dcursen 1995. 'Dominee'. 143 
Vann Overbcke-Dckker/Roodenburg 1991. Anecdota. nr. 811. 
Ziee hiervoor de paragraaf Aan de muur uit dit hoofdstuk 
Bergsmaa 1988. Kppens. 181 
Fnjhoff'Spiess 1999. Bevochten eendracht. 260-264 en 359 Er is zelfs een heuse /e\cntiende-eeuwse 
bestsellerslijstt van samen te stellen: Hcijting 1997. 'Protestantse bestsellers'. 
Keblusekk \W7. Hoeken. 147-149 Dibbits 2001. Vertrouwdhezit. 233-250 
Frijhofff  Spies 1995. Bevochten eendracht. 359 
Zijlmanss 1999. Vriendenkringen. 75. 89-90 
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Boekenwijsheidd werd niet alleen in religieuze maar ook in wereldlijke context 

gewaardeerd.. I Iet was volgens Roemer Yisscher Kruijt voor de wilde woeste, zoals het motto bij een 

embleemm uit Sinnepvppen (1614) luidde (64). Het embleem toont enkele dikke folianten die, zo 

blijk tt uit de begeleidende tekst, symboliseren dat dankzij '(boeken)kennis de onbeschaafde 

mensheidd tot rust, kalmte en gehoorzaamheid is gebracht. Het was een metafoor die het ook tn 

kerkelijkee krmg goed deed. De Amsterdamse Waalse predikant Tnffin wâ  van mening dat zij die 

kerkelijkk lidmaat werden, zich daarmee afscheidden van 'godloose, wereltsche ende woeste 

menschen'."77 I let buitenhouden van ongewenste personen en gedrag vergde volgens hem een 

straffee kerkelijke hand waarin de verkondiging van het Woord een cruciale rol vervulde. Door de 

heilzamee werking van de preek moest de gemeenschap van haar onkruid worden ontdaan. Het zal 

predikantenn wel eens zwaar te moede zijn geworden als de effecten van al het kerkelijk geschoffel 

magerr bleven. Van de I^eidse lutherse predikant Rudolphus Hegerus ging de anecdote dat htj zijn 

toehoorderss tot bekering en boete probeerde te brengen en hierbij verzuchtend refereerde aan de 

jongstee Dag: 'Hoc bekaevt sa! ïck daer staeu kijeken als Ons Heer mij roepen sal en vraegen: 

"II  leer Rudolph, waer sijn uwe schaepen?" Wat kan ïck anders antwoorden als: "Fleer, gij hebt mij 

boekenn gegeven en boeken lever ïck u wederom.68 Al die boekenwijsheid schoot dan tekort. 

Vanaff  het midden van de zeventiende eeuw kwam het ontwikkelingsniveau over de hele linie van 

hett predikantencorps op een hoger peil te liggen. Niet langer was geleerdheid voorbehouden aan 

dee spraakmakers van een denominatie, maar ook de gewone kleinstadse of dorpspredikant trad 

toee tot de gemeenschap der geletterden. Predikanten vormden steeds duidelijker een aparte 

beroepsgroepp die werd geassocieerd met geletterheid en culturele ontwikkeling.5" Di t kreeg ook 

eenn visuele vertaling. Met het losser worden van de portretconventies in de tweede helft van de 

zeventiendee eeuw trad ook een verruiming in het visuele repertoire op. Een studieuze setting met 

dee bijbel en andere godgeleerde geschriften kwam nog steeds voor, maar daarnaast werden 

individuelee accenten geplaatst Zo liet menige predikant zich met langer in tabbaard portretteren, 

maarr verkoos de modieuze japonse rok en bijbehorende los rond de hals geknoopte sjaal. Het 

portrett van de Deventer gereformeerde predikant Johannes van Duuren (1642-1709) uit 1681 is 

hiervann een goed voorbeeld.70 Gekleed in een japonse rok zit hij pontificaal in een ruim 

gesitueerdee studeerkamer.71 Individuele accenten plaatsten ook de Dordtse predikant Johannes 

Dibbetzz (1627-1709) en de Maassluise predikant Gualtherus Kolf f (1644-1705). Dibbetz werd in 

hett laatste kwart van de zeventiende eeuw geportretteerd, staande achter een Bijbel en met een 

doorkijkjee naar zijn standplaats, de Grote Kerk van Dordrecht.7" Kolf f het zich in 1684 als 

predikantt en amateur-sterrenkundige portretteren door de jonge \\ ïllem van Mieris (65;. ' Net als 

Roodenburgg 1990. Onder censuur. 31. 
"ss Van Overbcke/Dekker/Roodenburg 1991. Anecdota. nr. 817. 
"'JJ Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 362-363. 
711 Het portret van Van Duuren is geschilderd door en bevindt zich in particulier bezit Gudlaugsson 1959-1960. 

TerTer Borch. nr 292, Zie voor portretten van predikanten in japonse rok ook de afbeeldingen 65 en 66 
711 De japonse rok is onder predikanten overigens niet lang gedragen Aan het einde van de zeventiende en het 

beginn van de achttiende eeuw werden de eerste stappen gezet naar de latere predikantendracht met bef. 
waardoorr de visuele herkenbaarheid van de predikant nog verder toenam Kootte 1999. 'Kleding' 

7""  Het werd geschilderd door Barend van Kalraet en bevindt zich in de collectie van het Museum Simon van 
Gijnn in Dordrecht. IB Den Haag. nr. 76257. 
Hett portret heeft een pendantportret mei de afbeelding van Petronella van Duyren. zijn vrouw. In de Crrote 
Kerkk van Maassluis bevindt zich het graf van dominee Kolff en zijn echtgenote De huidige graf/erk is pas in 
19477 geplaatst in opdracht van de familievereniging Kolff. Voorheen was het graf eigendom van de kerk en 
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Vann Duuren is hi] gekleed in een japonse rok. Hij is afgebeeld tegen de achtergrond van een rijk 

gevuldee boekenkast. Een bijbel, herkenbaar aan het opschrift Bibüa, is een directe verwijzing naar 

zijnn beroep. De hemelglobe geeft zijn bredere intellectuele belangstelling aan. Eenzelfde 

hemelglobee is ondermeer afgebeeld op Vermeer's befaamde Astronoom uit 1668.74 

Hett beeld dat Kolf f s portret oproept is dat van een predikant die bij de tijd was.7' Zijn 

veelzijdigheidd was echter geen doel op zich. maar diende uiteindelijk de Laak waar hij voor stond: 

eenn overtuigende verkondiging van Gods Woord. In de tekst die zijn zoon Cornells Kol ff 

vermoedelijkk na het overlijden van zijn vader op de achterkant van het schilderij plaatste, wordt 

ditt treffend beschreven: 'Dit is het Beelt van Kolf f wiens suijvre Bijbel-Leer/ gedungh was gengt 

tott Gods, sijn Scheppers Eer./ Hij Preekt', hij leerd', altoos den Mensch 't Genaverbond./ Dat als 

eenn Heijlfontevn quam vloeyen uyt sijn Mond./ Een ijder stond verbaast, van zulk een warelts 

wonder,// in alles uijt geleert, dat zulk een zon gingh onder!/ die loop van Zon en Maan en 

Starrenn gansch verstond;/ X u rust hij bij zijn Godt, daar hij steeds Heijl bij vond!'70 Bij Kolf f 

gingenn bijbelleer en kennis van het heelal harmonieus samen in het dienen van de 1 leer. Optimaal 

wass de dienst aan de Heer echter pas als Gods Woord als een 'heijlfontevn' uit de mond van de 

predikantt vloeide. Naast geleerdheid moest de predikant dus ook een tweede eigenschap machtig 

zijn:: de welsprekendheid. 

OpOp de kansel 

Predikantenn hebben zich zelden op de kansel laten portretteren. Het portret van een onbekende 

predikantt uit het derde kwart van de zeventiende eeuw is een van de weinige keren dat een 

dergelijkee aanschouwelijke beroepsreferentie in een portret is opgenomen (66).77 De predikant is 

gezetenn achter zijn studeertafel, maar op de achtergrond is een preekgestoelte met predikant 

verbeeld.. Hij is bezig met de catechese over de Heidelbergse Catechismus die altijd na afloop van 

dee zondagse middagpreek werd gehouden. Als een 'Maeckelaer in ongesiene waeren' en 'Visschcr 

mett den mond', om twee karakteristieken van de goede predikant naar Constantijn Huygens uit 

16255 aan te halen, kwij t hij zich van zijn taak.7S 

Datt predikanten zich niet op de kansel lieten portretteren komt hoofdzakelijk op het 

contoo van de gangbare portretconventies in de beeldende kunst in die tijd. Portrettering tijdens 

beroepsmatigee handelingen kwam, zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw, nauwelijks 

voor.. Hoogstens werd door een enkel (beroepsjattnbuut een glimp op de identiteit van de 

werdd het gebruikt voor predikanten en predikantsvrouw en Dominee Kolff was de eerste in de rij . Bijl 19> 1. 
GenealogischeGenealogische gedenhvaardigheden. 16. 198. 

744 Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Ook op andere /eventiende-
eeuwscc afbeeldingen van geleerden in hun studeerkamer refereert de hemelglobe, evenals de wereldbol, aan 
eenn algemene notie van geleerdheid, zoals bijvoorbeeld in de ets en gravure van een in studie verzonken 
geleerdee van Hendrick Rokesz. van Dagen uit omstreeks 1660 Cat Amsterdam 1997. Spiegel, nr 69. 

7'' Zijn sterrenkundige belangstelling is illustratief voor de praktisch gcoriénteerdc vernieuwing van de 
wetenschapsbeoefeningg die rond het midden van de zeventiende eeuw buiten universitaire kring tot bloei 
kwamm Van Berkcl 1995. 'Geleerde'. Dibbits 2001. Vertrouwd bezit, 262-263. Cat. Utrecht 1997. 
Domineesland.Domineesland. 43 

77"'"'  Dossier Kolff . IB Den Haag 
777 De schilder H Schuift of 1) komt met voor in de kunstenaarslexica Kootte 1999. 'Modieuze dominee' Een 

anderr voorbeeld is het portret van de doopsgezinde voorganger Galenus Abrahamsz. de Haan op een aquarel 
vann Nikolaes Verkolje uit ca 1695. Op de achtergrond is de preekstoel van de Amsterdamse Singelkerk 
zichtbaar.. Visser/Sprunger/Plak 1996. Sporen van Menno. 125. afb. 29, 

^xx Huygens/Eijmacl 1891. Zede-printen. 8 



geportretteerdee gegund. Het beroepsattribuut bij uitstek van de predikant, welhaast nog meer dan 

geleerdheid,, waren zijn retorische vaardigheden. I Iet spreekgebaar verwierf in 

predikantsportrettenn dan ook een zichtbare plaats. Ook hier zijn alle denominaties 

vertegenwoordigd.. Rembrandt's nadrukkelijke verbeelding van de retorische gaven van de 

doopsgezindee predikant Cornells Anslo (56) en de gereformeerde predikant Cornells Sylvius (58; 

kwamenn al ter sprake.74 Weliswaar is de remonstrantse voorman fohannes W'tenbogaert voor 

zoverr bekend nooit geportretteerd met een expliciet spreekgebaar, in brede kring werd zijn 

welsprekendheidd wel bejubeld.8" In zijn autobiografische aantekeningen karakteriseerde de 

remonstrantsgezindee Constantijn Huygens hem als een groot kanselredenaar, een model van 

'absoluutt volmaakte welsprekendheid'."' Vondel roemde W'tenbogaert's 'wvse mout, die meentgh 

mett verwond'ren: I loord onder 't groot geschut in Xassaus Leger dondren'.s: Zelfs de kwalificatie 

vann 'Christen Cicero' werd hem, weliswaar postuum en in een hem welgezind overzichtswerk van 

dee Retormatie, met onthouden.8' Ook de katholieke voorman Leonardus Manus was vermaard 

omm zijn retorische gaven. In zijn eerder aangehaalde portret (63) is op de folianten in de 

boekenkastt achter hem de lettercombinatie 'Chrysost' vermeld, een verwijzing naar de Griekse 

kerkvaderr [(mannes Chrysostomus uit de vierde eeuw voor Christus. Deze kerkvader was 

befaamdd om zijn welsprekendheid; zijn naam betekent in het Grieks gulden mond?* 

Welsprekendheidd was dus van alle gezindten. Ken grote verspreiding kreeg de verbeelding 

vann welsprekendheid echter in de context van de publieke kerk: in portretten van gereformeerde 

predikantenn en in talloze voorstellingen van kerkinterieurs tijdens de preek. De publieke kerk 

hadd talrijke dienaren en naar de gangbare mode is van menigeen een portret in schilderij of prent 

overgeleverd.8""  Regelmatig kreeg het spreekgebaar hierin een voorname plek. In de prent van de 

Delftsee predikant Cornelius van Aken door [an Verkolje uit het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw,, treedt Van Aken ons met een vooruitgestoken en opgeheven hand tegemoet (67).Stl Ook de 

handd van de Haarlemse rechtzinnige predikant fohannes Acromus krijgt veel nadruk in een door 

Franss Hals vervaardigd portret uit 1627." Net als in Rembrandt's ets van Cornells Sylvius uit 

16444 lijken de handen van Van Aken en Acromus zich aan de begrenzing van het platte vlak niet 

tee willen storen. Acromus werd geroemd om zijn donderstem, waaruit 'heyl'ge blixemskragt (...) 

breekt'/**  Samuel Ampzmg, historieschrijver en predikant, memoreerde ui zijn stadsbeschrijving 

Ziee voor gravures van doopsgezinde predikanten met spreekgebaar: Visser/Sprunger/Plak 1996. Sporen van 
Menno.Menno. 123-126 
Hiervoorr zijn de portretten van Wtenbogaert die aamvc/ig zijn bij het Iconografisch Bureau in Den Haag 
geraadpleegd.. Een overzicht van de verschillende Wtenbogaert-portretten geeft Tideman 1903. 'Portretten'. 

S11 Huygens/Hccsakkcrs 1987, Mijn jeugd. 63-64. 
"""  Het citaat is afkomstig uit een vierregelig vers van Joost van den Vondel bij een door H. Fockcn uitgegeven 

gravure.. IB Den Haag. P 5930 
Gravuree door J de Visscher mei zesregeiig vers door G Brandt. IB Den Haag. 
PP 5928. De eerste twee delen verschenen respectievelijk in 1671 en 1674. Dit leverde de nodige discussies 
op.. De laatste twee delen verschenen pas na zijn dood. Evenhuis 1965-1978. Amsterdam, dl. 2. 82-87. 

""  Cat Utrecht 2002. Schilden/en, 235-236 Cat. Tokyo/Den Haag 1994, Faces, nr 30 Hall 1993. 
IconografischIconografisch handboek, lemma 'Chrysostomus'. 163 In het hjkdicht dat de katholieke Vondel bij de dood 
vann Manus dichtte, wordt wederom zijn welsprekendheid in woord en geschrift gehuldigd. 
Uitt een onderzoek onder 98 zevcntiende-eeuwsc vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie blijkt 
bijvoorbeeldd dat van 56 van hen portretten zijn overgeleverd. Op 't Hof 1989. 'Nadere reformatie'. 133. 
IBB Den Haag. nr. 28272. Het gaat om een zogenaamde zwartckunst-prent, een diepdruktechnick waarbij van 
donkerr naar licht wordt gewerkt 
Waarschijnlijkk is het een postuum portret (Acronius overleed in 1627). dat tevens diende als modello voor de 
portretgravuree door Jan van de Velde II uit hetzelfde jaar. Slive 1970-1974, Hals. nr. 47 
Hett citaat is afkomstig uit de tekst bij de eerdergenoemde gravure. Cat. Utrecht 1997. Domineesland, 89 
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vann Haarlem uit 1628 hoe dikwijl s de preekstoel bij Acromus daverde en rookt tv' \ oorwaar geen 

geringee prestatie. Van een andere gereformeerde voorman. I lendnck Swalmius, werd ter 

gelegenheidd van zijn emeritaat verhaald dat niemand zijn stem zo deed vloeien 'als Swalmius int 

PreeckenVV Met zo'n predikant kon men voor de dag komen." 

Welsprekendheidd - eloquent/a corporis - was geen doel op zich. maar een middel om Gods 

boodschapp overtuigend en - niet onbelangrijk - goed verstaanbaar op de gelovigen over te 

brengen.. Het was een belangrijk criterium bij de selectie van een nieuw te benoemen predikant. 

Kandidatenn met een fors stemgeluid en een uitgebreid repertoire aan beeldende gebaren waren 

/onderr meer Favoriet.0 Zoals bij elk middel kon dit het doel ook wel eens voorbijstreven. De 

verwoedee pogingen van het Amsterdamse stadsbestuur om de preekduur van overijverige 

predikantenn in te tomen zijn veelzeggend.'1 Kvenals de regelmaat waarmee de donder- of 

pekelprekenn der predikanten in zeventiende-eeuwse moppen op de hak werden genomen.'4 Het 

laatt zien dat in de beeldvorming de predikant en zijn preek welhaast onafscheidelijk waren. Dat in 

eenn familieportret van de familie De Marez De Schilder uit circa 1647 de reeds overleden Daniel 

dee Mare/ (1599-1622) als enige met een beroepsreferentie is verbeeld, hoeft ons dan ook niet te 

verbazenn ',68 ." Als een eigentijdse Johannes de Doper spreekt hij met geheven hand en postuum 

zijnn familieleden, die zich m een bosachtig landschap bevinden, toe."" Henzelfde 

onafscheidelijkheidd van predikant en prediking is ook in de populaire zeventiende-eeuwse 

voorstellingenn van gereformeerde kerkinterieurs tijdens de preek aan te treffen. 

Inn een familieportret van een welgestelde Amsterdamse familie is op de muur achter hen een 

\oorstel lmgg van een kerkinterieur tijdens de preek afgebeeld (69). Het familieportret is in 1678 

geschilderdd door Kmanuel de Witte, die bekendheid genoot als schilder van kerkinterieurs. Zijn 

werkk was courant en aardig wat geld waard.J7 1 Iet schilderij aan de muur geeft het interieur van de 

Amsterdamsee Oude Kerk weer en heeft veel weg van een van De Witte's kerkinterieurs dat zich 

thanss m een particuliere collectie in Zuid-Afrika bevindt. Ondanks verwoede pogingen de familie 

Dorrenn 2001. Eenheid en verscheidenheid, 132. 
Geciteerdd uit de tekst bij de portretgravurc van Jonas Suydcrhocf naar Frans Hals uit 1639 De beginregels 
luidenn 'Wie vloeyt so met sijn stem. als Swalmius int PreeckenV wiens acngename tongh. weet menigh 't 
hertt te breecken./ Al is den honigh soct. noch soctcr is sijn leer./ tot Süchtingh van het volck. en roem van 
GodesGodes eer' IB Den Haag. dl 4064 
Ziee hiervoor de paragraaf Aan de muur uit dit hoofdstuk. 
Roodcnburgg 1996. 'Predikanten'. 324-338. 
Evcnhuiss 1965-1978. Amsterdam, dl. 2. 23-25. 
Vann Overbckc/Dekkcr/Roodcnburg 1991. Anecdota. Dekker 1997. Lachen 
Hijj  was al kandidaat in de theologie, maar overleed op 23-jangc leeftijd De eerdere identificatie van de 
predikendee figuur op dit familieportret als Ds. Jacobus Trigland. aangetrouwd familielid van de 
geportretteerdee familie, is hiermee verworpen. Het portret wordt toegeschreven aan Gerard ter Borch. 
WolleswinkclWolleswinkcl 1990. 'Familiegroep'. 
Hett thema \an de predikende Johannes de Doper was populair in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
schilderkunstt en is ondermeer aan te treffen in werken van (voornamelijk katholieke) schilders als Jacob de 
Wet.. Abraham Blocmaert. Claes Cornells/ Mocyacrt en Joachim Wtewael Sumowski 1983-1994. dl 4. nr. 
1867 7 
Inn de boedehnventans \ an Sara ter Hiel. weduwe van de schilder Jan van der Hcyden. bevond zich een 
kerkinterieurr van De Witte dat getaxeerd werd op tachtig gulden GPI. inv Sara ter Hiel. Amsterdam 
1712/05/188 In de bocdclin\cntaris \an Johanna Timmers bc\ond zich een kerkinterieur van De Witte van 
vijfti gg gulden GPI. inv Johanna Timmers. Amsterdam 1719/08/29 Ook het feit dat kunsthandelaar en 
notariss Jons de Wijsc in 1660 brood zag in een contract met De Witte, dat de schilder verplichtte om in nul 
voorr kost. inwoning en eenjaargeld schilderijen voor hem te ven aardigen. duidt op een aantrekkelijke markt 
voorr deze schilderijen. Manke 1963. De Witte. 3. 
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too identificeren is dit tot op heden nog met gelukt.yH De mogelijke betekenis van het kerkinterieur 

aann de muur is hierdoor moeilijk te duiden. Was de geportretteerde man in functie verbonden aan 

dee Oude Kerk en verklaart dit zijn belangstelling voor het schilderij?" Liet De Witte een 

(ongevraagd)) visitekaartje op dit familieportret achter of diende het schilden] om, zoals vaker bij 

Dee Witte, een schuldeiser tevreden te stellen? Helaas is juist ener de laatste twintig jaar van De 

Witte'ss leven, waarin dit familieportret is vervaardigd, weinig bekend.'"" 

II  Iet schilderij aan de muur is nogal schetsmatig, maar onmiskenbaar bevindt zich op de 

preekstoell  een predikant. Het is een bekend motief op veel geschilderde kerkinterieurs van De 

Witte.. Zijn vroegste gedateerde kerkinterieur uit 1651 is hiervan een goed voorbeeld (70) . Het is 

tevenss de eerste in een hele rij van kerkinterieurs waarin hij een kerkdienst tijdens de preek 

verbeeldde.1"11 De kerk in kwestie is hier de Oude Kerk in Delft. De identiteit van de predikant en 

zijnn gehoor zijn in nevelen gehuld, maar dit doet geen afbreuk aan de rol die zij in de voorstelling 

spelen.. Terwijl op menig geschilderd kerkinterieur preekstoel en predikant vanuit de verte zijn 

afgebeeld,, onderscheidt dit schilderij van De Witte zich door het in relatieve close-up afbeelden 

vann het hoogtepunt van de protestantse eredienst.'": De nadruk ligt op de verkondiging van het 

W o o r d .""  Het verdwijnpunt is zelfs zo gekozen, dat het onze blik direct naar de preekstoel 

leidt."44 De predikant is afgebeeld met opgeheven arm en hand, overduidelijk bezig zijn taak als 

bedienaarr van Gods Woord te vervullen. 

Inn het schilderij van De Witte is niet alleen de predikant op de preekstoel, maar ook zijn 

gehoorr van belang. De afgebeelde personen zijn geen betekenisloze stoffage, maar een integraal 

onderdeell  van de compositie. De Witte's schilderij staat hierin niet op zichzelf. De Delftse 

kerkinterieurss van het midden van de zeventiende eeuw worden wel beschouwd als de eerste 

Delftsee schilderijen waarin de ruimte overtuigend wordt bewoond door mensen van vlees en 

bloed.1""  Predikant en kerkgangers zijn in de vele kerkinterieurs van De Witte en zijn Delftse 

collegaa Hendrick Comehsz. van Vliet als het ware doelbewust met elkaar verbonden. Het viel 

Lngelsee reizigers in de Republiek al op dat de preekstoel in de nieuwe protestantse kerken zo was 

geplaatst,, dat de predikant voldoende zichtbaar en zijn preek goed hoorbaar was.1"" 

Dee Delftse kerkinterieurs tijdens een preek stonden in de schilderkunst van de Republiek 

niett op zichzelf. Onder meer de Haarlemse schilders Pieter fansz. Saenredam en Job Berkchevde, 

dee Rotterdamse schilders Pieter de Bloot en Lieve \ erschuier en de amateur-schilder Gijsbert 

Sybillaa uit Weesp hebben het thema - zij het minder veelvuldig dan de Delftenaren - uitgebeeld. 

Dee wijze van verbeelding is rijk geschakeerd. Naast de elegante Delftse kerkinterieurs staan de 

'̂ ^ Wiennga 1996. 'Familieportret'. 36-38. Cal Amsterdam 2000. Glorie, nr. 110. 
Wienngaa meent dat in de voorstelling van het kerkinterieur aan de muur de geportretteerde familie is te 
herkennenn Wieringa 1996. 'Familieportret'. 37 

'"""  Manke l%3. /> Wine. 5. 
Inn Manke's monografie van De Witte zijn negenendertig met zekerheid en acht niet met zekerheid aan De 
Wittee toe te schrijven kerkinterieurs met preek opgenomen De Witte schilderde eveneens verschillende 
katholiekee kerkinterieurs tijdens een dienst en een aantal afbeeldingen van de Amsterdamse Portugese 
synagogee tijdens een dienst. Het aantal protestantse kerkdiensten in al dan niet fictieve kerkinterieurs is 
echterr verre in de meerderheid. Manke 1963. De Witte. Liedlke 1982. Architectural pointing 
Err zijn nog drie andere schildenjen van De Witte waarin preekstoel en predikant van nabij zijn afgebeeld 
Hett betreft hier: Oude Kerk te Delft tijdens een preek, circa 1651/1652 (Sammlung Mrs. William van Home. 
Montreal).. Oude Kerk te Amsterdam tijdens een preek. 1654 (Mauntshuis. Den Haag) en Oude Kerk te Delft 
tijdenstijdens een preek, circa 1656 (Brussels Museum). 

'"'' Slive 1995, Dutch painting. 269. 
! 'aa Cat Delft 1996. Delftse meesters. 62. 
11 " Liedtke 1982. Architectural painting. 12. 
'''"'' Van Stnen 1989, British travellers.')*. 
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eenvoudigee en rommelige dorpskerk van De Bloot uit de jaren dertig van de zeventiende eeuw 

Tl )) en de relatief lege kerkinterieurs van Saenredam, zoals het interieur van de St. Odulphuskerk 

tee Assendelft uit 1649 HZ:. Ondanks de verschillen nemen preekstoel, predikant en gehoor in al 

diee schilderijen een centrale positie in. Regelmatig getroostte de schilder zich architectonische 

onjuisthedenn om deze centrale positie te benadrukken.1'7 Saenredam's schilderij van de St. 

Odulphuskerkk C2i laat zien dat ook minuscuul afgebeelde predikanten en hun gehoor van 

betekeniss kunnen zijn. Hij heeft in totaal drie vergelijkbare schilderijen van deze Assendelftse 

kerkk gemaakt.'"" In tegenstelling tot het gros van de geschilderde kerkinterieurs van zijn hand 

bevattenn de Assendelftse schilderijen enkele menselijke figuren en dat maakt ze interessant. De 

schilderijenn zijn mogelijk in verband te brengen met de familierelaties van Saenredam met de 

Assendelftsee predikanten Johannes Junius 'predikant te Assendelft van 1612-1631, en Adnaen 

|acobsz.. van Tetterode (predikant te Assendelft van 1597-1599).'"" Treffend illustreren de 

schilderijenn het verschil tussen de protestantse en katholieke benutting van de kerkelijke ruimte: 

dee indrukwekkende omvang van de voormalige katholieke kerken - weliswaar 

gecompartimentaliseerdd door ondermeer oxaal, koorhekken en afgesloten kapellen - en het 

beperktee beslag dat hier tijdens de protestantse eredienst van werd gemaakt. Predikant en 

gemeentee vallen op Saenredam's schilden) als het ware in het niet bij het afgebeelde sober 

gedecoreerdee kerkinterieur, / e hebben zich teruggetrokken in de zogenaamde preekkerk, 

gecentreerdd rondom de preekstoel.!1' De rest van de kerk was openbaar terrein en werd 

"wandelkerk'' genoemd.111 Hier werd gewandeld en gewerkt, soms ook tijdens de dienst, hetgeen 

nogall  eens aanleiding tot klachten gaf.": Saenredam's kerkgangers houden zich redelijk rustig, 

maarr op veel andere geschilderde kerkinterieurs is het levendigheid troef. Personen zijn met 

elkaarr in gesprek, moeders voeden hun kmd, een grafdelver delft een graf en maakt ondertussen 

eenn praatje, een hond scharrelt rond en kinderen spelen. Al is aan deze motieven vermoedelijk 

eenn iconografische betekenis verbonden (vanitas, caritas), ze maken tegelijkertijd van de 

voorstellingg een overtuigend geheel. 

Naarr de redenen voor de belangstelling voor geschilderde kerkinterieurs met preek kan slechts 

eenn beredeneerde gissing worden gedaan. Deze voorstellingen vormden een onderdeel van een 

veelheidd aan geschilderde ex- en interieurs van kerken, die de huizen van de burgen) decoreerden. 

Inn boedelinventarissen worden deze schilderijen op z'n best aangeduid met bewoordingen als Len 

binnenkerkbinnenkerk of /:>// kerk run binnen; veel informatie over voorstellingen van kerkdiensten tijdens de 

preekk biedt dat niet.1''5 Alhoewel nooit is uit te sluiten dat de predikant op deze voorstellingen 

Ziee hiervoor bijvoorbeeld Interieur van de I.aurenskerk te Rotterdam uit ca. 1655-1665 van Lieve 
Verschuier.. Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam Cat 
Rotterdamm 1994. Rotterdamse meesters, nr 58. 

yy Naast het afgebeelde schilderij in het Rijksmuseum (afb. 72) gaat het om een schilderij in de Gallena 
Sabaudaa te Turijn (ongedateerd) en om een verloren gegaan schilderij Cat. Utrecht 1961. Saenredam. nr. 22. 
Schwartz/Bokk 1990. Saenredam. 97 

'' Schwartz/Bok 1990. Saenredam. 97-99. Ik hanteer hier de spelling van de naam van Van Tetterode. zoals die 
iss opgenomen in Van Licburg 1996. Repertorium, dl. 1 

11 Van Swigchem/Brouw er/Van Os 19X4. Huis 
11 De kerkgebouwen waren geen eigendom van de kerkelijke gemeente maar van de overheid Frijhoff/Spics 

1999.. Bevochten eendracht. 355. 
:: Roodcnburg \\ ijst op een klacht over de Oude en Nieuwe Kerk uit 1663: bezijden de chooren. geduijrende 

dee pupheke godtsdienst wort gcwandclt en geraes gemaeckt' Roodcnburg 1990. Onder censuur. 81, nt 49 
Vann Deurscn 1991. Bavianen en xlijkgeuzen. 172 

~~ GPI. inv. Johanna Timmcrs. Amsterdam 1719/08/29 en in\. koopman Matthijs Helwigh van Alsem. 
Dordrechtt 1672/04/25 
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voorr tijdgenoten minder anoniem was dan wij noodgedwongen moeten aannemen, ligt het meer 

voorr de hand deze schilderijen te beschouwen als getuigen van de onlosmakelijke verbondenheid 

vann predikant en prediking in de dagelijkse protestantse praktijk.114 

Dee Reformatie doorbrak het formele onderscheid tussen geestelijke stand en lekenstand 

enn koos voor een directe relatie tussen de gelovige en God. De intermediaire rol van de 

katholiekee kerk en haar ambtsdragers, primair via toediening van de sacramenten, werd 

afgewezen.. Toch heeft dit de hoofdstroom van het Nederlandse protestantisme feitelijk met belet 

omm vrijgestelde, theologisch opgeleide voorgangers aan te stellen. Zij waren belast met de 

verkondigingg van Gods Woord. Direct vanaf de preekstoel en in geschrift, maar ook indirect via 

kerkenraad,, classis en synode. Pastorale taken en godsdienstonderwijs lagen, zeker in de steden, 

vaakk in handen van aparte functionarissen (o.a. ziekentrooster, catechiseermeester).""" De 

benamingg 'predikant' was dus veelzeggend. De preek had in de kerkelijke liturgie een centrale rol 

enn was het instrument bij uitstek om de gelovigen te bereiken. Ze diende een drieledig doel: uitleg 

vann de Schrift, verkondiging en verdediging van de (meer of minder ruim opgevatte) 

gereformeerdee leer en opwekking tot boete en berouw.110 

Alss we het dagboek van de I laagse schoolmeester David Beck als maatstaf nemen, werd 

err in de zeventiende-eeuwse Republiek inderdaad heel wat afgepreekt."7 Hij maakte in zijn 

dagboekk over het jaar 1624 veelvuldig melding van zijn kerkgang als trouw lid van de 

gereformeerdee gemeente. 'l s Zij n dagboek is een van de weinige egodocumenten die uit de 

Goudenn Keuw bewaard zijn gebleven. Het kenmerkt zich door een gedetailleerde beschrijving 

vann het dagelijkse doen en laten van de hoofdpersoon in het jaar na het overlijden van zijn 

vrouw.. Alleen al in de maand januari zijn er zeven dagbeschnjvingen waarin Beek melding maakt 

vann zijn kerkgang.m Op zondag 21 januari schrijft hij: 'Den 21. redel[ijckj weder, doch 

stofregenendee des naermiddags. Ick was voormiddags in de groote kerek ter predicatie, die 

gcdaenn wert door C. de Vrije, uijt Genesis 6 Cap. 1 vers. wert des naermiddags vergast op kool, 

speekk ende worst van B[roer|. Steven, met wien ick des naermiddags wederomme in de groote 

kerekee ter predicatie was, die gedaen wert op de Cathechismum Yrage 110 ende 111, over het 8r 

gebott der Wet'.1"" De aanduiding 'ter predicatie' illustreert letterlijk het belang van de preek tijdens 

dee zondagse kerkgang, waarbij 's ochtends werd gepreekt over een bijbeltekst (de Schrift) en 's 

middagss over de Ileidelbergse catechismus (de Leer).i : ' In de beleving van Beek hoorden preek 

enn predikant nadrukkelijk bij elkaar. Xiet alleen noemde hij de dienstdoende predikant steevast bij 

naam,, hij liet predikant en preek ook in een adem over zijn tong gaan in zijn aantekening van 1 

januarii  1624. Met zijn bezoekers sprak hij toen wel drie uur lang over 'oneijndelvcke Materven, 

144 Veel literatuur in: Frijhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht, hoofdstuk 6. 
Cat.. Utrecht 1997. Domineeskind. 42-43 Interessant in dit verband is het onderzoeksprogramma De 
pastoralepastorale markt in Nederland, ca. 1650-ca. 1850. dat onder leiding van Fred van Licburg plaatsvindt aan de 
Vrij ee Universiteit in Amsterdam. 

11 in Over de predikant als dienaar van Gods Woord Van Deursen 1995. 'Dominee', met name 143-146 Evenhuis 
\9G5-\9U.\9G5-\9U. Amsterdam, dl. 2. 23-45 Cal. Utrecht 1997. Domineesland. 

177 Beck/Veldhuijzcn 1993. Spiegel. 
! ""  Keblusck 1997. Hoeken. 50. 

Dee maand januari behoorde met /even meldingen over de dagelijkse kerkgang tot de middenmoot Het aantal 
meldingenn per maand varieerde (volgens de index van bijbelteksten waarover werd gepreekt) van 3 
(novemberr 1624) tot 13 (april 1624). 

i__ Beck/Veldhuij/en 1993. Spiegel. 35-36. Steven was de jongere broer van David Beek. Idem, 235 
Sindss de Synode \an Den Haag (1586) werd elke zondagmiddag over de Heidelbcrgsc catechismus gepreekt 
Fnjhofff  1995. Evert Wülemsz.. 35. nt. 21. 
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onderr ander van Predicken ende Predicanten. '" Ook uit andere ego-documenten blijk t het 

belangg van kerkgang en prediking binnen het protestantisme. Lodewijck van der Saan. courantier 

enn secretaris van beroep, refereerde in zijn aantekeningen uit 1695-1699 regelmatig aan bijbel- ot 

psalmtekstenn die tot onderwerp van een preek hadden gediend.1" ' 

Hett onlosmakelijk verbonden zijn van predikant en prediking kreeg ook in de prentkunst 

z'nn visuele neerslag. In boekillustranes van zowel religieuze als profane aard werd de predikant als 

vanzelfsprekendd staande op de kansel verbeeld. Dit varieert van de titelprent van het moreel 

theologischee gedragsboek Qecononm Christiana ofte Christ dicke Hityshoitdin^e van Petrus 

\\\ ïttewrougel uit 1661 (73}  tot de huwelijksscène uit het laat zeventiende eeuwse volksverhaal in 

prentt van Klaas en Griet, waarin de vrouw ten onrechte de broek aan heett 74 . '"4 De 

voorbeeldenn zijn moeiteloos uit te breiden.1" ' 

Dee visuele accentuering van de verkondiging van Gods Woord in de protestantse traditie 

-- in portretten met spreekgebaar, in geschilderde kerkinterieurs en in uiteenlopende prenten -

magg overigens niet verhelen dat ook binnen de katholieke kerk volop werd gepreekt. De 

spreekwoordelijkk geworden vijftiende-eeuwse franciscaanse prediker Johannes Brugman is wel de 

meestt aansprekende exponent van een lange traditie van prediking in het katholicisme, met name 

doorr de grote bedelorden.1" Prediking was vanouds een belangrijk aspect van de zielzorg van 

pastoorss en kapelaans.12 In de religieus rumoerige en onbesliste zestiende eeuw vonden veel 

nieuwee geloofsopvattingen via katholieke prediking hun weg naar leken. Ken stevige prediking 

doorr een priester van onbesproken gedrag kon een beslissende invloed hebben op de 

geloofskeuzee van menige gelovige.':s Tijdens de contrareformatie kreeg prediking een belangrijke 

roll  toebedeeld in de strijd tegen het protestantisme.'^ Kwaliteit van de prediking was toen een 

vann de aspecten waarop tijdens visitaties werd gelet. Het louter oplezen van teksten of het 

schimpenn en lasteren vanaf de kansel werd afgekeurd 'want dat en sticht niet'.1"" Kr zijn ook 

visuelee getuigenissen van het belang van prediking binnen de katholieke traditie. Ken prekende 

bedelmonnikk in sneeuw die in de strenge winter van 1511 in Brussel veertien nachten 

onophoudelijkk stond te preken, vastgeklonken in zijn niet altijd welkome, onruststokende 

woordenvloed.1'11 Ken over zijn kansel hangende prediker op een voorstelling van de roeping van 

: : :: Bcck/Veldhuijzcn 1993. Spiegel. 27. 
, : :: Haks 1998. 'Wereldbeeld' 
1:44 De Üeconomia Christiana verscheen oorspronkelijk in 1655 en beleefde in 1661 een derde, aanzienlijk 

uitgebreidee druk. Frijhoiï/Spies 1999. Bevochten eendracht. 369. Het verhaal van Klaas en Griet is ook in 
veell  achttiende- en negentiende-eeuuse kinderprenten \crbeeld. maar dan zijn Jan de Wasser en zijn vrouw 
dee hoofdpersoon Vaak werd hierbij gebruik gemaakt \ an zeventiende-eeuwse of nog oudere houtblokken. 
Dee Meyer 1962. Volks- en kinderprent. 495-500. 

! >> De Meyer 1970. Volksprenten. 113. Andere voorbeelden van rcligieu/e of profane aard zijn: de titelprent \an 
DeDe getrouwe harder, een zcventiendc-eeuwsc plichtenspicgel van de Bolswardsc predikant Bornaeus uit 
16699 (met dank aan Fred van Licburg die mij op de/e geïllustreerde titelpagina attendeerde), de prent van de 
LeeraarLeeraar uit Het Menselyk Bednfvan Jan en Casper Luyken uit 1694 (/ie de paragraaf Prenten in serie uit 
hoofdstukk 5) en een gouden huwelijkspcnning met een gegraveerd paar voor een dominee uit 1642. Cat. 
Apeldoornn 1989. Kent. en versint. afb. 122 

; '' Lettinck WW. Brugman. 
1:77 Post 1947. Voorreformatorische zielzorger Post 1954. Kerkelijke verhoudingen. 
i : ss Pegel 1992.'Prediking' 
"""  Van Deurscn 1996. Mensen. 331-333 

1,11 Tocbak 1997. 'Kcrkclijk-godsdienstige leven'. 127 Hij baseert zich hoofdzakelijk op de oudste bewaarde 
dekenalee visitatievcrslagen voor de dekenaten van Breda en Bergen op Zoom 
Hett tafercel is overgeleverd dooreen rijmdicht van de stadsrederijkeren ooggetuige Jan Smeken Pleij 1998. 
Sneeuwpoppen.Sneeuwpoppen. 9. 87. 
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St.. Antonius, toegeschreven aan Aertgen van Leyden uit circa 153().,3: Kn op welke plek anders 

dann de kansel wordt de katholieke prediker door de Dood overmeesterd, zoals iii  Rubens' 

getekendee Dodendans naar Hans Holbein de Jonge uit het begin van de zeventiende eeuw (75)?'"" 

Tochh heeft de verbeelding van katholieke prediking nooit die reikwijdte gekregen die de 

protestantsee prediking ten deel viel. De katholieke geestelijke is niet zozeer als prediker, maar 

veeleerr als uitvoerder van de eredienst en bedienaar van sacramenten verbeeld; taken die in een 

aanschouwelijkee compilatie zijn aan te treffen op het Altaarstuk van de Sacramenten van Rogier van 

derr Weyden en zijn atelier, dat in 1441 werd gemaakt in opdracht van Jean Chevrot, bisschop van 

Doornikk (76).i-'4 De katholieke geestelijke viel dus net als de predikant in de beeldende kunst een 

sterkk gestileerde beeldvorming ten deel. 

AanAan de muur 

Predikantenn waren publieke figuren. Dit gold zeker de dienaren van de publieke, gereformeerde 

kerk.. Zij vervulden een openbaar ambt, waarvoor zij werden betaald door de overheid. Hun 

religieuzee takenpakket oversteeg de eigen gereformeerde aanhang.1'1 Gereformeerde predikanten 

gingenn voor m openbare, voor iedereen toegankelijke, kerkdiensten en officiële dank- en 

gebedsdiensten.. Ken ieder die zijn kind wilde laten dopen of zijn huwelijk kerkelijk wilde laten 

inzegenen,, kon hiervoor in de publieke kerk terecht. Het gaf het predikantenberoep een 

dienstverlenendd karakter. Naast theoretische kennis en retorische vaardigheden was dit een 

belangrijkk element in de ontwikkeling van het predikantenbcroep tot een professie. Ook in eigen 

kringg vervulden gereformeerde predikanten een publieke rol. Ze werden om te beginnen door de 

gemeentee beroepen, alhoewel ook de overheid zich hierin niet onbetuigd liet. Het vertrek van een 

predikantt naar een andere gemeente was evenmin een individuele aangelegenheid. Goedkeuring 

enn toestemming van de kerkenraad, overheid en classis was hiervoor in principe vereist.1'6 Het 

wass een van de redenen waarom de mobiliteit van zeventiende-eeuwse predikanten niet groot 

was.'J?? Predikanten waren sterk verankerd in de plaatselijke gemeenschap. Vaak gingen ze 

jarenlangg hun gemeente voor tijdens de veelvuldige vroegmoderne kerkgang en vervulden ook 

buitenn de kerkmuren als een 'segger met gesagh' de rol van leraar van hun gemeente. '" Via 

geschriftenn en theologische gezelschappen droegen ze bij aan de theologische bagage van de 

lidmaten.. Ze hielden daarnaast als voorzitter van de kerkenraadsvergadenngen toezicht op de 

handell  en wandel van de gemeenteleden.''". Alleen de hardnekkige zondaars onder de lidmaten 

1,:: Van Os 2000, Nederlandse kunst, nr 49. 
Cat.. Antwerpen 2000. Beelden. 

44 Op het linkerpaneel zijn de doop. het vormsel en de biecht afgebeeld Het middenpaneel bevat op de 
achtergrondd de eucharistie. De priesterwijding, het huwelijk en als sluitstuk het Heilig Oliesel staan op het 
rechterpaneell  afgebeeld. Snydcr 1985. Northern renaissance art. 129-130. Ook de talloze geïllustreerde 
manuscriptenn uit de veertiende tot zestiende eeuw zijn een rijke bron voor afbeeldingen van deze 
kenmerkendee taken van katholieke geestelijken. 
Ziee voor de publieke taken van de gereformeerde kerk: Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 355- 356 

')""  Van Rooden 1991. 'Geestelijke stand'. 377. 
Anderee redenen waren ondermeer de regionale verschillen in functie-eisen en belemmeringen van materiele 
aard.. Van Rooden 1991. 'Geestelijke stand'. 375-384. 
Dezee kwalificatie is afkomstig uit het gedicht hen goed predikant van Constantijn Huygens uit 1625 
Huygens/Eijmacll  1891. Zede-printen. 8. 

'" '' Groenhuis 1977. Predikanten. 21-26 Roodenburg 1990. Onder censuur 



werdenn overigens in de consistoriekamers ontboden.'4" Veel zaken werden in het persoonlijke 

contactt tussen predikant en lidmaten afgedaan. 

Predikantenn van andere denominaties ontbeerden een officiële publieke legitimatie, maar 

vervuldenn m eigen kring een vergelijkbare rol als gereformeerde predikanten. Bij doopsgezinde 

voorgangerss was deze rol het muist geprononceerd, omdat zi) niet vrijgesteld waren voor het 

predikambtt en zich derhalve m principe niet van hun geloofsgenoten onderscheidden.1" ' Ook was 

err geen sprake van een breuk met de tijd dat de katholieke kerk nog staatskerk was. Katholieke 

geestelijkenn vervulden destijds evenzeer een openbare functie.14' l iet is dan ook geen toeval dat in 

dee serie personificaties van het economische leven door Philips Galle naar Maerten van Cleve uit 

1574,, de vrouwenfiguur die de publieke dienst personifieert, vergezeld gaat van een prediker op 

dee preekstoel, een publiek personage bij uitstek (77j.'4' 

l ie tt publieke karakter van het predikantenberoep had ook een visuele component. Op straat 

vielenn predikanten 111 het oog door hun kleding. Xu was herkenbare beroepskleding voor veel 

beroepenn een bekend verschijnsel in de vroegmoderne tijd. maar bij predikanten zat de 

herkenbaarheidd niet in hun beroepskledmg, want die droegen zij niet, maar in hun ouderwetse of 

soberee dracht en kapsel.144 Zij hadden de uitstraling van een predikant, / .o kreeg de 

remonstrantsee predikant Bernardus Yezekius, toen hij op 30 december 1618 nietsvermoedend de 

Rotterdamsee Beurs binnenliep, plotseling het verzoek om predikant Slatius, die niet was 

verschenenn op een aldaar geplande remonstrantse bijeenkomst, te vervangen 'alsoo zij uuyt zijn 

wesenn ende gewaet oordeelden dat hij een predicant was'.'4' Ken vergelijkbare herkenbaarheid 

werdd de voortvluchtige remonstrantse predikant Paschier de 1'yne bijna noodlottig. .Alhoewel hij 

alss glazenwasser verkleed ging, meende een voorbijgangster in hem een predikant te herkennen. 

Hijj  pareerde haar suggestie met woorden die de toenmalige visuele herkenbaarheid van 

predikantenn in het straatbeeld onderstrepen: 'Ik gelijk immers naar geenen predikant (...) Ken 

predikant,, sevde ik, gaat staatig in 't swart'.14" Bij deze herkenbaarheid van predikanten in het 

straatbeeldd zal ook hebben meegespeeld, dat in de vroegmoderne stads- en dorpssamenleving 

anonimiteitt nog een relatief schaars fenomeen was; zeker voor het midden- en hogere segment 

vann de samenleving. Ken predikant was al gauw een bekende figuur. De visuele herkenbaarheid 

vann predikanten reikte echter verder dan hun aanwezigheid in kerk of straatbeeld. In talloze 

vroegmodernee woonhuizen prijkte de beeltenis van predikanten aan de muur. Niet altijd bevatten 

dezee portretten directe verwijzingen naar het predikantenberoep studieuze setting, boek in de 

hand,, spreekgebaar^, maar bij ontstentenis hiervan zal de herkenbaarheid als predikantsportret 

doorr kleding, vertrouwde gelaatstrekken of onderschrift *1DIJ prenten) zondermeer zijn 

gewaarborgd.. Terwijl wij misschien niet meer dan een busteportret van een onbekend 

manspersoonn zien, herkende de toenmalige beschouwer de geportretteerde vermoedelijk direct 

144 Roodenburg 1990. Onder eensuur. 153. 
144 Bovendien kenmerkte de doopsgezinde geloofsopvatting zich door een sterk individueel beleefd geloof 

waarinn stille vroomheid en afzondering een belangrijke plaats innamen Voor publieke \ertonmg was hierin 
weinigg ruimte 

!4~~ Van Rooden beschouwt de predikanten van de gereformeerde kerk als een voortzetting van de vroegere 
geestelijkee stand en plaatst de ontwikkeling naar een professionele, nationale en sociaal homogene 
beroepsgroepp in het laatste kwart vari de achttiende eeuw. Van Rooden. 'Geestelijke stand' 

!4'' De religieuze achtergrond van Van Geve en Galle en de kleding \ an de prediker maken het aannemelijk dat 
hett om een katholieke prediker gaat Zie voor deze sene ook afb 1 f>9. 

444 De Winkel 1995, 'Deftigstcn dragten'. 155-161 Kootte 1999.'Kleding'. 
Geciteerdd in: Van Dcursen 1991, Bavianen en siijkgeuzen. 71 

4rr De Fyne 1721. Eem^e traclaet/es. 80 
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aann deze kenmerken.'"1 In boedelinventanssen worden predikantsportretten dan ook vaak met 

naamm en toenaam vermeld.14" Ze waren de notaris die belast was met het opmaken van de boedel 

veelall  bekend. 

Di ee herkenbaarheid was niet zonder betekenis. De meeste predikantsportretten hingen 

niett uit decoratieve overwegingen aan de muur, maar venulden een rol in het proces van 

religieuzee identiteitsvorming van de opdrachtgever of eigenaar. Dit gold in principe zowel voor 

predikantsportrettenn die ui opdracht van de geportretteerde of zijn familie werden gemaakt als, in 

versterktee mate, voor predikantsportretten in opdracht van derden of voor een breder publiek. 

Predikantsportrettenn van het eerste soort, zoals Rembrandt's beeltenissen van de doopsgezinde 

predikantt Cornells Claesz. Anslo (56) of de gereformeerde predikant Klison vervulden een 

representatievee functie die door de wijze van portrettering de eigen huiselijke kring oversteeg. De 

welbewustt verkozen verbeelding als gerespecteerd, geleerd of welsprekend predikant gaf mede 

gestaltee aan de visuele identiteit van een professie in wording. Geen bezoeker die voor deze 

beeldvormingg gevoelloos kon blijven. 

Predikantsportrettenn die in opdracht van derden of voor een breder publiek werden 

vervaardigd,, gaven evenzeer vorm aan de visuele identiteit van het predikantschap. Ze 

fungeerdenn bovendien als getuigenissen van het confessioneel toebehoren van de eigenaars. 

Vermogendee geloofsgenoten, kerkgenootschappen en gewone burgers heten zich door hun 

portretopdrachtenn of aankopen regelmatig in hun confessionele kaarten kijken. Zo is 

Rembrandt'ss portret van Johannes Wtenbogaert uit 1633 (57) op te vatten als een visuele 

stemverklaringg van de opdrachtgever, de Amsterdamse remonstrant Abraham Anthonisz. Recht. 

Volgenss zijn boedelinventaris uit 1664 bezat hij ook nog dne 'printeborden van W'tenbogaert' en 

eenn portret van de grondlegger van de remonstrantse beweging, jacobus Armimus. Recht was 

dann ook een zeer actief en betrokken remonstrant. Hij stelde zijn huis ter beschikking voor 

kerkdiensten,, gaf de verbannen remonstrantse predikant Amoldus Geesteranus onderdak en 

verkeerdee in een uitgebreid familie- en kenmssennetwerk van remonstranten.149 Ongetwijfeld 

zullenn de talrijke remonstrantse bezoekers van Recht het portret van \Vtenbogaert in zijn 

Amsterdamsee woning of later in zijn buitenhuis in de Watergraafsmeer hebben kunnen 

aanschouwen.1>""  In combinatie met de verspreiding van het portret in gekopieerde vorm heeft 

Wtenbogaert'ss portret in remonstrantse kring derhalve vermoedelijk bijgedragen aan de visuele 

canonvormingg rond deze befaamde remonstrantse voorman. Voor portretten van religieuze 

voormannenn van andere denominaties lag dit niet veel anders. Het illustreert, zoals steeds in dit 

betoogg zal blijken, dat de grens tussen predikantsportretten voor eigen- of famihegcbruik en 

predikantsportrettenn voor een breder publiek nogal vloeiend was. 

Niett alleen vermogende individuen zoals Recht gaven opdracht tot het vervaardigen van 

portrettenn van een geheld religieus voorman. Kerkgenootschappen legden zich vanaf het einde 

vann de zeventiende eeuw toe op de vorming van kerkelijke collecties van predikantsportretten n ' 

Ookk hier is een vloeiende grens tussen portretten voor eigen- of famütegebruik en portretten 

1477 Voor een overzicht vandiverse predikantsportretten: Den Hertog 1992. 100 Portretten. 
Vergelijkk hiermee het consequente bij name noemen van de dienstdoende predikant in de 
dagboekaantekeningenn van David Beck (Beck/Veldhuij/cn 1993. Spiegel) waarop eerder in de paragraaf Op 
dede kansel uit dit hoofdstuk is ingegaan. 
Dudokk van Heel 1994. 'Remonstrantse wereld'. 
Hett schilderij bevond zich namelijk in de boedelinventaris die na het overlijden van Abraham Anthonisz. 
Rechtt in zijn buitenhuis werd opgesteld Het werd getaxeerd op veertig gulden Dudok van Heel 1994. 
'Remonstrantsee wereld'. 343. Corpus, dl 2. A 80. 398 Tiimpel 1986. Rembrandt, 126 
Inn katholieke kring was het al langer gangbaar dat pastoorsportrettcn zich in kerkelijk bezit bevonden. 
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voorr derden zichtbaar. Regelmatig werden portretten uit particulier bezit aan 

kerkgenootschappenn gelegateerd, waardoor ze een breder bereik kregen. De schilderijencollectie 

vann de Remonstrantse gemeente in Rotterdam bijvoorbeeld, die zich nog steeds op locatie 

bevindt,, is hoofdzakelijk uit schenkingen van particulieren ontstaan. Vermoedelijk dateert deze 

collectiee pas van na 1724.": Net als in Rotterdam verkreeg het Amsterdamse remonstrantse 

seminariee een deel van haar collectie uit nagelaten familiebezit, zoals bijvoorbeeld het portret van 

dee remonstrantse predikant Carolus Niëllius (1576-1652; in studieuze setting van Thomas de 

Kevserr uit 1634.'" Het seminarie nam daarnaast rond 1705 het initiatief tot de vorming van een 

geleerdengaleri]]  met portretsclnldenjen. Men volgde hiermee de in universitaire kring reeds langer 

bestaandee traditie tot het aanleggen van geleerdengalenjen.1,4 l iet door facob Backer geschilderde 

geleerdenportrett van Johannes W teubogaert (59) bevond zich vermoedelijk al vanaf 1638 m 

kerkelijkk bez i t ." Niet alleen kopstukken vonden overigens hun weg naar consistoriekamers. De 

Zwolsee predikanten lieten zich collectief in 1691 portretteren door I lendnck ten Oever (78). f Iet 

schilderijj  kwam te hangen in de nieuwe consistoriekamer van de St. Michaëlskerk.'" Met boek, 

ganzenveerr en spreekgebaar vormden de heren een zeldzaam staaltje van publiekelijk uitgedragen 

collectievee beroepsidennteit. De gezamenlijke Amsterdamse predikanten droegen aan het einde 

vann de zeventiende eeuw zelfs een compilatie van hun gegraveerde portretten, vierentwintig 

stuks,, op aan het Amsterdamse stadsbestuur en de 'Chnstelycke Bloeyende Gemeente Binnen 

Amsterdam'.. De organisatiegraad van het Amsterdamse predikantendom was getuige dit initiatief 

goedd ontwikkeld.1' 

Dee meeste predikantsportretten hingen echter in woonhuizen. Boedehnventarissen getuigen van 

eenn brede verspreiding van predikantsportretten onder huishoudens van uiteenlopende 

maatschappelijkee signatuur. In een steekproef van kunstrijke zeventiende-eeuwse boedels van 

voornamelijkk welgestelde Leidse burgers bevonden zich veel portretten van bekende academisch 

opgeleidee predikanten.|Mi Maar ook de Delftse t immerman Drieboni had aan het begin van de 

achttiendee eeuw verschillende portretten van dominees in zijn bezit.1" ' Beeltenissen van 

predikantenn waren er dan ook in soorten en maten. Van dure portretten in olieverf tot 

eenvoudigee prenten. Vaak ging het om een en dezelfde beeltenis. Naar menig geschilderd 

predikantsportrett werden bij leven of na overlijden van de geportretteerde prenten vervaardigd 

diee onder een breed publiek hun weg vonden. Frans Hals schilderde bijvoorbeeld diverse 

predikantsportretten,, vermoedelijk in opdracht van de geportretteerden ot hun familie, die later 

zijnn gegraveerd."'"' Hals' portret van de Voorschotense gereformeerde predikant Michiel van 

Middelhovenn (1562-1638) uit omstreeks 1626, met weelderige baard, boek in de hand en 

! ' :: Dirksc 2001. Begijnen. 85-87. 
Zijnn portret werd na zijn dood in 1652 bo\endicn gegra\ cerd door Cnspijn de Passc II. waardoor het een nog 
brederee verspreiding kreeg Een vereenvoudigde versie hiervan werd weer gebankt in het vierde deel van de 
HistorieHistorie der Reformatie van de remonstrantse predikant en geschiedschrijver Gerard Brandt, dat overigens 
pass na zijn dood door zijn zoon Johannes in 1704 werd uitgegeven. Dirkse 2001. Begijnen. 88 

"44 Tecuwissc 1991. Utrechtse universiteitsportretten. Cat. Utrecht 1991/1992. Knappe koppen Cat Leiden 
1973.. U-ones I.euienses. Van Rcgteren AltenaVan Thicl 1964.I'ortret-galenj. 
Dirkscc 2001. Begijnen. 89 Dirksc merkt op dat mogelijk Simon Episcopius. in die tijd verantwoordelijk voor 
hett Amsterdamse seminarie, de opdrachtgever van dit portret was. Idem. 95. 

'' Cat Zwolle 1997. Zn olie. 16-17 
Mett dank aan Jan van der Waals die mij op de/e compilatie van prcdikantsafbeeldingen attendeerde 

,sss Fock 1990.'Kunstbezit'. 18. 
! ' '' Wijscnbcek-Olthuis 1987. Achter de gevels. 209 

Sinee 1970-1974. Hals. nr 126(Hendnck Swalmius). nr 81 (Herman Langelius). 
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spreekgebaar,, is hiervan een goed voorbeeld (79;.1M Mogelijk werden dit portret en het 

pendantportrett van zijn vrouw vervaardigd ter gelegenheid van hun veertigste trouwdag, hetgeen 

duidtt op eigen opdrachtgeverschap.] ' c I Iet portret werd ook gegraveerd door fan van de Velde en 

kreegg op die manier een grotere verspreiding. Zo maakte de bocdelmventans van de Dordtse 

hoedecramerr Laurens van Buytendijck uit 1664 melding van 'een bordeken vant Conterfevtsel 

vann Michiel van Middelhoven' dat zich in het voorhuis van de betrokkene bevond.1''3 Of her hier 

omm dezelfde gravure gaat is niet zeker, maar wel aannemelijk. Eenzelfde onduidelijkheid bestaat 

overr het portret van de Amsterdamse rechtzinnige theoloog en predikant Joannes Ilallius, dat 

zichh in 1629 in de boedel van de Amsterdammer Cornells Gerritsen Yerlorenarbeijt, woonachtig 

aann de Prinsengracht, bevond.1"4 Het hing in het voorhuis en is gezien de taxatiewaarde mogelijk 

eenn kopie of gravure naar het eerder besproken portret van Hallius in geleerde setting uit 1614 

(61). . 

Hett is overigens geen toeval dat de predikantsportretten van Van Middelhoven en Hallius 

zichh zowel bij Van Buytendijck als bij Yerlorenarbeijt in het voorhuis bevonden. 

Boedehnventanssenn laten er weinig twijfel over bestaan dat predikantsportretten zich veelal in de 

meerr publieke ruimten van liet huis bevonden. Zo genoten prenten van de gereformeerde 

predikantt Hcndnck Swalmius (ca. 1579-1649) volgens Haarlemse boedehnventanssen niet alleen 

grotee populariteit, maar ze hingen ook voornamelijk ui ruimten waar ze (jok door derden konden 

wordenn gezien.1"1 Bij de Haarlemse schoolmeester Carel Carelsz. hing Swalmius' prent m het 

voorhuis.1'**  Ook in het voorhuis en sijdekamer van 1'va Ruwardus, weduwe van de broer van 

Hendrickk Swalmius, hing zijn beeltenis.'07 Soms was de locatie minder publiek, maar is de 

beelteniss toch met meer dan gemiddelde zorg omgeven. De Haarlemmer Balüiasar Cornehsz. 

Groenn had op de achterkamer een prent van Swalmius in een ebbenhouten lijst hangen, hetgeen 

voorr prenten geenszins gebruikelijk was.1"*  Ook andere predikantsportretten sierden menig 

voorhuiss of ander publiek vertrek.1"'*  In het voorhuis van de weduwe van de Amsterdamse 

rechtzinnigee dominee Ot to Badius (1594-1664), vanaf 1626 Hoogduits predikant, bevond zich in 

16699 het portret van dominee Piscator.17" Badius was een aangetrouwd familielid van de 

dagboekschrijverr en schoolmeester David Beck, die al eerder ter sprake kwam.17' Ook speelde hij 

''''' Slive 1970-1974. Hals. nr. 38. Het portret is vermist sinds de Tweede Wereldoorlog, maar bevond zich 
voorheenn in particulier bezit in Parijs. 

''"-''"-  Slive 1970-1974. Hals, nr. 38.24 
"""  GP1. inv Laurens van Buytendijck. Dordrecht 1664/07/25. 
IMM GPI. inv Cornelis Gerritsen Verlorenarbeijt. Amsterdam 1629/04/17. 
11 v Voor de populariteit en verspreiding van deze prent: GPI. inv. Isaack Bevel. Haarlem 1657/06/29. im . 

koopmann Willem van Heijthuijsen. Haarlem 1650/00/00 en de inventarissen genoemd in de nt 166-
1688 Vermoedelijk ging het om exemplaren van de gravure van Jonas Suyderhoef naar een schilderij van 
Franss Hals uit 1639. dat werd gemaakt ter gelegenheid van het emeritaat van Swalmius in 1646. Het 
schilderijj  bevindt zich in de collectie van The Detroit Institute of Arts in Detroit Slive 1970-1974. Hals, nr 
126 6 

! '""  GPI, inv Carel Carelsz.. Haarlem 1650/09/00. 
l vv GPI. inv Eva Ruwardus. weduwe van Eleazer Swalmius. Amsterdam 1659/02/26-1659/03/12 
lh""  GPI. inv Balthasar Cornehsz. Groen, Haarlem 1671/02/16 

Inn 1685 bevond zich 'Inde Sweetsc achterkcuckcn'. waarschijnlijk de pronkkeuken van de Dordtse apotheker 
enn lid van de veertigraad Abraham Heijblom. een portret van de predikant en schrijver Caspar Streso (1603-
1664).. Loughman/Montias 2000. Public and private. 95. 159 

,7""  GPI. inv. Ida Beck, weduwe van dominee Otto Badius. Amsterdam 1669/11/26 en 1670/07/12 
1711 Beck/Vcldhuij/cn 1993. Spiegel. 232 
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eenn rol bij de beroeping van Kvert Wülemsz.. de latere predikant Kvert Bogardus, naar Nieuw 

Nederland.71 1 

Dee functie van predikantsportretten vertoonde een duidelijke parallel met die van 

portrettenn van de grondleggers van de Reformatie (Luther. Melanchton, Calvijn) ot portretten 

vann het Oranjehuis en van andere vaderlandse en historische helden. D e /e portretten kenden een 

nogg grotere populariteit en verspreiding en vormden vaak evenzovele getuigenissen van de 

religieuzee of politieke kleur van de eigenaars.171 Ken trend die in de achttiende eeuw alleen maar 

sterkerr werd. '̂  Net als predikantsportretten zijn ze veelal in de publieke ruimten van woonhuizen 

aann te treffen, soms tezamen met predikantsportretten.10 Zo hing in het voorhuis van de rijke 

Haarlemsee damastreder Quirvn Damast m 1650 een portret van de gereformeerde Haarlemse 

predikantt Acromus gebroederlijk naast enkele portretten van de Nassaus en admiraal Tromp.17'1 

Damastt was duidelijk recht in de religieuze en politieke leer. In enkele achttiende-eeuwse 

Doesburgsee huizen is de combinatie predikantsportret en professorenportret in dezelfde ruimte 

aann te treffen.77 

Dee plaatsing van predikantsportretten in de publieke ruimten van de woonhuizen 

bevestigtt de constituerende rol van deze portretten in het proces van religieuze identiteitsvorming 

vann de betrokken eigenaars. De kerkelijke signatuur van de geportretteerden correspondeerde 

immerss meestal met die van de eigenaar van deze portretten. De verschillende 

predikantsportrettenn die zich volgeus .Amsterdamse inventarissen in gereformeerde boedels 

bevonden,, zullen ongetwijfeld van onversneden gereformeerde stut zijn geweest.17K Voor wie 

anderss dan aanhangers van de publieke kerk zullen immers de vele overgeleverde exemplaren van 

Rembrandt'ss geëtste portret van de gereformeerde predikant Sylvius bedoeld zijn geweest (58).̂  

Ookk predikanten hadden belangstelling voor de beeltenissen hunner collega's. De I.eidse 

gereformeerdee predikant Petrus de Witte had zes 'aerde borden' met busteafbeeldingen van 

predikantenn uit zijn voormalige standplaats Delft in bezit. 's' De borden hingen m het 'saeltge', 

eenn van de rijkst ingerichte vertrekken van het huis. Het is niet bekend of De Witte's 

predikantenseriee dezelfde was als de serie van Delftse predikanten die in 1660 op tegel werden 

geschilderdd door Isaac (umus naar gravures van Chnspijn van Queborn uit circa 1645. maar enige 

verwantschapp ligt voor de hand. Laatstgenoemde serie bevatte ondermeer afbeeldingen van de 

Delftsee gereformeerde predikanten Robertus Junius, Dionysius Spranckhuyzen '80.. en Johannes 

""  Badius was een sleutelfiguur in de relaties tussen Nieuw Nederland en het vaderland Frijhoff 1995. Kvert 
Wülemsz..Wülemsz.. 658-659. 

7~~ De Wocrdense belijdend lutheraan Acrt Jansz. van Rijncvclshorn had ondermeer een portret van Luther en 
hett lutherse koningspaar van Zweden in zijn bezit Frijhoff 1995. Kvert Wülemsz.. 345. 

44 Volgens Le Francq van Berkhey hing in de meeste visserswoningen in de tweede helft van de achttiende 
eeuww wel een prentje 'vertoonende eene Afbeelding van onzen Prinsen en Prinsessen, onzen Tromp, de 
Ruiter,, en soortgelykcn' Vaak hebben deze portretten een sterk politieke lading, in dit geval orangistisch. 
maarr het principe is hetzelfde Deze verwijzing is ontleend aan Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 293 

7'' Loughman/Montias 2000. Public and private. 73 
""  Goosens 2001. Schilden. 385-386. 
""  Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 2{)2. 
^  ̂ Montias 1991. 'Works or art'. 339 
'' In \erschillende prentenverzamelingcn bevinden zich exemplaren van deze ets. Hollstem. dl 18. B 280. p 

132 2 
**  Een zevende bevatte een afbeelding van de Prins, opnieuw een indicatie van de tot op /.ckcre hoogte 

\crgehjkbaree functie van predikantsportretten en portretten van andere beroemdheden, zoals vorsten. 
admiraalss en geleerden. Lunsingh Scheurlecr/Tock'A'an Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4a. 307 
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Goethals.l sll Henzelfde beeld laat de remonstrantse belangstelling voor portretten van 

remonstrantsee predikanten zien. Zo waren de portretprenten van Armimus en Eptscopius in de 

boedell  van Woerdenaar Pieter Claesz. \ 'alck (1651) zonder twijfel stille getuigen van zijn 

religieuzee kleur. s: Ook doopsgezinden heten zich in hun belangstelling voor doopsgezinde 

predikantsportrettenn niet onbetuigd. De Leeuwarder doopsgezinde schilder en predikant Lambert 

Jacobsz.. liet bij zijn overlijden diverse portretten van doopsgezinde leraren na, die /eer 

waarschijnlijkk bestemd waren voor een doopsgezinde markt . "' 

Niett alleen boedehnventanssen maar ook schilderijen zelf laten zien dat men via een 

predikantsportrett aan de muur publiekelijk uiting gaf aan de eigen confessionele signatuur. Op 

eenn schilderij van de katholieke Leidse schilder Quiringh van Brekelenkam uit 1648 bijvoorbeeld 

komtt de portretgravure van de Leidse theoloog en predikant Ludovicus de Dieu (1590-1642} 

voorr (81).1S4 De Dieu was sinds 1619 predikant in Leiden en werd vanaf 1635 regent van het 

Waalsee College, de predikantsopleiding van de Waalse Kerk. Hij was een bedreven oriëntalist en 

publiceerdee verschillende werken over de Bijbel.'^ Hij stierfin 1642. Het portret van De Dieu is 

eenn postume prent van de hand van (onas Suvderhoef naar een schilderij van P. Dubordieu 

(82;.. " Dat een katholieke schilder een vooraanstaand protestant herkenbaar een plek in zijn 

schilderijj  gaf, kan op geen toeval berusten. Hier heeft een opdrachtgever of markt achter 

geze ten .""  Het is een visueel bewijs voor het publieke karakter van het predikantenberoep. 

Dee rol van predikantsportrettcn in de religieuze identiteitsvorming van geloofsgenoten plaatst 

dezee portretten op een ander plan dan de notarisportretten die in het vorige hoofdstuk aan de 

ordee kwamen. Net als notarissen gaven ook predikanten in beroepsportretten uitmg aan de trots 

opp hun professie. In principe staat de verbeelding van welsprekendheid en studeerkamer in 

predikantsportrettenn immers op eenzelfde lij n als de verbeelding van notariële akten en comptoir 

inn notarisportretten. Maar predikantsportretten werden niet alleen in eigen of familieopdracht 

gemaakt,, maar ook voor derden en een breed publiek. De daarin tentoongespreide 

beroepskenmerkenn - geleerdheid en welsprekendheid - gaven derhalve ook blijk van de 

maatschappelijkee beeldvorming over de ideale predikant. Ook ander beeldmateriaal dan 

portrettenn speelde hierin een rol. Terwijl we van de predikant een positief gestileerd beroepsbeeld 

knjgenn voorgespiegeld, is bij het nu volgende beroep - de koopman-bankier - eerder sprake van 

dee omgekeerde situatie. In portretten ontbreekt goeddeels het beroepsaspect en voor het overige 

iss een negatief gestileerd beeld van bankiersactiviteiten dominant. De aard en perceptie van het 

beroepp wordt ons pas duidelijk als we door de 'verborgen bankiers' in de portretkunst en de 

karikaturalee bankiers in genreafbeeldingen heenkijken. 

:Sll Van Dam 1991. Deijh aardewerk. 20-2 i. De Loos-Haa\man 1956. 'Isaac Junius'. 102-108 Cat New 
York/Londenn 2001. Vermeer, nr. 156 (Roberuis Junius). 

'";; FrijhofT 1995. liven WHlemsz.. 341. 
l s'' Het gaat om portretten \an ondermeer Lubbert Gerntsz.. Icmc Jacobs/.. Leenaart Clock en Hans Alenson 

Vann der Meij-Tolsma 19X9. 'Lambert Jacobs/.'. 91-92. 
mm Zie voor het werk van Van Brekelenkam Lasius 1992. Van Brekelenkam en de paragraaf Werk in uirvoermg 

uitt hoofdstuk 5 
'^^ Otterspeer 2000. Groepsporrret. dl. 1. 166. 

Err is ook nog een gravure van A van Zijlveld naar het schilderij van Dubordieu. waarin het aangezicht van 
Dee Dieu naar rechts is gekeerd IB Den Haag. P 1416. 
Ookk de boedelinventans uit 1670 \an predikant Petrus de Witte, woonachtig op Rapenburg 16. bevatte een 
contrefeytselcontrefeytsel van dominee De Dieu Lunsingh Scheurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4a. 
306. . 
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