
Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal uit 1628  
is een ambitieuze coproductie van de 17de-eeuwse schilders 
Dirck Hals en Dirck van Delen. De twee Dircken maakten 
samen in een kort tijdsbestek zes van dit soort schilderijen. 
Vijf ervan bevinden zich in buitenlandse musea of in  
particuliere collecties, het zesde is nu teruggekeerd naar 
Haarlem. De nieuwe aanwinst onderstreept de bijzondere  
plek die de stad innam als broedplaats van vernieuwing in  
de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst.
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Feest in Haarlem



In de jaren twintig van de 17de eeuw ontstond een 
nieuw genre in Haarlem dat al snel zeer populair werd: 
het vrolijke gezelschap in een interieur. De oorsprong 
van dit genre wortelt in 16de-eeuwse Vlaamse 
Bijbelvoorstellingen met scènes van de Verloren Zoon 
in een bordeel. Hieruit ontstonden aan het begin van 
de 17de eeuw in Haarlem voorstellingen van vrolijke 
gezelschappen met rijk uitgedoste, modieuze jonge-
lingen. Dirck Hals (1591-1656), de jongere broer van 
Frans Hals, was hier een van de belangrijkste vertolkers 
van en wist er een nichemarkt voor zichzelf mee te 
creëren. Veelal bevatten de voorstellingen subtiele 

waarschuwingen met betrekking tot overdaad of  
lichtzinnigheid, vaak met een knipoog gebracht. 

Dirck Hals was een van de eersten die het gezel-
schap naar binnen verplaatsten en vanaf 1625 begon 
hij steeds meer van dit soort interieurstukken te ver-
vaardigen. Ook gingen zijn gezelschappen in die tijd 
uit steeds meer figuren bestaan.1 Dat maakte het lastig 
om ze allemaal overtuigend in een interieur te plaat-
sen en toch het gevoel van een goede ruimtelijke wer-
king te behouden. Misschien ontstond hieruit wel het 
idee van een samenwerking; Dirck Hals blonk uit in 
het weergeven van de figuren, maar door samen te 
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werken met een interieurspecialist, ontstonden ware 
huzarenstukken. 

SAMENWERKING 

Dirck van Delen (1605-1671) stond al vroeg bekend 
om zijn architectuur- en interieurstukken en had een 
voorliefde voor rijk versierde, al dan niet bestaande, 
interieurs. Hij trouwde in 1625 in Arnemuiden met de 
burgemeestersdochter en een jaar later werd hij zelf 
burgemeester van deze Zeeuwse stad. Hoe de samen-
werking tussen Hals en Van Delen tot stand kwam, is 
onbekend. Dirck van Delen is in de jaren 1620 alleen 
in Zeeland gedocumenteerd en Dirck Hals werkte voor 
zover bekend alleen in de jaren 1640 buiten Haarlem.

Dat ze elkaar gevonden hebben, is echter duidelijk: 
er zijn zes samenwerkingen tussen Dirck van Delen en 
Dirck Hals bekend, die bijna alle 1628 of 1629 geda-
teerd zijn. De samenwerkingen zijn steeds door slechts 
een van de twee kunstenaars gesigneerd, in het geval 
van Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal 
uit 1628 signeerde Dirck van Delen. Uit technisch  
onderzoek is gebleken dat Dirck van Delen begon aan 
de schilderijen; hij duidde het perspectief aan op de 
grondering, de eerste verflaag. Vervolgens liet hij in de 
witte onderlaag uitsparingen vrij voor de figuren van 
Dirck Hals.2 De vioolspeler rechts is gebaseerd op een 
figuurstudie in Amsterdam.3

Hals heeft vrijwel exact dezelfde groep figuren ook 
in een andere samenwerking geschilderd, die net iets 
kleiner is en ook 1628 is gedateerd. Het is aannemelijk 

dat dit werk iets later is geschilderd, aangezien de  
figuren en architectuur hierin beter geïntegreerd  
zijn en er minder aanpassingen in de figuren zijn  
aangebracht. Dit schilderij, Elegant gezelschap in een 
paleisachtige ruimte, is opvallend genoeg door Hals ge-
signeerd. De architectuur van Van Delen is wel anders 
in dit werk. Met uitzondering van één ongedateerd en 
ongesigneerd schilderij zijn de andere samenwerkingen 
uit 1628 en 1629 afwisselend door Van Delen en Hals 
gesigneerd.4 Twee hiervan hebben hetzelfde formaat 
als de eerstgenoemde samenwerkingen.

Het is bijna of de twee Dircken het erom deden: 
twee keer dezelfde figurengroep, tweemaal hetzelfde 
formaat en een evenwichtige verdeling van wie sig-
neerde. Dat laat echter onverlet dat er mogelijk meer 
samenwerkingen zijn geweest die niet zijn overgele-
verd of die niet meer als zodanig te boek staan en aan 
een van de twee worden toegeschreven.5

TERUG VAN WEGGEWEEST

Dirck Hals was al met drie vrolijke gezelschappen  
vertegenwoordigd in de collectie van het Frans Hals 
Museum. Een vroeg voorbeeld uit 1620-25 speelt zich 
af in de buitenlucht. Er is nog een andere buitenpartij, 
van rond 1630, en een musicerend gezelschap in een 
interieur uit 1633, dat een langdurig bruikleen van de 
RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is. In deze 
twee latere schilderijen is te zien dat Dirck Hals in de 
jaren dertig een meer getemperd kleurpalet toepaste 
dan in de jaren twintig. 
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Met de aankoop van Elegant gezelschap in een 
Hollandse Renaissancezaal heeft het Frans Hals 
Museum opnieuw een prachtig ensemble van vrolijke 
gezelschappen. Opnieuw, want het schilderij – het  
onbetwiste topstuk onder de werken van Dirck Hals – 
was eerder ook al lange tijd in het museum te zien. 
Van 1948 tot 2019 was het in langdurig bruikleen van 
de RCE. In 2019 vond restitutie plaats aan de erven 
van Jacob Lierens (1877-1949), een Joodse zakenman 
en kunstverzamelaar uit Amsterdam. Vlak voordat 
zijn bedrijf werd ‘geariseerd’ door de nazi’s en hij en 
zijn vrouw werden geïnterneerd in Westerbork, ver-
kocht hij het schilderij in 1941 op een veiling. Elegant 
gezelschap in een Hollandse renaissancezaal belandde al 
snel daarna in Linz voor het beoogde ‘Führermuseum’ 
en is in 1945 door de Monuments Men – over wie in 
2014 een film uitkwam onder regie van George 
Clooney – gevonden, waarna het aan de Nederlandse 
staat werd gegeven.

Het Frans Hals Museum is er zeer verguld mee  
dat het dit werk na deze beladen geschiedenis op  
een veiling kon verwerven met genereuze steun van 
verschillende partijen, waaronder de Vereniging 
Rembrandt en haar Nationaal Fonds Kunstbezit, dat 
alleen wordt aangesproken voor werken van uitzonder-
lijk belang voor de Collectie Nederland. Het schilderij 
maakt te midden van de collectiepresentatie Haarlemse 
helden. Andere meesters nu weer eens te meer duidelijk 
dat, hoewel Dirck Hals tegenwoordig niet meer zo  
beroemd is als zijn broer Frans, zijn reputatie al in  

zijn eigen tijd de stadsgrenzen oversteeg en dat  
kunstenaars van daarbuiten graag met hem wilden  
samenwerken. 

Marrigje Rikken

Hoofd Collecties Frans Hals Museum
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