
Vanonder zijn hoed kijkt Adriaen van 
de Venne ons zelfverzekerd, zelfs een 
beetje uitdagend aan. Zijn schilders
attributen heeft hij weggelaten. Hij 
presenteert zich dan ook niet als kun
stenaar, maar als welgesteld burger. 
De combinatie van molensteenkraag 
en de typische hoge hoed was tussen 
1615 en 1620 kort in de mode. Daarom 
wordt het schilderij omstreeks 161518 
gedateerd. Even daarvoor had Van de 
Venne zich gevestigd in Middelburg. 
De Zeeuwse hoofdstad, gelegen op  
de grens van de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden, was toen een 
cultureel centrum en trok kunstenaars 
uit alle windstreken aan. Adriaen 
werd zelf geboren in Delft en kreeg 
zijn opleiding in Leiden. In 1614 wordt 
hij voor het eerst vermeld in de 
Middelburgse archieven. Dat jaar trad 
hij in het huwelijk met Elisabeth de 
Pours. Zijn vrouw was afkomstig uit 

een vooraanstaande Zeeuwse familie, 
wat hem zeker hielp bij het opbouwen 
van een netwerk in de hogere kringen. 
In combinatie met zijn grote talent 
werd hij hierdoor al snel de coming 
man van de Middelburgse schilder
school.

AMBITIE

Uit 1614 dateren ook zijn vroegst  
bekende werken, waaronder De zie len
visserij. Deze politiekreligieuze alle
gorie, al sinds de 19de eeuw in het 
Rijksmuseum, staat bol van ambitie. 
De 25jarige kunstenaar wilde laten 
zien dat hij alle disciplines van het 
schildersvak beheerste. In de jaren 
daarna maakte hij meer van dergelijke 
veelomvattende voorstellingen met  
actuele of allegorische gebeurtenissen, 
vaak met portretten van tijdgenoten 
erin verwerkt. Maar hij schilderde ook 
kleinere landschappen met de seizoenen 

en een paar zelfstandige portretten. 
Zijn productie lag toen relatief laag  
en dat hing samen met de vergaande 
detaillering en zorgvuldige afwerking 
van zijn schilderijen. Het waren  
exclusieve producten, waarmee hij 
zich richtte op een kapitaalkrachtige 
klantenkring. Nadat hij rond 1625 naar 
Den Haag was verhuisd, ging Van de 
Venne zich specialiseren in  grisailles: 
schilderijen in de verschillende tonen 
van één kleur. Het waren snel geschil
derde en daardoor relatief goedkope 
producten, bestemd voor de vrije 
markt.

Dit zelfportret uit zijn Middel burgse 
tijd is nog heel precies geschilderd, 
met veel aandacht voor details. Dat 
het om de kunstenaar zelf gaat, blijkt 
onder andere uit een vergelijking met 
een gegraveerd zelfportret uit 1634. 
Hoewel hij daar bijna twintig jaar ouder 
is, vertoont de man in deze gravure  
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Klein formaat, 
grote zeggingskracht

Adriaen van de Venne (1589-1662) behoort niet tot de  
bekende namen uit de Hollandse 17de eeuw. Toch is hij te 
beschouwen als een van de meest  markante kunste naars -
persoonlijkheden uit die periode. Hij was een multitalent: 
schilder, dichter,  ontwerper van prenten en boekillustra-
ties. Uit zijn picturale en literaire werk treedt hij naar 
voren als een creatief, origineel en vooral ook humoris-
tisch mens. Dit voorjaar slaagde het Mauritshuis erin om 
het enige geschilderde zelfportret van deze bijzondere 
kunstenaar te verwerven. Genoeg reden voor een  nadere 
introductie.

Portret van Adriaen van de Venne 
Daniel van den Bremden naar Adriaen 
van de Venne
1634. Gravure, 11 x 7,7 cm 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG



dezelfde uiterlijke kenmerken als die 
in het schilderij, zoals de verdikking 
halverwege de brug van de neus. Van 
de Venne verstopte zijn eigen gezicht 
ook regelmatig in  andere voorstellin
gen. Zo staat hij links op de voorgrond 
van De zielenvisserij. Behalve door zijn 
gelaatstrekken verraadt de schilder 
zich doordat hij ons als enige recht 
aankijkt.

HERKOMST

Voor wie dit zelfportret werd  geschil  
derd, is helaas onbekend. Mogelijk  
was het bestemd voor eigen gebruik en 
hing rechts ervan het portret van zijn 
vrouw Elisabeth, zoals gebruikelijk  
bij pendantportretten van echtparen. 
Dat kan ook verklaren waarom de 
schilder het niet nodig vond het werk 
te signeren. De herkomstgeschiedenis 

vertoont een gapend gat tot aan het 
begin van de 20ste eeuw, toen het in 
bezit was van de befaamde Joodse  
verzamelaar Adolphe Schloss in Parijs. 
In de Tweede Wereldoorlog werd diens 
collectie door de nazi’s geroofd en 
meegenomen naar Duitsland. Na de 
oorlog werd het schilderij teruggege
ven aan de erfgenamen, die het in 1951 
lieten veilen. Kort daar  op verdween 
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NIEUWE AANWINST

Zelfportret 
Adriaen van de Venne 
ca. 1615-18. Olieverf op paneel, 
18,2 x 13,3 cm (hier op ware  
grootte afgebeeld)
Bijdrage: € 150.000, waarvan  
€ 50.000 uit het Themafonds  
17de-eeuwse schilderkunst
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aangekocht in 2021 met steun van de 

BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse 

schilderkunst) en de heer H.B. van der Ven.



het naar de Verenigde Staten, waar het 
al die jaren in particulier bezit bleef.

GEDROOMDE AANWINST

Het zelfportret van Adriaen van  
de Venne vormt in vele opzichten  
een gedroomde aanwinst voor het  
Maurits huis én de Collectie Neder
land. Allereerst is het van exceptionele 
kwaliteit en daarmee een van de mooi
ste voorbeelden van de Hollandse  
portretkunst uit het eerste kwart van 
de 17de eeuw. Ten tweede verkeert het 
in vrijwel perfecte conditie. Ook vormt 
het een welkome versterking van de 
hoogwaardige groep zelfportretten in 

het Mauritshuis. Het veelzijdige oeuvre 
van Van de Venne is in Nederland goed 
vertegenwoordigd in onder andere het 
Rijksmuseum, Paleis Het Loo, Teylers 
Museum en de Universiteits biblio theek 
Leiden. Het tot voor kort enige portret  
in museaal bezit – een portret van een 
onbekende man uit 1615 –  bevindt zich 
in Museum Boijmans Van Beuningen. 
Het zelfportret vormt de spreekwoor
delijke kers op de taart. Of, zoals Pieter 
Roelofs, hoofd schilder en beeldhouw
kunst van het Rijkmuseum, het zo 
treffend verwoordde in zijn aanbeve
lingsbrief: ‘Met de aankoop van het 
zelfportret door het Mauritshuis zal 

Van de Venne nu ook zelf voor een 
breed publiek een gezicht krijgen.’ 
Hopelijk kan zijn ster nog verder rijzen. 
Het Zeeuws Museum in Middelburg is 
namelijk van plan over enkele jaren 
een grote monografische tentoonstel
ling aan hem te wijden. Het zelfportret 
zal dan zeker niet ontbreken.

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie & Wetenschap Mauritshuis
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‘All om [a]rm’ (Dansende  
bedelaars)
Adriaen van de Venne 
1635. Olieverf op paneel, 12 x 28 cm 
MAURITSHUIS, DEN HAAG 

De zielenvisserij
Adriaen van de Venne
1614. Olieverf op paneel, 98,5 x 187,8 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM


