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 Zelfportret 
 

    
      Zelfportret van Parmigianino 1503-1540 

Spiegels   
Het zelfportret is in onze tijd erg in zwang: elke dag worden er talloze selfies gemaakt 
en verstuurd over de hele wereld. Aanvankelijk kon een mens zichzelf alleen 
gespiegeld zien in een wateroppervlak, denk aan de mythe van Narcissus, meesterlijk 
verdicht in Metamorfosen door Ovidius. Vroeger 
werden zelfportretten meestal gemaakt met behulp 
van een spiegel. Al in de oudheid bestonden er 
spiegels van gepolijst metaal voor gebruik als 
scheer- en achteruitkijkspiegel. Vroeg in de 
middeleeuwen schilderden kunstenaars bolle 
spiegels, kleine oppervlakken met een breed 
gezichtsveld. Voorbeelden hiervan zijn het 
‘Huwelijksportret van Arnolfini en zijn vrouw’ 
van Jan van Eyck (afbeelding hiernaast) en het 
zelfportret van Parmigianino. Aan het einde van de 
Middeleeuwen komt in West-Europa het 
individualisme op. Rond die tijd worden 
kwalitatief goede kristallen spiegels uitgevonden. 
Dat is een van de redenen dat rond 1500 de 
zelfportretkunst opkomt. Net als de gewone 
portretkunst, ontwikkelt deze zich vooral in de 
Nederlanden waar de vraag naar religieuze kunst 
na de Reformatie sterk afneemt.  
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Vroege portretten 
Portretten werden al in de oudheid gemaakt door 
Egyptenaren, Romeinen en Grieken. Men sloeg 
munten met afbeeldingen van keizers en andere 
heersers. Enkele van de vroegste portretten zijn de 
Fajoemportretten (mummieportretten), bewaard  
gebleven in het droge klimaat van de regio Fajoem 
in Egypte. Dit zijn de enige bewaard gebleven 
schilderijen uit de Romeinse tijd, afgezien van 
fresco’s, die o.a. zijn gevonden in Pompeï en 
Herculaneum. Maar de afbeelding die achterbleef 
op de doek waarmee Veronica het gezicht van 
Christus droogde, is toch misschien wel het eerste 
zelfportret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fajoemportret 100-300 na Christus                             
 
Gelijkenis 
Bij een zelfportret vinden we vaak, misschien 
omdat we met fotografie zijn opgegroeid, dat een 
afbeelding een juiste gelijkenis moet vertonen met 
het gezicht van de kunstenaar. Maar ook een 
zelfportret is in de eerste plaats een product van de 
verbeelding. Plotinus schreef al in de 3e eeuw na 
Chr. dat portretten niet gemaakt moeten worden 
‘door in een spiegel te kijken maar door naar het 
eigene van de persoon te kijken’. Maar juist 
daardoor weten we niet of de kunstenaar in de 
spiegel kijkt om zichzelf te portretteren dan wel 
om zichzelf te beoordelen: het blijft altijd het 
zelfbeeld van de kunstenaar. Giorgio Vasari 
noteerde in 1568 in zijn Le Vite, de levens van de 
grootste schilders, beeldhouwers en architecten de 
woorden van Michelangelo: “Iedere schilder kan 
een geslaagd portret van zichzelf maken." 
 
Model 
Modellen waren voor arme schilders soms te duur 
of moeilijk te vinden. Een zelfportret is voor een 
kunstenaar dan een goedkoop alternatief (denk aan 
van Gogh). In de zeventiende eeuw werden 
afbeeldingen van koppen ‘tronies’ genoemd. 
Caravaggio, Rembrandt en Van Gogh maakten 
vele zelfportretten. Ook Picasso, Gauguin en Kahlo 

maakten, deels uit geldgebrek, zelfportretten. 
Kunstenaars beelden hun eigen gezicht soms uit 
tussen een menigte mensen en ook dan kijken ze 
ons aan omdat het werk met een spiegel wordt 
vervaardigd. Soms ook in religieuze schilderijen 
met Maria en Kind. Op deze schilderijen lijkt het 
of heiligen of gewone stervelingen met haar in 
gesprek zijn. Men noemt zo’n werk daarom ”Sacra 
Conversazione” (heilig gesprek). In de Nachtwacht 
zou een zelfportret van Rembrandt verscholen zijn 
en van de Mona Lisa werd ooit gezegd dat het een 
zelfportret van Leonardo da Vinci zou zijn in een 
jurk. 
 
Dorus van Oorschot 
In het Jan Heestershuis loopt momenteel een 
tentoonstelling van Dorus van Oorschot. Daarbij 
ook twee zelfportretten, één in het atelier van Jan 
Heesters, nu ingericht als het atelier van Van 
Oorschot en één in de goeikamer. Het laatste laat 
duidelijk het gebruik van een spiegel zien: op de 
afbeelding staat de kunstenaar voor zijn ezel 
terwijl hij in zijn rechterhand een penseel 
vasthoudt. Het is bekend dat Dorus van Oorschot 
als kind polio kreeg en daarom zijn rechterhand 
niet goed kon gebruiken en met de linkerhand 
schilderde. Op dit zelfportret lijkt hij de 
toeschouwer aan te kijken, maar hij kijkt alleen 
zichzelf aan omdat het met een spiegel werd 
vervaardigd. Zo te zien is het een goed gelijkend 
zelfportret. Maar heeft hij er ook zijn karakter in 
willen afbeelden? 
 
Jan Heesters 
Ook van Jan Heesters is een werk bekend waarop 
hij voor zijn ezel staat te werken. Hierbij valt 
meteen op dat dit niet naar de werkelijkheid 
geschilderd kan zijn. Heesters schilderde zich met 
bijzonder lange benen en van hem is bekend dat hij 
klein van gestalte was. Had hij daar last van of zag 
hij zichzelf anders? Op een zelfportret uit zijn 
jonge jaren kijkt hij ons aan met een trotse blik. 
Een sigaret hangt nonchalant in zijn mond. Toch 
verwijderde hij flink wat verf van dit doek. Hij 
kwam er nooit meer aan toe om het te verbeteren. 
Omdat er zo weinig zelfportretten van Heesters in 
de collectie van het museum zijn, werd enkele 
jaren geleden besloten om dit werk te laten 
restaureren. Een moeilijke beslissing want de 
kunstenaar was er duidelijk zelf niet tevreden over.  
Het portret wordt dan ook alleen gebruikt als 
documentatiemateriaal. Ook is er zelfportret 
bekend waarop Heesters zich afbeeldde als een 
gedistingeerde man met grijze hoed.  

 
Anne-Marie Cornelissen 
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H ET  HE ES TE RS H UI S  
 
Hebt u ook wel eens gedacht: wat een hoge afstap? 
Vast herkenbaar voor iedereen die door het 
museum gelopen heeft en vanaf de kamer en suite 
naar de gang gaat. Het is eigenlijk een opkamer 
boven de kelder.  
 
Opkamer 
Een opkamer of voutekamer (Belgisch) is een 
kamer die hoger ligt dan de belendende kamers van 
een huis. De reden hiervoor is meestal dat er een 
verzonken kelder onder deze kamer ligt. De 
opkamer is bereikbaar via een trap van enige 
treden of een opstapje. Opkamers zijn veel te 
vinden boven kelders in boerderijen. In die kelders 
was er zo een koele opslagruimte voor melk, 
hammen en andere producten. Het gebruik van de 
opkamer varieerde van 'nette' kamer voor speciale 
gelegenheden tot slaapkamer.  
 

 
   Opstapje om van gang naar de kamer en suite te komen  
 
Dit beeld herkennen we in het Heestershuis. Het 
voorste keldergedeelte is lager en is ook later 
gebouwd. De achterste kelder heeft een hoger 
plafond. Het was vroeger nog niet mogelijk een 
waterdichte kelder te maken. Daarom legde men de 
keldervloer net boven het waterpeil. Zo kwam de 
keldervloer nooit onder water te staan en had men 
een koele kelderruimte. Om voldoende stahoogte 
te hebben legde men dan de vloer van de kamer die 
erboven lag wat hoger, et voilà de kamer en suite 
met de hoge opstap.  
 
Kelder 
Ook aan de vloer van de kelder is terug te zien dat 
deze in twee fasen is gebouwd. De vloer van de 
voorkelder heeft zwart gebakken plavuizen, de 
kelder aan de achterzijde rode. Deze zijn poreus, 
waardoor ze water opnemen. Als dit water weer 
verdampt, heeft dit een verkoelend effect (en geeft 
soms een reukje).   

 

 
 Plavuizen vloer in kelder aan achterzijde. 
 
Bij de uitbreiding van de kelder die in de twintigste 
eeuw gerealiseerd is, heeft men zowel de zijgevel 
als de bovenliggende vloer ondersteund door een 
stalen balk. Deze is in het midden van de kelder 
ondersteund door een gemetselde kolom en rust 
verder op een muurtje van de gemetselde 
wijnopslag. De keuze hiervan is dus een 
vermenging van het praktische en het aangename. 
Uit getuigenissen van vrienden van Jan Heesters 
bleek dat Jan van het goede leven hield. Zoals Jan 
Mettler vertelde in Vriendenbrief 5: "Het was altijd 
heel gezellig, en als de wijnfles leeg was, kwam 
Maria nog met jenever aanzetten. Dan werd het 
wel eens zo laat, dat Maria de volgende ochtend bij 
mijn vrouw haar spijt over het nachtbraken kwam 
betuigen!" Fijn om dan een ruime wijnkelder te 
hebben.  
 

 
 Stalen onderslagbalk onder voorkamervloer 
 
 
Yvonne van Abeelen 
 
Bron en foto's: Bouwhistorische verkenning Jan 
Heesters door ir. W. Beelen. 
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I N  D E  P E R S  

 
Regelmatig heeft de regionale en lokale pers 
recentelijk aandacht besteed aan de exposities in 
het museum of aan de activiteiten van de Stichting 
Vrienden van Museum Jan Heestershuis of hun 
bestuursleden. Hieronder een niet compleet 
overzicht:  
 
Brabants Dagblad 20 januari 2016 
 

 
 
DeMooiSchijndelKrant 27 januari 2016 

 
 

DeMooiSchijndelKrant 3 februari 2016 

 
 
DeMooiSchijndelKrant 9 maart 2016  
 
 

A G E N D A  &  W E T E N S W A A R D I G H E D E N  

 
Museum Jan Heestershuis  
Pompstraat 17, 5481 BL Schijndel 
Tel: 073-54 92276 
openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. 
 Tot en met zondag 8 mei 2016: 

Expositie 'Dorus van Oorschot: 
Bemind en bevlogen'.  

 
 

 
 Tot en met 22 mei de expositie van Hans 

Baten "Met een knipoog" in de beeldentuin.  
 De biografie over Jan Heesters met teksten van 

Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts en Corine 
Molenaar is nog steeds te koop bij Museum 
Jan Heestershuis á €10,-. 

 Ook de bundel van ons bestuurslid Jan Geerts 
"Boeken en Doeken" is te verkrijgen bij het 
Museum á €15,-. 


