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Voorwoord

Spannend, grillig en ongewis was het schrijven van deze dissertatie. Een uniek proces 

waarbij ik van veel mensen advies, medewerking, steun en meer kreeg. Het boek is af 

en ik voel me vereerd dat ik in het proces naar dit resultaat werd begeleid door Eric Jan 

Sluijter, mijn promotor. Ik dank hem voor het vertrouwen dat hij in mij stelde en voor 

het respect waarmee hij mij en mijn werk steeds tegemoet trad. Door zijn kennis, visie 

en enthousiasme heeft hij mij intellectueel uitgedaagd en gestimuleerd om heel precies 

te kijken naar kunstwerken én hun betekenis serieus te nemen. Daar zal ik altijd plezier 

en profijt van hebben. 

Mijn waardering en dank gaat ook uit naar Marten Jan Bok die, als collega en 

co-promotor, altijd klaarstond om mijn vragen te beantwoorden en om mij van deskun-

dig advies te voorzien. Elmer Kolfin, Frauke Laarman en Harm Nijboer dank ik voor de 

samenwerking in het NWO-project ECARTICO. Door de financiering van NWO werd 

mijn onderzoek mogelijk gemaakt, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. 

De collega’s van het Kunsthistorisch Instituut in Amsterdam en daarbuiten 

die hun belangstelling toonden wil ik bedanken, waarvan enkelen in het bijzonder. 

Ik genoot de collegialiteit en vriendschap van Madelon Simons, Machteld Löwenstein, 

Margriet van Eikema Hommes en Piet Bakker, veel dank voor jullie betrokkenheid, 

steun en stimulans. Piet maakte zonder aarzeling tijd om op de valreep nog het eerste 

hoofdstuk te redigeren; ik voel me vereerd dat hij mij als paranimf wil bijstaan. 

 Luuc Kooijmans en Clé Lesger lazen het eerste hoofdstuk in de prilste versie. Ik 

ben hen dankbaar voor hun commentaar dat mij stimuleerde om verder te werken aan 

wat de kern van mijn boek is geworden - het model van ‘de economie van dienst en we-

derdienst’. Anderszins ondervond ik ook steun. Van Maarten Rijkens die mij behoedde 

voor de valkuilen in het genealogisch onderzoek, ik dank hem voor zijn betrokkenheid 

en de voortvarendheid waarmee hij de opdrachtgevers van Jacob Backer in een overzich-

telijk genealogie tekende. Jacquelyn Coutré leverde stipt op tijd de Engelse samenvatting. 

Marga van der Aa ontwierp alle mooie illustraties en verzorgde onder druk van de laatste 

deadlines met veel toewijding de vormgeving. 
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Vriendschap is alom aanwezig in dit boek, maar om dat op schrift te krijgen was een 

solitaire inspanning. Desondanks was ik omringd door familie en vrienden die meeleef-

den. Een paar wil ik met name noemen. Blij ben ik met mijn oudste vriendin Elisabeth 

Petronella Mastenbroek, omdat we elkaar over welk onderwerp dan ook altijd weten te 

vinden. Voor zijn onvermoeibare aanmoediging ben ik Paul Rijkens dankbaar, evenals 

voor zijn vriendschap, respect en meer. Dat Yvonne Belonje mij wil bijstaan als paranimf 

is voor mij een kroon op onze vriendschap. Irene Gret dank ik voor haar betrokkenheid 

bij mij en mijn onderzoek en het onverminderde enthousiasme waarmee zij gedurende 

al deze jaren telkens weer mijn lange teksten las en corrigeerde. Jacques van Rooijen 

ben ik dankbaar voor zijn vriendschap, vertrouwen en begrip in alle tijden en onder alle 

omstandigheden. Omdat hij er is dank ik Dick, mijn getalenteerde broer die in wie hij 

is en wat hij doet, mij met trots vervult. Mijn moeder Elizabeth Margaretha Bons wil 

ik danken voor de waarden die ik van haar meekreeg, maar in het bijzonder dat zij mij 

leerde om niet op te geven. Aan Elizabeth draag ik dit boek op, omdat zij als geen ander 

weet wat het betekent om grenzen te verleggen. 

Amsterdam, april 2013 
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Inleiding

Jacob Backer (1608/9-1651), Govert Flinck (1615-1660), Ferdinand Bol (1616-1680) en Joachim 

von Sandrart (1606-1688) behoorden tot de meest succesvolle Amsterdamse portret- en historie-

schilders van de Gouden Eeuw in dezelfde periode dat Rembrandt (1606-1669) daar werkzaam 

was. Heden ten dage zouden zij zonder meer de kwalificatie cultureel ondernemer verdienen, 

maar destijds zal die term zeker niet zijn gevallen.1 

Deze meesters genoten in hun eigen tijd roem en aanzien. Dat staat echter in schril con-

trast met de geringe en soms zelfs geringschattende waardering in de moderne kunsthistorische 

literatuur en met de relatieve onbekendheid bij het grote publiek. De verwondering daarover was 

de drijfveer om mij in deze schilders te verdiepen en de vraag te stellen waarom zij zo succesvol 

waren. 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt daarom: welke artistieke en sociaal-economi-

sche strategieën leidden tot het succes van Jacob Backer, Govert Flinck, Ferdinand Bol en Joachim 

von Sandrart op de zeventiende-eeuwse Amsterdamse kunstmarkt in de periode 1635-1660, en in 

welke netwerken van opdrachtgevers wisten zij zich te positioneren? 

Om de succesvolle carrièreontwikkeling van Backer, Flinck, Bol en Sandrart te begrij-

pen, is het essentieel om hun artistieke keuzes als schilders te verbinden met de praktijken en 

waarden - zoals eer, reputatie en wederkerigheid - die de sociale omgang reguleerden van de 

zeventiende-eeuwse burgerelite van patriciërs en vermogende kooplieden. Deze elite wordt in 

dit onderzoek benaderd als een cluster van naast elkaar opererende familienetwerken van magen 

ende vrienden waarin het principe van dienst en wederdienst essentieel was voor het sociaal-eco-

nomische verkeer.

In deze benadering ben ik in het bijzonder geïnspireerd door het onderzoek van Luuc 

Kooijmans naar het overlevingsbelang van vrientschap in de zeventiende eeuw.2 De wijze waarop 

vrientschap was ingebed in de familiale structuur van de maagschap was eerder al door P.C.M. 

Hoppenbrouwers getoond.3 Als inspiratiebron functioneerden ook de ontelbare onderzoeken van 

S.A.C. Dudok van Heel, die het tot zijn levenswerk heeft gemaakt om de structuur van de invloed-

rijke Amsterdamse maagschappen te onthullen.4 Ook Jaap van der Veen publiceerde over het 

belang van het sociale profiel van opdrachtgevers voor kunstenaars,5 terwijl Gary Schwartz al in 

de vroege jaren tachtig in zijn monografie over Rembrandt de aandacht vestigde op de betekenis 

van familiale en sociale relaties bij het gunnen van opdrachten aan de kunstenaar.6

Alhoewel het sociaal-economisch belang van vrientschap in de vroegmoderne tijd onder 

historici een gevestigd concept is, werd het tot nu toe nog niet gebruikt in kunsthistorisch onder-

zoek naar de werking van de kunstmarkt. Wel is er toenemende aandacht voor onderzoek naar 

artistieke netwerken, maar dat beperkt zich meestal tot het blootleggen van onderlinge relaties. 

Detail van Daniel Stalpaert, Kaart van Amsterdam, 
1662. Gedrukt bij Nicolaes Visscher. Amsterdam, 
Universiteitsbibliotheek, Bijzondere collecties.
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Dat is echter onvoldoende om de betekenis van die relaties voor de keuzes van kunstenaars en op-

drachtgevers te begrijpen. Een relatie op basis van vertrouwen tussen kunstenaar en opdrachtge-

ver is van belang voor het verloop van de carrière van de kunstenaar. Met het concept vrientschap 

kan dit belang beter worden onderkend. 

Dat idee zal in deze studie worden uitgebouwd tot een nieuw samenhangend sociaal-eco-

nomisch verklaringsmodel dat ik wil omschrijven als ‘de economie van dienst en wederdienst’. In 

mijn benadering beoog ik bruggen te slaan tussen onderzoeksgebieden die in de kunstgeschie-

denis meestal afzonderlijk worden gebruikt zoals: het historisch onderzoek naar het culturele fe-

nomeen vrientschap en de sociale structuur van de maagschap; het sociologisch en antropologisch 

onderzoek naar eer, reputatie, principes van dienst en wederdienst en ‘giftexchange’ en tenslotte 

het economisch-historisch onderzoek naar de mentaliteit en het gedrag van ondernemers op de 

Amsterdamse stapelmarkt.7 De ideeën uit deze verschillende onderzoeksrichtingen heb ik in een 

onderlinge samenhang bestudeerd en gerelateerd aan de zeventiende-eeuwse kunstmarkt én in 

het bijzonder aan de carrièrestrategieën van vier schilders uit de Gouden Eeuw. 

Het model van ‘de economie van dienst en wederdienst’ is voor dit onderzoek ontwik-

keld en wordt gepresenteerd als een alternatief naast het model van patronage en het vrijemarkt-

model, de twee concepten die in de kunstgeschiedenis tot op heden worden gehanteerd als ana-

lysekader voor kunstproductie en kunstafname. Door ‘de economie van dienst en wederdienst’ 

als perspectief te kiezen, beoog ik met deze studie een vernieuwende impuls te geven aan het 

onderzoek naar artistieke netwerken in de zeventiende eeuw. Hoe het nieuwe model zich vertaalt 

naar productie en afname van hoogwaardige kunstwerken in het topsegment van de kunstmarkt 

in Amsterdam zal in vier casestudies naar de carrièrestrategieën van de schilders Jacob Backer, 

Govert Flinck, Ferdinand Bol en Joachim von Sandrart worden uitgewerkt. 

De keuze voor deze vier kunstenaars, evenals de vraagstelling, vloeit voort uit de inbedding 

van dit onderzoek in het project Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market,  

c. 1630-1690; History Painting in Rembrandt’s Time (ECARTICO), dat in de periode 2007-2011 aan 

de Universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd en is gefinancierd door NWO.8 In dit project 

wordt de Amsterdamse kunstmarkt bestudeerd als een arena van rivaliserende historieschilders, 

met als uitgangspunt dat onderlinge artistieke wedijver en economische concurrentie leidde tot 

innovaties in technieken, stijlen en thema’s. Alle zeventiende-eeuwse historieschilders die in 

Amsterdam werkzaam waren zijn in het onderzoeksproject betrokken. De overheersende kunst-

historische aandacht voor Rembrandt (die meestal tamelijk geïsoleerd werd bestudeerd) heeft 

immers het zicht op de vele historieschilders om hem heen belemmerd. 

Dat lot heeft ook Backer, Flinck, Bol en Sandrart lange tijd getroffen. Al deze kunste-

naars streken precies in de periode in Amsterdam neer (1633-1637), dat Rembrandt er zijn voor-

aanstaande reputatie als portret- en historieschilder vestigde en er een ongekende vraag naar zijn 

stijl en schilderijen was. Als succesvol portret- en historieschilder zou eerst Backer, maar spoedig 

gevolgd door Flinck, Sandrart en Bol, die dominante positie in het geding brengen. 

Backer vestigde zich in 1633 als zelfstandig schilder in Amsterdam en bood daar, met 

zijn onderscheidende stijl, als een van de eersten een artistiek alternatief.9 Flinck en Bol waren 
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Inleiding

leerlingen uit Rembrandts eigen werkplaats en moesten kiezen om in de handeling van hun mees-

ter te blijven werken of zich te positioneren met een onderscheidende stijl. Sandrart kwam in 1637 

naar Amsterdam en wist zich onmiddellijk te positioneren in zowel de elitaire kring van Amster-

damse patriciërs als het milieu van literatoren en humanisten. Naar zijn plaats en rol binnen de 

Amsterdamse portret- en historieschilderkunst is nog nauwelijks onderzoek gedaan. 

Als basis voor dit onderzoek zijn de monografieën over Backer (Bauch 1926 en Van 

den Brink 2008), Flinck (Von Moltke 1965) en Bol (Blankert 1982) gebruikt evenals Werner  

Sumowki’s Gemälde der Rembrandt-Schüler, dat in zes delen in de periode 1983-1994 verscheen.10 

Het werk en leven van Sandrart is in 1986 door Christian Klemm beschreven.11 Sindsdien is dit 

in belangrijke mate aangevuld door onderzoek naar Sandrarts eigen literaire werk, de Teutsche 

Academie.12 Dat boek is, als primaire bron voor Sandrarts kunsttheorie en de vele biografieën 

van kunstenaars, onderwerp van intensief onderzoek geworden. Voor de studie naar Sandrart is 

dankbaar gebruik gemaakt van het project Sandrart.net: de moderne en zeer toegankelijke online 

editie van Sandrarts levenswerk.13 

De oudere studies herkennen we aan de traditionele benadering van de oeuvres van de 

kunstenaars als het product van een individuele, lineaire, artistieke ontwikkeling. Daarin wordt 

het begrip invloed als leidend concept gehanteerd om de interactie tussen kunstenaars te be-

schrijven. Het meest duidelijk is dat in de analyse van de oeuvres van Flinck en Bol, waarin de 

invloed van hun leermeester Rembrandt als maatstaf is genomen. Zij worden daardoor slechts ge-

zien in het licht van zijn uitzonderlijke kwaliteit, waardoor er een beeld van hen wordt gecreëerd 

als schilders die, in de vergelijking met de grote meester, meestal tekort schieten.14 

Deze benadering en visie vond brede navolging in overzichtswerken van de zeventien-

de-eeuwse schilderkunst en in verscheidene tentoonstellingscatalogi over Rembrandt en zijn 

kring: zoals in 1983 met als veelzeggende titel Rembrandt, The Impact of a Genius. Rembrandt, his 

Pupils and Followers in the Seventeenth Century, van Albert Blankert e.a.; in 1991 onder redactie 

van Christopher Brown Rembrandt: De meester & zijn werkplaats; en in 1995-1996 het spraak-

makende Rembrandt / Not Rembrandt in The Metropolitan Museum of Art: Aspects of Connoisseur 

ship, door Walter Liedtke; en de catalogus van Albert Blankert van de grootste tentoonstelling 

over Rembrandt en zijn leerlingen in 1997, Rembrandt A Genius and his Impact.15 Deze visie op 

de reikwijdte van Rembrandts invloed trof zelfs Backer, die lange tijd ten onrechte is beschouwd 

als een leerling van Rembrandt. Die dwaling werd reeds door Blankert en Eric Jan Sluijter aan de 

kaak gesteld, maar de mythe bleek hardnekkig.16 Backer werd definitief van dit verkeerde imago 

verlost door Peter van den Brink in de oeuvrecatalogus die hij in 2008 van Backer samenstelde.17 

In dit onderzoek wordt afstand genomen van het traditionele begrip invloed. Het is vaag 

en als concept passief omdat het de activiteit bij de verkeerde actor legt, de zogenaamde beïnvloe-

dende kunstenaar. Dat begrenst het vermogen tot onderscheidend onderzoek, waardoor de eigen 

betekenis en specifieke kwaliteiten van de andere ‘beïnvloede’ schilders onopgemerkt blijven. Bij 

het waarnemen vanuit invloed wordt namelijk verzuimd de vraag te stellen waarom de ontlenen-

de schilder wikt en weegt en uiteindelijk een artistieke keuze maakt op grond van zowel artistieke 

als sociale en economische motieven.18 
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Stijl was in de zeventiende eeuw immers een kwestie van keuze en die werd door kun-

stenaars welbewust afgewogen. Dat weten we van de kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken 

(1660-1719), die onder andere memoreert dat de jonge schilder Jan de Baen (1633-1702) zich bij 

zijn aan te vangen carrière aan het begin van de jaren vijftig afvroeg welke wijze van schilderen 

hem het meeste profijt zou brengen.19 Hij twijfelde tussen de stijl van Rembrandt en die van 

Anthony Van Dyck (1599-1641). De Baen koos uiteindelijk voor de heldere Vlaamse stijl van de 

laatste, omdat die handeling volgens de jonge schilder prysselijk en van duurzamere aart was.20 

De keuze van De Baen is op te vatten als een strategie: namelijk als resultaat van een 

keuze uit de alternatieven die de tijd hem bood. Op die manier worden de begrippen keuze en 

strategie in dit onderzoek gehanteerd, om daarmee de loopbaanontwikkeling van Backer, Flinck, 

Bol en Sandrart te analyseren en te benoemen, met als doel een nieuw licht te werpen op het ver-

loop van hun carrières. Een strategie is natuurlijk niet altijd een bewust proces met een zorgvul-

dig gekozen begin dat via weloverwogen stapjes naar een doel of resultaat leidt. De keuzes van de 

kunstenaars zullen zowel bewust als onbewust zijn gemaakt en hoeven niet noodzakelijkerwijs 

door hen als strategie te zijn ingezet, laat staan als zodanig beleefd of benoemd. Het is meestal 

pas in terugblik op het eigen leven - of door latere beschouwers, zoals in dit onderzoek - dat een 

strategie wordt herkend als een samenhangend patroon. Om daar zicht op te krijgen verdiep ik 

me ook in de (significante) kunstwerken in het oeuvre van de kunstenaars vanuit de vraag of de 

artistieke keuzes die de kunstenaar maakte, gerelateerd kunnen worden aan eventuele carrière-

strategieën. Daarmee wordt aangesloten bij de onderzoekstraditie van het career criticism, waarin 

literaire carrières worden bestudeerd vanuit de gedachte dat elke bijdrage aan het oeuvre een 

bouwsteen is voor de verdere loopbaan van de kunstenaar.21 

Bij een studie als deze, waarin de carrières van meerdere kunstenaars centraal staan, 

is bij bijna elk facet daarvan diepgaander onderzoek mogelijk. Uitdrukkelijk moet echter worden 

gesteld dat hier niet de volledigheid van een monografische studie is nagestreefd. Dit is alleen al 

gezien de breedte van het onderzoek onmogelijk. Bovendien is de Rembrandt literatuur zeer om-

vangrijk en voor mij relevant vanwege het feit dat juist Backer, Flinck, Bol en Sandrart belangrijke 

spelers op de kunstmarkt waren tijdens de hoogte- en dieptepunten van Rembrandts carrière. Uit 

die hoeveelheid zijn noodzakelijke keuzes gemaakt vanuit de vraagstelling van dit onderzoek. 

Veel van het materiaal zal de specialisten op dit terrein bekend voorkomen, maar door te kiezen 

voor een nieuw perspectief wordt beoogd tot nu toe onopgemerkte verbanden te leggen en nieuwe 

inzichten te bieden.

In het eerste hoofdstuk zal het theoretische kader centraal staan; tevens komt daar de 

historiografie van het onderwerp aan de orde. De moderne concepten competitie en de vrije open 

markt (uitgangspunten van het ECARTICO-project), maar ook patronage worden bevraagd op 

hun toepasbaarheid voor het topsegment van de zeventiende-eeuwse markt. Zijn de mechanis-

men van de zeventiende-eeuwse markt wel vergelijkbaar met die van nu of waren er toen heel 

andere krachten die succes en loopbanen bepaalden, beïnvloedden en faciliteerden? 

In het eerste hoofdstuk wordt het model van ‘de economie van dienst en wederdienst’ 

geïntroduceerd. Het zal in de drie daarop volgende hoofdstukken worden gebruikt om de carri-

ères van de schilders Backer, Flinck, Bol en Sandrart te analyseren op de keuzes en omstandig-
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Inleiding

heden die tot hun succes hebben geleid. De kunstwerken van de kunstenaars zullen steeds als 

leidraad van het onderzoek fungeren. Dit analytisch kader blijft steeds hetzelfde, maar voor de 

uitwerking is per casestudie een andere vorm gekozen die aansloot bij de deelvragen per schilder, 

de aard van het oeuvre en bij het karakter van het beschikbare onderzoeksmateriaal. 

De carrières van Flinck en Bol worden vergelijkenderwijs in het tweede hoofdstuk be-

handeld. Meestal worden zij in een adem genoemd en benaderd op hun gemeenschappelijke ach-

tergrond als Rembrandtleerling. De vraag is echter of hun weg naar succes wel zo overeenkomstig 

was. Wat was de betekenis van hun sociale achtergrond en hoe bepalend was het tijdstip dat zij bij 

Rembrandt in opleiding gingen? Opereerden zij in dezelfde netwerken en wat was het marktseg-

ment waarin zij uiteindelijk succes zouden boeken en met welke schilderijen? 

Het derde hoofdstuk opent met een stilistisch, iconografisch en materiaaltechnisch on-

derzoek naar één historiestuk in Backers oeuvre. Hier is één casus gekozen om te demonstreren 

hoe het bestuderen van alle aspecten van een schilderij kan leiden tot de verrassende identificatie 

van de opdrachtgevers welke een verbindende schakel opleverde met Backers netwerk. Backer is 

de enige schilder in deze studie waarvan een recente monografie bestaat. Daarin wordt hij door 

Van den Brink gepositioneerd als ‘portrettist van de elite’. 22 Dat is echter een te weinig precieze 

karakterisering en daarom zal in het tweede deel van het hoofdstuk, op basis van de schilderijen 

waarvan de opdrachtgevers c.q. eigenaars bekend zijn, het netwerk van die elite worden gerecon-

strueerd en specifieker in kaart worden gebracht. Wat was het profiel van Backers elitaire clientèle 

en hoe waren hun onderlinge relaties?

Het vierde hoofdstuk beoogt Sandrarts kunstproductie en zijn netwerk in Amsterdam 

integraal te onderzoeken, waarbij de relevante onderdelen van de Teutsche Academie en Sandrarts 

eigen biografie in de Lebenslauf worden betrokken. Intrigerend is de vraag of Sandrart in de jaren 

veertig - door zijn kosmopolitische achtergrond en zijn prominente positie in het netwerk van 

liefhebbers - een katalyserende functie heeft vervuld in de ontwikkeling van een nieuwe levens-

stijl onder de kunstenaarselite en de veranderingen in artistieke handeling in die periode. Om 

die vragen te kunnen beantwoorden zal eerst worden bestudeerd welke carrièrekeuzes aan zijn 

Amsterdamse periode vooraf gingen. 

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. In een slotbeschouwing zullen de 

belangrijkste bevindingen bijeen worden gebracht om vast te stellen wat het onderzoek als geheel 

heeft opgeleverd.
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1. De economie van dienst en wederdienst

Binnen de kunstgeschiedenis is het gebruikelijk om de relatie tussen kunstenaar en zijn op-

drachtgevers of kopers te definiëren in begrippen als patronage of de vrije markt. Dit zijn echter 

twintigste-eeuwse begrippen die zich voor een beschrijving van de zeventiende-eeuwse situatie 

minder goed lenen. Patronage en de vrije markt bestonden in de zeventiende eeuw wel, maar 

werden bepaald door geheel andere grondregels dan tegenwoordig. Zo lagen indertijd aan de 

basis van nagenoeg het hele sociaal-economische verkeer principes van wederkerigheid, eer en 

reputatie ten grondslag. Deze conventies waren zo bindend dat een ieder die streefde naar maat-

schappelijk succes er slechts op straffe van uitstoting aan kon ontsnappen. Tijdgenoten noemden 

deze onderlinge relatie vrientschap en de personen waarmee zij die deelden, waren hun magen 

ende vrienden. 

Binnen deze sociaal-economische context functioneerde in de zeventiende eeuw ook de 

markt voor kostbare schilderijen van hoge kwaliteit. Artistieke transacties lagen - net als alle 

andere transacties van sociaal-economische aard - ingebed in het sociale netwerk van de magen 

en vrienden. Kunstenaars die duurzaam opdrachten in het topsegment ambieerden, deden er 

daarom verstandig aan zich een positie als vrient te verwerven in minstens één van de elitaire net-

werken van regenten of vermogende kooplieden. Lieten zij dat na dan waren zij overgeleverd aan 

de onvoorspelbare krachten van de vrije markt en raakten zij voor hun afzet geheel afhankelijk 

van de onvoorziene verkoop van hun werk aan wisselende klanten en kunsthandelaren en waren 

zij dus veroordeeld tot een onzeker bestaan. 

Om de relaties en opdrachtsituatie in deze netwerken beter te kunnen begrijpen is een 

ander verklaringsmodel nodig dan patronage of vrije markt. In dit hoofdstuk wordt een alterna-

tief concept geïntroduceerd: ‘de economie van dienst en wederdienst’, waarmee het complexe en 

dwingende geheel van wederkerigheidsrelaties binnen een bepaald netwerk wordt bedoeld. 

Over vrienden en magen
Govert Flinck (1615-1660) was één van de meest succesvolle schilders in de Gouden Eeuw. Zoals 

in een volgend hoofdstuk uitgebreid aan de orde komt, dankte hij zijn succes mede aan de eervol-

le positie die hij met netwerken had weten te verwerven als vrient van vooraanstaande regenten. 

In de twintigste eeuw werd Flincks netwerkende vermogen door kunsthistorici echter negatief 

beoordeeld en als nadelig gezien voor de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar. Voor het 

niet ten volle benutten van zijn grote talent zocht Von Moltke – die in 1965 Flincks monografie 

schreef - een verklaring in Flincks karakter. Volgens hem had de schilder, in zijn zucht naar roem 

en de behoefte aan de niet aflatende erkenning van zijn opdrachtgevers, geen weerstand kunnen 

Detail van Ferdinand Bol, Zelfportret 
met cupido, ca. 1669.  zie afb. 35.
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bieden aan hun eisen en behoeften en bleek hij voortdurend bereid artistieke concessies te doen 

aan hun smaak. Moltke noteerde: 

‘... we notice with regret how connections with the right type of people can be more important than 
a genuine achievement’.23 

Ook Werner Sumowski - de Duitse kunsthistoricus die de Rembrandtschool in kaart bracht - be-

twijfelde of Flincks succes op zijn talent was terug te voeren. Volgens hem dankte de kunstenaar 

zijn succes vooral aan zijn goede omgangsvormen, zijn handigheid in het leggen van lonende 

contacten met invloedrijke relaties en zijn bereidheid zich te plooien naar de smaak van kopers 

en liefhebbers.24 

Dit is echter een eenzijdige benadering die de kunstenaar slechts als individu be-

schouwt in zijn artistieke rol en door het belang van klanten te bagatelliseren, hem isoleert van 

zijn sociaal-economische omgeving. Bovendien schemert in hun anachronistische zienswijze de 

romantische notie door van de kunstenaar als ‘onaangepast’, maar onnavolgbaar autonoom genie, 

geheel in de geest van de Rembrandtmythe. Deze kunstenaarsvisie geniet nog steeds brede navol-

ging in de kunsthistorische literatuur, maar conflicteert met de economische realiteit dat ook een 

kunstenaar geld moest verdienen voor de kost.

 Tijdgenoten van Flinck waardeerden zijn succes geheel anders. De schilder en kun-

stenaarsbiograaf Arnold Houbraken (1660-1719) was goed bevriend met Flincks zoon Nicolaes 

Anthony Flinck (1646-1723).25 We mogen dus aannemen dat hij zijn kennis over de prominente 

vriendschappen van Flinck uit eerste hand verkreeg: 

‘Hy [Flinck] genoot zedert ook veel vriendschap van Prins Jan Maurits van Nassouw Stedehouder 
van Kleefsland, naderhand Veldmaarschalk van dezen Staat, die hem ook dikwers, wanneer hy 
te Amsterdam was, kwam bezoeken, ook zelf vergasten. Hy had ook de eer van in de gunst te 
zyn van vele voorname Heeren tot Amsterdam; en onder deze van de Heeren Borgermeesteren 
Kornelis, en Andries de Graaf, komende de laatste hem dikwils te zynen huize bezoeken; en 
by den eerst gemelden was hy zoo gemeenzaam in den ommegang, dat hy dikwils des avonds 
moede van schilderen, ongenood hem ging bezoeken,. [...] Wanneer hy des Sondags zyn Kerkpligt 
waargenomen had, besteede hy het overige van dien dag, om Konstenaren of Konstlievenden te 
bezoeken, en wel voornamentlyk de Heeren Ontfanger Uittenbogaart, en de Schepenen Pieter en 
Johan Six.’26 

Houbraken kende het belang van vrientschap en de daaraan verbonden rituelen en conventies in 

zijn tijd en schetst met voelbaar respect Flincks invloedrijke netwerk van vrienden op het hoogste 

niveau. Om te overleven deed men er in de zeventiende eeuw goed aan een netwerk van vrienden 

op te bouwen en deze in ere te houden met het doel iets te winnen: ‘eerlijcke lieden met wins om-

ganck men oock voordeel konde doen’.27 Dat men op die manier zijn levensomstandigheden wilde 

verbeteren was geheel vanzelfsprekend en alom geaccepteerd. Met andere woorden: Flinck was 

een man van zijn tijd en zijn goede contacten hebben hem - zoals in hoofdstuk twee zal blijken - in 

zijn loopbaan geen windeieren gelegd. 

De veroordelende, anachronistische blik van Von Moltke en Sumowski doet dus geen 

recht aan de historische realiteit. De gedragskenmerken en keuzes van Flinck die Sumowski ne-

gatief waardeerde, zijn dezelfde die Houbraken enkele eeuwen eerder juist positief beoordeelde. 
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Het verschil is echter dat Houbrakens woorden de eigentijdse waardering voor Flinck als gevierd 

schilder weerspiegelen en die zeventiende-eeuwse opvattingen over succes zijn in dit proefschrift 

relevanter dan die van Von Moltke en Sumowski. Houbraken benadrukte het belang van wel-

gemanierdheid voor kunstenaars en daarin volgde hij zijn collega’s Philips Angel (1616-1664), 

Samuel van Hoogstraten (1627-1678) en Gerard de Lairesse (1641-1711) die eveneens hun ideeën 

over het belang van sociale vaardigheden in de schilderkunst aan het papier toevertrouwden. Net 

als bij Houbraken lezen we ook bij hen dat een kunstenaar in de zeventiende eeuw niet ver kwam 

zonder welsprekendheid, goede omgangsvormen, handigheid in lonende contacten en hoffelijk 

buygsaem gedrag. Zo hield Angel de schilders voor dat als zij zich wilden mengen ‘... onder het 

ghetal van de vermaertste Mannen, sonder bespot te werden …’, dat zij dan ‘…de soet-mondige 

wel-spreeckentheyt van Appelles …’ moesten betrachten.28 Hoogstraeten merkt op dat buygsaem-

heyt één van de hoofdregels van goed - hoffelijk - gedrag was.29 En volgens De Lairesse moest 

de perfecte kunstenaar niet alleen kostbare schilderijen van hoge kwaliteit vervaardigen, maar 

daarnaast tevens over de juiste - aristocratische - afkomst en levensstijl beschikken. De Lairesses 

perfecte kunstenaar - die hij in zijn model onderscheidt van de ongeschoolde ambachtsman en de 

antisociale bohémien - valt nagenoeg samen met het ideaal van de pictor doctus.30 

Met hun raadgevingen aan schilders voegden de kunstenaar-schrijvers zich naar de 

maatschappelijke orde die was doordrenkt van strikt na te leven sociale conventies. Binnen die 

context moeten we Karel van Mander (1548-1606) begrijpen toen hij in de inleiding van de Grondt 

der Edel Vrij Schilderconst de vroegmoderne schilder niet alleen voorhield wat er van hem ver-

wacht werd in artistieke zin, maar hem ook aanspoorde tot goede manieren en deugdzaamheid. 

Volgens Van Mander was het namelijk een kunst om eerlijk te leven, wat te verwezenlijken viel 

door vroom en eerbaar te zijn, want daarmee zou de schilder ieders hart en vrientschap bereiken. 

Als lichtende voorbeelden hield hij de ‘jonghe Pictorialisten’ zowel de bescheiden Apelles als 

de beleefde Rafaël voor. Want volgens Van Mander bracht juist het samengaan van ‘Const en de 

beleeftheyt’ deze meesters van de Oudheid en de eigen tijd een onsterfelijke reputatie.31 Daarmee 

bracht Van Mander tot uitdrukking dat de kunst van het sociale netwerken niet alleen van belang 

was voor het economisch overleven, maar ook voor een glorieuze carrière. 

Vrientschap: het sociale vangnet

Wilde de zeventiende-eeuwer - en dus ook kunstenaars - maatschappelijk slagen dan moest hij 

in zijn werk en relaties met anderen zorg dragen voor een onberispelijke reputatie. Dat was de 

belangrijkste randvoorwaarde voor een goede sociaal-economische positie. Was deze positie 

eenmaal bereikt dan moest hij zich voortdurend inspannen deze te behouden en te verbeteren. 

Vrientschap was daarin van doorslaggevende betekenis, zij het in een heel andere - veel meer 

instrumentele - zin dan het emotionele en persoonlijke karakter dat we tegenwoordig aan vriend-

schap toekennen. Dit zeventiende-eeuwse concept is vergelijkbaar met wat we tegenwoordig ‘so-

ciaal netwerken’ zouden noemen. 

Destijds vormde vrientschap een verzekering tegen de vele gevaren die het bestaan met 

zich meebracht. Steun zocht men in de eerste plaats bij familie, omdat verwantschap nu eenmaal 

een verplichte solidariteit inhield. Belangrijk was dan ook het opbouwen én cultiveren van een 
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uitgebreid netwerk van familierelaties - de bloedvrienden genoemd. Netwerken was bij uitstek 

de strategie in de strijd om het economisch bestaan, met als doel het bestendigen en verbeteren 

van de sociale positie. Dit concept is door Luuc Kooijmans in 1997 voortreffelijk uiteengezet in 

Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw.32 

Kooijmans beschikte over uitstekend bronnenmateriaal en illustreert zijn theoretische 

concept met tot de verbeelding sprekende citaten uit egodocumenten. Daardoor kon hij het con-

cept op een veel individueler niveau bestuderen dan het gebruikelijke prosopografische eliteon-

derzoek.33 Met behulp van dagboeken, brieven en reisjournalen schildert Kooijmans de ideeën, 

eerzucht, woede, teleurstelling, conflicten, schaamte, blijdschap en meer, van een aantal hoofdfi-

guren uit de families Huydecoper en Van der Meulen. Hun geschiedenis bestrijkt de hele zeven-

tiende eeuw tot midden achttiende eeuw. Deze koopmansfamilies hadden zich via het vergroten 

van hun vermogen en een berekenende huwelijkspolitiek opgewerkt tot de bestuurlijke en eco-

nomische elite. 

Kooijmans beschrijft nauwgezet het aanhoudende streven naar welstand, macht en 

prestige van beide koopmansgeslachten.34 Door middel van persoonlijke geschiedenissen geeft 

Kooijmans een levendig beeld van wat je zou kunnen noemen ‘de psychoculturele binnenkant’ 

van de zeventiende- en achttiende-eeuwse elite en maken we kennis met: hun mentaliteit, hun 

vorm- en gedragscodes, hun overlevingsstrategieën en hun gemaakte keuzes.35 Door het ontbre-

ken van institutionele zekerheden in de vroegmoderne samenleving fungeerde vrientschap als 

het sociale vangnet dat tegenslagen opving in materiële, persoonlijke en fysieke zin. Dit gold niet 

alleen voor de elite, maar voor elke zeventiende-eeuwer. Iedereen was kwetsbaar en onmachtig 

bij onverwachte rampspoed als ziekte, overlijden, oorlogen, branden en handel die verloren ging. 

Daarom omringde men zich met mensen waarop men in tijden van nood kon rekenen.36 

Echter, hoe belangrijk dat ook was, de dagelijkse praktijk was weerbarstig. Ook magen 

en vrienden hadden hun eigen belangen of waren te eigenzinnig om zich te conformeren aan de 

sociale conventies. En ondanks het belang van vrientschap schonden familieleden wel eens elk-

anders eer met slepende vetes als gevolg.37 Om de eer van de familie te redden werd er toch veel 

moeite getroost om de buitenbeentjes binnen boord te houden en de conflicten binnen de fami-

lie. Dit toont te meer aan hoe doorslaggevend het sociale netwerk werd geacht voor economische 

overleving en hoe zeer het ten grondslag lag aan het dagelijkse handelen van het individu en de 

familie in de vroegmoderne tijd.

Maagschap: een verstrengeling van familie, zaken en politiek 

Zoals het woord bloedvrienden laat zien waren netwerken in de zeventiende eeuw direct verbon-

den met verwantschap. De praktijk van vrientschap was geworteld in de familiale structuur van de 

middeleeuwse magen of maagschap, zoals duidelijk is uiteengezet door P.C.M Hoppenbrouwers 

in Maagschap en vriendschap.38 Die verwevenheid zien we weerspiegeld in contemporaine teksten 

waarin de combinatie ‘maagschap ende vrientschap’ evenals ‘magen ende vrienden’ veel voorkomen. 

Een maagschap bestond uit de uitgebreide kring van bloed- en aanverwanten die zowel 

via vaders- als moederszijde terugging tot liefst de vierde generatie. Allen werden als familie be-

schouwd en in dit netwerk gold de ongeschreven wet elkaar te steunen, met een verplichtende we-
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derkerigheid als norm. Dit sociale systeem was bepalend voor de maatschappelijke verhoudingen 

met betrekking tot huwelijk, erfrecht en de veelike zaken – de verplichting voor magen om dood-

slag, mishandeling of belediging te vergelden middels vetes tegen de dader en diens maagschap.39

Wel werd de relatie tussen de leden van de maagschap in de late middeleeuwen losser 

en minder verplichtend als gevolg van het opkomen van een functionerend centraal gezag en een 

toegankelijk rechtssysteem. Daarom kwamen gewelddadige vetes tussen families in Amsterdam 

in de zeventiende eeuw niet meer voor. Ter consolidering van het familiekapitaal en bewaking 

van de reputatie en eer van de familie, bleef echter voor zowel de adel als de stedelijke burgerelite 

de verplichtende solidariteit van de maagschap in de zeventiende eeuw wel intact. 

Het sociale kapitaal van de elite werd via de maagschap van generatie op generatie door-

gegeven, zoals blijkt uit het belangwekkende en veelomvattende genealogisch onderzoek van 

S.A.C. Dudok van Heel naar de Heijnen-Boelen maagschappen over de periode 1400 - 1800. 

In Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten tekent hij een enorme hoeveelheid genea-

logische en biografische gegevens op van ongeveer dertigduizend leden van de elite. Dat wordt 

rijkelijk geïllustreerd met circa twaalfhonderd portretten waaruit het belang van de maagschap 

zichtbaar wordt voor de kunstproductie in Amsterdam.40 

In de vroegmoderne tijd was het individuele belang onlosmakelijk verbonden met en onder-

geschikt aan de belangen van deze maagschappen, die bepaalden de positie van het individu 

waardoor de zeventiende-eeuwer sterk afhankelijk was van zijn familie, zowel via bloedlijn als 

huwelijk. Door het huwelijk verkeerde een individu in meerdere maagschappen, met de daaruit 

voorvloeiende verplichte solidariteit en wederkerigheden. Zij die niet tot de familie behoorden 

werden vreemden genoemd. Van hen kon men wel steun krijgen, maar daar ontbrak de morele 

verplichting en sociale controle die voor verwanten gold, hetgeen dus risico inhield.41 

De verplichte solidariteit van verwanten diende de voortzetting van het geslacht, het 

behoud en liever nog de uitbreiding van het familiekapitaal én de instandhouding van de fami-

lie-eer. In het overleven was het beheer van het sociale kapitaal minstens zo belangrijk als geld. 

Daarom verliep alles via persoonlijke face-to-face relaties. Solidariteit was vooral ook economisch 

van belang omdat in de vroegmoderne tijd het familiebedrijf de dominante bedrijfsvorm was. Zo 

werden de zakelijke belangen versterkt door familiebanden en omgekeerd. 

Dat blijkt uit het onderzoek naar de ondernemersgeschiedenis door onder meer Clé 

Lesger in ‘Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog’ uit 1996 en Established merchants and 

newcomers in Amsterdam’ uit 2006.42 Lesger toont het grote belang aan van sociale netwerken 

voor het gedrag en de keuzes van entrepreneurs in de vroegmoderne tijd. Bovendien laat hij zien 

hoe verscheidene Amsterdamse kooplieden die aan het hoofd van een familiebedrijf stonden en 

groot fortuin hadden vergaard in de internationale handel, invloedrijke posities in de politiek ver-

wierven.43 Lesger wijst tevens op de stimulerende voorbeeldfunctie van kooplieden die gedurende 

de zestiende eeuw fortuin hadden gemaakt en na de Alteratie in 1578 politiek vooraanstaande 

posities verwierven met daaraan gekoppeld een verheven sociale status. Deze lieden toonden dat 

sociale mobiliteit mogelijk was. Door fortuin te vergaren in de handel wisten zij door te stromen 
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naar de bestuurlijke elite. Rijk worden was ‘de ambitie van de eeuw’ en het huwelijk een geëigen-

de strategie voor sociale mobiliteit.44 

Het huwelijk was in de eerste plaats een nuttige alliantie. Een familie zonder vermogen, 

maar met een eervolle afkomst, kon die afkomst inzetten om via het huwelijk een groter kapitaal 

te vergaren. En omgekeerd kon een familie die het aan kapitaal niet ontbrak via een goed huwelijk 

een hogere sociale status verwerven om vervolgens toegang te krijgen tot aansprekende maat-

schappelijke of politieke posities.45 Door een regentendochter te huwen kon een ambitieus burger 

met kapitaal een vaste plaats in de elite veroveren, zo niet voor zichzelf, dan wel voor zijn kinde-

ren.46 Het succes van deze strategieën blijkt uit de reconstructie van de Heijnen-Boelen maag-

schap door Dudok van Heel. Verscheidene leden wisten al rond 1500 de Amsterdamse politiek te 

bepalen. Zij vormden de eerste Amsterdamse familieregeringen die vervolgens drie eeuwen lang 

de macht stevig in handen zouden houden.47 In deze oligarchieën viel de bestuurlijke top samen 

met de economische elite. Het sprak dus vanzelf dat de belangen van de groothandel de hoogste 

prioriteit hadden in de Amsterdamse stadspolitiek.48 In de netwerken van de elite waren de belan-

gen van familie, zaken en politiek innig verstrengeld in de maagschapsstructuur.

Zoals gezegd functioneerde de markt voor schilderijen van hoge kwaliteit binnen deze 

sociaal-economische context. Kunstenaars die opdrachten ambieerden dienden er dus rekening 

mee te houden dat van hen behalve artistieke virtuositeit ook een onberispelijke reputatie en eer 

werd verwacht. Deze studie gaat er dan ook uit dat voor een glansrijke artistieke carrière in het 

topsegment kunstenaars in de Gouden Eeuw volgens de heersende conventies van vrientschap 

moesten werken én netwerken. De bruikbaarheid van de concepten patronage en vrije markt, 

waarin in deze studie afstand wordt genomen, zal in de volgende paragraaf eerst tegen het licht 

worden gehouden. Vervolgens zal als alternatief het model van 'de economie van dienst en weder-

dienst' worden gepresenteerd. 

Patronage versus de vrije markt
Op de vergaande invloed van leden van een maagschap bij het toespelen van opdrachten aan 

kunstenaars is reeds eerder gewezen door Dudok van Heel en Gary Schwartz. Bij het beschrijven 

van de onderlinge relaties gebruikten zij traditionele concepten als patronage en protectie die 

vooral de hiërarchie tussen beide partijen benadrukken, waarbij de kunstenaar afhankelijk is van 

zijn patroon.49 In deze opvatting wordt kunstpatronage meestal gezien als een opzichzelfstaand 

fenomeen dat buiten de normale dynamiek van vraag en aanbod op de markt zou functioneren. 

Daarmee wordt een oneigenlijke tegenstelling gecreëerd. Transacties tussen kunstenaars en op-

drachtgevers kunnen niet geïsoleerd worden van de markt, omdat - in de woorden van de econo-

misch historicus Richard Goldthwaite - ‘the two met in the market to contract for the production 

of a specific product’.50 

Patronage 

De omvang, aard en betekenis van kunstpatronage in de Hollandse zeventiende eeuw is nauwe-

lijks onderzocht.51 Het concept voert terug op een voor de Italiaanse Renaissance ontwikkelde 

onderzoekstraditie naar het mecenaat en dat verwijst naar een duidelijk omschreven opdrachtver-



De economie van dienst en wederdienst

25

lening of naar een langdurige arbeidsovereenkomst met een invloedrijke instelling of persoon. 

Mecenassen waren de eliteopdrachtgevers - de kerk, vorstenhoven en de regeringen van stadssta-

ten - die de kunstenaars dwingende instructies konden geven met betrekking tot inhoud, stijl en 

materiaalgebruik.52 

Het is de vraag of het concept van kunstpatronage dat in de twintigste eeuw is ontwik-

keld voor de Italiaanse situatie in de zestiende en zeventiende eeuw, zich wel leent voor een analy-

se van de sociaal-economische verhoudingen op de Hollandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw. 

In de burgerlijke Republiek ontbraken immers de pausen, kardinalen en rijke lekenbroeders, 

de vorsten en edellieden die in Italië het politieke en culturele leven richting en kleur gaven en 

als belangrijke mecenassen opereerden met conspicious consumption als onderscheidende levens-

stijl.53 Het Hollandse regentenpatriciaat was weliswaar zeer vermogend, maar in haar levensstijl 

gematigd door haar koopmansgeest, de conspicious consumption waaraan de Italiaanse elite zich 

te buiten ging, was de Hollandse koopman in wezen vreemd. In de Republiek ging de materiële 

expressie van rijkdom en status zo ver als nodig was om de sociale stand en eer van de familie 

op te houden. Wel werden er adellijke statussymbolen geadopteerd, maar de Hollandse stadselite 

was en bleef in essentie deftig burgerlijk.54

Eveneens moet worden opgemerkt dat de bandbreedte van relaties tussen kunstenaars 

en afnemers zeer ruim was. Zoals de econoom John Michael Montias (1928-2005) reeds opmerk-

te varieerde dat: 

‘From the close links that bind an artist to the prince or the Maecenas who feeds and lodges him 
all the way to the casual and intermittent contact between a painter or sculptor and the client who 
buys an occasional piece from him’. 

In zijn studie naar kunstproductie in Delft stelt Montias het opdrachtgeverschap gelijk aan pa-

tronage.55 Maar patronage was als term in de zeventiende eeuw niet bekend. Het is een moderne 

wetenschappelijke term die volgens Geert Janssen functioneert als een paraplu waaronder allerlei 

soorten contacten zijn samengebracht.56 

Het onderzoek naar patronage kent een lange, multidisciplinaire traditie, waarin het 

vooral wordt beschouwd als een typisch politiek mechanisme, maar in een heldere afbakening 

en definitie van het begrip heeft dit nog niet geresulteerd.57 Vooralsnog neemt men zijn toevlucht 

tot een algemene omschrijving van patronage als een duurzame, asymmetrische relatie tussen 

sociaal ongelijken waarbij de patroon beschikt over schaarse bronnen als geld, ambten, invloed of 

bescherming. De patroon biedt hulp en protectie aan de cliënt die zich in ruil daarvoor verplicht 

tot loyaliteit en wederdiensten (cliëntelisme genoemd). De patroon-cliëntverhouding is gebaseerd 

op wederzijdse dienstverlening en hoewel dat zakelijk lijkt, worden diensten en afspraken zelden 

in contracten vastgelegd. Patronage in deze vorm is gebaseerd op ongeschreven regels en impli-

ciete verwachtingen.58

Zo geformuleerd ligt patronage dicht tegen het zeventiende-eeuwse begrip vrientschap 

aan. Betekent dit dat we het onderscheid tussen beide begrippen scherper moeten formuleren? 

Dat is onnodig, al was het maar omdat ook de zeventiende-eeuwer zelf geen principieel onder-

scheid maakte tussen verschillende relatievormen als familie, vrienden en patroon-cliënt con-
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tacten.59 Al deze varianten functioneerden in hetzelfde web van waarden, normen en gedrags-

praktijken van vrientschap. Daarom is patronage op te vatten als een variant daarvan, waarin de 

ongelijkwaardigheid van de relatie kenmerkend is. De zeventiende-eeuwse elite in de Republiek 

liet immers zelf ook geen gelegenheid onbenut hun contacten aan te spreken als vrient en de 

onderlinge relatie te bekrachtigen als vrientschap.60 Of zij daarin verschil maakten tussen het 

affectieve of instrumentele valt moeilijk te achterhalen: vrientschap was een cultureel fenomeen 

dat de zeventiende-eeuwer naar eigen keuze kon smeden uit genegenheid, berekening en alles 

daar tussenin

Vrientschap zelf is niet het onderwerp van deze studie, maar wel wat dit fenomeen be-

tekende voor de relaties tussen de kunstenaars Flinck, Bol, Backer en Sandrart en hun eliteop-

drachtgevers in Amsterdam. Daarbij gaat het om inzicht te krijgen in de bestaande sociale conven-

ties teneinde daaruit af te leiden welk gedrag van kunstenaars werd geëist en welke consequenties 

dit gedrag had voor hun carrières. Dit onderzoek sluit daarom aan bij de zeventiende-eeuwse 

begrippen: er wordt in het hiernavolgende niet gesproken over patronage, maar van vrientschap 

en maagschap of van magen en vrienden. Verderop zullen deze zeventiende-eeuwse begrippen na-

der worden uitgewerkt en geplaatst in het kader van een nieuw concept: ‘de economie van dienst 

en wederdienst’. Om dat goed te kunnen doen moet eerst nog een andere karakteristiek van de 

Nederlandse kunstmarkt worden overwogen - het economische model van de vrije markt met zijn 

anonieme kopers - dat sinds de jaren tachtig sterk verankerd is in het kunsthistorisch onderzoek. 

De anonieme, open markt

De econoom John Michael Montias (1928-2005) veroorzaakte begin jaren tachtig een revolutie in 

het kunsthistorisch onderzoek door het moderne model van de open markteconomie op de Ne-

derlandse kunstmarkt van de zeventiende eeuw te projecteren.61 Baanbrekend was zijn Artists and 

Artisans in Delft: a socio-economic study of the seventeenth century in 1982.62 Zijn sociaal-economi-

sche benadering zou een significante plaats gaan innemen naast de gangbare methodologie, die 

sterk rustte op kennerschap, met stilistische analyse en iconografie als belangrijkste methoden. 

Binnen die onderzoekstraditie werd het schilderij gezien als eindpunt van een autonoom indivi-

dueel artistiek proces. Volgens Montias was kunstproductie - net als die van alle andere goederen 

en diensten – echter een economisch proces en dus was deze blootgesteld aan de sturende, maar 

onzichtbare krachten van de anonieme vrije markt. Amsterdam was het centrum van de interna-

tionale handel en mede daarom had ook de kunstmarkt in deze stad een open dynamiek.63 Hier 

hadden immers de meeste gentlemen dealers zich gevestigd die actief waren in de internationale 

handel van luxegoederen.64 

Montias hanteerde als methode een ongekend intensief en gedetailleerd archiefonder-

zoek om de kunstproductie te kwantificeren en om netwerken van opdrachtgevers, kunstenaars 

en kunstwerken te reconstrueren. De economisch-historische benadering en de methoden van 

Montias hebben het onderzoek naar de kunstmarkt op heel veel verschillende manieren gesti-

muleerd.65 Opzienbarend was Montias’ betoog dat de marktdynamiek van vraag en aanbod heeft 

gezorgd voor de ontwikkeling van nieuwe genres en stijlen in de 17e eeuw.66 Door de toenemende 

welvaart konden niet alleen de rijke magistraten en de ‘seer voorname, aansienelijcke en reijcke coop-
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luijden’ het zich veroorloven om schilderijen te kopen, maar ook de kleinere koop- en ambachtslie-

den, behorende tot de brede burgerij.67 De gestegen koopkracht wordt, samen met de instroom van 

(kunstenaars) immigranten uit Brabant en Vlaanderen tijdens het Twaalfjarig Bestand, gezien 

als de aanjager van de massamarkt voor schilderijen, die zo kenmerkend is voor de Republiek.68 

 De aantrekkende vraag op de kunstmarkt had grote aantallen schilders naar Amster-

dam gelokt. Zij werden echter na het ingaan van het Twaalfjarig Bestand in 1609 geconfronteerd 

met een toevloed van goedkope geïmporteerde schilderijen uit Brabant en Vlaanderen, wat de 

onderlinge concurrentie verscherpte.69 Om deze concurrentie het hoofd te bieden en de nieuwe 

marktsegmenten te kunnen bedienen gingen schilders zich toeleggen op differentiatie van pro-

ducten, productiemethoden en verkoopkanalen.70 Ook verzochten zij de stedelijke overheden om 

de uitvaardiging van gildebepalingen die tot doel hadden de lokale kunstproductie te bescher-

men tegen goedkope importen.71 Om hun inkomen veilig te stellen probeerden schilders concur-

rentievoordeel te halen uit kostenverlagende strategieën als proces- en productinnovatie, Met het 

standaardiseren van het productieproces werd de specialisatie in schildergenres gestimuleerd. 

De ingewikkelde composities in een arbeidsintensieve en kleurrijke schildertrant werden ver-

vangen door veel eenvoudigere en snel gepenseelde tonale schilderijen, aldus Montias.72 Sluijter 

nuanceerde Montias’ visie door te beargumenteren dat deze ontwikkeling niet slechts door eco-

nomische concurrentie werd aangejaagd, maar dat de toenemende specialisaties en de stijlver-

anderingen onlosmakelijk waren verbonden met artistieke wedijver. Reputatie was immers van 

essentieel belang, want pas als een schilder een herkenbaar, onderscheidend en kwalitatief hoog-

staand schilderij wist te combineren met lage kosten, dan kon hij de concurrentie aan. Bovendien 

stelt Sluijter dat de specialisaties en stijlveranderingen al eerder in Antwerpen waren ontwikkeld, 

maar nu op een kwalitatief hoger niveau werden gebracht. 73 

Dat met vereenvoudigde producten succes viel te behalen werd in 1604 al door Van Man-

der opgetekend in een anekdote over de Mechelse schilder Gregorius Beerings, die in Rome krap 

bij kas was komen te zitten. Daarom schilderde hij een zeer vereenvoudigde compositie van de 

Zondvloed met niet meer dan een regenlucht, water en een ark. Er kwamen geen mensen op zijn 

schilderij voor, want volgens de kunstenaar zaten zij in de ark of waren reeds verdronken, maar 

hij verzekerde dat zodra het water zou zakken de lijken zichtbaar zouden worden. Deze noviteit 

wilde iedereen wel hebben. Door zijn vlotte schilderstijl kon Beerings vlug aan deze toegenomen 

vraag voldoen en was hij snel uit zijn geldzorgen.74 Beerings wist kennelijk een succesvol nieuw 

product te creëren dat nieuwe afnemers trok en goedkoper kon worden geproduceerd. Van Man-

ders anekdote over Beerings is een amusant voorbeeld van een geslaagde product- en procesin-

novatie. 

Met de stilistische innovatie naar een vlotte, monochrome en nauwelijks gedetailleerde 

stijl werd het nieuwe marktsegment van anonieme kopers in het middensegment bediend. Zij 

wilden wel waar voor hun geld, maar konden niet de hoogste prijzen betalen. Vanwege de ver-

koopbaarheid op de vrije markt moesten deze schilderijen een groot publiek aanspreken. Daarom 

moesten zij in onderwerpskeuze aansluiten bij schilderkunstige conventies en herkenbare dage-

lijkse ervaringen en tegelijk verwantschap vertonen met kunst van de elite.75 Als belangrijkste 

vernieuwers van deze nieuwe virtuoze snelle schildertrant gelden Esias van der Velde en Jan Por-
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cellis en in navolging van hen Jan van Goyen en Salomon van Ruysdael.76 Ondanks de goedkope 

productiewijze werden de eenvoudig en snel geschilderde kunstwerken door Van der Velde en 

Van Goyen hoog gewaardeerd door kenners zoals Constantijn Huygens. De losse schildertech-

niek was namelijk zeer geschikt voor het suggereren van natuurlijkheid, wat in die periode een 

primair artistiek doel was.77

Het ‘marktdenken’ leidde tot de bekende piramide van de Hollandse kunstmarkt die 

Bok en Schwartz in 1991 presenteerden.78 Het model van De Lairesse waarin hij drie soorten 

schilders, kunstwerken en kopers onderscheidde naar kwaliteit, middelmatigheid en inferioriteit, 

sluit naadloos aan bij de driedeling die Bok en Schwartz voorstelden.79 Zij onderscheiden in het 

laagste segment talloze anonieme schilders die goedkope kopieën en seriewerk van inferieure 

kwaliteit produceerden, meestal in opdracht van kunsthandelaren en andere tussenpersonen. 

Zij namen het financiële risico van het op voorraad werken en zochten hun afzet in loterijen, 

straatverkopen, veilingen, kermissen en jaarmarkten.80 Het middensegment van anonieme ko-

pers werd bediend door specialisten die de typische Hollandse genres vervaardigden, zoals het 

stilleven, het landschap en de genreschilderkunst. Terwijl aan de smalle top kwaliteitsschilderij-

en voor de maatschappelijke elite werden vervaardigd, meestal in opdracht door eliteschilders die 

een nauwe relatie onderhielden met hun opdrachtgevers. 

Binnen deze driedeling brengt Kempers een nuancering aan in het topsegment door er 

‘het verzamelwezen’ aan toe te voegen: een mengvorm tussen opdrachtkunst (mecenaat) voor de 

elite en het anonieme middensegment. Het betreft overzichtelijke netwerken van vermogende 

konstliefhebbers, die weliswaar persoonlijke contacten met schilders onderhielden, maar hen niet 

per se opdrachten hoefden te verstrekken. Maar omdat schilders wel de smaak en voorkeuren 

van deze liefhebbers kenden, konden zij daarop hun werk afstemmen qua onderwerp en stijl.81 

Significant is het onderscheidende profiel dat Kempers - net als Bok en Schwartz - van dat top-

segment schetst: de waarde van een kwalitatieve, persoonlijke relatie tussen opdrachtgevers en 

kunstenaars. De kwaliteit van het netwerk waarin zij verkeerden, vormde een toegevoegde waar-

de waarmee kunstenaars zich op de markt konden onderscheiden. Dat was voor hun loopbaan 

van even vitaal belang als het vervaardigen van uitmuntende schilderijen, waarbij natuurlijk geldt 

dat het één niet zonder het ander kon.

Dat nuanceert het vrijemarktmodel dat ter verklaring van de relaties tussen schilders 

en hun afnemers tot op heden nauwelijks ter discussie is gesteld.82 Toch is dit moderne concept 

moeilijk te projecteren op de sociaal-economische verhoudingen van de zeventiende eeuw. In 

de familiale structuur van magen en vrienden domineerden niet de krachten van de markt. Het 

sociaal-economische verkeer verliep, zoals hiervoor reeds verschillende keren aangestipt, volgens 

geheel andere mechanismen, namelijk die van verplichtende wederkerigheid, eer en reputatie. 

Dat deze principes tevens de relaties tussen kunstenaar en opdrachtgever in de Gouden Eeuw 

bepaalden, zal ik in het hiernavolgende aantonen 

De economie van dienst en wederdienst  
Het onderzoek naar het ondernemersgedrag op de Amsterdamse stapelmarkt van Jan Willem 

Veluwenkamp werpt een verhelderend licht op het functioneren van die markt en de structuur 
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daarvan.83 Hij concludeert dat klantenbinding en specialisatie in waren- en marktkennis bij uit-

stek de strategieën waren waarmee de Amsterdamse kooplui hun marktpositie optimaliseerden. 

Met het oog op risicomanagement en duurzame financiële zekerheid streefden zij naar continuï-

teit in product, afzetgebied én relaties. Vaste relaties waren de norm en het netwerk was gesloten: 

met vreemden deed men liever geen zaken.84 De Amsterdamse markt functioneerde dus niet 

als een open arena met hevige concurrentie, maar was samengesteld uit een groot aantal deel-

markten: ‘de markten der afzonderlijke kooplui’.85 Het sociaal-economische verkeer binnen deze 

deelmarkten werd gestuurd door ongeschreven, maar dwingende conventies. Deze worden in het 

volgende uiteengezet.

Deelmarkten van afzonderlijke kooplui

Elke ondernemer functioneerde als een spin in het zakelijke netwerk dat hij om zich heen had 

gesponnen.86 Dat netwerk viel grotendeels samen met zijn familiale netwerk van de magen en 

vrienden. Zoals eerder gezegd, viel de economische elite in aanzienlijke mate samen met de be-

stuurlijke top.87 Het stadsbestuur werd door coöptatie gekozen met een voorkeur voor ‘die wier 

voorouders, maagen en aansienlijke vrienden in de regering zijn geweest, off die aan de zelve 

vermaagschapt zijn’.88 

 De politiek-economische structuur in de zeventiende eeuw moeten we dus zien als 

naast elkaar opererende familienetwerken van vaste vrienden, klanten en leveranciers: de deel-

markten van afzonderlijke kooplui. Voor een hechte familiestructuur in deze deelmarkten waren 

grote gezinnen en geslaagde huwelijken noodzakelijk Het endogame huwelijk - trouwen binnen 

de eigen kring - had verreweg de voorkeur, omdat een huwelijk tussen gelijken van sociale status, 

leeftijd en godsdienst nu eenmaal de meeste kans van slagen had. Te grote verschillen achtte men 

in strijd met het doel van het huwelijk.89 Eenmaal in de echt verbonden waren man en vrouw door 

het huwelijk één in vlees en bloed.90 Daardoor waren zowel bloed- als aanverwanten opgenomen 

in het netwerk van magen en vrienden. 

Elke deelmarkt functioneerde als een ‘economie van dienst en wederdienst’, waarin de 

magen en vrienden onderling de beschikbare ambten, diensten en gunsten verdeelden. Wie erin 

slaagde tot een dergelijke deelmarkt toe te treden, kon zijn loopbaan gunstig beïnvloeden. Dat 

ondervond de schilder Ferdinand Bol die in 1653, ondanks zijn bescheiden sociale status, een for-

tuinlijk huwelijk met Elysabeth Dell (1628-1660) wist te sluiten. Daarmee ging hij deel uitmaken 

van de invloedrijke maagschappen Dell en Spiegel. Zoals in hoofdstuk twee duidelijk wordt, hielp 

deze grote sprong op de maatschappelijk ladder zijn carrière enorm vooruit.

De dagelijkse praktijk van de ‘economie van dienst en wederdienst’ is treffend te illus-

treren met het dagregister dat Joan Huydecoper (1625-1704), burgemeester en heer van Maarse-

veen, bijhield. Dagelijks maakte hij nauwgezet de balans op van wat hij gegeven en ontvangen 

had aan brieven, geschenken, gunsten en uitnodigingen voor logeerpartijen, maaltijden en vi-

sites bij mensen met wie hij ‘correspondentie’ hield.91 Behalve van giften, gunsten, ambten en 

diensten maakte Huydecoper tevens notitie van zaken die zijn eer raakten. Onder de noemer 

‘disobligatie’ tekende hij alle schofferingen op die zijn eergevoel hadden aangetast zoals beledi-

gingen, onbeleefd gedrag en ondankbaarheid. Vanzelfsprekend hield hij ook de gelegenheden 
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bij waarmee hij eer had vergaard. Met deze winst- en verliesrekening was Huydecoper in staat de 

balans te beheren tussen personen aan wie hij zelf ‘verobligeert’ was en bij wie hij krediet had. Dat 

was voor hem van vitaal belang omdat bij opdrachten en benoemingen de verplichtingen aan zijn 

magen en vrienden even zwaar telden als de geschiktheid van de kandidaat.92

Huydecopers boekhouding werpt een zeldzaam concreet licht op de conventies in de 

‘economie van dienst en wederdienst’. Die zijn veelal ongeschreven, maar zijn af te leiden uit de 

manier waarop mensen zich gedragen en aan de objecten waarmee ze zich omringen. Voor een 

helder begrip is dit web van bindende waarden, normen, praktijken en symbolen in het volgende 

model in vier lagen onderscheiden (fig. 1). In de alledaagse praktijk waren ze natuurlijk met el-

kaar vervlochten, zoals uit de begeleidende tekst en de casestudies in de volgende hoofdstukken 

zal blijken93

Fig. 1. De economie van dienst en wederdienst. 
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Waarden: eer & reputatie, vertrouwen & ‘buygsaemheyt’

De mentaliteit van de bestuurders en ondernemers was sterk gevormd door het ondernemers-

klimaat. Hun grootste angst was door het noodlot getroffen te worden of aan bedrog ten prooi te 

vallen. Dat kon voor het familievermogen verstrekkende financiële consequenties hebben; in het 

uiterste geval zelfs een bankroet, wat schande over de hele familie bracht en financiële schade 

aanrichtte bij hen met wie men financiële verplichtingen was aangegaan.94 Maatregelen tegen 

oplichting waren vooraf moeilijk te treffen. Cruciaal was daarom iemands goede naam, die werd 

verdiend door zich aan aangegane verplichtingen te houden en door zich eerlijk en onberispelijk 

te gedragen. Eer was een deugd die men niet louter op zichzelf betrok, de smetteloze eer van de 

magen en vrienden was net zo belangrijk.95 Zonder eer geen krediet en dat gold zowel in het soci-

ale als economische verkeer. Eer was verbonden met sociale status en daarom moest de elite van 

magistraten en kooplieden voldoen aan een bij hun status passende waarde: een onbesproken le-

venswandel ofwel reputatie.96 Een goede reputatie berust onder meer op gedragingen die anderen 

als eervol zien. Reputatie was immers de publieke kant van eer. Juist dit openbare karakter van 

eer was heel goed als strategie te gebruiken om eer te verwerven én indien nodig de reputaties van 

anderen te ondermijnen. Dit is beeldend te illustreren met de praktijk van het ‘aan huis brengen’ 

van een buitenechtelijk kind: wat betekende dat in een stoet van medestanders een ongehuwde 

moeder haar kind naar het huis van de verwekker bracht om zijn reputatie te beschadigen ten 

einde hem te dwingen bij te dragen in de kosten van de opvoeding.97 

Deze theatrale daad die door het publiek op straat werd meebeleefd, bleef Rembrandt in 

1649 weliswaar bespaard, maar aan een vernederende gang naar de rechtbank waar zijn huis-

houdster Geertje Dircx zijn eer aan de kaak stelde, ontkwam hij niet. Met haar had hij ongehuwd 

samengeleefd en zij sleepte de befaamde kunstenaar voor het gerecht omdat hij volgens haar de 

huwelijksbelofte had gebroken.98 Rembrandt maakte, zowel privé als zakelijk, wel vaker keuzes 

die buiten de heersende conventies vielen. De consequenties daarvan voor zijn reputatie en loop-

baan heeft Paul Crenshaw in 2006 uitvoerig beschreven in Rembrandt’s bankruptcy: the artist, his 

patrons, and the art market in seventeenth-century Netherlands.99 Aan het einde van dit hoofdstuk 

wordt daar nader op ingegaan.

Omdat iemands reputatie door anderen werd bepaald, moest hij de anderen keer op keer 

overtuigen en doordringen van zijn eerzaamheid. Eenmaal verworven eer en reputatie waren na-

melijk nooit vanzelfsprekend. De vroegmoderne samenleving had volgens Clé Lesger een haast 

obsessieve preoccupatie met reputatie.100 In zo’n eercultuur was men extreem gevoelig voor iede-

re vermeende krenking. Regelmatig waren er dan ook eerconflicten die moesten worden opge-

lost. De Republiek kende een hele reeks van (semi) officiële instanties waartoe de gekrenkten zich 

konden wenden om zich te purgeren: zich zuiveren van de smet die hun was aangedaan. Aan het 

bestaan van deze instanties zien we dat de morele gedragscode van eer en reputatie zeker niet op 

iedereen het gewenste disciplinerende effect had.101

De rechtsgang was echter een uiterste middel. Om het niet zo ver te laten komen functio-

neerde als preventief mechanisme de schaduw van de toekomst.102 Dat moest familie, vrienden en 

partners er toe bewegen zich eervol te gedragen en betrouwbaar te handelen. Zij beteugelde de 
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verleiding van het profijt die bedrog en opportunisme op de korte termijn bood. Met oplichting en 

knoeierij wordt immers geen vertrouwen opgebouwd en een gebrek daaraan is op termijn funest. 

Het ondermijnde de continuïteit van de relatie, omdat men eenmaal bedrogen met de oplichter 

nooit meer zaken doet.103 

Reputatie was van doorslaggevend belang, maar uiterst kwetsbaar en men diende zijn re-

putatie dan ook net als kapitaal zorgvuldig te beheren. Voor de elite speelde opvoeding daarbij 

een grote rol. Kinderen kregen fundamentele waarden ingeprent als betrouwbaarheid, eer- en 

plichtsgevoel. Buygsaemheyt was één van de hoofdregels van gewenst, hoffelijk gedrag, net als be-

leefdheid, vriendelijkheid, dankbaarheid en tact. Ook leerde men een kind tijdens de opvoeding 

zijn emoties te beheersen en zich te conformeren aan vereiste omgangsvormen.104 

Als een kunstenaar deze eigenschappen in zijn vroege vorming had meegekregen, zoals 

Flinck en Sandrart, dan werkte dat tijdens zijn werkzame leven in zijn voordeel, omdat gedeelde 

waarden en gedragingen onmisbaar waren in het onderhouden van relaties met eliteopdrachtge-

vers. Hierover volgt meer in de hoofdstukken twee en vier. 

Normen: verplichte solidariteit en wederkerigheid 

Een dienst zonder wederdienst was ondenkbaar - als norm gold namelijk de verplichtende weder-

kerigheid. In welke vorm en wanneer er een tegenprestatie werd terugverwacht, was niet in geld 

of tijd uitgedrukt. Dienst en wederdienst vormden samen een package deal die over een langere 

periode reikte en zowel materiële als immateriële voordelen behelsde.105

Het morele normenkader van de verplichte solidariteit en wederkerigheid bood ieder in-

dividu veiligheid en zekerheid in ongewisse tijden. Niet iedereen liet zich echter door dit nor-

mensysteem disciplineren. De interne dwang van de familieorde functioneerde zeker niet altijd 

vlekkeloos. Ondanks de sociale druk van de ‘officiële’ waarden en normen verhalen Kooijmans en 

Schmidt ook van geregeld voorkomende onderhuidse spanningen, ruzies en zelfs rebellie binnen 

de families Huydecoper, Van der Meulen en Teding van Berkhout.106 

Hoe duurzamer en frequenter echter de verplichtende afhankelijkheidsrelaties waren, hoe 

efficiënter het preventieve mechanisme van de schaduw van de toekomst.107 Ter verzekering van 

vrientschap voor de lange termijn werd daarom geregeld correspondentie gehouden, wat zoveel 

betekende als het onderhouden van veelvuldige face-to-face contacten, uitvoerige briefwisselin-

gen en het stelselmatig onderling uitwisselen van beleefdheden. Daarin vervulde het ritueel van 

uitwisselen van geschenken een cruciale rol. 

Praktijken: dienst en wederdienst

Bij het begrip ‘geschenk’ denkt men doorgaans alleen aan iets materieels. Ten onrechte, de gift 

of schenkagie was in de sociale praktijk van het uitwisselen van geschenken zeker niet alleen 

maar een materiële zaak – een haas, een ring, een rammelaar, een schilderij, boek of beker - 

die vrienden onderling uitwisselden. Juist ook immateriële uitingen, diensten en gunsten die 

voortvloeiden uit de zorgplicht behoorden tot het systeem, zoals het bieden van gastvrijheid; het 

optreden als getuige; het verstrekken van leningen en borgstellingen; het verschaffen van aanbe-

velingen en het verlenen van steun in praktische, financiële en emotionele zin. Tot deze praktijk 
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behoorden ook het verrichten van artistieke en intellectuele inspanningen als het maken van 

gelegenheidsgedichten, schilderijen, prenten, verhandelingen of boeken. Essentieel ook was het 

vergeven van of het bemiddelen bij ambten en opdrachten. Zo moeten we ook het verlenen van 

opdrachten aan kunstenaars zien als onderdeel van het systeem van dienst en wederdienst, zowel 

voor private als publieke kunstwerken.

In al deze vormen waren geschenken in de zeventiende eeuw een geaccepteerd en van-

zelfsprekend middel in het netwerken. De keuze van de schenkagie diende goed te worden over-

wogen, zo werden geschenken aan speciale gebeurtenissen als de jaargetijden en rite de passages 

aangepast. Door het geschenk persoonlijk op de ontvanger af te stemmen toonde de schenker des 

temeer tot de intieme kring van de ontvanger te behoren. De keuze van het geschenk diende goed 

te worden overwogen en men diende rekening te houden met status, (vermogens) positie, leeftijd 

en geslacht. Over de kunst van het schenken adviseerde de schilder en schrijver Van Hoogstraten 

in Den Eerlijcken Jongeling als volgt: 

‘De wyze van geven moet zo aardig zijn; dat nimmer het geschenk kleyn schynt, daarom meer 
de zeldzaam en raarheid, als de kostelykheid moet betracht werden. ‘… Deswegen men om gunst 
te verwerven, zijn geschenk wel moet overweegen, opdat het geene van ons gegeven werd, in 
geheuge blyve, en ons oogwit treffen. Want alzo zullen de ondankbare zelfs gedwonge werden, 
de giften te gedenken, wyl nevens het geschenk des zelfs omstand niet vergeten kan werden. 
Voor alle dingen moet men zich hoeden, dat men niemant iets vereere ‘t geen hem onnut is, of 
niet volgt te ontfangen als by voorbeeld, ‘… een leelyke Juffer een Spiegel ….’, maar dat men recht 
onderscheid de persoon, in stant en jaren, aenzien en vermogen, geslacht en waerde, aen welke wy 
onze milde giften willen besteden.’108

Met het aanvaarden van de gift verplichtte de ontvanger zich impliciet het gebaar op enig mo-

ment met een wederdienst te beantwoorden.109 Op het niet nakomen van deze verwachting stond 

schande en oneer, want daarmee gaf men blijk onbetrouwbaar te zijn. Dit tastte de goede naam 

aan en dat was een zware straf in een handelsnatie waar het fundament van het economische en 

sociale verkeer stoelde op vertrouwen.110 

In het vroegmoderne relatiebeheer was de gift weliswaar vanzelfsprekend, maar het 

moment waarop en de vorm waarin men schonk bepaalde de verwachtingen en de betekenis die 

aan een geschenk moest worden toegekend.111 Nooit geld, dat rook naar corruptie en was beledi-

gend.112 Wel was de monetaire waarde soms in het geding, zoals een eeuw eerder te lezen is in 

het reisverslag van de schilder Albrecht Dürer (1471-1528) over zijn tocht door de Nederlanden in 

1520-1521. Daarin noteerde hij nauwkeurig zijn uitgaven en inkomsten. Ook geeft het reisjour-

naal inzicht in het dagelijkse ritueel van dienst en wederdienst in Dürers ontmoetingen met 

mensen van allerlei standen.113 Spijtig constateerde Dürer aan het eind van zijn reis dat hij in al 

zijn zaken, met de hogere en lagere standen in Nederland, verlies had geleden ‘en in het bijzonder 

heeft vrouwe Margaretha voor datgene wat ik haar gegeven heb en voor haar heb gemaakt, niets 

teruggeven’.114 Dürer had Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), regentes over de Nederlanden, 

een serie prenten geschonken en twee tekeningen op perkament, waarvan hij de totale waarde op 

dertig gulden schatte.115
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Een geschenk had wel de potentie om een vriendschappelijke relatie te initiëren, maar 

Dürer maakte met zijn giften aan Margaretha enkele grove inschattingsfouten: het hof vroeg men 

niet om geld, en erger, Dürer overschatte zijn sociaal kapitaal. Dat blijkt overduidelijk uit het feit 

dat hij van Margaretha niets terugkreeg, zelfs niet toen hij haar daar expliciet om vroeg, wat even-

eens buiten de conventies viel.116 Dürers relatie met Margaretha was kennelijk niet vertrouwelijk 

en duurzaam genoeg: hij kon haar wel schenken, maar hij verkeerde nog niet in de positie om 

iets terug te verwachten. 

Wederkerigheid was namelijk verbonden met de kwaliteit van de relatie en giften wer-

den in de regel alleen geaccepteerd en beantwoord als ze voortkwamen uit bestaande banden en 

deel waren van een duurzaam proces van dienst en wederdienst.117 Ze werden geweigerd als het 

geschenk een eenmalig karakter had en heel duidelijk bedoeld was om een relatie te initiëren met 

het oog op een concrete wederdienst. 

Dat ondervond ook Rembrandt die in 1639 een monumentaal schilderij - waarschijnlijk 

De blindmaking van Samson - wilde schenken aan Constantijn Huygens (1596-1687), de secretaris 

van Frederik Hendrik.118 Sluijter merkt op dat Huygens dit geschenk weigerde aan te nemen uit 

vrees zich te verplichten tot het betalen van een hoge prijs en of het blijvend promoten van Rem-

brandts carrière.119 Huygens wenste zich hiertoe kennelijk niet te laten verleiden.120 

Huydecoper daarentegen was het niet gelukt een schilderij van een graflegging te wei-

geren dat Jan Lievens hem omstreeks 1660 schonk na een portretopdracht. Omdat Huydecoper 

niet verobligeert wilde zijn aan de schilder, ontdeed hij zich zo snel mogelijk van het geschenk, 

zoals hij zelf in een brief schreef.121 Om aan ongewenste verplichtingen te ontkomen was het wei-

geren van een geschenk een kunst op zich: dat kon immers als een belediging worden opgevat.122 

Voor schenker en ontvanger was het zaak alle conventies en verplichtingen scherp in de gaten te 

houden. 

Symbolen: uiterlijk vertoon van eer en fatsoen 

Nadat eenvoud en soberheid lange tijd als deugden waren gekoesterd, vond er rond 1625 een om-

slag plaats naar een deftigere en luxueuzere levensstijl. De besturende magistraat en de grote bur-

gerij gingen hun rijkdom en status nadrukkelijker laten gelden met uiterlijk vertoon. Zij namen 

daarin een voorbeeld aan de levensstijl van het hof, de adel en de immigranten uit de Zuidelijke 

Nederlanden, bij wie deftig vertoon al veel langer gewoon was.123 

Regenten en kooplieden verschilden wel van elkaar qua machtspositie, maar in rijk-

dom en levensstijl ontliepen zij elkaar nauwelijks. Door de materiële expressie van fatsoen en 

deftigheid bekrachtigden zij de eigen elitestatus en accentueerden zij het verschil met de andere 

sociale lagen. De tendens naar meer uiterlijk vertoon wordt doorgaans gezien als de uiting van de 

toenemende aristocratisering van de burgerlijke elite.124 Eerder is al opgemerkt dat deze visie is 

genuanceerd door Kooijmans, De Jong en Prak in hun onderzoek naar de Hollandse stadselites. 

Zij concluderen dat de levensstijl van de stadselite zich niet door adellijke conspicious consumption 

kenmerkte, maar in essentie deftig burgerlijk was.125 Het patriciaat was primair een stadselite 

die wel adellijke statussymbolen aannam, maar de spaarzame mentaliteit van de koopman be-

hield. Met uiterlijk vertoon pronkte zij niet meer dan nodig was om de sociale stand en eer van 
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de familie op te houden en daarmee bij de buitenwereld respect af te dwingen en vertrouwen te 

wekken.126 

Vertrouwen in de kredietwaardigheid van een ondernemer werd ondermeer afgelezen 

aan uiterlijke symbolen als het eigendom van een kostbaar patriciërshuis aan de grachten. De 

groeiende elite werd in de behoefte aan prestigieuze huizen bediend door de derde stadsuitleg 

van de grachten tussen 1610-1625.127 De architectuur van de panden aan de Heren- en Keizers-

gracht was vaak imponerend, evenals de weelderige decoratie binnenshuis. Grote indruk maakte 

het huis van de schatrijke kooplieden Balthasar II (1589-1657) en Johannes Coymans (1601-1657) 

op de Keizersgracht 177. Hun woning was met een sobere, maar monumentale gevel ontworpen 

door Jacob van Campen (1596-1657) en in 1624 gebouwd. Door tijdgenoten werd het beschreven 

als ‘een huijs gelijck een kerck in ’t aanzien’, vol ‘heerlijcke groote zalen, met kostelijke schilde-

rijen en andere vercierselen’.128 Met de andere ‘vercierselen’ zullen de wandtapijten en meubels 

bedoeld zijn, maar ook de verschillende verzamelingen van: zilver, exotisch porselein, boeken, 

naturaliën, wapens en andere curiosa. 

Van symbolische waarde waren ook de relaties die konstliefhebbers hadden met befaam-

de kunstenaars. Van Mander merkte al op dat ‘... de Const geern is bij den rijckdom.’129 Een kwart 

eeuw later schreef Huygens in zijn autobiografie Mijn Jeugd dat hij het als een eer beschouwde 

in ‘…zeer nauwe vriendschap verbonden…’ te zijn met vooraanstaande kunstenaars en wel in 

het bijzonder met Jacques de Gheyn de Oude (1565-1629) en Michiel van Mierenvelt (1566-1641). 

Wellicht niet geheel toevallig dat beide voor het Haagse hof werkten, want Huygens was, zoals hij 

zelf opschreef ‘…gaarne uit op vriendschap met beroemdheden…’.130 

Het is evident dat kunstenaars financieel en in status en reputatie profiteerden van 

vrientschap met gefortuneerde bestuurders en kooplieden. Maar wat had de elite te winnen bij een 

relatie met een schilder, wiens status niet zo eenduidig was.131 Het profijt van een alliantie met 

kunstenaars was voor de elite zowel zeer tastbaar als symbolisch. Om met het tastbare te begin-

nen: kunstenaars bezaten het vermogen uiteenlopende materiële symbolen van eer en reputatie 

te produceren.132 Literatoren zwaaiden eliteburgers lof toe met gedichten en droegen toneelstuk-

ken aan hen op, waarmee zij bijdroegen aan een onsterfelijke reputatie van regenten.133 Archi-

tecten bouwden imposante stadspaleizen waarin de bewoners zich omringden met weelderige 

decoraties.134 Befaamde schilders vereeuwigden het koopliedenpatriciaat in trotse, levensechte 

(groeps-)portretten: om met Burke te spreken: ‘…the painter has the power to adjust the appearan-

ce of the sitter to his or her social role’.135 

Portretschilders schilderden doorgaans ook de complexe historiestukken die het hoog-

ste aanzien genoten omdat het genre virtuoze en intellectuele vaardigheden van de schilder 

vroeg. Kooplieden en regenten konden via schilderijen met verheven Bijbelse en mythologische 

onderwerpen aan de muur hun beschaving en kennis publiekelijk etaleren.136 En in het bezit van 

liefhebbers die tevens in kunst handelden, was het schilderij naast beeld ook handelswaar met een 

investeringsfunctie. 

Het verzamelen van hoogwaardige kunstwerken van befaamde kunstenaars had boven-

dien een sterk symbolische waarde omdat de artistieke reputatie van de kunstenaar afstraalde 

op de eigenaar en hem toonde als liefhebber, wat stond voor een geletterd en beschaafd man met 
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smaak. Uit de wijze waarop bijvoorbeeld Van Mander en Sandrart kunstwerken bij verzamelaars 

bespreken kunnen we zien hoezeer deze werken hen status en prestige verlenen. Vooral als verza-

melaars het kunstwerk(en) ook nog eens uit een beroemde verzameling hadden verworven. In het 

verzamelen van kunstwerken en door het onderhouden van persoonlijke relaties met kunstenaars 

manifesteerde de elite dus haar status en prestige. Precies in de combinatie van het materiele en 

het symbolische school de toegevoegde waarde van kunstenaars voor de elite. 

Maar was dat genoeg? Een aankoop of opdracht kon immers tot een eenmalige trans-

actie beperkt blijven. Gedemonstreerd zal worden dat als een kunstenaar binnen een bepaald 

netwerk aanhoudend aankopen en opdrachten zeker wilde stellen, het zaak was dat hij een duur-

zame relatie met zijn opdrachtgevers opbouwde. Om dat te realiseren moest de kunstenaar in de 

eerste plaats artistieke kwaliteit leveren, maar ook zorgen voor een ‘toegevoegde waarde’ voor de 

liefhebber en zijn netwerk. Het was van belang om eer en vertrouwen te winnen met een deugd-

zame levenswandel, een voorname levensstijl en door het kunnen voeren van een sierlijke conver-

satie als een gelijkwaardig gesprekspartner. Daartoe kon de schilder zijn uitgebreide kennis van 

de wereld en de kunst, zijn geleerdheid en talenkennis inzetten.

Dit was een nieuw kunstenaarsbeeld dat met bijbehorende levensstijl aan het eind van 

de jaren dertig in het Amsterdamse netwerk van liefhebbers door Sandrart werd geïntroduceerd 

en in 1644 door hem in een Zelfportret werd belichaamd (afb. 138). In zijn uitbeelding spiegelde 

hij zich aan de portretten die hij eerder had vervaardigd van de vooraanstaande literatoren Pieter 

Cornelisz. Hooft (1581-1647) en Casparus Barleus (1584-1648) (afb. 137 en 140).137 Sandrart speel-

de in de jaren veertig in Amsterdam een belangrijke rol in zowel de schepping van dit nieuwe 

kunstenaarsbeeld als bij de introductie van een nieuwe portretstijl. Hoe Sandrart dit bewerkstel-

ligde zal in hoofdstuk vier uitvoerig aan de orde komen.

 De uitbeelding van een verheven kunstenaarsbeeld zien we ook op de zelfportretten 

van Rembrandt uit 1639 en 1640 (afb. 42 en 43), net als op de ontleningen daaraan in 1639 door 

Flinck (afb. 3) en in 1646 door Bol (afb. 4). Rembrandts prototype representeert het gentiluomo 

type waarvan al lang wordt onderkend dat hij in de keuze van de kleding en pose op zijn beurt 

zowel Rafaëls Baldassare Castiglione als voorbeeld heeft genomen als Titiaans portret van Ariosto, 

zoals dat toen bekend stond (afb. 45 en 44).138 De Amsterdamse schilders tonen zich in navolging 

van hun fameuze Renaissancecollega’s niet als alledaagse burgers, maar als vertegenwoordigers 

van hun respectabele en eervolle kunst en als elegante eerbare heren. Daarmee spiegelden zij 

zich aan de sociale status van hun (potentiële) opdrachtgevers uit de elite en maakten zich ken-

baar als huns gelijken. Bol schilderde maar liefst vijf zelfportretten in een korte periode van twee 

jaar (1646-1648). De betekenis daarvan voor zijn loopbaan wordt eveneens uitgewerkt in hoofd-

stuk twee. 

In het voorgaande heb ik betoogd dat het wederkerige systeem van dienst en wederdienst 

het vitale mechanisme was dat ten grondslag lag aan de sociaal-economische verhoudingen van 

de zeventiende eeuw. Hoe vertaalt dit zich nu naar de productie en afname van kunst in de 

zeventiende eeuw? In de eerdere voorbeelden van Dürer, Rembrandt en Lievens werden hun 

geschenken weliswaar geweigerd, maar hun pogingen laten wel zien dat deze ambitieuze kunste-
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naars probeerden te netwerken volgens de conventies van vrientschap. Het spreekt voor zich dat 

sommige kunstenaars daarin beter slaagden dan anderen. 

Rembrandt ingehaald door de schaduw van de toekomst
De introductie van het model van ‘de economie van dienst en wederdienst’, zoals reeds opge-

merkt, beoogt een vernieuwende impuls aan het netwerkonderzoek te geven. Dit onderzoek ge-

niet de laatste decennia een toenemende belangstelling van kunsthistorici die zich richten op 

sociaal-economische aspecten van de schilderkunst. Bij dit onderzoek richt de aandacht zich op 

de relatie tussen marktwerking en kunstproductie en in het bijzonder op het in kaart brengen 

van het web van relaties tussen opdrachtgevers, kopers, handelaren, vrienden en collega’s rondom 

individuele kunstenaars en kunstwerken.139 

De verkregen kennis van de structuur en omvang van netwerken rondom kunstenaars 

roept de vraag op hoe deze in de praktijk precies werken. Een eenmaal aangetoonde relatie tussen 

actoren impliceert waarschijnlijk dat er sprake was van onderlinge uitwisseling of afhankelijk-

heid. Maar met het enkel constateren van deze relaties is nog geen antwoord gegeven op de vraag 

welke betekenis deze hadden voor de keuzes die de kunstenaar maakte (moest maken) in het 

dagelijks functioneren én produceren. 

In de zoektocht naar de artistieke en economische praktijken van kunstenaars in de ze-

ventiende eeuw is het niet eenvoudig om de mentale processen en motieven te reconstrueren en 

een helder beeld te krijgen van de krachten waaraan zij blootstonden. Zelf kunnen deze kunste-

naars dat niet meer vertellen en sociale conventies, de ongeschreven regels die hun voorschreven 

hoe te handelen, leefde men doorgaans onbewust na. Afwijkingen van de norm zijn daarom bij-

zonder interessant, omdat juist die duidelijk maken welke conventies en gedragsregels normaal 

werden gevonden. Ondanks de sociale druk die de zeventiende-eeuwer ertoe moest zetten zich 

aan de sociale orde te conformeren, gedroeg niet iedereen zich daarnaar. De aanvankelijk veelbe-

lovende, maar uiteindelijk stagnerende loopbaan van Rembrandt is in dezen verhelderend.

Houbraken toont zich verbaasd dat Rembrandt tijdens zijn leven veel geld had verdiend, 

maar na zijn dood uiteindelijk weinig naliet.140 Sandrart constateerde eerder hetzelfde en merkt 

op dat als Rembrandt meer aandacht had geschonken aan zijn sociale contacten en het ophouden 

van zijn status, dat hij dan wel degelijk een groot vermogen had kunnen vergaren.141 

Rembrandts bankroet in 1656 is ongetwijfeld het moment waarop zijn loopbaan een 

dramatisch dieptepunt bereikte. Die gebeurtenis leverde in de literatuur een rijke oogst op aan 

veelal persoonlijk gekleurde noties over het waarom achter het cessio bonorum (het afstand doen 

van zijn goederen en bezittingen).142 Ze variëren van Rembrandts stijl die uit de mode was ge-

raakt, zijn grillige persoonlijkheid als onafhankelijke genius tot de overspannen kunstmarkt en 

neergaande economie en het verlies aan status en sociale positie.143 

Vernieuwend is het perspectief dat Paul Crenshaw in Rembrandt’s bankruptcy kiest. Zijn 

vertrekpunt is dat Rembrandts bankroet een gevolg is van welbewuste keuzes die de kunstenaar 

gedurende zijn hele carrière maakte en die Crenshaw vergelijkt met een reeks van alternatieve 

keuzes die in zijn tijd gebruikelijker waren en meer voor de hand lagen.144 Crenshaw analyseert 

nauwgezet de sociaal-economische ontwikkeling die Rembrandt doormaakte: van hoogste roem 
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en veelgevraagd door vooraanstaande klanten tot bankroetier. Hij toont overtuigend aan dat Rem-

brandts roekeloze financiële beheer, zijn buitenechtelijke verhoudingen, zijn onaangepastheid, 

de geschillen met zijn opdrachtgevers, zijn onwil dan wel onvermogen zich aan te passen aan de 

wensen van opdrachtgevers en uiteindelijk zijn faillissement, hem buiten het elitenetwerk plaats-

ten waarbinnen hij eerder zoveel succes had gehad.145 

Duidelijk wordt dat van alle beschikbare en gangbare strategieën Rembrandt steeds - 

tegen de heersende sociale conventies en morele codes in - koos voor zijn eigen weg in zowel 

werk als liefde: Rembrandt stond er volgens Houbraken om bekend, dat hij vrijheid boven eer ver-

koos.146 Door een buitengewoon bewustzijn van zijn waarde als kunstenaar accepteerde hij geen 

kritiek op zijn werk, liet bij aflevering op zich wachten, maar wenste wel goed betaald te worden: 

klanten moesten hem om een schilderij ‘bidden en geld toegeven’ aldus Houbraken.147 

Sluijter plaatst Rembrandts moeizame verhouding tot zijn opdrachtgevers mede in het 

perspectief van zijn ongebruikelijke marktbenadering: hij liet zijn klanten met opzet wachten, 

erop rekenend zijn werk daarmee begerenswaardiger te maken. Ook bij het bepalen van zijn prijs 

week hij bewust af van wat gangbaar was. Rembrandt dacht in termen van wat in Italië valore di 

stima werd genoemd. Hij verwachtte een beloning van de koper of opdrachtgever te krijgen die 

paste bij zijn visie op de hoge kwaliteit van zijn schilderijen en zijn reputatie en status als groot 

kunstenaar. Veel gebruikelijker was echter het ambachtelijke principe van ‘loon naar werken’ - 

valore di fatica.148 

Toch slaagde Rembrandt er ondanks zijn opgebouwde faam als groot en gewaardeerd 

kunstenaar niet in met deze marktstrategieën zijn positie in het hoogste segment van de kunst-

markt te bestendigen. Integendeel, met zijn keuzes en onbuigzame houding ondergroef hij juist 

de basis voor duurzame, persoonlijke relaties met klanten uit de stedelijke elite. Deze relaties had 

hij nodig om de continuïteit van zijn duurbetaalde opdrachten te verzekeren. Maar na verloop 

van tijd wensten zijn aanvankelijk enthousiaste opdrachtgevers zich niet meer te voegen naar de 

grillen van de meesterschilder. Zelfs van een briljant schilder werd in de eerste plaats betrouw-

baarheid en deugdzaamheid verlangd. 

Over deze deugden beschikten andere schilders wel. Zo roemde de Romeinse arts en 

verzamelaar Giulio Mancini (1558-1630) de schilder Gerard van Honthorst (1592-1656) om zijn 

betrouwbaarheid. Dat maakte hem tot een aantrekkelijke handelspartner en geschikt als hof-

schilder.149 Honthorsts voormalige leerling Sandrart blonk eveneens uit in deugdzaamheid en 

wellevendheid waardoor hij bij zijn entree in Amsterdam in 1637 al snel opdrachten kreeg uit het 

topsegment. Eind jaren dertig bood Amsterdam sowieso een ruime keus aan zeer competente 

schilders zoals Govert Flinck, Bartholomeus van der Helst en iets later ook Ferdinand Bol. Voor 

portretopdrachten kon de elite bij hun heel goed terecht voor minder geld en moeite dan bij Rem-

brandt.150 Over deze schilders vinden we in bronnen geen klachten zoals we die van Rembrandt 

kennen.

Rembrandts onaangepastheid was zeer waarschijnlijk de reden dat zijn portretproduc-

tie vanaf 1640 tien jaar lang praktisch stil viel. Pas in de jaren vijftig trok deze weer aan, zij het 

voor een heel ander milieu (afb. 1 en 2). Zonder portretopdrachten van de stedelijke elite ver-

loor hij ook nog eens het potentieel aan belangrijke persoonlijke contacten en aanbevelingen die 
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noodzakelijk waren om vervolgopdrachten te verwerven - zowel particuliere als publieke. Even-

eens verviel door het wegblijven van poserende klanten de mogelijkheid hen andere schilderijen 

direct uit voorraad van de werkplaats te verkopen.151 

Rembrandt werd alsmaar controversiëler, zowel zakelijk als privé. Na de dood van Saskia 

in 1642 had hij zijn sociaal-economische positie kunnen verbeteren door te hertrouwen. Dat deed 

hij echter niet omdat hij dan de helft van zijn vermogen ten behoeve van zijn zoon Titus - de enige 

erfgenaam van Saskia - had moeten inbrengen bij de Weeskamer. Dat betrof het aanzienlijke be-

drag van 20.000 gulden, dat hij, zou hij opnieuw in het huwelijk zijn getreden, uit zijn bedrijf had 

moeten halen.152 Rembrandt ging wel een relatie aan met zijn huishoudster Geertje Dircx, maar 

trouwen deed hij haar niet, waarop Geertje hem in 1649 voor de Commisarissen van Huwelijkse 

Zaken sleepte wegens het eenzijdig verbreken van de aan haar, zo zij zei, door Rembrandt gedane 

huwelijksbelofte. 

Enkele jaren later, in 1654, werd zijn dochter Cornelia geboren uit een andere buiten-

echtelijke relatie, dit keer met de jonge Hendrickje Stoffels, maar Rembrandt weigerde de moeder 

van zijn kind te trouwen. Hendrickje werd daarop publiekelijk door de kerkenraad van de Gerefor-

meerde kerk ervan beschuldigd ‘...dat se met Rembrandt de schilder Hoererije heeft gepleecht...’ 

en gestraft met uitsluiting uit de Gereformeerde gemeente.153 

De reputatieschade voor Rembrandt moet zeer groot zijn geweest en zowel zijn sociale 

positie als financiële situatie hebben aangetast.154 Ongetwijfeld zal zijn ongepaste gedrag hem 

een deel van zijn potentiële portretopdrachten hebben gekost. Crenshaw suggereert dat het voor 

opdrachtgevers nog onmogelijk eervol kon zijn om hun vrouwen of dochters in Rembrandts werk-

plaats voor hem te laten te poseren.155 Rembrandts sociale degradatie kan er ook toe geleid hebben 

dat een andere belangrijke inkomstenbron - het hoge leergeld dat hij vroeg - onder druk kwam te 

staan.156 Waren ouders nog wel bereid het aanzienlijke bedrag van 100 gulden leergeld per jaar te 

investeren om hun kind te laten leren bij een weliswaar befaamd meester, maar die inmiddels de 

zedelijke taboes zodanig met voeten had getreden dat zijn eer en reputatie als burger sterk waren 

aangetast?157 

Het eerverlies en de sociale degradatie in Rembrandts privéleven werden versterkt door 

de omstreden keuzes die hij zakelijk maakte en waarin hij zich uiteindelijk financieel onbetrouw-

baar toonde jegens zijn crediteuren.158 Rembrandt schoffeerde op alle fronten de sociale conven-

ties, wat zijn opdrachtgevers en potentiële klanten moet hebben afgeschrikt. Door zich met hem 

in te laten, liep men immers een groot risico de eigen reputatie te schaden. 

Rembrandt wenste zich niet te schikken in het decorum en investeerde niet in duur-

zame netwerken. Dat moet zijn financiële positie en sociale kapitaal sterk hebben ondermijnd. 

Zonder de bescherming van (bloed)vrienden die hem hadden kunnen helpen in zijn financiële 

tegenspoed was hij genoodzaakt zich in te laten met wisselende en dus onstabiele relaties. Rem-

brandt had zich, zoals Crenshaw constateert, bij zijn kortzichtige keuzes niet bekommerd om de 

consequenties op lange termijn.159 Een optelsom van eigenzinnige beslissingen en gedragingen 

werd hem fataal, omdat hij daarmee het krediet verloor van zijn eliteklanten. In ruil voor per-

soonlijke en artistieke autonomie verspeelde Rembrandt zijn reputatie en economisch potentieel 
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en betaalde daarvoor de hoogste prijs: het verlies van zijn sociale status. De meester van het licht 

werd uiteindelijk ingehaald door de schaduw van de toekomst. 

Ten slotte
De in sociaal-economisch opzicht neerwaartse loopbaan van Rembrandt toont hoe belangrijk 

het opbouwen en onderhouden van netwerken voor een kunstenaar is. Niet alleen zijn artistieke 

kwaliteit telde: de opdracht moest hem ook worden gegund. Natuurlijk moesten kunstenaars in 

de eerste plaats met hun talent de aandacht trekken en de gunst van kopers winnen, maar om 

elite-opdrachtgevers te behouden moest de kunstenaar ook door eer en deugd achting en respect 

verdienen. Over deze delicate verhouding tussen de deugt van het kunstwerk en de deugt van de 

schilder schrijft Van Hoogstraten: 

‘Maer schoon men al liefde vind, zoo vind men overal ‘t volk niet, dat een konstenaer dient. Hy 
moet, ‘t is waer, voor eerst zijn goede fortuine in zijn eygen verdiensten, dat is, in de deugt en 
in d’aengenaemheyt van zijn werk zoeken: maer daer nae moet hy omzien, dat hy door yverige 
Mecenaten in de gunst der machtige Prinsen of Koningen geraeke: of by de welvaerende 
kooplieden in achtinge koome. Want zonder hulpe van gunstige aenleyders, en voortkruijers, die 
hem luitruchtich opschreeuwen, zal hy bezwaerlijk bekent worden. En dat noch ‘t slimst is, zoo 
heb ik deurgaens bevonden, dat de liefhebbers of iemant draegen of onderdrukken, en dat zy 
zelden onverschillich, maer deurgaens eenzijdich zijn.’160

Dit citaat toont wederom dat de zeventiende-eeuwse kunstmarkt niet in een vacuüm verkeerde 

waarin alleen naar artistieke normen werd gehandeld. Zowel economische als artistieke keuzes 

waren onlosmakelijk ingebed in een maatschappelijke orde die door strikte sociale conventies 

werd gereguleerd. Als een opdrachtgever een schilder eenmaal had opgenomen in zijn netwerk 

van magen ende vrienden veranderde hun relatie die aanvankelijk alleen economisch en profes-

sioneel was in een sociale alliantie. Met de bijna vanzelfsprekende opdrachten die daarvan het 

gevolg waren, kon de schilder bouwen aan een succesvolle carrière. Omhelsd als vriend werd 

hij gepromoot (luitruchtich opschreeuwen), ondersteund (iemant draegen) en beschermd (deurgaens 

eenzijdich) en dus bevrijd van de ongewisse mechanismes van vraag en aanbod op de vrije markt.

Rembrandts reputatieverlies en de economische gevolgen daarvan staan in schril contrast met 

de succesvolle carrières van zijn voormalige leerlingen Flinck en Bol en zijn tijdgenoten Backer 

en Sandrart. Alle vier kwamen zij net als Rembrandt van buiten de stad en stonden zij net als hij 

voor de uitdaging een positie op de Amsterdamse kunstmarkt te veroveren. Hoe deze schilders 

dat aanpakten en hoe het kon dat zij er in tegenstelling tot Rembrandt wel in slaagden de gunst 

van de welgestelde regenten en kooplieden in Amsterdam te verwerven én behouden, zal in de 

volgende hoofdstukken worden uitgewerkt. 
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2.  Govert Flinck & Ferdinand Bol:  
 zonder vrienden geen carrière

Door de overheersende oriëntatie op Rembrandt in het onderzoek naar de schilderkunst in de 

zeventiende eeuw worden Govert Flinck (1615-1660) en Ferdinand Bol (1616-1680) steevast in één 

adem met de grote meester genoemd (afb. 3 en 4). De leertijd die zij bij Rembrandt doorbrachten 

wordt meestal als leidraad gekozen voor de analyse van hun artistieke identiteit en loopbaanont-

wikkeling. Dat wordt onmiddellijk duidelijk als we de monografieën van Joachim Wolfgang von 

Moltke over Flinck en Albert Blankert over Bol erop nalezen.161 Het talent en de eigenheid van 

Flinck en Bol komen er, in de marge van Rembrandt geplaatst, dikwijls maar pover vanaf. Deze 

moderne benadering is echter in schril contrast met het aanzien dat Flinck en Bol in de eigen tijd 

genoten; zij zouden hun voormalig meester in sociaal- economisch succes ver voorbijstreven. Bei-

den slaagden erin zich te positioneren in het invloedrijke netwerk van de Amsterdamse bestuur-

lijke elite.162 Hoewel de loopbanen van Flinck en Bol in de tijd parallel verliepen, was het pad naar 

succes voor beiden toch verschillend. De carrièrestrategieën die hun succes hebben bespoedigd 

zullen vergelijkenderwijs in dit hoofdstuk worden behandeld.

Een rentmeesterszoon en de zoon van een chirurgijn 
Flinck stierf op 45- jarige leeftijd op het hoogtepunt van zijn carrière. Slechts twee maanden voor 

zijn overlijden op 2 februari 1660 had hij de grootste opdracht uit de geschiedenis van de stad 

Amsterdam verworven, het schilderen van ’12 stucken tot de galerij van ’t stadhuys’. De twaalf doe-

ken zouden vier beroemde Helden verbeelden en een serie van acht met als onderwerp de Opstand 

van de Batavieren tegen de Romeinen, een verwijzing naar de opstand van de Republiek tegen de 

Spanjaarden.163 Flinck had zes jaar achter elkaar twee schilderijen per jaar zullen leveren voor de 

topprijs van duizend gulden per doek.164 

Bijna tien jaar later was Bol – 53 jaar oud - financieel vrij om zijn geslaagde carrière als 

schilder achter zich te laten. Het Zelfportret met cupido uit 1669 markeert dat moment en toont 

Bol in zijn nieuwe positie als volwaardig en welgesteld lid van de Amsterdamse elite (afb. 35). 

Het schilderij was een zelfbewust en trots bewijs dat hij gearriveerd was. Het doek is in 1669 

vervaardigd, het jaar dat hij waarschijnlijk zijn tweede huwelijk sloot met de zeer rijke weduwe 

Anna van Erckel.165 Daarna kennen we geen gesigneerde werken van Bol meer - kennelijk gaf 

hij het schilderen op. Bol leefde als een zeer vermogend man met status en eer: hij rentenierde; 

werd in 1674 van alle Amsterdamse schilders op zijn vermogen het hoogst aangeslagen door de 

belasting; woonde op stand aan de Keizersgracht en was lid van het regentencollege van het Ou-

dezijdshuiszittenhuis.166 Opgegroeid in het gezin van een bemiddeld gereformeerd chirurgijn in 

Detail van Govert Flinck, De compagnie van 
Albert Bas en Lucas Conijn, 1645. Zie afb. 64.
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Dordrecht bracht Bol het via zijn schildersloopbaan tot Amsterdams regent.167 Hoe heeft hij deze 

grote stap kunnen maken? 

Anders dan bij Bol, creëerde de sociaal-economische afkomst van Flinck de voorwaar-

den voor zijn glansrijke carrière.168 Hij werd geboren op 25 januari 1615 te Kleef en groeide op 

in een voornaam en vermogend doopsgezind handelsmilieu.169 Zijn vader Theunis Govertsz. 

Flinck (? - na 1649) was behalve een vermogend linnenkoopman ook rentmeester van de stad 

Kleef.170 Dat was naast de burgemeester, schepen en raden van de stad een van de hoogste amb-

telijke functies in het bestuur en daarmee maakte de familie Flinck onderdeel uit van de Kleefse 

regentenkring. 

De stad was onderdeel van het hertogdom Kleef dat sinds 1614 onder de autoriteit van 

keurvorst van Brandenburg stond. George Willem van Brandenburg (1595-1640) voerde het be-

stuur over Kleef van 1619 tot zijn overlijden in 1640, waarna zijn zoon de Grote Keurvorst Frede-

rik Willem (1620-1688) hem opvolgde tot zijn overlijden in 1688.171

Flincks moeder was de dochter van de doopsgezinde voorganger Ameldonck Leeuw 

te Keulen, die ook schilder was.172 Het is goed voor te stellen dat een schilderende grootvader 

voor Flinck als inspirerend voorbeeld heeft gefungeerd. Een broer van Flincks moeder was Ja-

cob Leeuw, een doopsgezinde koopman die in Amsterdam woonde met zijn zoons Dirck Leeuw 

(1614-1652) en Ameldonck Jacobsz Leeuw (1604-1652). Verschillende leden van de familie Leeuw 

waren geslaagde kooplieden die in Amsterdam een groot vermogen opbouwden. David Leeuw 

(1631/2-1703) staat op de lijst van meest vermogende Nederlanders van de zeventiende eeuw van 

Zandvliet op de dertiende notering met een vermogen van één miljoen gulden. Dat vermogen zal 

ongetwijfeld bijeengebracht zijn door de opeenvolgende handelsactiviteiten van zijn grootvader 

Jacob Leeuw en zijn vader Ameldonck Jacobsz Leeuw, respectievelijk Flincks oom en neef.173 

Flincks jeugd kennen we alleen uit de uitvoerige anekdotische beschrijving van Houbra-

ken.174 Van deze kunstenaarsbiograaf weten we dat Flinck voorbestemd was om koopman te wor-

den. Zijn vader had hem bij een zijdehandelaar in Kleef te werk gesteld, maar de jonge Flinck 

werd door zijn patroon weggestuurd omdat hij meer aandacht gaf aan tekenen dan aan zijn werk. 

Het idee dat zijn zoon schilder zou worden was een schrikbeeld voor Flincks vader ‘…die zeedig 

en gemaniert leefde…’ en die uit overlevering zou hebben gezegd: ’… Daar bewaart my God voor, 

dat ik myn Zoon tot een Schilder, hoedanige luiden meest alle Ligtemissen zyn, en een ongebonden le-

ven leiden, zoude opvoeden…’.175 Dus besloot zijn vader om Flinck bij een koopman in Amsterdam 

aan het werk te zetten. Ongetwijfeld zal hij daarbij Ameldonck Jacobsz. Leeuw - de broer van zijn 

vrouw - in gedachte hebben gehad. Maar zover zou het niet komen. 

Flinck kreeg van huis uit de mentaliteit, het gedrag en de sociale vaardigheden mee die 

nodig waren om een eerlijk en betrouwbaar koopman te worden. Als zoon van de rentmeester 

van Kleef zal hij de welgemanierdheid en het hoffelijke gedrag hebben meegekregen die vereist 

waren in de omgang met de stedelijke elite en leden van het hof van de grote Keurvorst van Bran-

denburg. Koopman zou Flinck niet worden, maar eenmaal werkzaam als schilder-ondernemer 

in Amsterdam, kwamen deze kwaliteiten, zijn ervaringen met het hof en zijn netwerk in Kleef 

hem goed van pas.
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De opleiding tot schilder
Ondanks zijn voorbestemming tot koopman, volhardde Flinck in zijn passie voor tekenen, zo 

lezen we bij Houbraken.176 Zijn talent werd omstreeks 1629 herkend door zijn toekomstige leer-

meester Lambert Jacobsz (ca. 1598-1636) tijdens diens bezoek aan Kleef.177 Hij kwam uit Leeuwar-

den en behalve voorganger in de Waterlandse doopsgezinde gemeenschap was hij ook schilder en 

kunsthandelaar en bovendien had hij een dakpannenbakkerij. 

Deze predikant-schilder, ‘…beroemt om zyne welsprekendheid en ingetogen leven…’ 178, 

moet net als Flincks schilderende grootvader een eerbaar rolmodel zijn geweest. Hij wist Flincks 

vader er kennelijk van te overtuigen dat het schildersberoep wel degelijk even respectabel kon 

zijn als dat van een koopman. Ook zal cruciaal zijn geweest dat Flinck gedurende zijn leertijd bij 

Lambert Jacobsz. binnen het doopsgezinde netwerk zou blijven. 

Flinck bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden

Flinck was veertien jaar toen hij in het Leeuwarder atelier van Lambert Jacobsz kwam, waar hij 

de zeven jaar oudere werck-gesel Jacob Backer (1608-1651) ontmoette, die eveneens doopsgezind 

was.179 Leeuwarden was de residentie voor het Friese stadhouderlijk hof en de verkoop van schil-

derijen aan de adel vormde voor de meeste schilders een belangrijke bron van inkomsten. Voor de 

artistieke ontwikkeling en de schilderijenproductie ter plaatse was het belangrijk dat er al sinds 

het einde van de zestiende eeuw een levendige zakelijke en culturele uitwisseling bestond met 

Zuid-Nederlandse immigranten. Eveneens waren er nauwe zakelijke en sociale betrekkingen van 

Friese kunstenaars met collega’s in Amsterdam.180 Zo trouwde de schilder Wybrand de Geest - 

een zoon van Antwerpse immigranten - in 1622 met Hendrickje Uylenburg, de zuster van Saskia 

die later met Rembrandt huwde en het nichtje was van de kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh 

in Amsterdam. 

Ook wordt wel geopperd dat als Rembrandt zijn verloofde Saskia bezocht, hij dan ook 

het atelier van Lambert aandeed.181 Die had immers zakelijk banden met Uylenburgh, in wiens 

atelier Rembrandt op dat moment de leiding had.182 Gezien het belang van persoonlijke relaties 

en aanbevelingen, ligt het voor de hand dat Flinck zo kennis heeft gemaakt met de befaamde 

meester en de succesvolle kunsthandelaar, bij wie hij midden jaren dertig in Amsterdam zou 

gaan leren en werken.

Het oeuvre van Flincks eerste leermeester Lambert Jacobsz. toont de grote stilistische 

wendbaarheid: variërend van kleinfigurige werk met Italianiserende elementen die te relateren 

zijn aan de Amsterdamse groep rond Lastman, tot monumentale historiestukken en levensgrote 

halffiguren die verwantschap hebben met de Utrechtse Caravaggisten, maar die tevens kennis 

van het werk van Rubens vertonen. In Flincks vroege werk - zoals de gesigneerde, maar ongeda-

teerde Jacob zegent Isaäk (afb. 14) - zien we de verwantschap met respectievelijk zijn eerste leer-

meester en zijn werck-gesel Jacob Backer (1608-1651). Flinck zou volgens Houbraken samen met 

Backer naar Amsterdam vertrekken: 

‘Te Lewaarden gekomen vond hy Jakob Backer een geschikt en yverig Jongman tot zyn byslaap en 
gezelschap in de Konst, die met hém (na dat zy nu zoo veer gevordert waren dat zy op eigen wieken 



46

konden vliegen) naar Amsterdam vertrok, daar FLINK, wyl hy daar zeer welvarende Bloedvrienden 
had wonen, ten eersten gelegentheid vond om proeven, van zyn Konst te geven.’ 183 

Backer ging in Amsterdam direct als zelfstandig schilder aan de slag. Hij was al op 19 mei 1633 

‘inwoonder deser stede’, zoals blijkt uit een door Backer en zijn broers Tjerck en Isaac Jacobsz. 

ondertekende machtiging.184 Bij een gezamenlijke verhuizing van Leeuwarden naar Amsterdam 

zoals medegedeeld door Houbraken, plaatst Van der Veen vraagtekens: hij suggereert dat Flinck 

pas in 1635 naar Amsterdam verhuisde en aan het einde van zijn leertijd bij Rembrandt - dat sa-

menviel met diens vertrek bij Uylenburgh - zijn positie in de werkplaats overnam.185 

Dat laatste is niet waarschijnlijk omdat Rembrandt in 1635 - net zo als andere Amster-

dammers - zal zijn verhuisd op de vaste verhuisdag die in Amsterdam op 1 mei was vastgesteld.186 

Bovendien had Houbraken zijn informatie over Flinck rechtstreeks van zijn zoon Nicolaes. Daar-

om lijkt er vooralsnog geen reden om te betwijfelen dat Flinck tegelijkertijd met Backer naar 

Amsterdam kwam en dat dit in mei 1633 was, zoals inmiddels met zekerheid van Backer bekend 

is.187 Backer wist al snel zijn eerste publieke opdracht te verwerven: een monumentaal groepspor-

tret van De regentessen van het Amsterdamse burgerweeshuis (afb. 108), waarover meer in hoofdstuk 

drie.188 De veel jongere Flinck koos er echter voor om zijn vakbekwaamheid uit te breiden door 

zich te bekwamen in de stijl van Rembrandt, die van 1631 tot midden 1635 aan het hoofd stond 

van de werkplaats van de doopsgezinde kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh (ca. 1587-1661).189 

Het was een zorgvuldig gekozen strategie, want Rembrandt was al befaamd en naar zijn stijl was 

op dat moment veel vraag, zoals uit Houbraken’s woorden blijkt:

‘Maar alzoo te dier tyd de handeling van Rembrant in ‘t algemeen geprezen wierd, zoo dat alles op 
die leest moest geschoeit wezen, zou het de Waereld behagen; vond hy [Flinck] zig geraden een jaar 
by Rembrant te gaan leeren; ten einde hy zig die behandeling der verwen en wyze van schilderen 
gewende welke hy in dien korten tyd zoodanig heeft weten na te bootsen dat verscheiden van zyne 
stukken voor egte penceelwerken van Rembrant wierden aangezien en verkogt.’190

Ook Bol besloot enkele jaren later dan Flinck - in 1636 - zich te bekwamen in de manier van de 

befaamde Amsterdamse meester. 

Bol bij Jacob Cuyp in Dordrecht 

Van Ferdinand Bols jeugd weten we weinig.191 Algemeen wordt aangenomen dat hij de beginse-

len van de schilderkunst leerde bij Jacob Gerritsz. Cuyp (1594-1652) in Dordrecht.192 Een bewijs 

hiervoor ontbreekt, maar zowel Blankert als Sumowski – en anderen in hun kielzog – leiden dat 

af op grond van stilistische overeenkomsten met de Dordtse meester.193 Blankert en Sumowski 

gebruikten echter ieder een ander schilderij van Bol als basis voor hun veronderstelling, maar 

daarin overtuigen zij niet. Blankert ziet een artistieke relatie met het oeuvre van Cuyp in de gesig-

neerde Vertumnus uit Tokio die hij bovendien als Bols vroegste werk zag en dateerde rond 1635.194 

Deze Vertumnus moet echter als schilderij van Bol worden afgeschreven, omdat de signatuur op 

het doek niet van Bol is, maar van de Haagse schilder Ferdinandus West.195 

Sumowski neemt deze Vertumnus niet op, maar ziet de Bevrijding van Petrus als Bols 

vroegste werk dat hij circa 1640 dateerde (afb. 5).196 Op basis van dit schilderij veronderstelde 
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Sumowski een leertijd bij Jacob Cuyp vanwege de paralellen in thema en compositie met De be-

vrijding van Petrus door Benjamin Gerritsz. Cuyp (1612-1652) (afb. 6).197 De uitvoering en de com-

plexiteit van Bols compositie doet echter een latere datering - rond 1643 - vermoeden. Bol is dan 

zelfstandig gevestigd en vervaardigde zijn eerste monumentale en complexe composities die qua 

lichtregie, handeling en motieven sterk op Rembrandt leunen. Bols Bevrijding van Petrus toont 

eerder zijn rembrandtieke stijl dan dat het een bewijs is van zijn artistieke relatie met Jacob Cuyp.

Hoewel dat Bols leertijd bij Cuyp niet is gedocumenteerd en enige stilistische overeen-

komsten niet zijn aan te wijzen, moet hij Cuyp zeker hebben gekend. Cuyp had als zelfstandig 

meester in Dordrecht een goedlopend atelier met verscheidene leerlingen. Uit gildepapieren is 

bekend dat er alleen al tussen 1637 en 1641 maar liefst zestien leerlingen in Cuyps werkplaats 

werden opgeleid.198 Van hen kennen we geen werk meer. Van Bol wel, maar zijn naam komt niet 

voor onder de geregistreerde leerlingen van Cuyp. Dat Bol zijn eerste leertijd bij Jacob Cuyp heeft 

doorgebracht is dus niet hard te maken, maar het ligt wel voor de hand. Eind december 1635 on-

dertekende hij in Dordrecht nog verscheidene notariële akten met “Ferdinandus bol, schilder” 199 

en daar was Jacob Cuyp op dat moment de toonaangevende schilder met een goedlopende werk-

plaats. Tussen 1629 en 1641 was hij viermaal thesaurier van het St. Lucasgilde. Bovendien was 

Cuyp niet alleen een centrale figuur in het artistieke milieu, maar daarbuiten ook een man met 

een zeker aanzien: hij was ouderling en diaken van de Waalse kerk.200 

Omdat Bol in december 1635 in meerdere documenten als schilder te Dordrecht wordt 

vermeld zal hij dus niet eerder dan 1636 naar Amsterdam zijn vertrokken. Bol is dan twintig jaar 

oud, geschoold als volleerd schilder en hij is de eerste Dordtse kunstenaar in Rembrandts atelier. 

Andere schilderstalenten uit Dordrecht zouden hem daarin volgen, zoals Samuel van Hoogstaten 

(1640), Nicolaas Maes (1648) en Aert de Gelder (1661). Dordrecht had kennelijk een vruchtbare 

bodem voor schilderstalent, maar zoals Johan van Gool (1685–1763) schreef was haar ‘vette klei-

grond wel goed om kunstenaars te queeken, doch niet om op den duur te voeden’.201

Leren en werken bij Uylenburgh en Rembrandt 
Bol en Flinck kozen beiden niet voor Italië om hun leertijd af te ronden. Dichterbij bood Rem-

brandt een artistiek alternatief en de stad Amsterdam met zijn florerende kunstmarkt leverde 

aantrekkelijke sociaal-economische vooruitzichten. Ook Rembrandt werd enige jaren eerder aan-

getrokken door de economische mogelijkheden in Amsterdam. Dat zijn reputatie veel vraag uit 

Amsterdam genereerde en hem heeft gestimuleerd om van Leiden naar Amsterdam te verhuizen 

werd in zijn eigen tijd al onderkend en opgetekend door Jan Jansz Orlers (1570-1646), die in zijn 

Stadsbeschrijving uit 1642 in de biografie over Rembrandt schrijft: 

‘Dewijle dat zijne konst ende arbeidt / de Borgeren ende Innewoonderen van Amsterdamme ten 
hoochsten behaechde ende aengenaem was, / ende dat hij veeltijden versocht werde omme ‘t zij 
Conterfeijtselen ofte ander stucken aldaar te maecken / soo heeft hij goet ghevonden hem van 
Leyden te transporteren naar Amsterdamme/ende is involgende van hier vertrocken ontrent den 
Jaere 1630 [...]’202 
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Houbraken memoreerde dat het vooruitzicht van geldelijk gewin Rembrandt had aangespoord 

om rond 1630 naar Amsterdam te verhuizen.203 Dat bleek een succesvolle keuze, omdat, zoals 

Houbraken beschreef: 

‘Daar zynde vloeide hem het werk van alle kanten toe ; gelyk ook menigte van Leerlingen [...] ‘...zyn 
Konst werd zoodanig in zyn tyd geagt en gezogt, dat men hem (als het spreekwoord zeit) moest 
bidden en geld toegeven.’ Vele jaren agter den anderen heeft hy het met schilderen zoo druk gehad 
dat de menschen lang naar hunne stukken moesten wagten.’204

Rembrandts productie van vooral portretten was in de eerste helft van de jaren dertig op zijn 

hoogtepunt zoals Bok en Van der Molen tonen aan de hand van zijn overgeleverde werken (afb. 

1 en 2).205 Precies in deze periode - van 1631 tot 1635 - werkte Rembrandt voor de doopsgezinde 

Hendrick Uylenburgh. Zijn kunstbedrijf was niet alleen een schilderswerkplaats, maar ook een 

kunsthandel met een zeer uitgebreide kring van vooral doopsgezinde klanten. 

Rembrandt was de modeportrettist van dat moment.206 En, omdat er veel vraag was naar 

zijn stijl waren ‘konstoeffenaren [...] genootzaakt [.. .] zich aan die [Rembrandts] wyze van schilderen 

te gewennen; al hadden zy zelf eene veel prysselyker behandelinge’, aldus Houbraken.207 Dat maakte 

Rembrandt tot een gewild meester voor ambitieuze kunstenaars.208 Vanuit dat belang moeten we 

de keuze van Flinck en Bol voor Rembrandt als leermeester zien: als carrièrestrategie. Dat was 

weliswaar een dure investering omdat Rembrandt een hoog leergeld van honderd gulden per jaar 

vroeg. 209 Daar stond echter tegenover dat de jonge kunstenaars bij Rembrandt de up-to-date tech-

nische vaardigheden, stijl en expertise zouden leren die nodig waren voor artistiek succes.210 Bo-

vendien zouden zij als beginnende schilders gebruik kunnen maken van de status die Rembrandt 

toen nog genoot in het Amsterdamse netwerk. Op deze wijze zouden zij hun entree kunnen ma-

ken in de insiderwereld van face-to-face contacten en persoonlijke relaties kunnen aanknopen met 

kopers, liefhebbers en kenners. Voor de introductie in dat netwerk was Uylenburgh overigens 

de belangrijkste schakel: hij had immers de contacten met de opdrachtgevers en zorgde voor het 

binnenhalen van de vele portretopdrachten, die vervolgens door Rembrandt werden uitgevoerd.211 

Flinck door Uylenburgh aangetrokken 

Door bij Rembrandt te gaan werken kwam Flinck bij Uylenburgh in dienst.212 De Italiaanse kun-

stenaarsbiograaf Filippo Baldinucci (1624-1697) werpt een bijzonder licht op de verhouding tus-

sen Flinck en Uylenburgh. Baldinucci was goed geïnformeerd door de schilder Eberhard Keil 

(1624-1687). Die moet Flinck goed gekend hebben omdat hij in de periode 1642-1651 zowel bij 

Uylenburgh als bij Rembrandt had gewerkt.213 De eerste twee jaar (1633-1635) zou Flinck bij Uylen-

burgh als werckgesel onder leiding van Rembrandt werken.214 Van Houbraken vernemen we dat 

Flinck één jaar bij de meester heeft geleerd, maar anders dan de belangrijke gebeurtenissen zelf, 

kunnen de exacte jaartallen daarvan en hoe lang iets precies duurde vlug uit de herinnering ver-

dwijnen. En dat zou al door Flinck zelf verkeerd kunnen zijn doorgegeven aan zijn zoon Nicolaes, 

die Houbrakens vertrouwelijke informant was over het leven van zijn vader. 

Rembrandts befaamde stijl was in de jaren dertig het handelsmerk van Uylenburgh ge-

worden en Flinck werkte mee aan de grote productie van Rembrandtieke portretten en tronies die 
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we kennen uit die periode.215 Flinck bleek zo bedreven in het nabootsen van Rembrandts hand, 

dat volgens Houbraken zijn werk ‘… voor egte penceelwerken van Rembrant wierden aangezien 

en verkogt.’216 Toen Rembrandt in mei 1635 voor zichzelf begon, nam Flinck zijn positie in de 

werkplaats van Uylenburgh over en werkte hij er nog eens drie of vier jaar als chef d’atelier, zoals 

Bruyn dat noemde.217 Sandrart merkte op dat Flinck lang bij Uylenburgh werkte en daar bijdroeg 

aan een verdienstelijke portretproductie: 

‘Er hielte sich lange Jahre auf bey dem berühmten Kunsthändler Ulenburg dem er viel ausbündige 
herrliche Contrafäte von eigner Hand hinterlaßen’.218

Baldinucci beschrijft dat Flinck zich in zijn jeugd ‘in handen had gegeven’ van een zekere koop-

man die hem, door hem van veel geld te voorzien, ‘bijna voortdurend’ voor zich liet werken, maar 

wel ‘zoals diens [Flinck] fantasie hem ingaf’.219 

We kunnen ons voorstellen dat in de circa vijf jaar dat hij voor Uylenburgh werkte, naast 

de artistieke lessen van Rembrandt ook veel zal hebben opgestoken van het ondernemerschap van 

Uylenburgh. Als jonge schilder kreeg Flinck mee wat het betekende om een succesvol kunstbe-

drijf te runnen en kon hij zich de vereiste omgangsvormen en erecodes in de relatie met klanten 

en hun wensen eigen maken. Die vaardigheden zullen de zoon van een koopman en rentmeester 

overigens niet vreemd zijn geweest. Van grote betekenis was ook dat Flinck zijn sociaal kapitaal 

vergrootte door zijn binding met het netwerk van Uylenburgh, dat qua denominatie naadloos 

aansloot bij dat van zijn eigen doopsgezinde ‘zeer welvarende bloedvrienden’.220 

Van Baldinucci vernemen we dat Flinck na verloop van tijd voor zichzelf kon gaan wer-

ken, omdat hij naam had gemaakt als de beste schilder van Amsterdam en zoveel aanzien had 

verkregen dat zijn werk gretig aftrek vond bij de kunstliefhebbers. Flinck liet zich goed betalen: 

voor een schilderij van vier palmen breed - wat ongeveer een meter is - kreeg hij 60 scudi en dat is 

bijna 150 gulden.221 Vermoedelijk vestigde Flinck zich rond 1638-1639 als zelfstandig meester.222 

Zijn flexibele toepassing van de verschillende stijlen waarin hij bij Rembrandt alsook bij Lambert 

Jacobsz. was getraind, zijn eigen doopsgezinde netwerk gekoppeld aan dat van Uylenburgh en 

de opdracht voor de Kloveniersdoelen, zouden het verdere verloop van zijn carrière bevorderden.

Bol bij Rembrandt in de Nieuwe Doelenstraat

Bol had niet het voordeel van bloedvrienden in Amsterdam.223 Daarom was zijn keuze voor Rem-

brandt als leermeester nog zwaarwegender. Toen hij in 1636 bij Rembrandt kwam werken had 

deze zich net zelfstandig gevestigd aan de Nieuwe Doelenstraat (nr. 20).224 Dat bleek een minder 

gunstig moment en een heel andere situatie te zijn dan Flinck had ondervonden met zijn leer- en 

werktijd bij Uylenburgh.

Rembrandts artistieke faam was weliswaar groot, maar hij miste het ondernemerschap 

van Uylenburgh en zijn sociale reputatie begon te wankelen. Zoals eerder beschreven liep mede 

daardoor zijn portretproductie sterk terug en dat was juist de periode dat Bol als werckgesel bij 

Rembrandt werkte (afb. 1 en 2.).225 Met weinig portretopdrachten vervielen ook de poseersessies 

in het atelier waardoor er minder opdrachtgevers in het atelier kwamen die eventueel ander werk, 

zoals historiestukken zagen, die aankochten of iets anders bestelden.226 
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Bovendien kreeg Rembrandt in 1642 een geschil met Andries de Graeff over het portret 

dat Rembrandt van hem had gemaakt.227 Alhoewel we niet precies weten waar het conflict over 

ging, bleek het wel zeer veelbetekenend voor zijn loopbaan te zijn. Het conflict wierp zijn scha-

duw over de toekomst, want Rembrandt zou hierna geen opdrachten meer krijgen uit het netwerk 

van de bestuurlijke elite.228 Ongetwijfeld was Rembrandt in artistieke zin voor Bol nog steeds de 

beste keuze, maar we kunnen ons voorstellen dat de debuterende schilder geenszins had kunnen 

vermoeden dat Rembrandt, vanuit het oogpunt van opbouwen van een elitenetwerk, niet meer de 

beste alliantie was.

Bol bleef lange tijd als assistent voor de meester werken. Hij had een nauwe band met 

Rembrandt, wat blijkt uit een notariële verklaring waarin hij eind augustus 1640 als getuige voor 

Rembrandt optrad.229 Ook is er bewijs overgeleverd dat Bol productie leverde die door Rembrandt 

werd verkocht. De meester noteerde ‘fardynandus [ferdinand] van sijn werck verhandelt’ op een 

rol papier dat hij voor zijn administratie gebruikte en dat op de achterkant een eigenhandige 

krijttekening naar Pieter Lastmans Susanna en de ouderlingen uit circa 1636 draagt.230 Dat was al 

vrij kort nadat Bol zich bij Rembrandt had gevoegd en geheel in lijn met de werkplaatsorganisatie 

bij Rembrandt, waarover Sandrart opmerkte dat Rembrandt behalve leergeld, ook inkomsten ont-

ving uit de verkoop van schilderijen en grafiek door leerlingen gemaakt.231 

Deze dubbele functie van het atelier – scholing en productie - was geheel in lijn met 

het sociaal-economische principe van wederkerige belangen. Zoals Van de Wetering uiteenzette 

verdiende Rembrandt zijn investering in tijd en middelen terug door de verkoop van de schilde-

rijen die door een werckgesel waren geproduceerd. Bol kreeg zijn investering - leergeld, arbeid en 

productie - ‘uitbetaald’ in onderdak, lessen in de stijl van de meester én heel belangrijk: het was 

een opstap naar een goed betalende en zelfstandige schilderscarrière, omdat hij als ‘leerling van’ 

kon meeliften op de faam van zijn meester.232

Bol zou rond 1640 zijn zelfstandige loopbaan aanvangen, want uit dat jaar kennen we 

zijn eerste gesigneerde en gedateerde schilderij.233 Hij is op dat moment waarschijnlijk net te laat 

en te onervaren om in aanmerking te komen voor de opdracht voor een van de schutterstukken 

voor de Kloveniersdoelen. Juist deze grootse opdracht zou als een stuwende kracht voor de carriè-

re werken van de aankomende generatie schilders, zoals Flinck en Van der Helst.234

Flinck en Bol leerden en werkten met slechts enkele jaren verschil bij dezelfde meester, 

maar in een wezenlijk andere situatie en dát maakte voor het verloop van hun loopbanen een be-

duidend verschil. Flinck groeide al in de jaren veertig uit tot een van de meest gevraagde schilders 

van Amsterdam, terwijl Bol pas een decennium later furore zou gaan maken.

Op eigen benen
Het behoeft geen betoog of misprijzen dat we in het werk van Flinck en Bol als beginnende zelf-

standige schilders, en soms ook nog later, overeenkomsten met hun voormalig meester herken-

nen. Daar was het hun juist om begonnen. De verwantschap in handeling, compositie, thema’s 

en motieven tussen Rembrandt en zijn leerlingen is al lang onderwerp van intensief onderzoek.235 

De vele aanwijsbare overeenkomsten tonen het resultaat van de training die Flinck en Bol hebben 

gehad en zijn de vruchten van de uitwisseling van onderlinge ideeën in Rembrandts atelier. 
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Dat zij hun meester citeerden spreekt niet ten nadele van hun kunstenaarschap, zoals 

weleens wordt gevonden, maar is vanzelfsprekend, omdat het aanleren van de kunstgrepen van 

de meester juist in de aard van de meester-leerlingverhouding besloten ligt. Schilderen in de stijl 

van Rembrandt gold bovendien als een aanbeveling, zeker tot het begin van de jaren veertig. Het 

is daarom evident dat Flinck en Bol het voorbeeld van Rembrandt als hulpmiddel gebruikten toen 

zij eenmaal zelfstandig hun composities moesten opzetten. Maar als debuterende kunstenaars 

stonden zij tevens voor de opgave om zich te positioneren met een onderscheidende kwaliteit en 

manier van schilderen. Dat was de paradox van het leerlingschap: de meester navolgen tot in de 

perfectie en wanneer je dat eenmaal kon, breken met zijn voorbeeld om een eigen herkenbare 

artistieke persoonlijkheid te ontwikkelen.

Flincks bloedvrienden en stijlflexibiliteit

Flinck was verzekerd van de steun en diensten van zijn welvarende bloedvrienden toen hij rond 

1638-1639 zijn zelfstandige loopbaan begon. Hij had een hechte relatie met hen: zijn beide neven 

Dirck en Ameldonck getuigden bij zijn huwelijk in 1645 met de remonstrantse Ingetje Thoveling 

(ca. 1620-1651) en Flinck werd zelfs de buurman van Dirck toen hij in 1644 aan de Lauriergracht 

ging wonen.236 Deze verwantschapsrelatie was voor de loopbaan van Flinck van belang want zijn 

neven behoorden tot zijn vroegste afnemers van zeker tien schilderijen. 

Neef Dirck werd door Flinck ten voeten uit geschilderd in het eerste gesigneerde en 

gedateerde schilderij uit 1636 dat we van Flinck kennen (afb. 7).237 Daarnaast zijn maar liefst 

negen werken van Flinck in de boedelinventaris van de nalatenschap (1653) van zijn andere neef 

Ameldonck Jacobsz Leeuw en diens vrouw Maeyken Rutgers vermeld, waaronder de familiepor-

tretten van Jacob, Ameldonck, zijn zoon David en Susanna Rutgers. Ameldonck moet boven-

dien een goede relatie van Uylenburgh zijn geweest, want ook andere schilders uit de werkplaats 

van Uylenburgh waren vertegenwoordigd in zijn boedelinventaris: opgetekend zijn werken van 

Gerrit Uylenburgh (ca. 1625-1669), Rembrandt en Jürgen Ovens (1623-1678). Ook de zelfstandig 

werkende Backer was in de inboedel vertegenwoordigd met een ‘conterfeytsel van bestemoeder 

Josyna Lambrechts’.238

Naast opdrachten van zijn bloedvrienden had Flinck meer afnemers uit het doopsgezinde 

netwerk, zoals het portret van een jonge doopsgezinde man - bekend als Gozen Centen (1611/12-

1677) - dat circa 1636 is vervaardigd (afb. 8).239 Een andere vroege liefhebber van Flincks werk was 

de doopsgezinde lakenkoopman Jan Pietersz. Bruyningh (1600-1646). Hij was een goede klant 

en geloofsgenoot van Uylenburgh en had bij zijn overlijden in 1646 acht schilderijen van Flinck 

in bezit. Eén daarvan is ‘een afneminge van ’t cruys van Govert Flinck’, waarvan we mogen aan-

nemen dat dit de in 1637 gesigneerde Bewening in Tokio is (afb. 9).240 

Deze Bewening is het eerste gesigneerde en gedateerde historiestuk dat we van Flinck 

kennen en het is vervaardigd toen hij zelf aan het hoofd stond van het Uylenburgh atelier en niet 

meer onder het corrigerende oog van Rembrandt werkte. Het laat een synthese zien van de com-

positorische en picturale elementen, die Flinck bij zijn beide leermeesters heeft opgepikt. Het 

doek is een mooie illustratie van zijn zoekproces naar een eigen handeling. Ongetwijfeld heeft 

de grisaille van Rembrandt De bewening van Christus onder het kruis circa 1633-1635 in Londen als 
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uitgangspunt van zijn denkproces gefungeerd (afb. 10).241 De overeenkomst betreft zowel het on-

derwerp als de compositie, maar in de uitvoering onderscheidt Flinck zich op essentiële aspecten 

van Rembrandt. De lichtregie is rembrandtiek, maar door de reflectie van het licht ‘rekt’ Flinck de 

lichtbundel als het ware op om de beschouwer meer - eigenlijk het hele verhaal te laten zien. Hij 

besteedt nauwkeurig aandacht aan het uitwerken van de individuele figuren in gedrag, gebaar en 

mimiek, evenals aan hun rijke, kleurige en gedetailleerde gewaden die tezamen een decoratief 

patroon vormen. In de Bewening herkennen we Flincks streven naar een handeling in heldere 

lokaalkleuren met de lijn als middel om gracieuze contouren en vormen te definiëren. 

Dit werk is een vroeg voorbeeld van de wijze waarop de jonge Flinck zich van zijn mees-

ter onderscheidde ‘in het tekenen van de omtrekken’, waarin hij volgens Baldinucci, veel bekwa-

mer was dan Rembrandt.242 Ook Vondel roemde die tekenkwaliteit van Flinck in het huwelijksge-

dicht dat hij in 1656 voor hem en Sofia van der Hoeven schreef. De befaamde dichter prijst Flinck 

vanwege zijn vermogen om elk figuur weer te geven met een precieze ‘omtreck’, bovendien zou hij 

de regels en de wetten van de kunst volgen en met zijn ‘klaerheit’ anderen de juiste weg tonen.243 

Dat Vondel midden jaren vijftig Flinck een lichtend voorbeeld noemt weerspiegelt de algemene 

waardering voor de heldere manier van schilderen, wat toentertijd betekende dat zijn handeling als 

verwant werd gezien aan de manier van Rubens en Van Dyck. 

Maar zoals we hierna nog zullen zien, alvorens Flinck zover was toonde hij met zijn 

eerste historiestuk De bewening uit 1637, al helemaal aan het begin van zijn loopbaan, dat hij zich 

van Rembrandt wilde en kon onderscheiden door ook elementen te gebruiken uit de training die 

hij bij Lambert Jacobsz. had genoten. Flinck kon bovendien een voorbeeld nemen aan zijn vriend 

Backer die zich al sinds zijn komst in Amsterdam als een van de eersten met deze onderscheiden-

de stijl naast Rembrandt positioneerde.

 Zowel het portret van Dirck Leeuw uit 1636 als het historiestuk De bewening maakte 

Flinck in zijn tijd als chef d’atelier bij Uylenburgh, zij zullen dus waarschijnlijk via Uylenburghs 

kunsthandel zijn verkocht. Het is zeer aannemelijk, zoals Van der Veen suggereert, dat Flinck 

net als Rembrandt voor ieder schilderij betaald zal hebben gekregen, terwijl Uylenburgh commis-

sie kreeg,.244 Door beide doeken te signeren en dateren, positioneerde Flinck zich al in 1636 als 

meesterschilder en daarmee liep hij vier jaar vooruit op Bol. 

De overgang naar zelfstandig schilder

Vermoedelijk verliet Flinck de werkplaats van Uylenburgh omstreeks 1639. Toen verkocht hij het 

in 1639 gedateerde, grote doek De verkondiging aan de herders (afb. 11) aan Uylenburgh, waarin 

Flinck de compositie en motieven van een prent met hetzelfde onderwerp van Rembrandt over-

neemt (afb. 12). 245 Uit de verkoop aan Uylenburgh valt af te leiden dat Flinck niet meer bij de 

kunsthandelaar in dienst was. Kunnen we de overgang van Flinck als zelfstandig schilder mar-

keren met de monumentale Isaäk zegent Jakob in Amsterdam? Dat wordt immers traditioneel in 

1638 gedateerd (afb. 13).246 De signatuur en datering zijn echter verdwenen en er wordt soms zelfs 

getwijfeld of het werk wel van Flincks hand zou zijn, vanwege de uitzonderlijk hoge kwaliteit en 

omdat het nauwelijks overeenkomst zou vertonen met ander werk uit zijn oeuvre.247 
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Uit recent materiaaltechnisch- en kunsthistorisch onderzoek, dat is uitgevoerd door het 

Rembrandtleerlingen project, mogen we afleiden dat we aan Flincks eigenhandigheid niet hoeven 

te twijfelen.248 Aan de originaliteit van de verdwenen signatuur en datering echter wel.249 In het 

onderzoek van het Rembrandt leerlingenproject werden twee vroege werken van Flinck vergele-

ken die hetzelfde onderwerp hebben: Isaäk zegent Jacob, het een in Amsterdam en het ander in 

Utrecht (afb. 14).250 De Utrechtse versie, zonder datum maar met signatuur, wordt algemeen be-

schouwd als een vroeg werk vanwege de vorm- en stijlverwantschap met Lambert Jacobsz. zoals: 

de afsnijding en nabijheid van de compositie, het gebruik van de grote halffiguren, de enigszins 

grove proporties van de figuren en de gezichtstypen van Jacob en Rebecca. Een opmerkelijk gelijk 

motief is het opgeheven gezicht van Flincks Jacob dat overeenkomt met Jacob in Lambert Jacobsz. 

Esau verkoopt Jacob zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen (afb. 15).251 

Met de recente aandacht voor de Friese schilderkunst en in het bijzonder de Friese schil-

der Lambert Jacobsz. is het niet verwonderlijk dat Piet Bakker en Jasper Hillegers suggereren 

dat Flinck de Utrechtse Zegening nog in de werkplaats van Lambert Jacobsz. in Leeuwarden zou 

hebben vervaardigd.252 Dat lijkt echter niet waarschijnlijk omdat uit het materiaaltechnisch on-

derzoek is gebleken dat de behandeling van de verf - vooral in het gezichtsinkarnaat van Isaäk 

- duidt op kennis van en ervaring met het technische en picturale idioom van Rembrandt. Ook de 

uitkomsten van het onderzoek naar de grondering maken aannemelijk dat de Utrechtse Zegening 

in Amsterdam is vervaardigd.253 Daarmee is duidelijk geworden dat Flinck de beide doeken in 

Amsterdam moet hebben geschilderd. Helaas blijft de precieze datering van beide een vraag waar 

we vooralsnog slechts naar kunnen gissen.

De eenvoudige Utrechtse versie zal het vroegst vervaardigd zijn en enkele jaren daarna 

moet het andere doek zijn geschilderd. Het werk uit het Rijksmuseum laat namelijk onmisken-

baar zien dat Flinck een aanzienlijke schilderkundige progressie heeft doorgemaakt in het creë-

ren van een overtuigende illusie van de ruimte door het gebruik van licht en kleur.254 Ongetwij-

feld dankzij de lessen van Rembrandt, want die was daarin baanbrekend omdat hij weloverwogen 

was in het ‘breken van de kleuren’ en als geen ander ‘…Liecht und Schatten künstlich beysam-

men hielte...’.255 Deze werkwijze werd met de term houding aangeduid.256 

Flinck zou het onderwerp ontleend kunnen hebben aan een schilderij van Jan Lievens 

(1607-1674) dat we slechts kennen van een ets van Jan Joris van Vliet (ca. 1610 - na 1635) uit 

circa 1633-1635 (afb. 16).257 Het is echter ook mogelijk dat Flinck een voorbeeld heeft genomen 

aan Isaäk zegent Jacob dat van Rosso Forentino heette te zijn. Dat schilderij was in helder colo-

riet uitgevoerd en Flinck heeft het mogelijk in bezit gehad.258 Van Rembrandt kennen we geen 

schilderij met Isaäk zegent Jakob als onderwerp.259 Desondanks was het thema wel geliefd in het 

Rembrandt-atelier, want meerdere leerlingen kozen het onderwerp van list en bedrog aan het bed 

van Isaäk als onderwerp, maar deze zijn allen na Flinck vervaardigd.260 Door zijn virtuoze uit-

voering en vindingrijke weergave van het onderwerp is Isaäk zegent Jacob uit de collectie van het 

Rijksmuseum van een bijzondere kwaliteit, waarmee de jonge Flinck bewees dat hij een topwerk 

kon leveren (afb. 16a). 

Met het bespreken van deze twee vroege doeken - De bewening en Isaäk zegent Jacob - is 

beoogd Flincks vaardigheid als beginnend schilder midden jaren dertig te tonen. Deze werken 
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zijn representatief voor de stijlflexibiliteit die hij tot midden jaren veertig zou tentoonspreiden. 

Flinck kon in de manier van Rembrandt leveren, maar liet zich ook zien met de heldere stijl. De 

stilistische wendbaarheid van Flinck in combinatie met zijn sociaal kapitaal legden het funda-

ment voor zijn positionering op de Amsterdamse kunstmarkt 

Positioneren door een dubbele marktstrategie 

Het belang van stijlflexibiliteit voor Flinck als debuterend schilder moeten we begrijpen in de 

context van de twee schilderstijlen die in de jaren veertig op de markt te zien waren. Het sinds 

midden jaren dertig zeer geliefde nae ’t leven schilderen of koloreeren van Rembrandt en de stijl 

die Houbraken het ‘heldere schilderen’ of de ‘Italiaansche penceelkonst’ noemde in relatie tot Flincks 

(loopbaan-) ontwikkeling:

‘... hy [Flinck] heeft die wyze van schilderen [koloreeren] naderhand met veele moeite en arbeid 
weer afgewent; naardien de Waereld voor ’t overlyden van Rembrandt, de oogen al geopent 
wierden, op ’t invoeren der Italiaansche penceelkonst, door waren Konstekenners, wanneer het 
helder schilderen weer op de baan kwam.’ 261 

Deze twee rivaliserende schilderstijlen koloreeren en teykenen waren, zoals Sluijter beschrijft, in 

navolging van Italië ook in Amsterdam onderwerp van debat.262 Rembrandts stijl was in de tijd 

iets geheel nieuws en werd ook als zodanig ervaren, want schilders op zoek naar afzet en faam 

waren genoodzaakt hem in die trend te volgen, zoals Houbraken schreef.263 Niet iedereen liet 

zich daar echter door meeslepen. Jacob Backer beoefende, al vanaf zijn vestiging in Amsterdam 

midden jaren dertig, de heldere stijl waarmee hij een alternatief bood naast Rembrandt.264 Die 

tendens werd in 1637 versterkt met de komst van Sandrart die de nieuwste artistieke trends uit 

Rome meebracht.265 

De nae ‘t leven stijl van Rembrandt zou midden jaren veertig terrein gaan verliezen 

als Flinck, Bol, Van Loo en Van der Helst zich ook met de heldere stijl op de markt laten zien.266 

Die stijl werd geassocieerd met Van Dyck en Antwerpen en met de Italiaanse meesters van de 

zestiende eeuw en Renaissance en was geliefd aan de Europese hoven. Om die reden kunnen we 

deze stijl als een internationale stijl betitelen. De hoofse connotatie van deze stijl sloot aan bij de 

veranderende smaak van de Amsterdamse kooplieden en regenten met aristocratische allures. 

Toen Flinck en Bol zich als zelfstandig meester moesten positioneren, was het debat over de twee 

rivaliserende stijlen nog in volle gang. Dit zou pas omstreeks 1650 definitief in het voordeel van 

de heldere stijl beslecht worden.

Zeker tot die tijd was Flinck wendbaar in zijn stijl, kennelijk om de verschillende kopers 

in de markt te kunnen bedienen. Na zijn vroege meesterwerk Isaäk zegent Jacob schilderde Flinck 

in de periode 1638-1640 een aantal variaties naar Rembrandtcomposities. Twee monumentale 

schilderijen uit die periode waarvoor in beide gevallen etsen van Rembrandt als uitgangspunt 

voor zijn eigen inventie dienden, zijn de eerder genoemde Verkondiging aan de herders in Parijs 

uit 1639 (afb. 11- 12) en De terugkeer van de verloren zoon in Raleigh van circa 1640 (afb. 17 en 18). 

In de laatste zien we echter net als in De bewening (afb. 9) dat Flinck de rembrantieke compositie 
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en motieven combineerde met eigen karakteristieken: een heldere lichtregie en het gebruik van 

de lijn om afzonderlijke vormen en kleuren aan te geven. 

Het zijn onder andere deze schilderijen die de kritische toets van kunsthistorici later 

niet konden doorstaan en met als gevolg dat ze als ‘Rembrandtklonen’ terzijde zijn geschoven.267 

Flincks stilistische wendingen werden negatief beoordeeld, want daarmee toont hij geen doelbe-

wuste kunstenaar te zijn, zoals Bruyn en Sumowski menen. Moltke ziet het gemis aan stijlvast-

heid als een uiting van Flincks wisselende kwaliteit.268 Deze negatieve kwalificaties vonden brede 

navolging en ondanks pogingen om de beperkende Rembrandtoriëntatie te nuanceren, onder 

andere door Broos, werden in de literatuur de negatieve klanken in vele variaties herhaald.269 

Flincks imago heeft fors te lijden gehad van de Rembrandt-oriëntatie in het kunsthis-

torisch onderzoek én van de vanzelfsprekende aanname dat de artistieke ontwikkeling van kun-

stenaars zich individueel en lineair zou ontwikkelen. Zo’n opvatting isoleert het artistieke proces 

van de sociaal-economische context en houdt geen rekening met ‘the invisible hand’: de onzicht-

bare maar sturende krachten van vraag en aanbod.270 Die legde nu eenmaal beperkingen op aan 

de artistieke vrijheid van de kunstenaar.271 Het schilderij was immers een reflectie van zowel de 

behoefte van de koper-liefhebber als de artistieke keuzes van de ondernemer-schilder. Een proces 

dat door Burke, sprekend over portretten, als een onderhandelingstransactie wordt omschreven: 

‘The portrait was the outcome of a process of ‘negotiation’ between two parties; it was a ‘transaction’ 
in more than the simple financial sense of the term. Sitters are more or less demanding, artists 
more or less accommodating.’272

Flinck was geen Rembrandtkloon, hij had immers al bewezen dat hij ook anders kon. Waarom 

dan koos hij ervoor om in de periode 1638-1640 een reeks variaties naar Rembrandt te maken? 

Het antwoord is: hij hanteerde een gedifferentieerde marktstrategie. Met een gevarieerd artistiek 

profiel wist Flinck vanuit het vertrouwde netwerk van zijn magen ende vrienden al in de jaren veer-

tig contacten te leggen met opdrachtgevers in de regentenkring en de grote burgerij. Het artistieke 

bewijs daarvan is de opdracht in 1642 en 1645 voor de Kloveniersdoelen, waarover later meer. 

Eerst keren we terug naar Ferdinand Bol als navolger van zijn leermeester Rembrandt.

Bol in navolging van de meester

Bol moet zich in 1640, vier jaar later dan Flinck, als zelfstandig schilder gevestigd hebben. Dat 

valt af te leiden aan het eerste gesigneerde en gedateerde schilderij dat we van Bol kennen - Gide-

on en de engel te Utrecht (afb. 19).273 Meestal signeerden kunstenaars hun werk pas na het beëin-

digen van hun tijd als werckgesel en uit eigen observatie blijkt dat de datering van dit doek als 1640 

moet worden gelezen, en niet zoals Blankert en Sumowski menen als 1641.274  

Het engelenthema in zijn eerste historiestuk zou Bol meerdere malen gebruiken en hij 

nam daarin steeds een voorbeeld aan Rembrandt,275 zoals de houding en het gebaar van Gideon 

die hij overnam van Tobias in Rembrandts De engel verlaat Tobias en zijn familie uit 1637 in het 

Louvre (afb. 20).276 Ook zien we dat Bol heeft geleerd van Rembrandts koloriet en zijn uitgekien-

de lichtregie. De lessen van zijn meester combineerde hij echter met een eigen keuze voor een 

vrij zeldzaam onderwerp: van Rembrandt kennen we het Gideon thema namelijk niet.277 Wel is 
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een uitvoering van dit thema op klein paneel door François Venant (ca. 1591-1636) bekend. Hij 

behoorde tot de groep rond Pieter Lastman, met wiens zuster Venant was getrouwd.278 

In het Rembrandts atelier zal Bol ongetwijfeld de in- of uitvliegende engelen hebben 

gezien die zijn leermeester in de jaren dertig meerdere malen schilderde.279 Maar zou hij in de 

werkplaats ook al naar het voorbeeld van de meester hebben geoefend? Dat lijkt erop, gezien 

de overtuigende suggestie van Van de Wetering dat Bol rond 1637-1638 een kopie zou hebben 

gemaakt naar Rembrandts voorbeeld in het Louvre.280 De toeschrijving aan Bol is opmerkelijk 

omdat dit schilderij tot op heden altijd als anoniem werkplaatsproduct is opgevoerd.281 

Dat Bols eerste historiestukken nog zeer dicht tegen de handeling van Rembrandt aan-

leunen wordt duidelijk als we ze vergelijken met de in onderwerp gelijke, maar veel later (ver-

moedelijk rond 1660) vervaardigde Jakobsladder, die in 2009 op de Tefaf werd getoond en door 

Blankert aan Bol is toegeschreven (afb. 21). We herkennen het thema aan het engeltje dat de 

ladder naar de hemel opklimt om zich bij zijn kornuiten te voegen. De compositie is een samen-

voeging van Gideon en de engel in Utrecht en de Jacobsladder in Dresden (afb. 22).282 In dit late 

werk lijkt de engel een spiritueel wezen te zijn, althans op het eerste gezicht, want bij nauwkeuri-

ge beschouwing zien we door het gewaad een lichaam met ronde vormen in een lichte, gracieuze 

contra-posto houding. Nog verrassender is het wel zeer menselijke gebaar van de engel, die koket 

het gewaad optilt om een deel van een stoffelijk bloot been te tonen.

Het onderwerp is ook qua lichtintensiteit en kleur geheel anders aangepakt. De tonaliteit 

is losgelaten en we herkennen een academische stijl met de voorkeur voor heldere lokaalkleuren, 

een egaal verspreide belichting en een door lijn gedefinieerde vorm. Het opvallend heldere gele, 

rode en oranje van het koloriet in de Jakobsladder passen geheel in de stijl van Bols productie aan 

het einde van de jaren vijftig, zoals we bijvoorbeeld zien in Venus en Adonis van circa 1657-1660 in 

Amsterdam (afb. 23) en Maria met Jezus, Johannes de Doper en Gabriël uit 1659 in de verzameling 

Kremer (afb. 24).283 Midden jaren veertig zal Bol al elementen van deze meer kleurrijke en gra-

cieuze stijl laten zien in Vertumnus en Pomona uit 1644 (afb. 25).284 Maar alvorens Bol zover was, 

zou hij eerst nog een aantal schilderijen maken met herkenbare ontleningen aan Rembrandt. An-

ders dan Flinck, die reeds als debuterend schilder met meerdere stijlen varieerde, zien we dat Bol 

in de jaren veertig, zowel in zijn portretten als bij de vervaardiging van zijn eerste monumentale 

historiestukken, het voorbeeld van Rembrandt nog hard nodig heeft.285 De Rust op de vlucht naar 

Egypte uit 1644 is illustratief voor een groep van rembrandtieke schilderijen midden jaren veertig. 

In een essay over wedijver en plagiaat presenteert Blankert Bol ter voorbeeld van het laatste en 

noemt hem een ‘blatant kleptomaniac who always got away with it’.286 Dit onverbloemd scherpe 

oordeel is echter onterecht. 

 Inderdaad zien we dat Bol de compositie van de drie figuren in de Rust op de vlucht naar 

Egypte uit 1644 te Dresden (afb. 26) heeft overgenomen van een hele kleine ets (9.2 x 5.9 cm) 

van Rembrandt uit circa 1643 met hetzelfde onderwerp Bovendien is het kind op schoot volgens 

Blankert gekopieerd naar Rembrandts Heilige familie uit 1634 in München.287 Maar door een forse 

uitbreiding heeft Bol er toch een heel eigen schilderij van gemaakt. Het doek is namelijk samen-

gesteld uit vier delen. De hoofdcompositie bestond oorspronkelijke uit twee doeken waarop Bol 

een Heilige familie had geschilderd. Later heeft hij het schilderij vergroot door er twee stukken 
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aan de linker- en onderkant aan te zetten en het te voorzien van bijwerk, wat Rembrandt nooit 

deed (afb. 27). Daardoor is het schilderij van onderwerp veranderd en heeft het een eigen karakter 

gekregen. Dat Bol niet alleen het kind van Rembrandt in München heeft overgenomen, maar de 

hele beeldvorm van moeder en kind blijkt duidelijk uit de fotoreconstructie van Marlies Giebe 

(afb. 28).288 
Hoe is dat mogelijk als we in ogenschouw nemen dat er tussen de vervaardiging van 

Rembrandts en Bols schilderij tien jaar ligt? Giebe suggereert dat Bol een overtrek (zij noemt dat 

een carton) zou hebben gebruikt voor het overbrengen van zo’n minutieuze overeenkomst. Dat is 

zeker mogelijk; Hubert von Sonnenberg en Marcus Dekiert wezen eerder al op een vergelijkbare 

productiemethode in verband met een kopie die in 1636 zeer waarschijnlijk door Flinck werd 

gemaakt naar Het offer van Abraham van Rembrandt.289 Kennelijk beschikte Bol over een calque 

die in Rembrandts atelier was gemaakt en die hij op enig moment dat hij verkoos in zijn eigen 

praktijk kon gebruikten, maar waarmee hij naar zijn eigen idee een ander type schilderij vormde. 

Veel portretten, maar wie? 

Ook qua portretstijl had Bol tijdens zijn verblijf in Rembrandts atelier de hand van de meester 

goed in de vingers gekregen, zoals hij met zijn portret van Elisabeth Jacobsdr. Bas toont (afb. 

29). Dat is lang aan Rembrandt toegeschreven, maar wordt tegenwoordig als Bols eerste portret 

beschouwd uit de vroege jaren veertig.290 Bol vervaardigde ruim twee maal zoveel portretten en 

tronies (125) als historiestukken (55).291 Op basis van deze aantallen kan Bol meer als portretschil-

der dan als historieschilder worden gekarakteriseerd. Na zijn vestiging als zelfstandig meester 

was Bol tot 1653 zeer productief met maar liefst 52 portretten en tronies en acht historiestukken. 

Bijna de helft van zijn portretten vervaardigde hij dus in de eerste twaalf jaar van zijn loopbaan. 

Toch kennen we Bol ook juist vanwege de monumentale historiestukken die hij met name in de 

(late) jaren vijftig en zestig maakte voor regenten, de admiraliteit en voor het stadhuis op de Dam. 

Als gevolg daarvan overtrof - in die periode - de omvang van historiestukken vele malen zijn por-

tretproductie (afb. 1 en 2).292

Portretkunst was het geëigende genre waarmee een beginnend schilder zich op de Am-

sterdamse markt kon positioneren. Juist uit het directe persoonlijke contact in de poseersessies 

konden kunstenaar een vertrouwelijke relatie opbouwen met hun opdrachtgevers en zoals gezegd 

konden er tevens opdrachten voor historiestukken of publieke commissies uit voortvloeien. Een 

grote vraag is: wie Bols afnemers waren en hoe hij aan zijn klanten kwam? Van het merendeel van 

de tweeënvijftig portretten uit de periode 1641-1653 kennen we de identiteit van de geportretteer-

den niet. Dat zou kunnen betekenen dat Bols opdrachtgevers wellicht minder belangrijke posities 

in de samenleving innamen. Van slechts vijf schilderijen - vier privé en een publieke opdracht - 

uit deze periode zijn de geportretteerden wel geïdentificeerd.293 

De al eerder genoemde Elisabeth Jacobsdr. Bas (ca. 1571-1649) werd door Bol rond 1640-

1642 geportretteerd (afb. 29). Zij is de weduwe van Jochem Hendriksz. Swartenhont (ca. 1566-

1627) een zeeman die was opgeklommen tot luitenant-admiraal en die zich in vol ornaat met zijn 

onderscheiding voor zijn heldendaden op zee, in 1627 liet vereeuwigen door Nicolaes Eliasz. Pic-
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kenoy. Ook een van hun kleinkinderen, Maria Rey werd samen met haar man Roelof Meulenaar 

door Bol in 1650 geportretteerd (afb. 30 en 31).294 

Uit 1648 zijn er pas weer opdrachtgevers bekend: Anna van Erckel - zij zou in 1669 

Bols tweede vrouw worden - werd afgebeeld in een portrait historié met haar eerste man Erasmus 

Scharlaken als Isaäk en Rebecca (afb. 32). Scharlaken was kashouder van de Admiraliteit.295 Mar-

kant is dat de opdrachtgevers zowel aan het begin als aan het einde van de jaren veertig gelieerd 

waren aan de Admiraliteit. Dat was precies het elitenetwerk waarin Bol na zijn huwelijk met Ely-

sabeth Dell in 1653 furore zou maken met opdrachten waarvan we de opdrachtgevers wél kennen, 

namelijk de leden van de maagschap Dell en Spiegel. Zijn huwelijk was een grote stap omhoog op 

de maatschappelijk ladder. Hoe was het mogelijk dat Bol boven zijn stand trouwde? 

Wellicht was het niet slechts toeval of geluk dat Bol binnen het milieu van de Admira-

liteit wist op te klimmen. De admiraliteit was weliswaar hiërarchisch gestructureerd in vele ran-

gen, maar bood wel kansen voor opwaartse sociale mobiliteit, zoals uit het voorbeeld van Jochem 

Swartenhont blijkt, maar wat meest treffend is in de loopbaan van Michiel de Ruyter die zich wist 

op te werken van bootsjongen tot admiraal. 

Uit de twee bekende portretopdrachten blijkt dat Bol zich al in de jaren veertig in het 

netwerk van de Admiraliteit had gepositioneerd. Kennelijk wist hij in dit netwerk voldoende eer 

en krediet op te bouwen om een geschikte huwelijkskandidaat te zijn. Dat Bol in de aanloop 

daarnaartoe voor verschillende opdrachtgevers uit dit netwerk moet hebben gewerkt, mogen we 

veronderstellen. Misschien ligt hun identiteit wel verscholen in de vele onbekende beeltenissen 

die Bol in de jaren veertig schilderde. Sommige van deze naamloze portretten hebben wellicht als 

geschenk gefungeerd om vrientschap te initiëren en daarmee wederdiensten uit te lokken, zoals 

gebruikelijk was in de dagelijkse praktijk van het uitwisselen van geschenken. Helaas weten we 

dat niet, maar Bol heeft wel meer en langer moeite moeten doen dan Flinck om zich te positione-

ren in een van de elitenetwerken. Daarbij hanteerde hij een opmerkelijke marktstrategie. 

Positioneren door self-fashioning 
Bol werkte als beginnend schilder niet alleen in de stijl van Rembrandt, maar hij nam heel op-

merkelijk ook een onalledaagse marktstrategie van zijn meester over; het schilderen van zelfpor-

tretten. Bol schilderde acht werken die meestal als zelfportretten worden aangeduid, wat echter 

door Blankert wordt betwijfeld (fig. 2).296 Van de acht zelfportretten kunnen volgens hem name-

lijk slechts drie als zodanig worden aangemerkt: het Zelfportret met baret op 30-jarige leeftijd uit 

1646 in Dordrecht (afb. 33); het Zelfportret met palet in Londen (afb. 34), dat de 37-jarige Bol ver-

vaardigde ter gelegenheid van zijn eerste huwelijk in 1653 en uit 1669 het Zelfportret met cupido 

in Amsterdam, waarop Bol drieënvijftig jaar oud is en dat tevens het laatste schilderij is dat we 

van hem kennen (afb. 35).297 

Deze werken kunnen inderdaad als zelfportretten in strikte zin worden beschouwd, na-

melijk als portretten waarin de kunstenaar als individu is te herkennen. Deze drie zelfportretten 

zijn veelzeggend omdat ze cruciale momenten in Bols loopbaan markeren: in 1646 als hij zich 

nog moet positioneren als zelfstandig schilder op de Amsterdam kunstmarkt toont hij zich als 

de gentiluomo- kunstenaar; in zijn huwelijksportret in 1653 toont hij zich eenmalig als schilder 
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waarmee hij zijn nieuwe sociale status markeert als lid van de maagschap Dell-Spiegel en in 1669 

presenteert de gearriveerde Bol zich als welgesteld lid van de Amsterdamse burgerelite. 

De overige vijf (uit 1647-1648) betitelde Blankert ook als zelfportret, maar hij plaatste ze 

wel tussen aanhalingstekens (fig. 2).298 Op deze werken - aldus Blankert - verschillen de gelaats-

trekken niet alleen onderling maar ook in vergelijking met de drie geïdentificeerde zelfportret-

ten. Daarom oppert hij dat we deze groep van vijf moeten opvatten als tronies waarin Bol slechts 

het prototype van de kunstenaar zou hebben willen verbeelden en niet zijn eigen verschijning.299 

Dordrecht,1646

New York,1648 Springfield,1648 Londen,1653 Amsterdam,1669

Madrid,1647 Onbekend,1647 Toledo,1647

Fig. 2. De acht werken die meestal als zelfportretten van Ferdinand Bol worden beschouwd  
(afb. 33 - 40).

Die opvatting gaat mijns inziens alleen op voor het Zelfportret met gevederde baret uit circa 1647 

in Madrid (afb. 36) en het Zelfportret met halsberg en tekening uit 1648 dat zich het laatst in een 

veiling in New York bevond (eerder in bezit van het Los Angeles County Museum), maar eind 

2010 in New York is verkocht aan een onbekende koper (afb. 37).300 De gezichten vertonen wel 

gelijkenis met de andere zelfportretten, maar door de idealisering van het gelaat kunnen ze niet 

als zelfportret in strikte zin worden opgevat. Dat geldt zeker niet voor het Zelfportret uit 1647 met 

onbekende verblijfplaats (afb. 38)en het Zelfportret met schriftrol uit circa 1648 in Springfield en 

(afb. 39). Beide vertonen overtuigende individuele trekken die een zelfbewust portret karakteri-

seren. In vergelijking met het huwelijksportret uit 1653 in Londen is, behalve de kromming in 

het neusbeen, vooral het iets hoger geplaatste linkeroog een saillant detail. Dat laatste zien we 

eveneens op Bols zelfportret in Amsterdam uit 1669 (afb. 35).301 
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Het schilderij uit 1647 in Toledo vertoont ook individuele eigenschappen en valt op door 

de flamboyante edele uitstraling van de man (afb. 40). Bol gebruikte in dit portret weliswaar 

dezelfde formule (compositie, houding en kleding), maar er is slechts een globale gelijkenis te 

bespeuren met de zelfportretten uit het midden van de jaren veertig. Het lange, smalle gezicht 

en de bolle ogen wijken teveel af. Dit is kennelijk een portret dat Bol van een andere man heeft 

geschilderd.

Anders dan Blankert worden er door mij dus zeven portretten als zelfportret opgevat. 

In strikte zin die in Dordrecht, Londen, Amsterdam, Springfield en het schilderij met onbekende 

verblijfplaats. De werken in Madrid en New York worden gezien als een tronie-zelfportret,302 in 

analogie met de vroege zelfportretten van Rembrandt die vergelijkbare dubbelzinnige kenmer-

ken vertonen en waarvoor Van de Wetering deze term hanteert. Door Marieke de Winkel werden 

zij als ‘tronie-achtige zelfportretten’ aangeduid.303 Bij tronie-zelfportretten zijn de specifieke ge-

laatstrekken van minder belang en wordt het eigen uiterlijk met veel vrijheid gebruikt ten behoe-

ve van een specifiek beeld dat de kunstenaar wil communiceren.304 Dat relativeert het beoordelen 

van Bols werken in Madrid en New York op basis van slechts gelijkenis, wat in de woorden van 

Van de Wetering toch al ‘bij uitstek een moeilijk grijpbaar en subjectief fenomeen’ is.305 

Het zelfportret en self-fashioning

Bol maakte een tekening naar Rembrandts zelfportretten uit 1639 en 1640 (afb. 41). Dat gebruik-

te hij als prototype bij het vervaardigen van zijn eerste Zelfportret uit 1646 en de daaropvolgende 

vijf zelfportretten en tronie-achtige zelfportretten die hij in 1647 en 1648 vervaardigde. Deze 

werken kenmerken zich door de consequente navolging van Rembrandts voorbeeld: het geëtste 

Zelfportret, leunend op een muur uit 1639 (afb. 42) en het daarop voortbordurende Zelfportret op 

34-jarige leeftijd uit 1640 in Londen (afb. 43).306 Tezamen vormen deze een hoogtepunt in Rem-

brandts productie van zelfportretten in de late jaren dertig, wanneer hij artistiek en maatschap-

pelijk op zijn top is. Zoals eerder opgemerkt wordt al lang onderkend dat Rembrandt in de keuze

Fig. 3. Bol geplaatst in de noord-europese en italiaanse traditie van gentiluomo-kunstenaars. Het zelFpor-
tret van dürer; de portretten door titiaan en raFaël van gerolamo (?) BarBarigo (‘ariosto’) en Baldassare 
Castiglione; de voorBeelden waarnaar remBrandt zijn zelFportret sCHiep; en Bols tekening naar remBrandt 
als prototype voor zijn eerste zelFportret (aFB. 46, 44, 45, 42, 43, 41, 33).

van de compositie, de houding en het kostuum een voorbeeld heeft genomen aan illustere voor-

gangers: Titiaans Portret van Gerolamo (?) Barbarigo (’Ariosto’), Rafaëls Portret van Baldassare Cas-

tiglione en het Zelfportret van Dürer (afb. 44 - 46).307 Rembrandt plaatste zich met zijn Londense 
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zelfportret in de traditie van het gentiluomo-type, zoals dat door de grootste Renaissancekunste-

naars was vormgegeven.308 

Het zelfportret mag niet worden begrepen als een egodocument waarin we de ziel van 

de kunstenaar kunnen lezen, die introspectieve functie had het zelfportret niet voor kunstenaar 

in de zeventiende eeuw.309 Wel was het een statement van de schilder over hoe hij gezien wilde 

worden.310 Het ‘conterfeisel door hem zelf gedaan’ werd zoals Raupp opmerkte, in de zeventiende 

eeuw geschilderd met een weldoordacht programma.311 De kunstenaar was zich immers bewust 

van een opdrachtgever of een publiek dat het schilderij onder ogen zou komen: daartoe werd het 

‘eygen conterfeytsel’ door de kunstenaar doelbewust met betekenis geladen. Dat wat we zien is dan 

ook het resultaat van de keuzes die de kunstenaar maakte, deze wijze van self-fashioning is op te 

vatten als het creëren van een sociaal en artistiek imago: het geconstrueerde beeld van zichzelf 

dat de kunstenaar aan zijn beschouwers communiceerde.312 

Niet eerder had een kunstenaar in Amsterdam zich op deze zelfbewuste wijze getoond. 

Met de introductie van het gentiluomo-zelfportret reflecteerde Rembrandt het statusbewustzijn 

en de nieuwe verheven sociale positie van de kunstenaar.313 We zien dat hij zich in dit waardige 

zelfportret laat gelden in een trotse manifestatie van zijn sociale positie en artistieke virtuositeit. 

Bol stapte met zijn zelfportretten in het voetspoor van Rembrandt, het laat zich raden wat hij 

daarmee over zichzelf wilde zeggen. 

Bols self-fashioning

Op Bols eerste gesigneerde en in 1646 gedateerde Zelfportret op 30-jarige leeftijd te Dordrecht, is 

Rembrandts Londense voorbeeld in alle opzichten zichtbaar: de compositie, de driekwart gedraai-

de houding, het historiserende kostuum, het gebruik van de baret en de gouden ketting, maar 

ook in de toepassing van licht en schaduw en het tonale coloriet (afb. 33). Waar Bol wel varieerde 

was in het weglaten van de balustrade waarop Rembrandts arm steunt. De illusionistische ruim-

tewerking daarvan verving hij door ruime plooien en verschillende lagen in zijn rode mantel 

aan te brengen. Met zijn rechterarm maakt Bol een betekenisvol gehandschoend spreekgebaar 

waarmee hij zich tot de toeschouwer richt en zijn zelfpresentatie kracht bijzet. Bol schilderde dit 

zelfportret in de beginfase van zijn carrière toen hij zijn naam nog moest maken. Maar er is geen 

enkel spoor van het schildersberoep te bekennen. Wel presenteerde hij zich door zijn elegante 

kleding, trotse blik en gedistingeerde verschijning als een geleerd gentleman met een eervolle 

status en van een goed aanzien.314 Op deze wijze markeerde Bol zijn positie op de Amsterdamse 

kunstmarkt: hij plaatste zich net als Rembrandt in de traditie van befaamde gentiluomo-kunste-

naars. Bovendien verwees hij naar zijn status als voormalig werckgesel van Rembrandt. Daarmee 

bracht Bol een hommage aan zijn befaamde meester en zette zich zelfbewust naast hem neer - als 

zijn gelijke in artistieke status. 

Deze wijze van self-fashioning wordt in 1647 en 1648 doorgezet in de vier zelfportretten 

die het eerste zelfportret opvolgden, maar waar hij het ‘muurtjes-motief’ toevoegde. Alle volgen 

consequent Bols eigen en Rembrandts voorbeeld, want ondanks de variaties die hij aanbrengt, 

kunnen we niet spreken van een nieuwe conceptie. Anders dan Rembrandt voorzag Bol deze 

doeken echter van bijwerk, een manier om zich van zijn meester te onderscheiden. Een schilderij 
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met bijwerk ging, om met Angel te spreken, ‘beter van de handt’, omdat de ‘aerdigh-vercierende 

Rijckelijckheydt’ voor de ‘Konst-beminders en Lief- hebberen’ een lust voor het oog was.315

Alle variaties waren evenals het toevoegen van attributen, steeds bedoeld om het schil-

derij te laden met de betekenissen van geleerdheid, voornaamheid en respectabele status. We 

zien in het Zelfportret met schriftrol dat Bol een opgerold document in zijn hand houdt, een attri-

buut dat wordt geassocieerd met schrijvers, dichters en sprekers (afb. 39). In het Zelfportret met 

halsberg en tekening uit 1648 verwijst de tekening (of prent) kennelijk naar Bol als kenner dan wel 

bezitter van kunstwerken (afb.) 37. De rechterhand die onder de kin is gelegd in het Zelfportret 

met gevederde baret in Madrid roept de associatie op met de denker, die bovendien in een omlijs-

ting van classicistische architectuurelementen is geplaatst. 

Bol moet een bewuste keuze hebben gemaakt om in de voetsporen te treden van Rem-

brandts passie om zichzelf te representeren. Maar hij was een beginnend kunstenaar en lang 

niet zo beroemd als zijn voormalig meester. Waar Rembrandt door middel van de zelfportretten 

zijn faam reproduceerde, moest Bol zijn naam nog verwerven. Door het aantal van vijf zelfpor-

tretten in een periode van drie jaar toonde hij zich echter niet minder ambitieus in zijn wijze van 

self-fashioning: met zijn elegante, aristocratische zelfportretten communiceerde Bol een bewust 

geconstrueerd beeld van de elegante gentiluomo-kunstenaar. Bol kon niet steunen op een netwerk 

van bloedvrienden, daarom waren deze zelfportretten een gedurfd visitekaartje voor een aanko-

mend schilder met een niet mis te verstane verwijzing naar zijn relatie met Rembrandt. Met zijn 

zelfportretten gaf Bol een proeve van zijn bekwaamheid en positie als kunstenaar die we kunnen 

zien als een uiting van een artistieke strategie waarmee hij aan zijn reputatie bouwde en klanten 

hoopte te werven.316 

Het huwelijksportret als schilder 

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Elysabeth Dell (1628-1660) in 1653 vervaardigde Bol het 

enige zelfportret waarin hij zich laat kennen als schilder. Op het Zelfportret met palet uit 1653 - 

met als pendant een portret van zijn vrouw - draagt hij penselen, een palet en de schilderstok 

(afb. 34).317 Deze schildersattributen zijn echter niet gecompleteerd met schilderkleding, waar-

mee we Bol als werkend vakman zouden herkennen. Integendeel, door zich te tooien in weelderig 

historiserende kleding, de flamboyante baret en een gouden ketting, legt hij de nadruk op een 

verheven status als kunstenaar. Daarmee hanteert hij ook in dit zelfportret het gentiluomo-type 

voor self-fashioning. 

Dit zelfportret had echter een privé-functie; het zal samen met het pendant van zijn 

vrouw in hun eigen huis hebben gehangen. Het markeert Bols entree binnen de maagschap 

Dell-Spiegel. Door zijn huwelijk met Elisabeth Dell lieert Bol zich aan de Amsterdamse regenten-

klasse en vanaf dat moment was dat zijn potentieel aan opdrachtgevers bij wie hij het grootste deel 

van zijn latere opdrachten zou verwerven, zoals we verderop zullen zien. Met zijn huwelijkspor-

tret presenteerde Bol zich expliciet als respectabel schilder én man van eer aan zijn magen en 

vrienden. Samen met het portret van zijn vrouw toont hij zich aan zijn verwanten als kunstenaar 

die het vertrouwen verdient, opdat zij met een gerust hart hun prestigieuze opdrachten aan hun 

nieuwe bloedvrient Bol zullen toevertrouwen. 
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Het zelfportret als regent

Het Zelfportret met cupido uit 1669 wordt traditioneel gezien als huwelijksgeschenk aan Bols 

tweede vrouw Anna van Erckel, met wie hij in 1669 trouwde (afb. 35). De slapende Cupido ver-

wijst naar beteugelde lust en kuisheid, waarmee Bol duidelijk maakte dat op zijn leeftijd, de be-

geerte tot rust was gekomen. De Jongh interpreteert dit als een weerspiegeling van Bols weduw-

naarschap en opvattingen over huwelijk en trouw.318 We zien een kniestuk met rechts een grote 

zuil op de achtergrond. Bol draagt een pruik en een goudgele kamerjas, de zogenaamde ‘Japonse 

rok’ met daaroverheen een fluwelen rode mantel en hij leunt met zijn linkerarm achteloos op de 

slapende Cupido. Zowel de compositie als de attributen wijken geheel af van alle voorafgaande 

zelfportretten. 

Met dit zelfportret heeft Bol zich losgemaakt van Rembrandts voorbeeld en presenteer-

de hij zichzelf als een zelfbewust, welgesteld en volwaardig lid van de Amsterdamse burgerelite. 

Als laatste vervaardigd zelfportret is het Zelfportret met cupido een ‘statement’ ter afsluiting van 

Bols geslaagde carrière als schilder en een bekrachtiging van zijn sociale ambitie naar een positie 

in de Amsterdamse regentenklasse. 

Na 1669 zijn er geen gesigneerde werken van Bol meer bekend. Hij heeft het schilderen 

opgegeven en leeft het leven van een vermogend eervol man. Hij renteniert en is lid was van het 

regentencollege van de Oudezijdshuiszittenhuis voor de uitdeling aan armen en werklozen. Ook 

deze loopbaanfase van rentenierend regent werd op het doek vastgelegd, maar ditmaal door zijn 

oud-collega Pieter van Anraedt die het regentencollege in 1675 vereeuwigde en waarop Bol uiterst 

links is afgebeeld (afb. 47). 

Het huwelijk: een strategie voor opwaartse mobiliteit
Om echt door te breken naar een toonaangevende positie als portrettist en historieschilder in het 

topsegment van de Amsterdamse kunstmarkt bood een goed huwelijk Bol de beste vooruitzich-

ten. In 1652 liet hij zich inschrijven als poorter van Amsterdam en hij trouwde een jaar later (1653) 

met de vijfentwintigjarige Elysabeth Dell (1628-1660).319 Bol ging door zijn huwelijk deel uitma-

ken van de maagschappen Dell en Spiegel.320 Zijn schoonvader Elbert Dell (1595-1667) was sinds 

1642 vendumeester van de admiraliteit – een positie die 88 jaar lang in de familie zou blijven.321 

Via zijn schoonmoeder, Cornelia Dircksdr. Spiegel (1606-1646), werd Bol familie van haar twee 

broers: de in rechten gepromoveerde mr. Elbert Spiegel was ontvanger-generaal bij de admirali-

teit, en sloot zijn tweede huwelijk in 1649 met burgemeestersdochter, Elisabeth de Vlaming van 

Oudtshoorn (1600-1669).322 Cornelia’s andere broer was Hendrick Dircksz. Spiegel (1598-1667). 

Deze was lid van de vroedschap in de periode 1655 tot 1665 en vier keer burgemeester (1655, 1659, 

1663 en 1665), bovendien was hij raad in de Admiraliteit tussen 1660-1662.323 Met deze solide po-

sitie in het netwerk van twee regentenfamilies was Bol niet alleen verzekerd van een verbinding 

met de Admiraliteit, maar was ook zijn connectie met de magistraat gegarandeerd.

Doorbraak begin jaren vijftig: de Dell-Spiegel maagschap

Het huwelijk met Elysabeth Dell bleek een lonende alliantie, die verscheidene opdrachten ople-

verde, zoals eerder beschreven door Blankert die vooral de betekenis die vader en zoon Dell voor 
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Bol beklemtoonde en Ekkart die de patronage van Elbert Spiegel en zijn familie benadrukte.324 

Het is zoals gezegd gangbaar om dit type relatie te karakteriseren in termen van patronage en 

protectie. Dat geeft echter de connotatie van een hiërarchische, afhankelijke relatie tussen de op-

drachtgever en kunstenaar.325 Het zal duidelijk zijn dat in dit onderzoek het cluster van opdrach-

ten dat Bol in dit netwerk vervaardigde, gezien wordt als een voortvloeisel van de verplichtende 

sociaal-economische zorg die de zeventiende-eeuwse magen en vrienden voor elkaar hadden. 

Door zijn huwelijk werd Bol als bloedvrient opgenomen in het brede en invloedrijk net-

werk van de Dell-Spiegel maagschap.326 Het was dus vanzelfsprekend dat Bol (portret) opdrachten 

kreeg in de familiale privésfeer, alsook aanzienlijke opdrachten voor die instellingen waar zijn 

magen hoge posities bekleedden. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van de opdrachten die 

Bol kreeg vanuit de Spiegelmaagschap. Ten tijde dat de broer van zijn schoonmoeder (Hendrick 

Spiegel) burgemeester was, schilderde Bol voor het nieuwe stadhuis twee enorme historiestuk-

ken: voor het burgemeestersvertrek in 1656 Fabritius en Pyrrhus, voor 1500 gulden; en voor de 

schepenkamer in 1663 Mozes met de stenen tafelen voor 1200 gulden (afb. 48 en 49 ).327 Ook van 

Bols portretten zijn er meerdere direct te herleiden tot de relatie met zijn schoonmoeder Corne-

lia Spiegel zoals de pendanten van haar broer Elbert en zijn vrouw (afb. 50 en 51).328 Daarnaast 

kennen we ook het portrait historié van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Venus en Paris (afb. 

52) en dat van Leonard Winnincx en Helena van Heuvel als Jason en Medea (afb. 53) en eveneens de 

portretten van Otto van Wayen en Petronella Elias (1648–1667) (afb. 54 en 55).329

Door aanbeveling van zijn schoonvader zal Bol ongetwijfeld de opdrachten bij de Admi-

raliteit hebben gekregen. Tegen het hoge honorarium van tweeduizend gulden leverde hij tussen 

1661 en 1663 vier schilderijen voor de nieuwbouw van het Admiraliteitsgebouw (afb. 56).330 Bo-

vendien kreeg hij de opdracht om een serie portretten van admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter 

(1607-1676) te maken die, na zijn eervolle overwinning bij Chatham in 1667, in alle raadzalen 

van de Admiraliteit kwamen te hangen (afb. 57).331 Uit het netwerk van de admiraliteit kreeg Bol 

verder meerdere individuele portretopdrachten, evenals begin jaren zestig een opdracht voor vijf 

monumentale kamerschilderingen voor Jacoba Martens Lampsins in Utrecht.332

Zoals gezegd, leidde het netwerk van de maagschappen Spiegel en Dell tot min of meer 

vanzelfsprekende opdrachtverlening. Bol moest natuurlijk wel kwaliteit leveren, maar hij was 

niet langer afhankelijk van het onzekere mechanisme van vraag en aanbod. De schilder Bol was 

in de comfortabele positie gekomen dat hij zich kon ‘nestelen’ in de diensteneconomie van de 

Dell-Spiegelmaagschap.333 

Stilistisch keerpunt: de heldere stijl

De sociaal-economische doorbraak van Bol valt samen met zijn stilistische keerpunt begin jaren 

vijftig. Dan zal hij een kleurrijke Vlaams georiënteerde stijl gaan hanteren en breken met zijn 

rembrandtieke stijl.334 Die verandering tekent zich voor het eerst af met de Juda en Tamar die hij 

in 1644 schilderde en waarin Bol een voorbeeld neemt aan Backer (afb. 58). Duidelijk herkenbaar 

zijn de karakteristieke grote halffiguren à la Backer en de heldere lokaalkleuren in duidelijke 

contouren en een gelijkmatige belichting (afb. 59).335 Treffend is ook de verwantschap in kleur, 

licht, lijnvoering en compositie van Bols Vertumnus en Pomona uit 1644 (afb. 62) met Backers 
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uitvoering van hetzelfde thema rond 1638 (afb. 60). Als we daar dan ook Flinck met hetzelfde 

onderwerp uit circa 1640 naast plaatsen (afb. 61),336 dan wordt heel duidelijk dat Bol en Flinck 

al midden jaren veertig naast hun rembrandtieke werken ook in een alternatieve stijl gingen 

werken, die verwant was aan de stijl die Backer al langer als alternatief naast Rembrandt voerde. 

De artistieke keuze van Bol en Flinck voor de heldere stijl reflecteert de geleidelijke ver-

andering in smaak in het topsegment van de Amsterdamse markt. Stijl was een kwestie van keu-

ze zoals eerder al werd opgemerkt over de jonge schilder Jan de Baen die in de heldere Vlaamse 

stijl van Van Dyck - die al eerder in hofkringen bij de Haagse aristocratie in de smaak viel - de 

beste kansen zag om zijn brood te verdienen.337 Schilderijen waren immers, net zoals kleding en 

huishoudelijke goederen, onderhevig aan opvolgende modes, waarover Houbraken in de biografie 

van Aert de Gelder zegt: 

‘Kleederen, Huisraad, en dergelijke soort van dingen zyn de mode, of verandering onderworpen; 
en wanneer de een daar in voorgaat, volgen straks anderen na. Dus is het ook gelegen met de 
schilderkunst. Dan bemint men eens ’t geen stout [moedig] gepenceelt en ruuw aangetast 
[aangepakt] is, als het maar welstandig is in zyn afstand: dan eens weer ’t geen gepolyst en 
uitvoerig geschildert van naby mag beschout worden.’.338

Een enorme productie: leerlingen en werkplaats?

Dat Bol een succesvolle sociaal-economische en artistieke strategie had gevoerd, blijkt uit de gra-

fiek waarin de geschilderde productie in oppervlakte van Rembrandt, Flinck, Backer en Bol naast 

elkaar is afgezet per vijf jaar (afb. 1 en 2).339 Begin jaren vijftig, toen Bol deel ging uitmaken van 

de netwerken van Dell en Spiegel, steeg zijn productie en deze bleef daarna op een constant hoog 

niveau. Zijn huwelijk met Elysabeth Dell in 1653 blijkt van cruciaal belang te zijn geweest voor 

zijn doorbraak naar een toonaangevende positie als portrettist en historieschilder in het topseg-

ment van de Amsterdamse kunstmarkt.

 Vanwege zijn enorme productie is het de vraag of Bol net als zijn leermeesters mis-

schien ook een werkplaats met medewerkers heeft geleid? Volgens Houbraken had Bol wel leer-

lingen; hij noemt de Dordrechtse schilder Cornelis Bisschop (1630-1674) en de uit Duitsland 

afkomstige Godfried Kneller.340 Uit een door Bol zelf ondertekend document uit november 1662 

blijkt dat hij zich liet assisteren door ‘syn gewesen knecht’ de schilder Frans van Ommeren. Bol 

heeft meerdere schilderijen en schilderbenodigdheden van deze knecht in zijn huis en maakt 

aanspraak op ‘…2 schilderijen die Frans van Ommeren begonnen hadde en gehoude was op te 

schilderen, en noch een stuck, dat noch niet begonnen, en hij van Ommeren gehouden was te 

schilderen, tsestich guldens...’ 341 Het is opmerkelijk dat Bol een nog op te werken en een nog aan 

te vangen schilderij van zijn knecht in huis had en daar kennelijk een claim op kon leggen. Het 

zou mogelijk zijn dat deze knecht onder Bols naam werkte. Voor de zeer succesvolle kunstenaar 

die belast was met grote opdrachten is het immers denkbaar dat hij heel goed extra handen kon 

gebruiken, maar we weten verder niets dat wijst op een grote werkplaatspraktijk.

Elysabeth Dell stierf in 1660 en Bol hertrouwde in 1669, opnieuw binnen het netwerk 

van de Admiraliteit, met Anna van Erckel, de zeer rijke weduwe van Erasmus van Erckel, die 

tijdens zijn leven kashouder van de Admiraliteit was. Bol kende haar al geruime tijd. Zij was een 
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van zijn eerste opdrachtgevers geweest in 1648.342 Met zijn tweede huwelijk consolideerde Bol zijn 

materiële positie, wat hem in staat stelde een andere keuze te maken. Het paar verhuisde naar de 

Keizersgracht 672 (het huidige Museum Van Loon) en Bol heeft - zoals gezegd - sindsdien niet 

meer geschilderd. Na elf jaar van het rijke patriciërleven te hebben genoten, stierf hij vierenzestig 

jaar oud op 24 juli 1680. Bol werd begraven in de Zuiderkerk: daar hing Het aanbieden van de 

geschenken aan Salomo’s tempel - een van Bols laatste schilderijen dat hij in 1669 vervaardigde, ten 

tijde dat zijn schoonvader kerkmeester van de Zuiderkerk was.343 

Netwerken: door ‘Const en de beleeftheyt’ naar de top 
In tegenstelling tot Bol hebben de twee huwelijken van Flinck zowel qua netwerk als vermogen 

niet als een hefboom voor zijn verdere loopbaan gefungeerd. Zijn beide vrouwen hadden welis-

waar een respectabele status, maar waren niet vermogend en kwamen van buiten Amsterdam.344 

Flinck huwde in 1645 met de remonstrantse Ingetje Claes Thoveling (1619-1651), de dochter van 

een Rotterdamse bewindvoerder van de Oost Indische Compagnie.345 Na haar overlijden her-

trouwde Flinck in 1656 met Sofia van der Hoeven (? - 1669) uit Gouda346. 

Doorbraak begin jaren veertig: de Kloveniersdoelen 

De artistieke doorbraak van Flinck uit het vertrouwde doopsgezinde netwerk naar het segment 

van opdrachtgevers uit de regentenkring en de grote burgerij, kan worden gemarkeerd met de pres-

tigieuze opdracht die hij kreeg voor de Kloveniersdoelen. Voor dit schildersproject vervaardigde 

hij zijn eerste twee groepsportretten: De vier doelheren van de Kloveniersdoelen in 1642 (afb. 63) 

en De schutters van de compagnie van Albert Bas en luitenant Lucas Conijn in 1645 (afb. 64 ).347 De 

monumentale doeken hingen in de ‘Groote Sael’. Dit was de belangrijkste ontvangsthal van de 

stad waar het stadsbestuur grote banketten en festiviteiten liet houden voor hooggeplaatsten uit 

binnen- en buitenland. Een hoogtepunt was ongetwijfeld het feestelijke banket dat in 1638 in de 

toen net voltooide zaal werd georganiseerd voor Maria de’ Medici en haar hofhouding. Om eer 

aan Maria de’ Medici te betonen waren alle twintig stadsmilities bij het banket in de Kloveniers-

doelen aanwezig. De compagnieofficieren van de Kloveniersdoelen hadden voor de gelegenheid 

hun ‘Groote Sael’ rijkelijk laten decoreren met gehuurde tapijten. Daaruit zouden zij het idee 

hebben opgevat voor een vaste versiering van de zaal met een ensemble van portretten van de 

schutters als symbool van hun belang voor de stad. Dudok van Heel betoogt overtuigend dat de 

feestelijke intocht van Maria de’ Medici wel de aanzet gaf tot de prestigieuze opdrachten, maar 

dat de intocht zelf niet het onderwerp van het decoratieprogramma van de ‘Groote Sael’ was.348 

‘It was not the old queen who was important, but the Amsterdam militiamen as burghers of a 
world city who was brought to lustre to the occasion, and that was what they wanted to show off in 
the Kloveniersdoelen’.349 

De decoratie was bedoeld ter representatie van de stedelijke macht en de politieke onafhankelijk-

heid van Amsterdam. Flinck plaatste zich met twee schilderijen tussen drie van de belangrijk-

ste kunstenaars van dat moment, die elk één schilderij in opdracht kregen: Rembrandt voor de 

schutters van kapitein Frans Banning Cocq, Nicolaes Eliasz (Pickenoy) voor de compagnie van 
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kapitein Jan van Vlooswijck en Jacob Backer voor de compagnie van kapitein Cornelis de Graeff 

(afb. 65-67). Alle drie waren zij ervaren meesters die al groepsportretten hadden vervaardigd 

en die hun schuttersstukken voor de zaal als eersten in 1642 afleverden.350 Maar ook opkomen-

de talenten kregen een kans zich te bewijzen. Bartholomeus van der Helst werd gekozen om 

de compagnie van kapitein Roelof Bicker (afb. 68) in beeld te brengen (1643) en Govert Flinck 

kreeg zoals gezegd zijn eerste twee groepsopdrachten: een groepsportret van de doelheren (1642) 

en een voor de compagnie van kapitein Albert Bas (1645). De buitenstaander Joachim Sandrart 

schilderde al eerder in 1640 de compagnie van Wijk XIX. Dat werd vermoedelijk pas later door 

Cornelis Bicker meegenomen uit de Handboogdoelen toen zijn militie naar de Kloveniersdoelen 

was overgeplaatst (afb. 69).351 

Fig. 4. reConstruCtie van de sCHilderijen in de ‘groote sael’ van jorien doorn in sCHwartz 2006, p. 171.  
(aFB. 63-69). 

Het resultaat was een indrukwekkend doorlopend fries waarin de schilderijen waren opgenomen 

in een vaste lambrisering (fig. 4) .352 Op de lange wand van de ‘Groote Sael’ hingen van links naar 

rechts de doeken van Rembrandt, Pickenoy en Backer. Boven de grote schouw naast de entree 

hing het schilderij door Van der Helst met het uitzonderlijke horizontale formaat van 235 x 750 

cm. Boven de kleine schouw aan de overzijde werd Flincks groepsportret van de doelheren ge-

plaatst, geflankeerd door de hoge smalle schuttersstukken van Sandrart en Flinck.

De eerste groepsportretten van Flinck 

In 1642 werden Albert Coenraedsz. Burgh, Pieter Reael (1569-1643), Jan van Vlooswijck (1571-

1652) en Jacob Willekens (1564-1649) door Flinck geportretteerd in hun positie als doelheren, 

ook wel overlieden genoemd.353 Zij voerden het beheer over het doelengebouw, maar vervulden 

daarnaast ook nog de hoogste ambten in de schutterij en op Pieter Reael na, hadden zij allen 

zitting in de vroedschap. Burgh was in 1638 zelfs al burgemeester geweest en zou dat in 1643 

opnieuw worden.
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In de jaren 1642-1643 produceerde Flinck enkele portretten die gerelateerd zijn aan het 

doelherenportret, zoals het individuele portret van Pieter Reael dat in 1643 naar zijn beeltenis 

in de Vier doelheren werd geschilderd (afb. 70). Omdat Reael in 1643 stierf, is het mogelijk, zoals 

Middelkoop oppert, dat dit doek door zijn weduwe Weyntge Oetgens (1553-1664) is besteld.354 

Een jaar eerder had Flinck al Reaels zwager geportretteerd; de belastingontvanger Augustijn Wt-

tenbogaert (1577-1655), die in 1601 met Pieters zuster Maria was getrouwd (afb. 71).355 Hun zoon 

Johannes Wttenbogaert (1608-1680), eveneens belastingontvanger, was verzwagerd met burge-

meester Mr. Simon van Hoorn (1618–1667), die blijkens een gedicht van Jan Vos ook door Flinck 

was vereeuwigd.356 Van Hoorn was burgemeester ten tijde van Flincks opdracht in 1659 voor de 

Batavierenreeks in het nieuwe stadhuis. 

Voor Jean Appelman (1608-1694) en zijn vrouw Maria Camerling (? - 1643) zou Flinck 

in 1643 pendantportretten hebben geschilderd.357 De vijfendertigjarige koopman en reder moest 

toen zijn carrière in de bestuurlijke top nog maken. Dat deed hij via de schutterij en als regent van 

het Nieuwezijdshuiszittenhuis: posities die als wachtkamer fungeerden onderweg naar de hoog-

ste functies in het besturende patriciaat.358 Die carrièrestappen werden vastgelegd door Flinck, 

die Appelman portretteerde als schutter in het schuttersstuk voor Huydecoper uit 1648 (afb. 73), 

en door Bol die hem in beeld bracht als regent van het Nieuwezijdshuiszittenhuis in 1657.359

Flinck vervaardigde de portretten in deze periode volgens de conventie die op de lokale 

markt gevraagd was: de portretten representeerden status in een sobere maar statige stijl.360 Dat 

veranderde met De schutters van de compagnie van Albert Bas en luitenant Lucas Conijn, het tweede 

groepsportret voor de Kloveniersdoelen, dat Flinck als laatste van de zes schilders in 1645 voltooi-

de (afb. 64).361 Over de individuele geportretteerden is weinig bekend, maar kapitein Dr. Albert 

Bas (1598-1650) was meerdere malen schepen en sinds 1638 lid van de vroedschap. Hij werd in 

1647 burgemeester en de twee daaropvolgende jaren was hij raad ter Admiraliteit.362

Ondanks zijn gebrek aan ervaring en het ongewoon monumentale staande formaat (347 

x 244 cm) wist Flinck een evenwichtige en levendige compositie op te bouwen door te variëren 

met posities, gebaren en poses. Dat hij daarin een voorbeeld nam aan prenten van Van Dyck, 

werd al door Von Moltke opgemerkt.363 Flinck heeft volgens Houbraken en Baldinucci de enor-

me altaarstukken van Rubens in Antwerpen gezien. 364. Bruyn attendeert op de (spiegelbeeldige) 

overeenkomst van Flincks latere monumentale doek voor het stadhuis, de Marcus Curius Dentatus 

(afb. 83), met Rubens’ Aanbidding der koningen in Antwerpen.365 Voor het schuttersstuk in de Doe-

lenzaal wijst Sluijter echter op een altaarstuk van Rubens dat zich sinds 1628 in de Kapucijnen-

kerk in Doornik bevindt, en dat ongetwijfeld mede model heeft gestaan voor Flincks complexe 

staande compositie (afb. 72).366 

Ook het gebruik van de helder gele en oranje lokaalkleuren en wisselende stofuitdruk-

king zorgden voor een expressief en kleurrijk geheel. Flinck werkte gezichten en handen nauw-

keurig uit, hij definieerde ieder figuur met heldere contouren en plaatste de schutters in het volle 

licht. Zo voldeed hij aan de belangrijkste conventie van het portretgenre: alle schutters waren 

individueel herkenbaar in een heldere, overzichtelijke ruimte. Flinck toonde dat hij de heldere stijl 

beheerste, waarmee hij zich in de ‘Groote Sael’ publiekelijk positioneerde in direct contrast met 

het drie jaar eerder geschilderde schuttersstuk van zijn voormalige leermeester Rembrandt (afb. 
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65). Daarin etaleerde Rembrandt alle facetten van zijn karakteristieke handeling: hij suggereerde 

een overtuigende ruimte-illusie (houding) en krachtige beweging door subtiele overgangen in 

kleur en toon aan te brengen en door sterke licht- en schaduwcontrasten te gebruiken. Daarmee 

week hij af van alle andere doeken in de ‘Groote Sael’.367 

Wedijver 

Midden jaren veertig konden de liefhebbers in de Kloveniersdoelen twee heel verschillende schil-

derbenaderingen publiekelijk aanschouwen én met elkaar vergelijken: de manier die uitging van 

de ‘natuerlijke koloreeringe’ tegenover de handeling die ‘de maetschiklijke teykening’ als uit-

gangspunt nam.368 Het voert te ver om te veronderstellen dat er sprake was van een welbewust 

bedachte of gecoördineerde artistieke competitie. Ongetwijfeld zullen de opdrachten voor de on-

gekend grote en complexe kunstwerken, die in dezelfde ruimte kwamen te hangen, de wedijver 

tussen de kunstenaars hebben geprikkeld. Dat de toeschouwers de zes meesters met elkaar ver-

geleken en beoordeelden was een vanzelfsprekend voortvloeisel van de naast elkaar geplaatste 

schilderijen. Nooit eerder hadden in Amsterdam en in de Republiek, portret- en historieschilders 

in zo’n groots publiek schildersproject met elkaar moeten wedijveren in creatieve vindingrijkheid 

en technisch vakmanschap.369

Over het idee van wedijver werd in de zeventiende-eeuw veel gesproken onder andere 

door Van Hoogstraeten die, in zijn Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst uit 1678, jonge 

kunstenaars tot slapeloze nachten aanspoort om - in hun streven naar het grootste vernuft en 

de absolute top - te wedijveren met grote meesters en met elkaar, en eindigt met de Engelse uit-

spraak: ‘It is no Herezy to outlymn Apelles’.370 Ook door kunstliefhebbers werd wedijver graag 

gezien en hoog geacht. Constantijn Huygens schrijft in het deel van zijn jeugdherinneringen dat 

handelt over de schilderkunst: 

‘Ik doe hen beiden [de jonge Rembrandt en Lievens] zelfs geen recht wanneer ik zeg dat zij de 
enigen zijn die zich met de absolute genieën kunnen meten. Als ik zeg dat zij al snel deze genieën 
zullen overtreffen, verwoord ik dat wat connaisseurs verwachten, op basis van hun vroege werk.’371 

De hooggespannen verwachtingen van liefhebbers zullen de jonge schilders hebben gestreeld en 

aangespoord in hun artistieke doelen. Voor de Nederlandse kunstmarkt heeft Sluijter in meerde-

re publicaties de werking van artistieke wedijver behandeld.372 Weliswaar kan artistieke wedijver 

de competitie tussen kunstenaars aanwakkeren, maar om de wedstrijd overtuigend te kunnen 

winnen moest er wel door kunstenaars met vergelijkbare vakbekwaamheid en met hetzelfde ma-

teriaal worden gespeeld.373 Wedijver is een artistiek proces dat eerder in termen van inspiratie, 

respect en vriendschap moet worden begrepen dan in termen van concurrentie en strijd.

Aan die voorwaarden voldeed de opdracht voor de Kloveniersdoelen: de ‘Groote Sael’ 

was de indrukwekkende ontvangstzaal waar het stadsbestuur hooggeplaatsten uit binnen-en bui-

tenland ontving en de triomfantelijke decoratie ervan was door de zes belangrijkste schilders van 

Amsterdam geschilderd. Naast elkaar kon men zeven enorme doeken bewonderen, vergelijken 

en beoordelen op hun creatieve verbeeldingskracht en technische virtuositeit in het veeleisende 

genre van het monumentale schuttersstuk. Een vergelijkende beoordeling van de schilderijen 
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nu is gecompliceerd omdat de composities veranderingen hebben ondergaan toen zij in 1715 zijn 

overgebracht naar het Stadhuis.374 Meestal wordt Rembrandts Nachtwacht in de latere receptie 

gezien als absoluut hoogtepunt van de doelenzaal én als innovatief in het genre van het schut-

tersstuk.375 De enige eigentijdse bron die een idee geeft hoe erover de onderlinge vergelijking ge-

sproken kan zijn, is een passage in Van Hoogstratens Inleyding, over de kunst van het ordineren. 

‘… Ten is niet genoeg, dat een Schilder zijn beelden op ryen nevens malkander stelt, gelijk men 
hier in Hollant op de Schuttersdoelen al te veel zien kan. De rechte meesters brengen te weeg, dat 
haer geheele werk eenwezich is […] Rembrant heeft dit in zijn stuk op den Doele tot Amsterdam 
zeer wel, maer na veeler gevoelen al te veel, waergenomen, maekende meer werks van het groote beeld 

zijner verkiezing, als van de byzondere afbeeltsels, die hem waren aenbesteet. Echter zal dat zelve werk, 
hoe berispelijk, na mijn gevoelen al zijn meedestrevers verdueren, zijnde zoo schilderachtich van 
gedachten, zoo zwierich van sprong, en zoo krachtich, dat, nae zommiger gevoelen, al d’ andere 
stukken daer als kaerteblaren nevens staen. Schoon ik wel gewilt hadde, dat hy ‘er meer lichts in 
ontsteeken had.’376

Van Hoogstraten prijst Rembrandts doek vanwege de beweging, ruimte-illusie en eenheid van 

compositie. Maar we lezen ook dat Van Hoogstraten en anderen met hem - zoals de opdrachtge-

vers - niet zo tevreden waren over de lichtbehandeling en de afzonderlijke portretten. De schut-

ters hadden honderd gulden per persoon betaald, uiteraard om zelf op een nauwkeurige en waar-

dige manier te worden afgebeeld.377 Hun individuele portret was door Rembrandt opgeofferd aan 

‘het groote beeld zijner verkiezing’, waardoor de betalende opdrachtgevers kennelijk vonden dat zij 

er bekaaid waren afgekomen. 

Toen Flinck als laatste van de zes schilders aan zijn schuttersstuk begon was hij be-

kend met de resultaten van zijn collega’s in de ‘Groote Sael’ en dat zal hem tot artistieke wedijver 

hebben aangezet. Zoals we reeds zagen had Flinck al eerder in zijn carrière getoond dat hij in de 

stijl van Rembrandt kon leveren. Maar in de openbare en directe confrontatie met zijn voormalig 

leermeester in de Kloveniersdoelen, moet hij er bewust voor hebben gekozen om zich van een 

heel andere kant te laten zien. Flinck bewees publiekelijk dat hij ook uiterst bekwaam was in het 

werken in de heldere stijl, de artistieke strategie waarmee hij in deze jaren zou doorbreken in het 

netwerk van regenten en de grote burgerij, zoals hierna nog zal blijken. 

Hoe Flinck zijn twee opdrachten voor de Kloveniersdoelen heeft kunnen verwerven is 

niet duidelijk. Het is mogelijk dat, zoals Schwartz suggereerde, dit via Uylenburgh was gelopen, 

die voor alle schilders zou hebben bemiddeld.378 Het ongekend grote en complexe kunstwerk in 

de Kloveniersdoelen zou voor Flinck een sleutelwerk in zijn carrière blijken te zijn dat hij niet 

enkel ondertekende met zijn naam, maar ook met een zelfportret. Dat deden de andere deelne-

mende kunstenaars ook. Op deze manier gaven zij allen hun visitekaartje af waarmee zij hun 

trots op het bewijs van een uitzonderlijke artistieke prestatie verbonden met hun zelfpromotie als 

maker.379 Flinck zou zich opnieuw op deze zelfbewuste wijze profileren in zijn groepsportret voor 

Joan Huydecoper, een schuttersstuk.
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Een nieuw marktsegment voor een ‘buygsaeme’ schilder

In dit schutterstuk uit 1648 plaatste Flinck zijn eigen portret recht boven dat van zijn opdracht-

gever Joan Huydecoper (afb. 73).380 Die zat op dat moment stevig in het bestuurlijke zadel: hij 

was al zestien jaar lid van de vroedschap en zou in de jaren vijftig zes keer burgemeester worden. 

Flinck moet wel met Huydecoper op vertrouwde voet hebben gestaan, anders had hij de schilder 

deze eervolle positie in het schilderij niet gegund. Huydecoper heeft ook nog een Lucretia van 

Flinck in bezit gehad, dat op zijn landgoed Goudestein in Maarseveen gehangen moet hebben. 

Het schilderij zelf kennen we niet, maar het is bezongen door Jan Vos.381 Huydecoper zou eind 

jaren vijftig opnieuw een voorname relatie voor Flinck zijn, bij de opdracht voor de Batavierenserie 

voor het nieuwe stadhuis.

Opmerkelijk is dat de opdrachtgevers die Flinck in de jaren veertig bediende een heel 

ander profiel hadden dan dat van zijn eigen doopsgezinde magen en vrienden uit de jaren dertig. 

Flincks nieuwe opdrachtgevers waren gefortuneerde kooplieden, ondernemers en hoge stedelijke 

functionarissen uit een remonstrants netwerk dat in denominatie aansloot bij het remonstrantse 

milieu waar Flincks vrouw Ingeltje Thovelingh uitkwam.382 Maar bovenal waren dit mannen met 

ambitie voor de hoogste posities in de stedelijke regering. Van hun streven naar opwaartse sociale 

mobiliteit zou Flinck profiteren, zoals zijn opdrachtgevers zijn artistieke kwaliteiten benutten om 

zich te laten schilderen in portretten die hun sociale status bekrachtigden. De meer mondaine 

en aristocratische, aan Van Dyck herinnerende stijl leende zich daar uitstekend voor en die zou 

Flinck in zijn portretopdrachten doorvoeren. Deze zijn - in vergelijking met zijn eerdere portret-

ten - kleurrijker, verfijnder in stofuitdrukking en gracieuzer in de poses. Een vroeg voorbeeld 

daarvan zijn de pendantportretten van een man en een vrouw (in Raleigh) uit 1646 (afb. 74 en 

75) en het hoogtepunt in zijn portretoeuvre het portret uit 1655 dat tot voor kort nog bekend stond 

als Margareta Tulp, maar dat recent door Tom van der Molen als Suzanna van Baerle (1622-1674) 

is geïdentificeerd (afb. 76).383 

Flincks stijlwisseling werd al door Houbraken opgemerkt. Hij zou zijn ‘… aangespoord 

door de Konst van Rubbens en van Dyk, die hy te Antwerpen met veel opmerken had wezen be-

schouwen …’.384 Het portret van Suzanna van Baerle zou Flinck direct naar een voorbeeld van Van 

Dyck geschilderd kunnen hebben; bij de verkoop van de inventaris van Flinck en zijn zoon in 

1754 bevond zich namelijk een ‘ovalen fraay Vrouwe Pourtret met een Roosje in de hand, dun en 

eel geschildert door Anthony van Dyk’, dat 75 gulden heeft opbracht. 385 Ook heeft het portret van 

Suzanna van Baerle veel overeenkomsten met Sandrarts schilderij Mei uit zijn serie van de twaalf 

maanden dat hij omstreeks 1642-1643 heeft geschilderd (afb. 161).386 

Naast te zijn geïnspireerd door de twee succesvolle Zuid-Nederlandse hofschilders, stap-

te Flinck qua artistieke oriëntatie immers ook in het voetspoor van Sandrart. Bij zijn aankomst in 

1637 in Amsterdam had deze zich met zijn kosmopolitische en aristocratische levensstijl meteen 

gepositioneerd in de culturele en bestuurlijke elite. Sandrart introduceerde in 1641 met zijn Odys-

seus en Nausikaä een uitgesproken Italiaansche stijl in Amsterdam (afb. 172). Dit schoorsteenstuk 

hing prominent in de ontvangstzaal van Huydecopers nieuwe stadspaleis aan het Singel en, zoals 

later zal worden betoogd, paste bij de internationale oriëntatie van de Amsterdamse culturele, 
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bestuurlijke en koopmanselite die zich met name in de nieuwe buurt van de Heren- en Keizers-

gracht had gevestigd.387 

Toen de welgestelde koopmanszoon Sandrart in 1645 terugkeerde naar Duitsland kon 

Flinck de opengevallen plaats in het topsegment innemen. Flinck had weliswaar niet Sandrarts 

internationale ervaring, maar hij kwam wel uit hetzelfde milieu als zoon van een vermogend 

koopman die het rentmeesterschap over Kleef voerde en zich in de hoogste kringen van de stad 

bewoog.388 Vanuit zijn functie zal Flincks vader te maken hebben gehad met de keurvorst van 

Brandenburg die tevens hertog van Kleef was en diens plaatsvervanger, de stadhouder Johan 

Maurits van Nassau Siegen. Zoals we eerder al bij Houbraken lazen was Flinck al jong door zijn 

vader deugdelijk voorbereid op een commerciële carrière waarin eer en vertrouwen als belang-

rijkste waarden en overtuigingen golden.389 Door zijn opvoeding kon hij zich met gemak op het 

elitaire, bestuurlijke, intellectuele en commerciële niveau bewegen. 

Eerder werd al genoemd dat Van Hoogstraten buygsaemheyt als één van de primaire re-

gels van goed gedrag ziet.390 Dit vermogen tot flexibiliteit benadrukt hij in Den Eerlyken jongeling 

als regel in de retorica en in hoffelijke gedrag. Van Hoogstraten wijst erop dat de retoricus het 

vermogen moet hebben om zich aan te passen aan de ‘…drift en meyningen…’ van het publiek 

wiens liefde hij nastreeft, want ‘…die vreugdig van gemoedt zijn, willen een andere tael hebben, 

als die swaermoedig of ernstig zijn’. 391 Daarom behoort de retoricus buygsaemheyt te betrachtten 

om ’...veelerley gestalten aen zich te kunnen nemen…’, echter met dien verstande dat hij wel altijd 

zichzelf moet blijven.392 

Aanvankelijk was buygsaemheyt een hoofs ideaal dat vooral het domein van het hof be-

trof, maar Thijs Weststeijn stelt dat Van Hoogstraten deze code van flexibel gedrag in de Inleyding 

verschillende keren verplaatst naar het schildersatelier, waar buygsaemheyt als metafoor stond 

voor de ideale methode van de schilder.393 Flinck was buygsaem in zijn stijl en gedrag en daarmee 

stond hij in de traditie van de bescheiden Apelles en de beleefde Rafaël ‘...twee soo blinckende 

nobel Artisten...’ die volgens Van Mander een onsterfelijke reputatie hadden verworven omdat zij 

de ‘Const en de beleeftheyt’ lieten samengaan.394 Eerder spoorde ook Phillips Angel kunstenaars 

aan om naast ‘…Schilder-deugden…de heussche lief-talicheyt van Appelles [te] ghebruycken om 

alsoo een goede naem te bekomen…’. Ten alle tijden moest immers ‘…een quade naem…’ worden 

voorkomen, want ‘…die in een qua gherucht raeckt, is half ghehangen…’. 395 Eer en reputatie was 

een kostbaar bezit, waar niet lichtzinnig mee kon worden omgegaan.

De jaren vijftig: grootse opdrachten in prestige en formaat

Dat Flinck buygsaemheyt kon betrachtten in gedrag en stijl zal hem de reputatie en het krediet 

hebben gegeven dat nodig was om opgenomen te kunnen worden in het elitaire bestuurlijke en 

intellectuele netwerk. Daarvan getuigen de opdrachten die hij in de jaren vijftig kreeg alsook de 

vrientschap die hij onderhield met prominente Amsterdamse magistraten zoals we van Houbra-

ken weten.396 Houbraken die het belang van vrientschap en de daaraan verbonden rituelen en 

conventies kende, noemt heel precies en met duidelijk respect Flincks netwerk van invloedrij-

ke vrienden op het hoogste bestuurlijk niveau. Van hen portretteerde Flinck onder andere zijn 

vertrouwde vrienden de machtige burgemeesters Cornelis Bicker (1593-1654) in 1654, en zijn 
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schoonzoon Andries de Graeff (1611-1678) die twee jaar later werd geschilderd (afb. 77).397 Uit de 

mond van Andries’ dochter Aertje van Voorst (1652-1703) vernemen we dat ‘Flinck, de schilder, 

een conterfeitsel van haer vader gemaeckt had, daer hij 50 mael voor geseten had’.398 Het is on-

waarschijnlijk dat Flinck vijftig poseersessies nodig heeft gehad om het portret van Andries te 

vervaardigen. Eerder moeten we denken aan de woorden van Houbraken dat De Graeff en Flinck 

een hechte relatie hadden en dat de burgemeester de kunstenaar uit vrientschap bezocht. 

De Kleefsche Apelles: schilderen voor het hof 

Flinck vereeuwigde in 1653 de gevierde literator Joost van den Vondel, die - evenals Jan Vos - de 

schilderijen van Flinck in vele lofdichten zou prijzen en zo zou bijdragen aan het ‘luitruchtich 

opschreeuwen’ van zijn faam (afb. 78).399 Vondel kon Flinck geen groter compliment maken dan 

door hem de ‘Kleefsche Apelles’ te noemen in het lofdicht dat hij schreef op het portret dat Flinck 

in 1652 vervaardigde van Frederik Willem, de keurvorst van Brandenburg tevens hertog van Kleef 

(1620-1688) (afb. 79).400  

In navolging van de legendarische held van de antieke schilderkunst, roemt Vondel 

het schilderkunstige vermogen van Flinck om de keurvorst levensecht af te beelden, maar dat is 

vooral een poëtische conventie. Aan vorstelijke representatie laat het statige portret echter niets 

te raden over. De identificatie van Flinck met Apelles is niet slechts een artistiek compliment: 

ook de keurvorst wordt door Vondel in het rollenspel betrokken door hem als Alexander te beti-

telen. Daarmee plaatste hij de relatie van schilder en opdrachtgever in de antieke traditie van de 

legendarische hofschilder Apelles en de roemruchte vorst en heerser Alexander de Grote.401 Voor 

schilders schuilt het belang van deze legende in de status van Apelles aan het hof van Alexander: 

door zijn intieme omgang met de legendarische heerser stond hij als hofschilder op vertrouwelij-

ke voet met de kunstminnende vorst.402 

Met de verwijzing naar Apelles en Alexander in Vondels lofdicht worden schildersroem 

en heersersdeugd met elkaar verbonden én versterkt. De roem van Flinck die naam had gemaakt 

in Amsterdam, maar in Kleef was geboren en getogen, vergrootte het aanzien van de Branden-

burger keurvorst; terwijl door diens vorstelijke status, Flinck aan eer won. Op symbolische wijze 

waren de schilder en zijn opdrachtgever in een wederkerige relatie verbonden en die relatie werd, 

net als in de legende, volgens de conventies van vrientschap door kostbare geschenken geëerd.403

Voorname relaties, geschenken en opdrachten

In Flincks atelier aan de Lauriergracht hingen, zo vernemen we van Houbraken:

‘…goud geborduurde behangsels [wandtapijten] die gekomen waren uit het oude Hof van den 
Hertog van Kleef: want hy was bezonder in de gunst van Willem Keurvorst van Brandenburgh 
en Hertog van Kleef […] gelyk hy ook verscheiden stukken voor hem, (als ook zyn pourtret 
buitengemeen los en geestig, egter uitgevoert en dikmaal overschildert) gemaakt heeft, die den 
Vorst zoo Wel bevielen, dat hy zyn pourtret met Diamanten omzet aan hem vereerde.’404 

De Brandenburger vorst, die het bestuur voerde over Flincks geboorteplaats Kleef, had hem al 

eerder een opdracht verstrekt; ter gelegenheid van de geboorte van zijn zoon en beoogde troon-

opvolger schilderde Flinck in 1648 een Allegorie op de geboorte van de Prins Willem Hendrik III 
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van Brandenburg (afb. 80). Op de achtergrond is de Zwanenburgt afgebeeld, het hertogelijk paleis 

in Kleef, dat op dat moment de residentie van de keurvorst en zijn vrouw was (afb. 81). Door het 

vroege overlijden van de jonge prins datzelfde jaar zou Flinck het doek veranderen in een allego-

rie op zijn dood.405 

De vroeg gestorvene was het eerste kind van de keurvorst en zijn vrouw Louise Henriet-

te van Oranje Nassau (1627-1667), de dochter van stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje 

(1584-1647) en Amalia van Solms (1602-1675).406 Het huwelijk, dat in 1646 in Den Haag was vol-

trokken, was gearrangeerd door Amalia en geheel in lijn met de huwelijkspolitiek van Amalia en 

Frederik Hendrik om allianties aan te gaan met de Europese vorstenhuizen.407 Met dit huwelijk 

intensiveerde de keurvorst de verwantschapsbanden met het huis van Oranje en hij hoopte door 

deze verbintenis met de Republiek zijn positie in de successiestrijd met Zweden te versterken.408 

Dat de politieke verhoudingen in de Republiek spoedig zouden veranderen had hij niet kunnen 

voorzien. Met de dood van Willem II in 1650 trad het eerste Stadhouderloze tijdperk in waardoor 

de politieke rol van de Oranjes tot 1672 zou zijn uitgespeeld. De macht kwam te liggen bij de Sta-

ten-Generaal, en feitelijk dus in handen van de stedelijke regenten; met name de magistraten van 

het politiek en economisch machtige Amsterdam speelden daarin een voorname rol. Zij waren 

dan ook het nieuwe doel van de keurvorst. In 1655 slaagde hij erin om het Amsterdamse stadsbe-

stuur tot zijn nieuwe strategische partner in de Republiek te maken, maar daarover later meer.

De gehuwden kenden elkaar al van de visites die de jonge Frederik Willem aan zijn 

verwanten aflegde tijdens zijn vierjarige verblijf in de Republiek tussen 1634 en 1638.409 Op het 

huwelijk schreef Vondel het gedicht De Kleefse hofzwaan.410 Daarmee verwees hij naar de eerste 

verblijfsplaats van de gehuwden die in het vervallen hertogelijke paleis Zwanenburgt in de stad 

Kleef woonden tot zij in 1648 naar Berlijn vertrokken, de residentie in Brandenburg. Het jaar 

daarvoor (in 1647) was Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) door de keurvorst aange-

steld als stadhouder van Kleef.411 Die had zijn sporen verdiend in de positie van militair bevelheb-

ber en als gouverneur-generaal van Brazilië. Bovendien was Johan Maurits een bloedvrient; hij 

was namelijk de neef van schoonvader Frederik Hendrik. Dat was van belang omdat daarmee het 

vertrouwelijke ambt - de plaatsvervanger van de keurvorst in het conflictueuze hertogdom Kleef 

- in loyale familiehanden werd gelegd.412 

Flinck zou in 1658 ook Johan Maurits portretteren en in de achtergrond werd opnieuw 

de Zwanenburgt afgebeeld. Het schilderij is een kopie naar een eerder portret van Johan Mau-

rits uit circa 1653 dat nu alleen nog bekend is door een prent van C. van Dalen.413 De schilder 

en de vorst waren goede vrienden die - zo weten we van Houbraken - elkaar in Amsterdam met 

wederzijdse bezoeken vereerden.414 Zou Flinck in Kleef ook door Johan Maurits in Kleef zijn ‘ver-

gast’ in zijn fraaie huis, met tuin en dierentuin dat was ontworpen door Jacob Van Campen, de 

bouwmeester van het Amsterdamse stadhuis? Dat is heel goed mogelijk; Flinck zal zijn vaderstad 

hebben bezocht voor familievisites en om zijn belangen te behartigen - én om te schilderen.  

Een ‘schilderhuys in Kleve’

Flincks ouders leefden zeker nog in 1649 en zijn broer Ameldonck woonde in het naburige Em-

merik. We mogen aannemen dat zijn vader al die tijd zijn ambt in Kleef heeft uitgeoefend en 
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vanuit zijn positie als rentmeester zal hij contact met de keurvorst en de stadhouder hebben ge-

had. Maar ook na het overlijden van zijn ouders hield Flinck belangen in Kleef, omdat hij in bezit 

was van het ‘huys ende Bleeckery’ van zijn vader en obligaties had op twee verwanten in Kleef en 

Emmerik.415 

De aantekeningen die Willem Frederik van Nassau (1613-1664), stadhouder van Fries-

land, maakte van zijn bezoeken in september 1647 en juli 1648 aan Johan Maurits in Kleef wer-

pen mogelijk een interessant licht op Flincks activiteiten in Kleef. De Friese stadhouder beschrijft 

dat hij zich daar drie keer heeft ‘…laeten schilderen …’ en dat hij daarvoor ‘…ginck in ’t schil-

derhuys…’.416 Alhoewel hij de schilder niet noemde, moet het Flinck zijn geweest die zijn schil-

dersmaterialen ter hand heeft genomen om het portret van Willem Frederik te schilderen.417 Dat 

portret wordt door Moltke genoemd; helaas is noch een afbeelding noch de verblijfplaats bekend, 

maar gezien de dagboekaantekeningen van Willem Frederik kan het portret op 1647-1648 wor-

den gedateerd.418 

Rest de vraag waar het ‘schilderhuys in Cleve’ zich bevond. Zou er aan het hof van de 

keurvorst of in het huis van Johan Maurits een atelier zijn geweest? Dat zou natuurlijk kun-

nen, maar het is niet onmogelijk dat het ‘huys ende Bleeckery’ van Flincks vader ruimte bood 

aan ’t schilderhuys waar de vorstelijke opdrachtgevers zich lieten vereeuwigen. Dat betekent dat 

Flinck in nog nader te bepalen perioden niet in Amsterdam, maar in Kleef heeft gewerkt. De 

consequenties daarvan zullen in het toekomstig onderzoek naar Govert Flinck moeten worden 

meegenomen. 

Schilderen voor het hof in Den Haag

Met zijn vorstelijke relaties in Kleef en Flincks vermogen om op groot formaat in de internatio-

nale academische stijl te werken, zal het niet verbazen dat hij in 1654 en 1655 voor het hof in Den 

Haag werd gevraagd om twee monumentale allegorieën te vervaardigen. Jaren eerder was Flinck 

nog niet in beeld geweest voor de decoratie van de Oranjezaal, waarvoor de schilders in 1647 wa-

ren geselecteerd. Hij was op dat moment nog te onervaren op groot formaat en kennelijk nog niet 

overtuigend in zijn heldere stijl.419 Zoals bekend, waren het onder andere deze kwaliteiten waarop 

de twaalf Vlaamse, Utrechtse en Haarlemse meesters werden geselecteerd voor de uitvoering van 

het decoratieprogramma.420 

Flinck kreeg in 1654 van Amalia van Solms de opdracht om een monumentale Allegorie 

op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het portret van zijn weduwe Amalia 

van Solms te vervaardigen voor het grote kabinet in haar appartement in Huis Ten Bosch (afb. 

82).421 Hiermee kreeg Flinck een plaats tussen de internationaal befaamde schilders Rubens en 

Van Dyck van wie historiestukken in de belendende voorkamer en de ‘bedtkamer’ van Amalia 

hingen.422 

Met deze monumentale allegorie van Flinck was er uiteindelijk toch nog een Amster-

damse schilder vertegenwoordigd in het decoratieprogramma van Huis Ten Bosch. Kennelijk 

was dat tot tevredenheid van Amalia, want in 1655 vroeg zij Flinck nogmaals om een allegorie te 

schilderen, ditmaal een Glorificatie van de kinderen van Frederik Hendrik. 423 We weten niet voor 

welke plek dit doek was bedoeld, wel is bekend dat het originele werk verloren is gegaan. Dit 
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schilderij is in de jaren 1938-1939 door Han van Meegeren op onbeschaamde wijze verminkt om 

er Het laatste avondmaal in de stijl van Vermeer overheen te schilderen.424 

De as Amsterdam - Kleef - Brandenburg - Republiek

Met de voorgaande acht opdrachten is het vorstelijke netwerk van Flinck zichtbaar gemaakt: als 

een ‘Kleefsche Apelles’ genoot hij krediet en aanzien van de vorsten die het gezag voerden over 

zijn vaderstad. Niet verwonderlijk, want de zoon van de rentmeester van Kleef was uitgegroeid 

tot een van de voornaamste schilders in het artistiek en economisch florerende Amsterdam. In 

die hoedanigheid had Flinck voor zowel Amsterdam als Brandenburg een waardevolle functie. 425

Brandenburg en Amsterdam waren politiek gebaat bij een band die in 1655 werd be-

klonken door een officiële alliantie.De burgemeesters aanvaardden de eervolle uitnodiging van 

de keurvorst om de stad Amsterdam peetvader te maken van zijn zoon en troonopvolger Karel 

Emiel, die dat jaar was geboren. Huydecoper, de presiderend burgemeester, reisde in het gezel-

schap van drie burgemeesterszonen in april 1655 naar Berlijn, om namens Amsterdam te getui-

gen bij de doop. Het petekind kreeg als pillegift een lijfrentebrief voor de periode van acht jaar 

van 1000 gulden jaarlijks. De keurvorst had echter liever kanonnen en kreeg er in totaal 19.426 

Amalia van Solms vervulde een bemiddelende rol bij de voorwaarden van de overeenkomst die 

in een ‘Tractaet van Alliancie defensive’ werd vastgelegd en Johan Maurits zorgde ervoor dat de 

kanonnen op de juiste plaats werden afgeleverd.427 Het traktaat, de kanonnen en de bemoeienis 

van de Oranjes onthullen de intentie van het eervolle peetouderschap: Amsterdam sloot namens 

de Republiek een militair verbond met Brandenburg dat diende als alliantie tegen Zweden.428 

 Alle betrokkenen in deze alliantie troffen elkaar vier jaar later opnieuw, maar nu in 

het stadhuis van Amsterdam, voor het banket dat de burgemeesters in augustus 1659 aanboden 

aan Amalia van Solms en haar vorstelijk gevolg, waaronder de keurvorst Frederik Willem, zijn 

vrouw Louise Henriëtte en Johan Maurits.429 Tijdens de feestelijkheden konden de gasten - al-

len geestdriftige Konst-beminders - twee monumentale allegorieën van goed bestuur bewonderen 

die door Flinck waren geschilderd: De onomkoopbaarheid van consul Marcus Curius Dentatus uit 

1656 (afb. 83) dat in het burgemeestersvertrek hing (met daartegenover Consul Gaius Fabritius 

Luscinus en Pyrrhus van Bol (afb. 48)430) en in de vroedschapskamer Salomo bidt om wijsheid uit 

1658 (afb. 84).431 Bovendien had Flinck nog snel voor aankomst van het vorstelijk bezoek, vier 

waterverfschetsen op doek geschilderd, waarmee de boogvelden in de galerijen tijdelijk werden 

gedecoreerd.432 Ook deze keer zou Vondel de doeken en het vorstelijke bezoek met een gedicht 

eren.433 

De relatie tussen Kleef, Brandenburg, Amsterdam en het huis van Oranje-Nassau wer-

den door het bezoek bekrachtigd.434 Vanzelfsprekend werden er geschenken uitgewisseld. De 

stad Amsterdam schonk Johan Maurits een beeld van Pallas Athene (met het wapen van Am-

sterdam op de sokkel), waarop Vondel wederom zijn lof zong (afb. 85).435 Ook Flinck zou met 

een gift bijdragen, hij schonk zijn geboortestad Kleef de olieverfschets die hij als ontwerp voor 

Salomo bidt om wijsheid had gemaakt.436 Het was een goed gekozen geschenk, omdat de eer we-

derkerig was. Flinck vereerde namelijk niet alleen zijn geboortestad, maar ook zichzelf, want met 
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dit geschenk kon men op het stadhuis van Kleef met eigen ogen de roem aanschouwen die hun 

stadgenoot in Amsterdam te beurt viel. 

De ‘grooter ondernemingen’ voor het stadhuis

Flinck was zeer productief. Zijn overgeleverde oeuvre is ongeveer 237 schilderijen groot: waarvan 

58 historiestukken (inclusief de halffiguren) en - bijna drie maal zoveel - 177 portretten.437 Flinck 

is evenals Bol op basis van deze getallen meer portretschilder dan historieschilder. Toch zou hij 

in de laatste jaren van zijn loopbaan de lucratieve portretopdrachten doorspelen naar Van der 

Helst.438 Flinck had zijn handen immers vol aan de ‘grooter ondernemingen’ voor het nieuwe 

stadhuis, waarvoor hij royaal werd betaald. Wat de kroon op zijn carrière had kunnen worden, was 

de opdracht in 1659 voor de Batavierenserie; daarvan kennen we slechts enkele schetsen, omdat 

Flinck niet tot schilderen kwam door zijn onverwachte overlijden in januari 1660.439 

Cornelis de Graeff en Joan Huydecoper waren samen de leidende figuren achter de 

bouw van het stadhuis én bij Flincks opdrachten.440 Bij de gunning van de eerste twee opdrachten 

aan Flinck in 1656 en 1658 was De Graeff burgemeester. Ten tijde van de gunning van het grote 

lucratieve stadhuisproject in 1659 bezetten De Graeff, Huydecoper en Van Hoorn de burgemees-

tersposten, waarvan Huydecoper die van presiderend burgemeester met doorslaggevende stem. 

De magistraten hadden voor de uitvoering en verdeling van de twaalf schilderijen voldoende 

keuze; er was aan historieschilders geen gebrek. Ook Ferdinand Bol en Jan Lievens, die al eerder 

opdrachten voor het stadhuis hadden gekregen, als ook Nicolaes de Helt Stockade, of Jan Gerritsz. 

van Bronckhorst waren respectabele gegadigden. De opdracht ging echter naar één man en dat 

garandeerde hem zes jaar lang een rijkelijk inkomen. 

Flinck was zeker een artistieke, maar mogelijk ook een persoonlijke schakel, in de 

politieke en vriendschappelijke allianties tussen Kleef, Brandenburg en Amsterdam. Als vrient 

genoot hij het vertrouwen van Johan Maurits en werd hij gesteund en beschermd - eenzijdich 

gedraegen - door Huydecoper en De Graeff. Dat was zijn persoonlijke verdienste en die had hij te 

danken aan het zorgvuldige opbouwen en duurzaam onderhouden van relaties gedurende zijn 

loopbaan. Flinck zou een vermogen nalaten van 44.000 gulden waaronder een verzameling van 

beroemde Italiaanse en andere meesters die hij bewonderde. Dat Flinck daar ‘het schoonste wist 

uit te keuren en tot zyn gebruik te maken’, zoals Houbraken stelt, zal hem zeker hebben geholpen 

bij het verkrijgen van zijn grote reputatie onder de elite.441

Ten slotte
Stilistische wendbaarheid is lange tijd in het kunsthistorische onderzoek als blijk van middelma-

tigheid gezien: de kunstenaar zou de oren te veel laten hangen naar zijn opdrachtgever ten koste 

van zijn artistieke ontwikkeling. In het hiervoor afgaande is betoogd dat stijlflexibiliteit een van-

zelfsprekend gevolg is van de gangbare praktijk van leren en werken onder verschillende mees-

ters bij wie de kunstenaar zich meerdere stijlen toe-eigenden. Bovendien was stijl een kwestie van 

keuze. Met de uiteindelijke artistieke keuze van Bol en Flinck voor de heldere stijl rond 1650 gaven 

zij vorm aan de andere behoeften van connaisseurs en verzamelaars in het topsegment van de 
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Amsterdamse markt. Dat Flinck en Bol welbewust voor deze richting kozen kan hen niet worden 

verweten, maar mogen we verwachten van culturele ondernemers die succes nastreefden.  

Uit de succesvolle loopbanen Flinck en Bol blijkt het belang van netwerken. We zagen 

dat hun netwerkstrategieën verschillend maar doorslaggevend waren voor hun artistieke status 

en sociaal-economisch succes. Beiden begrepen dat niet alleen artistieke kwaliteit telde: de op-

dracht moest ook worden gegund. Ondanks de verschillende achtergronden en het feit dat zij 

verschillende wegen bewandelden, slaagden zij er beiden in om duurzame stabiele relaties op te 

bouwen én te onderhouden met te onderscheiden netwerken van prominente leden van de ma-

gistraat en de koopmanselite. 

In tegenstelling tot Rembrandt en Flinck is het leven van Jacob Backer, aan wie het 

volgende hoofdstuk is gewijd, slechts spaarzaam gedocumenteerd. Als we echter zijn opdracht-

gevers analyseren op basis van hun onderlinge verhoudingen, dan zijn er voldoende puzzelstuk-

ken die een gezamenlijk duidelijk patroon vormen om te vermoeden dat ook Backer duurzame 

relaties onderhield met opdrachtgevers en zich daarmee had genesteld in een onderscheidend 

marktsegment waaruit hij veel van zijn opdrachten verwierf. In het volgende hoofdstuk zal de 

vraag centraal staan in welke ‘economie van dienst en wederdienst’ Backer zich had weten te 

positioneren. 
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3. Jacob Backer (1608/9-1651) 

Het is pas recent (2008) dat we beschikken over een historisch correcte interpretatie van Jacob 

Backers werk en leven (afb. 86). Lange tijd was de kunstenaar immers belast met een onterecht 

Rembrandtimago. Dit berustte op de misvatting dat Backer - evenals Govert Flinck - bij aankomst 

in Amsterdam in 1633 bij de populaire meester in de leer was gegaan.442 Deze misvatting was in 

1860 ontstaan door een onjuiste interpretatie van Théophile Thoré-Burger van de passage in Ar-

nold Houbrakens Groote Schouburgh. Hierin vermeldde de kunstenaarsbiograaf een gezamenlijk 

vertrek van Backer en Flinck naar Amsterdam.443 Thoré’s dwaling werd enkele jaren later verder 

de wereld in geholpen door Carel Vosmaer én vervolgens door Kurt Bauch verankerd in zijn 

monografie over Backer. Deze werd in 1926 gepubliceerd met de niet mis te verstane titel Jakob 

Adriaensz. Backer. Ein Rembrandtschüler aus Friesland. 444 

Ruim honderd jaar later werd deze vergissing als eerste door Albert Blankert aan de 

kaak gesteld in de catalogus van de baanbrekende tentoonstelling God en de Goden in 1980 - de 

mythe bleek echter hardnekkig.445 Backer werd pas in 2008 door Peter van den Brink definitief 

uit de schaduw van Rembrandt gehaald in zijn oeuvre-catalogus Jacob Backer (1608/9-1651) en 

de daaraan gerelateerde tentoonstelling Jacob Backer (1608/9-1651), Rembrandts tegenpool.446 De 

grondige oeuvre-catalogus en de revisionistische biografie vormen een betrokken eerbetoon aan 

Backers onderscheidende artistieke identiteit die een alternatief was naast die van Rembrandt. 

Met deze catalogus kreeg Backer voor het eerst een eigen plaats tussen de belangrijkste portret- 

en historieschilders van de jaren veertig en vijftig in de Gouden eeuw.

Backer genoot geen lange carrière: hij overleed rond zijn tweeënveertigste levensjaar. 

Niettemin kennen we 145 schilderijen van zijn hand die laten zien dat Backer in de eerste plaats, 

net zo zeer als Flinck en Bol, een portrettist was: 61% van zijn overgeleverde oeuvre wordt ge-

vormd door negenentachtig portretten. De resterende 39 % bestaat uit 33 historiestukken en 23 

werken in het genre van allegorieën en tronies en pastorale halffiguren.447 

Over Backers persoonlijke leven tasten we enigszins in het duister, hij heeft weinig 

gegevens achtergelaten. Desondanks heeft Jaap van der Veen daarmee wel een beeld van Backers 

levensloop weten te schetsen.448 Door het recente onderzoek van Van der Veen en Van den Brink 

weten we nu veel meer over Backers positie in de portret- en historieschilderkunst in Amsterdam 

dan voorheen. Dat nodigt uit tot aanvullend onderzoek en gezien de doelstelling van mijn onder-

zoek zal in dit hoofdstuk het verder ontsluiten en in kaart brengen van Backers netwerk centraal 

staan. Daarom wordt in het tweede deel van het hoofdstuk Backers netwerk van opdrachtge-

vers nader geanalyseerd aan de hand van 42 schilderijen (samen 35% van Backers totale oeuvre) 

waarvan de geportretteerden, opdrachtgevers en eigenaren bekend zijn.449 Afgezien van zeven 

historiestukken zijn dat 34 portretten en die vertegenwoordigen 33% van zijn portretproductie.450. 

De leidende vragen bij deze netwerkanalyse zijn: wie waren Backers opdrachtgevers én waren zij 

Detail van Jacob Backer, Portret van 
vermoedelijk Marinus Lowysse. Zie afb. 97.
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onderling met elkaar verbonden? In vogelvlucht zal ook Backers biografie aan de orde komen om 

de opdrachtproductie in de context van zijn loopbaan te kunnen plaatsen.451

Het hoofdstuk begint echter met een casestudie van een gedateerd en gesigneerd 

historiestuk uit 1640 dat bekend stond als David en Bathseba en zich in Tokio bevindt (afb. 

87).452 Dit schilderij viel tijdens het onderzoek op omdat het omgeven was door intrigerende 

kunsthistorische vragen. Het bleek een sleutelstuk in Backers oeuvre, omdat het zijn stilistische 

overgang naar het helder schilderen markeert, maar het ontpopte zich ook als een portrait 

historié.453 Er zijn geen schriftelijke bronnen bekend, maar het iconografisch, stilistisch en 

materiaaltechnisch onderzoek leidde, behalve tot een nieuwe identificatie van het onderwerp, 

verrassend genoeg ook tot de identificatie van de opdrachtgevers: het zeer vermogende 

Amsterdamse echtpaar Marinus Lowysse (1598-1645) en Eva Ment (1606-1652), die zich hadden 

laten uitbeelden als Isaäk en Rebecca.

De identificatie van dit vermogende echtpaar uit het VOC-milieu sluit aan bij het beeld 

dat Van den Brink van Backer schetst als ‘portrettist van de elite’.454 Maar die omschrijving is 

nog te vaag: we moeten specifieker weten wat het profiel was van zijn elitaire clientèle. Pas dan 

kunnen we toetsen of Backer zich net als Flinck en Bol had weten te positioneren in een van 

de ‘deelmarkten der kooplui’ zoals in hoofdstuk één is omschreven. Anders gezegd: wat was het 

marktsegment dat Backer bediende en waarmee onderscheidde hij zich van de andere populaire 

portret- en historieschilders in Amsterdam? 

Een liefdespaar onthuld 

In het artikel dat ik in 2011 over het historiestuk uit Tokio in Oud Holland publiceerde heb ik 

uitvoerig beargumenteerd dat hier niet David en Bathsheba zijn verbeeld, maar dat Backer een 

portrait historíe schilderde waarin zijn opdrachtgevers Eva Ment en Marinus Lowysse zich lieten 

uitbeelden als Isaäk en Rebecca (afb. 87).455

In dit bijbelverhaal moeten Isaäk en zijn gewettigde vrouw Rebecca elkaar heimelijk 

beminnen. Toen zij als Joodse ballingen naar het land van koning Abimelech waren gevlucht, 

had Isaäk zich namelijk als Rebecca’s broer voorgedaan uit angst dat hij vanwege zijn bekoorlijke 

vrouw vermoord zou worden. Als Abimelech hen tijdens het minnekozen betrapt, begrijpt deze 

onmiddellijk dat zij niet broer en zus zijn, maar een echtpaar. Hoewel Abimelech ontstemd is 

over het verraad, waarschuwt hij toch zijn volk dat het echtpaar met geen haar mag worden ge-

krenkt.456

Het schilderij laat zich op het eerste gezicht moeilijk interpreteren, omdat het door 

overschildering en afsnijding een gedaantewisseling heeft ondergaan.457 We zien slechts een 

fragment.458 Bij de indentificatie van het onderwerp speelde de tekening uit Braunschweig, die 

de hele compositie toont, een belangrijke rol, omdat de overeenkomst tussen de tekening en het 

schilderij zo groot is, dat moeilijk valt aan te nemen dat zij onafhankelijk van elkaar tot stand 

zijn gekomen (afb. 88). De Braunschweig-tekening is nauwkeurig uitgewerkt en zal - zoals Van 

den Brink al opmerkte - hebben gediend als modello om de goedkeuring van een opdrachtgever 
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te krijgen.459 Als we op basis van de tekening de maten van het schilderij extrapoleren, dan moet 

het in zijn oorspronkelijk staat circa 215 x 150 cm hebben gemeten.460

Om Backers intenties te achterhalen biedt de tekening aanknopingspunten. Wanneer 

we het schilderij en de tekening in transparant over elkaar heen leggen blijkt hoe één op één de 

verwantschap is (afb. 90). Onmiddellijk valt op dat door het inkorten en overschilderen beteke-

nisvolle elementen verloren zijn gegaan. Ook is geconstateerd dat de huidige conditie van het 

schilderij zeer matig is. Bovendien is het overal meerdere malen overschilderd, zoals met het 

blote oog heel goed te zien is aan het volledig overgeschilderde gelaat van de vrouw, wat haar 

meisjesachtige uitstraling verklaart (afb. 91). De man heeft een starre blik en zijn gezicht oogt 

schematisch. Vermoedelijk is ook dat op het conto van de restaurator te schrijven, omdat bij de 

ogen, neus en in het gezicht vele retouches zichtbaar zijn (afb. 92). 

De tekening heeft een sterk erotische lading, die in het huidige schilderij ontbreekt door 

de overschilderingen en de inkorting ervan. De seksuele implicaties van het onderwerp zullen 

door tijdgenoten zeker zijn herkend aan het betekenisvolle slung-leg motief. Dat werd in de zes-

tiende en zeventiende eeuw gebruikt om het bedrijven van de liefde, zowel binnen als buiten het 

huwelijk, op decente wijze te kunnen verbeelden.461 We treffen het slung-leg motief echter niet zo 

vaak in Bijbelse voorstellingen aan.462 Backer modelleerde zijn liefdeskoppel naar Rafaëls fresco 

van Isaäk en Rebecca bespied door Abimelech in de Loggia van het Vaticaan (afb. 93). 463 Rafaëls 

voorstelling was in de zeventiende eeuw al vroeg bekend door een prent van Sisto Badalocchio uit 

1607 in Historia del Testamento Vecchio (afb. 94).464 Door de herdruk van vijftig prenten naar Ra-

faëls fresco’s door Claes Jansz. Visscher in 1638 in Amsterdam moet Backer bekend zijn geweest 

met Badalocchio’s prent. Die heeft hij als vertrekpunt voor zijn compositie genomen om vervol-

gens enkele veranderingen aan te brengen.465 Backer koos voor zijn monumentale uitvoering van 

Isaäk en Rebecca het moment juist voordat zij betrapt werden, waardoor hij de artistieke vrijheid 

kon nemen om de nadruk te leggen op het minnekozen van het liefdespaar en waarmee hij tot 

uitdrukking bracht dat de ware echtelijke liefde overwint - zelfs onder moeilijke omstandigheden. 

Dat de oudere Isaäk enigszins gereserveerd en alert is afgebeeld laat zich nu ook verklaren uit de 

heimelijkheid van de situatie en het risico van ontdekking. 

Backers voorstelling met het verhaal van de minnende Isaäk en Rebecca is in de schil-

derkunst nauwelijks uitgebeeld. Het zeldzame onderwerp in combinatie met de nadrukkelijke 

erotische lading op levensgroot staand formaat maakt dit tot een exclusief schilderij dat voor pri-

védoeleinden zal zijn gemaakt: ongetwijfeld een gerichte opdracht met een specifieke functie en 

bedoeld voor een speciale plaats. Het is uitzonderlijk voor Backer om zijn levensgrote halffiguren 

te plaatsen tegen een herkenbaar decor met nauwkeurig bijwerk. Backer hanteerde zijn penseel 

meestal niet zo zorgvuldig beschrijvend, liever koos hij voor de suggestieve kracht van een vlugge 

en rake toets en ongedefinieerde achtergronden. Met deze artistieke keuze die duidt op een snelle 

schilderwijze, had Backer al in zijn eigen tijd naam gemaakt.466 De bijzondere achtergrond blijkt 

zelfs rechtstreeks geïnspireerd te zijn op het decor van de Amsterdamse Schouwburg zoals het 

er bij de opening in 1638 moet hebben uitgezien.467 Het interieur kennen we dankzij de prenten 

van Salomon Savry uit 1658 (afb. 89). Daarop zijn de ruimten tussen de pilaren links en rechts 

onder de galerijen gevuld met de grote verwisselbare decorstukken die in 1638 zijn geschilderd 
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door Peter Post en Aelbert Valck (afb. 89 a&b).468 De vormovereenkomsten tussen de geschilder-

de architectuurpanelen en Backers compositie zijn frappant: we zien dezelfde gecanneleerde zuil 

met daarvoor een opgetrokken gordijn - zoals ook op de tekening is te zien - én een perspectivisch 

scherp verkorte classicistische paleisarchitectuur. De gelijkenis is zo treffend – en niet bekend 

van ander werk uit die periode - dat de compositie wel op de decorstukken van Post en Valck moet 

zijn gebaseerd. 

De architectuurpanelen van Post en Valck werden afwisselend gebruikt met enorme 

landschapsdecors die in 1638 waren geschilderd door de landschapschilder Steven Jansz. van 

Goor.469 Backer was goed bevriend met Van Goor. Samen met de schilder Thomas de Keyser on-

dertekende hij in 1640 het testament van Van Goor en zijn vrouw Stijntie Claes Paets.470 Mogelijk 

was Backer ook aanwezig op hun huwelijk, ruim een jaar eerder op 25 januari 1639, waar ook Ja-

cob van Campen - de architect van de Schouwburg - als getuige van zijn nichtje Stijntie optrad.471 

Backer had dus relaties in het netwerk van de Amsterdamse schouwburg dat stevig was verknoopt 

met dat van het Burgerweeshuis waarvoor hij rond 1633-1634 zijn eerste openbare opdracht in 

Amsterdam schilderde: het Portret van de regentessen van het Amsterdamse Burgerweeshuis (afb. 

108).472 Onmiskenbaar heeft Backer zich voor de decoratieve enscenering van zijn verhaal laten 

inspireren door de toneeldecors van zijn collega’s. Mijn onderzoek naar het in die tijd bekende 

toneelrepertoire heeft geen toneelstuk met dit bijzondere onderwerp opgeleverd en vooralsnog 

kan evenmin worden vastgesteld dat degene die, zoals we hierna zullen zien, in dit werk zijn ge-

portretteerd, een band met de schouwburg hadden. Backer zelf lijkt wel contact met die kringen 

te hebben gehad; wellicht zal dat ooit ook nog eens blijken voor de geportretteerden. 

Opdracht voor nog een portrait historíe 

Wanneer we Isaäk en Rebecca vergelijken met een andere monumentale opdracht die Backer in 

hetzelfde jaar 1640 kreeg, dan wordt duidelijk dat we te maken hebben met dezelfde opdrachtge-

vers. Marinus Lowysse en Eva Ment gaven Backer in 1640 opdracht om een Bijbelse voorstelling 

te schilderen waarin zij prominent geportretteerd werden met hun twee kinderen. Op basis van 

de boedelinventaris van hun zoon Michiel Louijsz van der Grijp kon Marten Jan Bok dit portrait 

historié identificeren als Christus en de Kanaänitische vrouw met de portretten van het gezin van 

Marinus Lowysse en Eva Ment nu in de Nieuwe Kerk in Middelburg (afb. 95).473 De individuele 

gelaatstrekken van de familie zijn gedetailleerd uitgewerkt. In de vrouw herkennen we Eva Ment 

zoals zij enkele jaren eerder was afgebeeld op het portret dat zij in 1631 had laten vervaardigen 

door Jacques Wabbe (1602-1634) (afb. 96). Het is zeer waarschijnlijk dat dit portret wordt vermeld 

in de boedelinventaris van Marinus van der Grijp - de kleinzoon van Eva en Marinus - die bij zijn 

overlijden in 1731 werd opgemaakt: ‘...twee zeer grote schilderijen of portretten; het een zijn de 

grootvader en grootmoeder van vaders zijde ...’474 

Het genoemde portret van grootvader Marinus kennen we helaas niet.475 Wel verscheen 

er in 2010 een anoniem portret op de kunstmarkt dat door Jan Six en Peter van den Brink aan 

Backer werd toegeschreven (afb. 97). Vanwege de gelijkenis met de man op het schilderij in Mid-

delburg acht ik het aannemelijk dat dit een portret van Marinus Lowysse is.476 
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Omdat Bok het portrait historié in Middelburg had geïdentificeerd herkende hij onmid-

dellijk de gelaatstrekken van Marinus Lowysse in het schilderij uit Tokio, toen dat in augustus 

2009 aan hem werd voorgelegd.477 Inderdaad, de uiterlijke gelijkenis van de twee mannen is 

frappant en zet aan tot nadere bestudering. Backers kwaliteit als portretschilder toont zich in 

de nauwkeurig uitgewerkte individuele gelaatstrekken van de man in het Middelburgse doek.478 

Het gezicht van de man in het schilderij uit Tokio is minder nauwkeurig uitgewerkt waardoor 

zijn gelaatskenmerken een enigszins schematische gelaatstypering vertoont.479 Waarschijnlijk 

is dat grotendeels te danken aan de vele overschilderingen in het gezicht (afb. 91). De treffende 

gelijkenis van het spichtige gelaat van de twee mannen - dezelfde karakteristieke scherpe neus, 

het enigszins holle oog met daarboven de afhangende wenkbrauw, het geaccentueerde jukbeen 

met daaronder de scherp invallende wang, de mond met snor en de onderkin die doorloopt in de 

vlezige nek - maken echter dat we ook de man op het schilderij uit Tokio kunnen identificeren als 

Marinus Lowysse. Opmerkelijk is bovendien hetzelfde zware postuur van de mannen en dat zij 

beide gehuld zijn in een rode mantel met goudgeel onderkleed en een bolle tulband dragen waar 

het donkere haar onderuit krult bij het oor en in de nek.480 

Omdat beide schilderijen in hetzelfde jaar zijn vervaardigd zal de vrouw in Marinus’ ar-

men, echtgenote Eva Ment zijn. De overschilderingen van haar gelaat, maar ook de houding van 

haar hoofd verhinderen dat we Eva’s gelaatstrekken kunnen herkennen. Vanwege de erotische la-

ding van het schilderij zal het ook niet als herkenbaar portret zijn bedoeld, maar de voorstelling is 

wel zo geconstrueerd dat we haar gezicht erin kunnen projecteren. De identificatie van Marinus 

Lowysse is zo doorslaggevend dat ook het schilderij in Tokio als een portrait historié is te herken-

nen: Marinus Lowysse en zijn echtgenote Eva Ment uitgebeeld als Isaäk en Rebecca. 

Backer verbeeldde Marinus en Eva als minnend liefdespaar dat zich niet liet weerhouden 

van de echtelijke liefde. Om deze kwaliteiten van zijn opdrachtgevers goed over te laten komen 

was het afbeelden van Abimelech niet meer relevant. Backer sloot hiermee aan bij de conventies 

van het portrait historíe, het genre dat bij uitstek geschikt was om op een fragment van het verhaal 

in te zomen om zodoende een bijzondere kwaliteit, deugd of schoonheid van de geportretteerde 

voor het voetlicht te brengen.481 

De opdrachtgevers Eva Ment en Marinus Lowysse

Met twee monumentale portrait historiés en waarschijnlijk nog één portret, waren Marinus 

Lowysse en Eva Ment belangrijke opdrachtgevers voor Backer. Lowysse was een opperkoopman 

van de VOC en lid van de Raad van Justitie in Oost-Indië en later bewindhebber van de WIC 

kamer Amsterdam. Hij trouwde op 16 maart 1632 in Amsterdam met Eva Ment. Zij ontmoeten 

elkaar wellicht al enkele jaren eerder in Indië, want Eva was de weduwe van Jan Pietersz. Coen, 

de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië die eind 1629 aan dysenterie in Batavia was ge-

storven. De 23-jarige weduwe keerde na Coens dood met het schip ‘Hollandia’ in de vloot van Van 

den Broecke terug naar Amsterdam in december 1629. Marinus Lowysse repatrieerde in dezelfde 

vloot, maar met het schip ‘Leyden’. Zij kregen na hun huwelijk vijf kinderen en daarvan is alleen 

van Michiel Louis - hij noemde zich Van der Grijp - zeker dat hij in 1687 op volwassen leeftijd 
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stierf. Het is door de nalatenschap van Michiel van der Grijp dat Bok het schilderij in Middelburg 

heeft kunnen identificeren.482 

Eva Ment en Marinus Lowysse waren zeer vermogend - in 1631 werd ‘De weduwe van 

generael Coenen’ aangeslagen voor een vermogen van 70.000 gulden. Het echtpaar betrok vijf 

jaar na hun huwelijk in 1637 het huis ‘de Vergulde Aeker’ op het Singel nr. 64 dat zij ruimschoots 

hebben uitgebreid. Het was het soort huis dat voldoende ruimte bood om de twee monumentale 

historiestukken bij Backer te kunnen bestellen.483 Zoals reeds gezegd kan de veronderstelling dat 

de opdrachtgevers wellicht banden hadden in het milieu van de Amsterdamse Schouwburg (nog) 

niet door bronnen worden bevestigd.484 

Opmerkelijk aan beide schilderijen is dat de vrouw des huizes - tegen de heersende 

strenge moraal van kuisheid en eer - nogal vrijpostig wordt afgebeeld: niet alleen zien we Eva 

Ment met een diep decolleté, maar zelfs met ontblote boezem. Maar dat had Backer al eerder 

gedaan in zijn Familiegroep met de prediking van Johannes de Doper - eveneens een portrait historié 

uit circa 1637 (afb. 98). Volgens Van den Brink zou Backer de vrouw met ontblote borst hebben 

geciteerd naar het allegorische portret van Sophia Hedwig, gravin van Nassau en haar drie zonen 

door Paulus Moreelse uit 1621 (afb. 99). De vrouw van de Friese stadhouder wordt hier in de 

rol van Caritas afgebeeld waarbij haar ontblote borst symbool is voor de voedsterfunctie van het 

moederschap.485 Backer kan dit portret in Leeuwarden gezien hebben, aldus Van den Brink.486 

Ook van Ferdinand Bol kennen we een portrait historié uit 1656 waarop hij Elisabeth 

Spiegel met een ontblote borst afbeeldde naast haar echtgenoot Wigbold Slicher (afb. 100).487 

Dergelijke erotische toespelingen zijn dan wel voor een formeel familieportret onconventioneel, 

maar het genre van het portrait historié bood meer mogelijkheden. Door de bijbelse, mythologi-

sche of allegorische betekenis werden de hoofdrolspelers uit de context van hun gewone dagelijks 

leven en rollen verheven ter ere van hun bijzondere deugden. Bovendien zouden - volgens De 

Jongh - aristocraten zich meer vrijheid kunnen veroorloven, terwijl er zich onder calvinisten, 

piëtisten en doopsgezinden ook meer vrijzinnig denkenden zouden hebben bevonden.488 

Kennelijk hadden ook de gereformeerde Eva Ment en Marinus Lowysse vrijere denk-

beelden dan de gangbare moraal en konden zij het zich permitteren om het vrome thema Christus 

en de Kanaänitische vrouw door Backer te laten opluisteren met een voor die tijd ongebruikelijk 

diep decolleté van Eva Ment. Versterkt door de vrijmoedige blik waarmee zij de beschouwer in de 

ogen kijkt, wordt alle aandacht naar het familieportret getrokken. Dit duidt erop dat de keuze voor 

dit Bijbelse onderwerp minder uit vrome overwegingen is gemaakt, maar dat het persoonlijke 

motieven communiceert. 

Het hoofdmotief van het verhaal is dat Christus na aanvankelijke weigering, het heil 

van Godswege niet enkel aan de Joden, maar ook aan de heidenen toebedeelt, als waren zij aange-

nomen kinderen onder de christenen.489 Dit is een directe verwijzing naar de taak die Eva Ment 

vervulde in Batavia. Hier ontfermde zij zich over het lot van de (half-) Europese meisjes - geboren 

uit het gemengde samenzijn van Hollandse vaders en inheemse moeders - die in Indië waren 

achtergebleven na het vertrek of de dood van hun ouders. Deze zogenaamde ‘staatdochterkes’ 

werden opgenomen in haar huishouding.490 
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De symbolische representatie van deze charitatieve taak op geschilderd doek kon zonder 

meer op respect en goedkeuring rekenen en dus de openbaarheid verdragen. Het schilderij zal 

ter verheffing van de status en deugd van de vrouw des huizes in het woonhuis aan de Singel 

in een publieke ruimte hebben gehangen, waar het kon worden bewonderd door de bezoekers 

die daar werden ontvangen.491 Het is de vraag of dat respect ook kon worden opgebracht voor de 

symbolisch verbeelde liefdesdaad in Isaäk en Rebecca. De bezoekers zouden daarin onmiddellijk 

hun gastheer en vrouw hebben herkend en dat zou weliswaar prikkelend, maar vooral oneerbaar 

zijn geweest. 

Het is moeilijk om de mentale processen en motieven te reconstrueren, maar het ligt 

voor de hand dat het geschilderde liefdesspel van het echtpaar in een meer persoonlijke behoefte 

heeft voorzien. De erotische voorstelling van het koppel zal exclusief bedoeld zijn geweest voor de 

privé-vertrekken, waar het sensuele genot van het kijken, aan de nieuwsgierige en of afkeurende 

blikken van bezoekers werd onttrokken.492 

 Toen Backer in 1640 de drie schilderijen voor het huis van Marinus en Eva aan het Sin-

gel vervaardigde, werkte hij al minstens zeven jaar in Amsterdam. Het echtpaar verkeerde in het 

hoogste bestuurlijke milieu van reders en bewindhebbers van de WIC en de VOC. Juist uit dat 

netwerk wist Backer meerdere van zijn opdrachten te verwerven, zoals zal worden aangetoond, 

nadat we eerst inzicht hebben gekregen in het verloop van Backers vroegere carrière.

Een elitenetwerk ontrafeld

Na gedurende een periode van zeven jaar gewerkt te hebben in de werkplaats van Lambert Ja-

cobsz. in Leeuwarden vestigde Backer zich in 1633 als zelfstandig schilder in Amsterdam. Voor 

zijn positionering was het belangrijk dat hij daarbij kon terugvallen op zijn netwerk van bloed-

vrienden en geloofsgenoten én dat van zijn artistieke vrienden.

Een doopsgezind en artistiek netwerk aan de Nieuwendijk

Jacob Backer was in 1608/9 in Harlingen in Friesland geboren als zoon van de doopsgezinde 

bakker Adriaen Tjercksz. (ca. 1575-1626). Maar vanaf zijn derde jaar groeide hij op in Amsterdam 

in de doopsgezinde buurt rondom de Nieuwendijk. In deze wijk woonden traditioneel veel doops-

gezinden zoals al opgetekend door burgemeester Cornelis Pietersz Hooft (1547-1626).493 Na het 

overlijden van zijn moeder was Backers vader in 1611 hertrouwd met de weduwe Elsje Roelofs 

(ca. 1575/6-1614) uit Amsterdam, waarna Tjercksz. met zijn drie zoons Tjerck (1605-1659), Jan 

(1606/7-1626) en de driejarige Jacob bij haar introk in de ‘Gloeyende Oven’ op de Nieuwendijk 

(nr. 6).494 In Amsterdam zou de familie Tjercksz. de achternaam Backer aannemen, die refereert 

aan het beroep van Jacobs vader. 

Backer groeide op niet ver van de werkplaats (Nieuwendijk nr. 59) van de Amsterdamse 

schilder Jan Pynas (ca. 1583-1631).495 Pynas behoorde tot de groep rondom Pieter Lastman (1583-

1633), de grondlegger en vernieuwer van de historieschilderkunst in Amsterdam.496 Deze kring 

van historieschilders was behalve door artistieke ook door familie- en vriendschapsbanden hecht 

met elkaar verbonden.497 Naast Lastman en Pynas bestond de groep uit François Venant (ca. 1591-
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1636), Jan Tengnagel (ca. 1584-1633), Nicolaes Moeyaert (1592-1655) en Jans jongere broer Jacob 

Pynas (ca. 1590-na 1650).498 Zij werden in zeventiende eeuw al geprezen. Theodore Rodenburgh 

roemde in 1618 Jan Pynas samen met ondermeer: Pieter Lastman, Pieter Isaacsz, Jan Tengnagel, 

Govert Jansz. Poelenburgh (1577- ca. 1619), Adriaen van Nieulandt (1587-1658), Nicolaes Moey-

aert, François Venant, Cornelis van der Voort (ca. 1576-1624), David Vinckboons (1576-1639) en 

Roelant Savery (1576-1639).499 

Op de Nieuwendijk (nr. 35) woonde ook Lambert Jacobsz. (ca. 1598 - 1636) en zijn fa-

milie, zij waren eveneens doopsgezind. Lambert Jacobsz. vertrok na zijn huwelijk in 1620 naar 

Leeuwarden - de woonplaats van zijn bruid - waar hij zich vestigde als kunsthandelaar, schilder 

en voorganger.500 Bij wie hij het schildersvak in Amsterdam leerde weten we niet. Maar de grote 

overeenkomsten in zijn kleinfigurig werk met de stijl en onderwerpkeuze van de groep Lastman 

maakt het heel aannemelijk, dat Lambert Jacobsz. zijn opleiding bij een van hen heeft genoten.501 

Dudok van Heel oppert dat Jan Pynas daarvoor in aanmerking komt. Zijn atelier bevond zich 

slechts enkele deuren verder van de familie Jacobsz, en doopsgezinden bleven voor hun handel 

en wandel bij voorkeur binnen het netwerk van verwanten, buurt- en geloofsgenoten.502 Heel be-

grijpelijk is het dat ook Van der Veen daarom vermoedt dat Backer de beginselen van de schilder-

kunst bij Jan Pynas heeft genoten, samen met zijn vriend Van Goor van wie is gedocumenteerd 

dat hij bij Pynas heeft geleerd.503 

Backers artistieke vrienden in beeld en woord

Backer en Van Goor zouden hun prille vriendschap voortzetten toen zij beiden - na een verblijf 

buiten de stad - in de vroege jaren dertig weer in Amsterdam terugkeerden om als zelfstandig 

schilder aan het werk te gaan.504 Hun vriendschap blijkt uit - zoals hiervoor al genoemd - het feit 

dat Backer samen met Thomas de Keyser in 1640 voor Van Goor als getuige optrad en zij aanga-

ven hem ‘seer wel te kennen’.505 Het getuigen bij officiële gelegenheden en documenten was een 

voorrecht dat met name voor de magen en vrienden was weggelegd, en waarmee de onderlinge 

relatie werd bekrachtigd, zoals hiervoor besproken. Door zijn nauwe band met Van Goor is het 

mogelijk dat Backer in contact stond met het netwerk van de Schouwburg. 

Backer kon in Amsterdam naast Van Goor en De Keyser op een breder artistiek netwerk 

terugvallen met vrienden als de schilders Bartholomeus Breenberg (die rond 1619 heel waar-

schijnlijk met Jacob Pynas heeft samengewerkt506), Govert Flinck en de veel jongere Jan Victors.507 

De band in dit vriendschapsnetwerk toont zich op bijzondere wijze door een aantal kunstenaars-

portretten die over en weer zijn vervaardigd: De Keyser schilderde Backer (afb. 101) terwijl Backer 

op zijn beurt Breenbergh en zijn vrouw portretteerde (afb. 102 en 103) en waarschijnlijk ook 

Victors.508 De Keyser nam bovendien een schilderij van Backer op in de achtergrond van een 

familieportret.509 Uit de boedel van Backers broer Dirck uit 1653 blijkt dat de drie vrienden goed 

vertegenwoordigd waren met twee schilderijen van De Keyser, drie landschappen van Breen-

bergh en vijf werken van Van Goor.510 

Ook de vriendschap die Backer met Flinck in de werkplaats van Lambert Jacobsz. sloot 

(zie hierna), blijkt een duurzame te zijn geweest. Flinck had van Backer een begrafenispenning 

in bezit, een gedenkteken dat ter verering aan (bloed)vrienden werd uitgereikt die bij de teraarde-
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bestelling aanwezig waren geweest en mede de kist hadden gedragen.511 Met het benoemen van 

dit artistieke netwerk wordt echter op de zaken vooruit gelopen, want alvorens het zover was zou 

Backer eerst nog zeker zeven jaar in Leeuwarden werken. 

Werckgesel bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden ca. 1626-1633

Na het overlijden van zijn vader in 1626 trok Backer - achttien jaar oud - in bij Lambert Jacobsz. 

waar hij zijn artistieke loopbaan kon voortzetten. Vanwege de nauwe familiebanden was dat be-

grijpelijk: behalve dat de doopsgezinde families buren waren op de Nieuwendijk, was de stiefzus-

ter van Backer getrouwd met Isaac Jacobsz. Rooleeuw (ca. 1600/1-1666) de broer van Lambert 

Jacobsz.512 Hoewel, meestal wordt aangenomen dat Backer bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden 

het schildersvak heeft geleerd, is dat onwaarschijnlijk. Met achttien jaar was in de zeventiende 

eeuw de schildersopleiding meestal al afgerond, zoals Van der Veen terecht opmerkt.513 Gezien de 

gangbare opleidingspraktijk ligt het meer voor de hand dat hij als werckgesel aan de productie van 

de werkplaats heeft bijgedragen.514 

Omstreeks 1639 voegt de zeven jaar jongere Flinck zich in het atelier van Lambert 

Jacobsz. Hij is eveneens doopsgezind, komt uit Kleef en begint als veertienjarige in Leeuwarden 

wel aan zijn eerste training. Zoals eerder bij Flinck besproken gaat Backer voor een nieuwe stap in 

zijn loopbaan samen met Flinck naar Amsterdam.515 Van der Veen vermoedt dat Backer in februari 

1633 of zelfs eind 1632 in Amsterdam moet zijn geweest in verband met de verkoop van het huis 

van zijn vader. In elk geval was Backer in mei 1633 in Amsterdam. Zoals in hoofdstuk twee reeds 

opgemerkt ondertekende Backer op de 19de mei samen met zijn broers Tjerck en Isaac Jacobsz. 

een machtiging met de toevoeging ‘inwoonder deser stede’. 516 Vermoedelijk bleef Backer ongehuwd 

en aangenomen wordt dat hij bij zijn oudste broer Tjerck op de Nieuwendijk is ingetrokken.517 

Het was gebruikelijk dat (beginnende) kunstenaars opdrachten uit hun eigen kring van 

de magen ende vrienden kregen. Het is daarom een aanlokkelijke gedachte om de Familiegroep 

met de prediking van Johannes de Doper van circa 1637 te zien als een familieportret van het gezin 

Backer (afb. 98).518 Dat idee wordt ingegeven doordat het een doopsgezind thema is en omdat 

door de centrale figuur met opgeheven vinger die een gelijkenis zou vertonen met het enige ge-

tekende portret, nu in Wenen, dat Backer in 1638 dateerde en voluit signeerde: traditioneel wordt 

deze tekening gezien als een zelfportret (afb. 104).519 Van der Veen merkt de gelijkenis op maar 

constateert dat, op basis van de levensdata van het gezin Backer, zij niet de afgebeelde figuren op 

het familieportret kunnen zijn.520 

Ook een identificatie op basis van de gelijkenis tussen de man op het schilderij en de 

tekening is bij een nadere bestudering niet overtuigend. Afgezien van het sikje en de snor zijn 

er weinig overeenkomsten te vinden. Wel zijn er markante verschillen: opvallend in de gelaats-

trekken van de man op de tekening zijn de uitgesproken knopvorming boven aan de neus met 

daaronder een verdiept aflopende neusrug en de bolle enigszins afhangende ogen. De man op 

het familieportret heeft daarentegen amandelvormige ogen, en ondanks de lichte oneffenheid in 

zijn neus, zeker niet de karakteristieke zadelneus zoals te zien op de tekening. 

Tenslotte is het de vraag of het zogenaamde getekende zelfportret überhaupt als identi-

ficatie kan dienen, want kan het wel als een zelfportret van Backer worden opgevat? De tekening 



90

uit Wenen vertoont namelijk maar weinig parallellen met de gelaatstrekken die we van Backer 

kennen uit de drie portretten die van hem bekend zijn: de prent van Pieter de Bailliu voor de por-

trettenserie uit 1649 van Jan Meyssens Image de divers hommes d’esprit sublime, het geschilderde 

portret door Backers vriend Thomas de Keyser en de prent daarnaar van Thomas Matham (afb. 

105).521 

Hoewel Backer de Familiegroep met de prediking van Johannes de Doper niet voor zijn 

eigen familie heeft geschilderd, zal hij het schilderij, gezien het onderwerp, in elk geval voor 

een andere Doopse familie hebben vervaardigd. Het doopsgezinde netwerk was Backer immers 

vertrouwd en daarvan profiteerde hij direct bij zijn terugkeer in Amsterdam.522 Het gunnen van 

opdrachten binnen de eigen doopsgezinde (familie) kring was gebruikelijk zoals we eerder al bij 

Flinck zagen.

Positioneren in Amsterdam 1633-1638

Ook bij Backer is de praktijk van het gunnen aan te tonen met de portretten die hij in de periode 

1633-1638 vervaardigde, zoals het portret van Reynier Wybrants (1573-1645): de voorganger van 

de Waterlandse gemeente waarvan Backers vader sinds 1625 diaken was (afb. 106).523 Een ander 

voorbeeld betreft een dubbelportret waarvan de man vermoedelijk François Vincon voorstelt die 

waarschijnlijk lakenkoopman is, ook lid van de Waterlandse gemeente was en die net om de hoek 

van de Nieuwendijk woonde (afb. 107).524

Maar niet alle opdrachtverlening liep via denominatie zoals af te leiden is uit een 

schuldbekentenis van de katholiek Pieter de Koocker waaruit blijkt dat hij ‘twee conterfeytsels 

van Backer’ in zijn bezit had. Koocker was een koopman uit Harlingen, de geboorteplaats van 

Backer. Hij was weliswaar geen geloofsgenoot maar, zoals Van der Veen suggereert, de familie 

heeft elkaar mogelijk wel gekend, waaruit de opdracht om Koocker en zijn vrouw te vereeuwigen 

zou kunnen zijn voortgekomen. Van der Veen suggereert dat de verbouwing van Koockers huis 

aan de Herengracht in 1634 de aanleiding voor de opdracht zou kunnen zijn geweest.525 Het is 

daarbij belangwekkend dat Koocker verzwagerd was aan de familie Bas. Mogelijk heeft hij Backer 

in de maagschap Bas geïntroduceerd, want Backer zou, zoals uit het volgende zal blijken, veel van 

zijn opdrachten uitvoeren voor de maagschappen Bas, Hasselaer en de Graeff die door huwelijken 

gelieerd waren.526

 Bijzonder is dat Backer in dezelfde periode ook een belangrijke openbare opdracht 

kreeg: hij portretteerde de regentessen van het Burgerweeshuis in Amsterdam op groot formaat 

(afb. 108). Het schilderij werd vermoedelijk eind december 1633 besteld ter gelegenheid van de 

verbouwing van het meisjeshuis in 1634.527 Backer schilderde de vijf vrouwen ten voeten uit in een 

ordelijke driehoekscompositie met ingetogen warme tonale kleuren in helder en egaal licht. Daar-

door heeft het portret een eenvoudige, maar vooral voorname uitstraling gekregen. Innovatief is 

zijn schikking van de figuren: in het midden zien we de staande binnenmoeder die een weeskind 

binnenbrengt. Met dit vernieuwende motief week Backer in zijn eerste groepsportret af van het 

conventionele compositieschema van het regentenstuk.528 

Met zijn voorkeur voor een strakke ordening van de figuren in een geometrische com-

positie toonde Backer hier al vroeg in zijn loopbaan een eigen stijl, die geheel anders was dan 
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van Rembrandts levendige stijl met lichtcontrasten zoals in De anatomische les van Nicolaes Tulp 

van een jaar eerder uit 1632 (afb. 109).529 Ook voor Rembrandt was dat zijn eerste groepsportret 

waarmee hij experimenteerde met een innovatief compositieschema. Rembrandt plaatste de acht 

chirurgijns niet statisch op een rij zoals gebruikelijk in het groepsportret, maar organiseerde 

een levendige interactie tussen de figuren en de toeschouwer door de geportretteerden in ver-

schillende poses in een halve cirkel om het lijk te arrangeren. Rembrandt gebruikte dat compo-

sitieschema al in zijn historiestukken: Judas geeft de zilveren penningen terug uit 1629 (afb. 110), 

De opwekking van Lazarus uit 1631 en De lofzang van Simeon uit hetzelfde jaar.530 Met hun eerste 

groepsportret positioneerden de nieuwkomers Rembrandt en Backer zich beiden als vernieuwers 

van dit genre in Amsterdam. 

Voor Backer, die voor zover we weten nog geen opdracht in Amsterdam had gehad, 

was de monumentale opdracht voor de regentessen een hele eer. Het is opmerkelijk dat hij als 

beginnend kunstenaar deze prestigieuze opdracht heeft kunnen verwerven? Waarom de keuze 

op hem was gevallen en hoe en wat de aard was van zijn relatie met de opdrachtgeefsters, daar valt 

vooralsnog alleen maar naar te raden. Hij moet de opdracht te danken hebben gehad aan eerdere 

contacten oppert Rudi Ekkart: maar welke dan? 531 

Zoals betoogd in hoofdstuk één was het verlenen van opdrachten aan kunstenaars on-

derdeel van het systeem van dienst en wederdienst binnen begrensde netwerken (economieën) 

van magen ende vrienden. Dat gold voor zowel particuliere als institutionele kunstwerken, én ze-

ker in het vooraanstaande milieu van de regentessen. Backer schilderde van rechts naar links: Ae-

fgen Francken (1572-1651), Aechje Oetgens van Waveren (1561-1639), Annetge Willemsdr. Backer 

(1572-1639) en Dieuwertje Bicker (1584-1641). Allen waren zij de zeer gefortuneerde weduwen van 

kooplieden die succesvolle loopbanen hadden doorlopen en posities hadden vervuld in de be-

windvoering van de VOC, de WIC, en in het magistraat aan het begin van de zeventiende eeuw.532 

Aangenomen dat Backer de opdrachtverlening dankte aan de gangbare praktijk van gunning, 

dan mogen we verwachten dat hij reeds op een of andere manier gelieerd of geïntroduceerd was 

in dit netwerk van groothandelaren op Oost- en West-Indië. 

Een mogelijke schakel is Nicolaes Hasselaer (1593-1635). Hij was sinds 1622 regent van 

het Burgerweeshuis en in die hoedanigheid liet hij zich - net als de regentessen - ten behoeve van 

de verbouwing van het weeshuis samen met de andere vijf regenten in 1633 portretteren door 

Abraham de Vries (ca. 1580/90- tussen 1650/62).533 Nicolaes Hasselaer kan Backer gekend hebben 

omdat hij in dezelfde buurt van de Nieuwendijk was geboren en zijn familie daar woonde en tot 

1641 een brouwerij had gedreven. 

Opdrachten voor de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff

Nicolaes was een telg uit de maagschap Hasselaer, een vermogend reders-, koopmans- en brou-

wersgeslacht dat oorspronkelijk uit Haarlem kwam. Na de Alteratie wisten zij door te dringen tot 

het patriciaat van Amsterdam dat na 1610 aan de remonstrantse kant stond.534 Nicolaes nam al 

op jonge leeftijd in 1616 deel aan een diplomatieke missie naar Moscovië (Rusland). Samen met 

Albert Joachimi (1560-1654), lid van de Staten-Generaal en burgemeester dr. Dirck Jacobsz. Bas 

(1569-1637), boden zij assistentie bij de vredesonderhandelingen tussen Zweden en Rusland, van-
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zelfsprekend ter behartiging van de belangen van de Republiek, omdat door de oorlog de handel 

op de Oostzee ernstig werd belemmerd.535 

Door bloedbanden en huwelijk waren de Hasselaers verbonden met de maagschap Bas, 

Hooft en ook aan Cornelis de Graeff. Zij vormden een netwerk van zeer vermogende kooplieden, 

reders, oprichters en bewindvoerders van de VOC, WIC met invloedrijke posities in de magis-

traat. Uit de reconstructie zal blijken dat Backer tenminste negentien opdrachten vervaardigde in 

dit netwerk en dat is ruim veertig procent van de (42) opdrachten die van hem bekend zijn. Om 

de kluwen van relaties overzichtelijk te houden is het netwerk gevisualiseerd (fig. 5). In dit sche-

ma gaat het uitdrukkelijk niet om een volledige genealogie, maar om een genealogisch verband 

tussen de personen die bij Backer een schilderij bestelden. Stamvader van de Hasselaerdynastie 

was Nicolaes’ vader Pieter Dirckszn. Hasselaer (1554-1616) die zich in 1583 vanuit Haarlem in een 

voormalige kapel aan de Nieuwendijk vestigde. Ook woonde hij ‘in Andries Boelenzoons brouwe-

rie’, van wiens erfgenamen hij in 1587 de brouwerij ‘de Witte Arent’ kocht. Die was gevestigd in de 

later naar hem genoemde Hasselaarsteeg (nr. 3-5-7-9), die van de Nieuwendijk naar de Prins Hen-

drikkade loopt. Deze brouwerij zou vanaf 1601 tot 1641 als ‘de Dubbele Arent’ worden voortgezet 

op de huidige Droogbak (nrs. 2-3-4). Pieter Hasselaer was behalve brouwer ook reder en koopman 

op Brazilië en Guyana en medeoprichter en bewindhebber van de VOC.536 

Zijn tweede vrouw was Margriet Benningh (1565-1641) de zuster van Sophie Benningh 

(1561-1627), die gehuwd was met Claes Cornelisz. Ment (ca. 1551-1627). Zij waren de ouders van 

Eva Ment (1606-1652) die - zoals hiervoor is aangetoond – samen met haar man Marinus Lowysse 

een belangrijke opdrachtgeefster van Backer was (afb. 95). Omdat Claes en Sophie Ment tijdens 

hun huwelijk inwoonden bij hun zwager Pieter Dircksz. Hasselaer was Eva daar kind aan huis.537 

Het is goed voor te stellen dat Eva in dit VOC milieu ook haar eerste man had ontmoet, Jan 

Pietersz. Coen, die immers sinds 1617 in dienst was van de VOC als gouverneur-generaal van 

Nederlands Oost-Indië. 

Backer was praktisch om de hoek bij de Hasselaers opgegroeid en toen hij terugkwam 

uit Leeuwarden in 1633 vestigde hij zich weer op de Nieuwendijk. Dudok van Heel toonde al aan 

dat opdrachtgevers en kunstenaars vaak in elkaars nabijheid woonden.538 Dit kan mede verklaren 

waarom Backer voor de Hasselaers drie portretten maakte en de hiervoor besproken drie doeken 

voor hun nicht Eva Ment en haar man Marinus Lowijsse. De Hasselaerportretten vallen op door 

hun elegante stijl. Twee pendanten vervaardigde Backer voor het huwelijk in 1645 van de burge-

meestersdochter Agatha Hasselaer (1623-1658) met haar neef Gerard Nicolaesz. Hasselaer (1620-

1673) die in de raad zat en twee maal burgemeester werd (afb. 111 en 112).539 

Het derde portret van Geertruida Hasselaer (1624-1696) is vermoedelijk enkele jaren 

later gemaakt. Zij is de halfzuster van Gerard en een volle nicht van Agatha (afb. 113). Hier komt 

de reeds genoemde Nicolaes Hasselaer - regent van het Burgerweeshuis - weer in het zicht, want 

hij was de vader van zowel Gerard als Geertruida Hasselaer.540 Het is mogelijk dat Gerard Hasse-

laer ook de hand heeft gehad in de gunning van een latere opdracht aan Backer voor De regenten 

van het Nieuwezijds Huiszittenhuis omstreeks 1650. Het regentenstuk was bedoeld voor de nieuw-

bouw van het tehuis waar Gerard Hasselaer in het regentencollege zat toen daar de plannen voor 

werden gemaakt.541 
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In de Hasselaerportretten wordt door de rijke textuur van de weelderig geplooide stoffen 

en de juwelen de waardigheid en status van de geportretteerden uitgedrukt. Dat wordt extra be-

nadrukt door een gordijn op de achtergrond en de elegante pose van een arm in de zij of rustend 

op de balustrade. Daarmee portretteerde Backer de Hasselaers in een Van Dyck-achtige compo-

sitie, waarbij hij zich in de uitvoering echter wel onderscheidde met zijn vlotte penseelvoering in 

brede vloeiende streken.542 Het was Joachim von Sandrart die enkele jaren eerder in 1639 deze 

Van Dyckiaanse aristocratische portretstijl introduceerde voor de besturende elite in Amsterdam 

met twee portretten van de echtelieden Hendrick Bicker en Eva Geelvinck (afb. 146 en 147). 

Mogelijk namen de Hasselaers in 1645 hieraan een voorbeeld en gaven Backer de opdracht om 

hen ook met aristocratische allure te vereeuwigen. Backer zou deze modieuze trend na 1647 in 

zijn portretten verder verfijnen.543 Zoals wij zagen, had ook Flinck al midden jaren veertig het 

portrettype van Van Dyck als voorbeeld genomen, maar pas rond 1650 als ook Bol, Van der Helst 

en Van Loo volgen is de doorbraak van dit ‘elegante’ portrettype in Amsterdam definitief. (afb. 

76).544 Dat zien we onder meer in de twee kniestukken die Backer omstreeks 1651 vervaardigde 

van Machteld Bas (ca.1613-1681), de dochter van burgemeester Dr. Dirck Jacobsz. Bas en haar 

man Abraham de Visscher (1605-1667), een koopman en bewindvoerder van de WIC (afb. 114 en 

115).545 Deze pendanten behoren tot de laatste schilderijen die Backer maakte voor zijn vroegtij-

dige dood in 1651. Dat verklaart wellicht waarom zij onvoltooid zijn gebleven, met als gevolg dat 

door het doodverfstadium van het portret van Machteld Bas, haar uitstraling en houding nogal 

statisch zijn. Desondanks tonen het roodfluwelen gedrapeerde gordijn, de rozen op de balustrade 

en het landschappelijke doorkijkje Backers ambitie om het portret in de trant van Van Dyck te 

vervaardigen. Met het portret van Machtelds echtgenoot Abraham Visscher slaagde Backer daar 

beter in. Alhoewel hier de karakteristieke achtergrond en draperieën ontbreken, herkennen we 

wel de Van Dyckiaanse elegantie en gracieuze pose, die ook Rembrandt al veel eerder in 1639 

uitprobeerde in het portret van Andries de Graeff (afb. 150).546 

Backer had een duurzame relatie met de remonstrantse familie Bas, die al aanving rond 

1637 toen hij het portret van Margaretha Bas (1608-1679 schilderde (afb. 116).547 Omstreeks de-

zelfde tijd moet ook dat van haar oom Dr. Dirck Jacobsz. Bas zijn ontstaan (afb. 117). Omdat Dirck 

Bas in 1637 overleed, heeft waarschijnlijk zijn vrouw dit portret bij Backer besteld dat hij kopieer-

de naar het familieportret dat Dirk Dircksz. van Santvoort omstreeks 1635 van de familie Bas had 

gemaakt. (afb. 118).548 Dr. Dirck Bas was medeoprichter van de VOC, dertien maal burgemeester 

en gedeputeerde ter Staten-Generaal. Hij werd in 1616 door Gustaaf Adolf, koning van Zweden, 

in de ridderstand verheven, waarschijnlijk voor zijn verdiensten bij de vredesonderhandelingen 

tussen Zweden en Rusland datzelfde jaar, een missie waar ook Nicolaes Hasselaer bij was.
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Fig. 5. Genealogisch verband tussen de personen die bij backer een schilderij bestelden of in bezit hadden
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Met deze vroege Bas portretten volgde Backer de portretconventies van de jaren dertig 

en vroege jaren veertig, waarin het maatschappelijk aanzien van de geportretteerde op een veel 

statiger en formeler wijze werd gecommuniceerd.549 De vier voorgestelden op de portretten van 

de familie Bas zijn net als bij de Hasselaers door bloedbanden aan elkaar gerelateerd: Backer 

portretteerde niet alleen vader dr. Dirck Bas, maar ook zijn dochter Machteld, haar man en nicht 

Margaretha. 

Door huwelijk was de maagschap Bas verbonden met de Hasselaers en de verbindende 

schakel is Geertruyd Bas (1593-1654). Zij was de (half) zuster van Margaretha, dr. Dirck Bas was 

haar oom en Machteld haar volle nicht. Geertruyd Bas trouwde in 1618 met Gerrit Pietersz. Has-

selaer (1594-1620) die echter al snel overleed. Zij kregen wel een zoon, waardoor Geertruyd Bas 

in de familie bleef van de eerder genoemde Nicolaes en Pieter Pietersz. Hasselaer, en dát waren 

weer de vaders van de drie Hasselaers die Backer vereeuwigde (fig. 5). 

Behalve door bloedverwantschap waren de maagschappen Bas en Hasselaer ook sociaal-econo-

misch en in denominatie een hecht netwerk met vele onderlinge banden: de leden van deze fa-

milies waren lidmaat van de remonstranten, oprichters van de VOC, vermogende kooplieden en 

bewindvoerders van de VOC en WIC, en vervulden diverse stedelijke en maatschappelijke amb-

ten. Al sinds het begin van de zeventiende eeuw waren beide maagschappen ruimschoots verte-

genwoordigd in de vroedschap en namen meerdere leden talrijke malen burgemeestersposten in. 

Dat huwelijken binnen de familiale structuur van de maagschap zorgvuldig gekozen 

verbindingen waren blijkt ook uit het huwelijk van Pieter Pietersz Hasselaer (1583-1651) in 1608 

met Aechje Cornelisz. Hooft (1587-). Dat was een nuttige alliantie waarmee de maagschap Has-

selaer met die van burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft (1547-1626) werd gelieerd. Deze ver-

wantschap was ook zakelijk verankerd: Pieter Hasselaer was lid van een handelsfirma samen 

met Hendrick Willemsz. Hooft (1584-1626), een neef van zijn vrouw en schoonvader Cornelis.550

De opdrachten die Backer van leden van de maagschappen Hasselaer en Bas kreeg lij-

ken via de vrouwen te zijn gelopen. Veel van zijn schilderijen kunnen namelijk op die manier 

aan elkaar worden verbonden. Zo ook de drie opdrachten die Backer voor Cornelis de Graeff 

(1599-1664) schilderde.551 Zijn vrouw Catharina Hooft (1618-1691) was namelijk het nichtje van 

Aechje Hooft, de vrouw van Pieter Hasselaer.552 Backer vereeuwigde het echtpaar De Graeff-Hooft 

omstreeks 1643-1645 op conventionele wijze in een borststuk (afb. 119).553 Deze twee portretop-

drachten volgden nadat Backer in 1642 het Korporaalschap van kapitein Cornelis de Graeff en luite-

nant Hendrik Lauwrensz. had gemaakt voor de Kloveniersdoelen (afb. 67), een eervolle opdracht 

waarmee Backer De Graeff kennelijk tevreden had gestemd. 

De Kloveniersdoelen: één van de uitverkorenen 

Door zijn deelname aan het unieke publieke decoratieproject in de Kloveniersdoelen positioneer-

de Backer zich als één van de zes belangrijkste schilders van Amsterdam naast Rembrandt, Ni-

colaes Eliasz (Pickenoy), Bartholomeus van der Helst, Govert Flinck en Joachim von Sandrart 

(fig. 4). Zoals bij de bespreking van de monumentale doeken bij Flinck reeds werd uiteengezet, 

heeft Samuel van Hoogstraten later het schuttersstuk van Rembrandt boven die van de andere 
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schilders geprezen vanwege de levendigheid, de ruimtesuggestie en de eenheid van compositie. 

Maar we lezen ook dat Van Hoogstraten, en anderen met hem, zoals de opdrachtgevers, niet zo 

tevreden waren over Rembrandts lichtbehandeling en zijn uitbeelding van de individuele schut-

ters, die niet allemaal herkenbaar waren.554 

Die kritiek zal Backer niet hebben getroffen, want net als Flinck, voldeed hij aan belang-

rijkste conventie van het portretgenre: Backer schilderde alle schutters individueel herkenbaar 

in een heldere, overzichtelijke ruimte (afb. 67). Backer probeerde ook, ondanks het ongewoon 

brede en hoge formaat (367 x 511 cm), om een levendige compositie op te bouwen. In tegenstel-

ling tot Pickenoy (wiens bijna even grote doek naast Backer hing) plaatste Backer zijn schutters 

niet eentonig naast elkaar staand op een rij, maar rangschikte hij de mannen afwisselend zittend 

en staand in groepjes op twee diagonale lijnen die iets links van het midden samenkomen. Zo 

suggereerde hij diepte en hij versterkte dat door het gebouw aan de linkerkant in een krachtig 

perspectief weer te geven. De hoogte van het doek gebruikte Backer door aan de rechterzijde een 

groepje schutters op een trap te plaatsen. 

De prestigieuze schuttersstukken voor de Kloveniersdoelen waren belangrijk in de 

loopbanen van de kunstenaars en om de vervaardiger van het bijzondere resultaat te promoten 

hebben de schilders, zoals eerder vermeld, allemaal een zelfportret opgenomen.555 Backers zelf-

portret is op het schilderij in zijn huidige vorm door afsnijding niet meer zichtbaar, maar wel 

te zien op een kopie die is toegeschreven aan Gerrit Lundens in een particuliere verzameling 

in de Verenigde Staten.556 Heeft Backer van deze bijzondere publieke opdracht geprofiteerd? Hij 

kreeg veel portretopdrachten, maar in tegenstelling tot Flinck kreeg Backer na 1642 slechts twee 

publieke opdrachten. Vlak voor zijn overlijden maakte hij rond 1650-1651 een regentenstuk voor 

het Nieuwezijdshuiszitten- en Aalmoezeniershuis in Amsterdam.557 Zoals gezegd was hem dat 

waarschijnlijk gegund via Gerard Hasselaer een van de regenten (die Backer eerder samen met 

zijn vrouw Agatha had geportretteerd).558 

De tweede publieke opdracht was zelfs nog prestigieuzer: voor stadhouder Frederik 

Hendrik schilderde Backer in 1645 het schoorsteenstuk Allegorische vrouwenfiguur (De Republiek 

Holland of De Vrijheid) voor de nieuwe Galerij van Slot Buren (afb. 121).559 Deze opdracht voor 

het hof is gedocumenteerd en dat is waardevol gezien de geringe kennis over opdrachtverlening 

van historiestukken.560 Hoogstwaarschijnlijk heeft Backer deze opdracht op aanbeveling of door 

bemiddeling gekregen van zijn goede vriend, de landschapschilder Steven van Goor. Die was im-

mers een bloedvrient van Jacob van Campen. Bovendien had Van Goor in 1638 samen met Pieter 

Post de decorstukken voor de Schouwburg geschilderd.561 Post was ten tijde van de opdracht aan 

Backer de architect die de planning en uitvoering van de Nieuwe Galerij voor het kasteel van Fre-

derik Hendrik te Buren deed. Het moeten Backers relaties in het netwerk van de Amsterdamse 

schouwburg zijn geweest die hem aan deze opdracht voor het hof hebben geholpen.

Opdrachtgevers van historiestukken

Backer wist deze eervolle opdracht voor kasteel Buren enkele jaren later niet te verzilveren in een 

vervolgopdracht voor het Haagse hof - de prestigieuze decoratie van de Oranjezaal in Huis ten 

Bosch tussen 1647-1652.562 In potentie had Backer daar wel een goede kans op gemaakt, want 
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hij en Jacob van Loo stonden als enige Amsterdamse schilders tussen de veertien kandidaten op 

Huygens’ lijstje van favorieten.563 Dat Backer tot een van de uitverkorenen van Huygens behoorde, 

zal hij ongetwijfeld te danken hebben gehad aan de grote kleurrijke historiestukken die hij vanaf 

de tweede helft van de jaren dertig schilderde en waarmee hij in Amsterdam iets nieuws bracht. 

Backers schilderij voor kasteel Buren ontbeert echter beweging, levendigheid en gratie, waardoor 

het de kracht en overtuiging mist van een geslaagd monumentaal historiestuk. Dat zou wel eens 

de reden kunnen zijn geweest dat Jacob van Campen, die de uitvoering van de Oranjezaal coördi-

neerde, uiteindelijk niet voor Backer koos maar voor schilders met wie hij al eerder had gewerkt. 

Ook Van Loo kreeg de opdracht niet. 

Helaas zijn er bij de meeste schilders weinig gegevens bekend over opdrachtgevers van 

grote historiestukken. Van Backer echter relatief meer, we kennen zeven historiestukken - waar-

van drie portrait historiés - die te relateren zijn aan zijn opdrachtgevers.564 Uit een akte van dona-

tie uit 1650 valt af te leiden dat Anthonie Pinel (1593-1643?) een monumentaal historiestuk van 

Backer in bezit had: een ‘schilderij uitbeeldende een engel ende twee personen, heel groot, van Backer 

met een ebbe lijst’. Het werd op tweehonderd gulden geschat., Pinel had het bij Backer besteld voor 

het huis dat hij in 1638 aan de Herengracht kocht, zoals Van der Veen suggereert. Het schilderij 

wordt immers al in Pinels boedelinventarisatie van 1643 genoemd als ‘een groot stuck schilderij 

van Abraham ende Sara metten engel’, alleen ontbreekt hier de naam van de schilder.565 Het werk 

kennen we helaas niet meer. Wel kunnen we ook deze opdrachtgever van Backer relateren aan de 

Hasselaer maagschap. Anthonie Pinel - eigenaar van een lakenververij - was namelijk samen met 

Pieter Pietersz Hasselaer (1583-1651) schutter in de compagnie van Dirck Tholinx, een koopman 

die evenals Pinel ook op de Herengracht woonde. Zij hebben zich in 1639 laten portretteren door 

Pickenoy in het schuttersstuk dat in het voorhuis van de Kloveniersdoelen hing.566 

Backer verwierf in zijn eigen tijd al roem met ‘...het schilderen van historien...’ zoals 

Houbraken vermeldde. Hij citeerde de lofdichten die Jan Vos en Ludolf Smids maakten op één 

daarvan, het monumentale Cimon en Ephigenia dat waarschijnlijk rond 1637-1638 werd vervaar-

digd en nu te Braunschweig verblijft (afb. 122).567 Het gedicht van Vos leidt ons naar de vermoe-

delijke opdrachtgever van Cimon en Ephigenia. Vos memoreerde dat het levensgrote doek op de 

zaal bij Abraham van Bassen (1613-1680) hing, een telg uit een protestante regentenfamilie.568 

Zijn vader Warnar Ernst van Bassen (1581-1630) was raad, schepen en regent van het Binnengast-

huis.569 Abraham van Bassen zelf was regent van het Nieuwezijdshuiszittenhuis en in die functie 

afgebeeld op De zes regenten van het Nieuwe-Zijds Huiszittenhuis, door Bol in 1657.570 Backer was 

Bol enige jaren eerder rond 1650 voorgegaan in de uitbeelding van dit regentencollege.571 Hoe 

Backer de opdracht voor de flamboyante Cimon en Ephigenia heeft verworven, valt niet vast te 

stellen, maar ook hier zien we een connectie met de Hasselaers. De familie Van Bassen was zowel 

zakelijk als via huwelijk aan de Hasselaers gerelateerd. Abraham van Bassens moeder - Maria 

Pietersdr. Hollesloot (1587-1662) - was een nicht van Andries Boelens Jansz. Hollesloot (ca. 1540-

1619).572 Pieter Dircksz Hasselaer (1554-1616) had, zoals gezegd, bij diens zoon (‘in Andries Boe-

lenszoon brouwerie’) ingewoond en vervolgens had hij op 17 december 1587, van de erfgenamen 

van Andries Boelens Hollesloot, de eerder genoemde brouwerij ‘de witte Arent’ gekocht. Die was 

gevestigd in de naar hem vernoemde Hasselaersteeg in de Nieuwmarktbuurt.573 De zakelijke ban-



Jacob Backer

99

den waren ook via een huwelijk verankerd: een volle neef van Warnar van Bassen - Marten Ernst 

van Bassen (1581-1613) - huwde in 1601 met Lysbeth Claesdr. Hasselaer (1579-1622) en zij was een 

volle nicht van Pieter Dircksz. Hasselaer.574 

Backer putte zijn inspiratie voor Cimon en Ephigenia uit de novelle Decamarone van 

Boccacio, en uit de prenten van Jacob Matham en Annibale Carracci, zoals door Sluijter en Nicole 

Spaans is opgemerkt.575 Ook heeft het beeldschema en de houding veel verwantschap met De rust 

van Diana van Rubens, dat we nu alleen nog kennen van de prent van Jacob Louys (afb. 123).576 

Backers Cimon en Ephigenia kreeg navolging onder meer van Backers vrienden Breenbergh en 

Van Loo.577 Dat Backer in zijn eigen tijd werd bewonderd vanwege zijn stilistische verwantschap 

met Van Dyck en Rubens vernemen we van Cornelis de Bie in zijn lofdicht op Backers dood ein-

digde met: 

‘Die [=sijn Const] soo wel had ghesmaeckt en aenghenaem gheweest / Midts daer ins was te sien 
Van Dijck oft Rubbens gheest.’578 

Of Backer schilderijen van Rubens heeft gezien weten we niet, maar er is wel gesuggereerd dat 

hij in Antwerpen is geweest.579 Backers oeuvre toont duidelijk dat hij zich op de schilderkunst 

van Rubens en Van Dyck oriënteerde: schilderijen die waren gestructureerd volgens een weldoor-

dachte ordelijke compositie, met egaal belichte grote figuren die in een helder coloriet en met een 

brede vloeiende penseelstreek werden uitgewerkt. Backer schilderde aangename onderwerpen 

die een genoegen waren om te zien: hij had een voorkeur voor pastorale thema’s als halffiguri-

ge herders en herderinnen en thema’s uit de pastorale contemporaine literatuur, in het bijzon-

der Amaryllis bekroont Mirtillo uit Guarini’s geliefde herdersspel Pastor Fido (afb. 123a).580 Uit de 

mythologie koos Backer vooral de amoureuze en idyllische motieven, zoals Bacchus en Ariadne, 

Venus en Adonis en Vertumnus en Pomona.581 Voor de Amsterdamse historieschilderkunst was zijn 

onderwerpkeuze en stijl vernieuwend. 

Backers heldere stijl zien we terug in zijn schuttersstuk voor de Kloveniersdoelen. Hoe-

wel hij zich hiermee als een van de zes beste schilders van Amsterdam positioneerde, lijkt het 

erop dat in tegenstelling tot Flinck, deze grootse publieke reclame aan zijn loopbaan geen extra 

vaart heeft gegeven. Backer was de opdracht voor de Oranjezaal al mis gelopen en overleed te 

vroeg om mee te kunnen dingen naar de opdrachten voor het stadhuis in de tweede helft van de 

jaren vijftig. 

Een moeilijk te beantwoorden vraag is of Backer een kans gemaakt zou hebben als 

hij nog had geleefd? Wel kunnen we constateren dat hij na de opdracht voor de Kloveniersdoe-

len, naast een aantal historiestukken, hoofdzakelijk portretten vervaardigde, waaronder de al ge-

noemde portretopdrachten voor de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff.582 Dat was het 

netwerk dat hij daarvoor ook al bediende. Dat Backer voor leden van dit netwerk ook zijn monu-

mentale kleurrijke historiestukken heeft vervaardigd, mogen we vermoeden, maar helaas hebben 

we daarover slechts weinig informatie. 
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Ten slotte
Bij de ontwikkeling van zijn carrière miste Backer de gebruikelijk opstappen voor sociale mo-

biliteit. In tegenstelling tot Flinck die uit een vermogend koopmansmilieu kwam had hij als 

bakkerszoon een bescheiden afkomst in de brede burgerij. Omdat Backer ongehuwd bleef is hij, 

anders dan Bol, niet via het huwelijk opgeklommen naar een hogere status. Op zijn weg naar de 

top moest Backer het qua netwerken dus niet van de gebruikelijke hulpmiddelen hebben. 

Opmerkelijk is dan ook dat hij toch al snel een keten van opdrachten had weten te 

verwerven binnen het door huwelijk verweven netwerk van de maagschappen Hasselaer, Bas en 

De Graeff. Hoe dat zo kwam weten we niet, maar uit de reconstructie van Backers opdrachten 

ontpopt zich een patroon waaruit valt af te leiden dat voor Backers positionering in Amsterdam de 

Hasselaers een spilfunctie lijken te hebben vervuld. Backer en de Hasselaers waren buurtgenoten 

op de Nieuwendijk en kennelijk goed met elkaar bekend. Omdat er niet veel bronnen zijn weten 

we niet hoe het precies is gegaan, maar zoals hier beschreven, is bijna de helft van ons bekende 

opdrachten van Backer te relateren aan het netwerk van de Hasselaers. 

Wat opvalt aan de positionering in dit netwerk is dat Backers zijn eerste openbare op-

dracht waarschijnlijk door de bemiddeling van Nicolaes Hasselaer heeft gekregen, maar de op-

dracht zelf werd verstrekt door een viertal vermogende vrouwen. Een feit dat tot op heden niet 

op waarde is geschat. Het gunnen van opdrachten wordt meestal gezien als een vanzelfsprekend 

mannelijke zaak, waardoor het onderbelicht blijft dat vrouwen in de zeventiende eeuw eveneens 

een betekenisvolle rol vervulden bij opdrachtverlening. Dit is recent aangetoond door Margriet 

van Eikema Hommes met een studie naar een ensemble van vijf kamerschilderingen die door 

Ferdinand Bol voor een grachtenpand in Utrecht werd geschilderd. Als opdrachtgeefster identi-

ficeerde zij de rijke weduwe Jacoba Lampsins (1614-1667), én toonde aan dat de weduwe via de 

onderwerpkeuze haar ambities kracht wist bij te zetten om haar nageslacht een positie in het 

bestuurlijke patriciaat van Utrecht te bezorgen. Daarin is de weduwe uiteindelijk ook geslaagd.583 

De opdracht Van Backers regentessenportret uit 1633 sluit aan bij het patroon van op-

drachtverlening dat, bij de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff, via de vrouwen lijkt te zijn 

gelopen. Backers schilderijen zijn namelijk op die manier aan elkaar te relateren. Dat is een voor-

zichtige constatering over een onontgonnen gebied in de kunstgeschiedenis dat helaas buiten het 

(tijds) bestek van deze studie moet vallen. De rol van vrouwen in het verstrekken van opdrachten 

is een interessant en nog verder te exploreren onderwerp dat uitnodigt tot verder onderzoek. 

Duidelijk is geworden dat Backer met zijn portretten, maar zeer waarschijnlijk ook met 

zijn historiestukken, een elitenetwerk bediende met een herkenbaar profiel: de zeer vermogende 

reders, kooplieden en bewindvoerders in het VOC en WIC milieu. Deze klanten waren tevens 

rijkelijk vertegenwoordigd in diverse stedelijke en maatschappelijke ambten en de magistraat. 

Leden van de families Bas en Hasselaer waren lidmaat van de remonstrantse gemeente, die in 

Amsterdam de leidende groep vormde.584 Waarschijnlijk heeft Backer zich qua denominatie aan 

zijn klantenkring willen aanpassen, gezien het feit dat hij - die aanvankelijk doopsgezind was - 

zich op latere leeftijd in 1651, net als Flinck, bij de remonstranten in Amsterdam liet dopen en 

lidmaat werd.585 
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Rest de vraag of Backer intensieve persoonlijke relaties met zijn opdrachtgevers onder-

hield. Daarover tasten we in het duister, maar mogen we wel vermoeden. Een professionele relatie 

wierp meestal pas duurzaam vruchten af als de kunstenaar niet alleen artistiek, maar ook als 

vrient achting en respect genoot. Dat was nu eenmaal kenmerkend voor het werken voor de top. 

Anders dan bij Flinck en Bol kan dat in het geval van Backer niet worden aangetoond. Maar ge-

geven de continuïteit in Backers opdrachten was hij kennelijk een betrouwbare relatie, wat naast 

zijn onderscheidende stijl doorslaggevend zal zijn geweest voor zijn artistieke status en succes 

in Amsterdam. Backer was erin geslaagd om zijn ‘deelmarkt’ te veroveren, en dat was zoals we 

zagen een andere dan die van Flinck en Bol. Of en hoe de nieuwkomer Sandrart - die in 1637 in 

Amsterdam kwam wonen en werken - daarin slaagde wordt in het laatste hoofdstuk onderzocht.
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4. Schilder-aristocraat:  
 Joachim von Sandrart (1606 - 1688) 

Joachim von Sandrart doorliep een succesvolle artistieke loopbaan op het hoogste internationale 

niveau (afb. 124).586 Zijn voorname afkomst en een doelgerichte artistieke educatie werkte daar-

bij in zijn voordeel. Geboren in Frankfurt aan de Main, in een welgesteld calvinistische Waalse 

koopmansfamilie met relaties in het wijdvertakte internationale handelsnetwerk, bereidde hij 

zich al vanaf zijn tiende jaar met de beste leraren voor op een loopbaan in de beeldende kunsten. 

Dat bleef niet zonder succes. 

Zijn vroege carrière speelde zich internationaal af in Praag, Utrecht, Londen en in Ita-

lië. In de verschillende Europese kunstcentra raakte Sandrart bevriend met befaamde geleerden 

en kunstenaars, hij werkte met hen samen en leerde tevens het werk van vroegere meesters ken-

nen. Naast dit artistieke netwerk voegde Sandrart zich ook in het aristocratische milieu van de 

verschillende hoven in Praag, Londen en Italië. Zo woonde hij enige tijd in het paleis van markies 

Vincenzo Giustiniani in Rome als beheerder van diens befaamde kunstverzameling. 

Sandrart verbleef van 1637 tot 1645 in Amsterdam. Bij zijn entree had hij al een uitge-

breide internationale ervaring met relaties op het hoogste niveau en was bovendien op de hoogte 

van de laatste artistieke trends. De kosmopolitische Sandrart was een aantrekkelijke relatie voor 

de culturele, intellectuele en bestuurlijke elite. Voor een soepele entree in dit stedelijke elitenet-

werk fungeerden zijn bloedvrienden Michel le Blon (1587-1656) en Johan de Neufville (1613-1663) 

als intermediair. 

Afgezien van de monografie Joachim von Sandrart: Kunst Werke u. Lebens Lauf van 

Christian Klemm richten de meeste Sandrartstudies zich op zijn literaire werk - de Teutsche Aca-

demie - als primaire bron voor de biografieën van kunstenaars en voor Sandrarts kunsttheorie.587 

De achtjarige Amsterdamse periode van Sandrart is tot op heden in het onderzoek nauwelijks 

belicht. Wel kennen we twee op zichzelf staande studies: die naar de literatorenportretten door 

Norbert Middelkoop en de Twaalf maandenreeks door Karel Porteman: beide reeksen zijn door 

Sandrart in Amsterdam vervaardigd.588 Ook Sandrart zelf besteedde nauwelijks aandacht aan 

zijn Amsterdamse periode noch in de Teutsche Academie noch in zijn biografie de Lebenslauf. Dit 

hoofdstuk beoogt daarom Sandrarts kunstproductie en zijn netwerk in Amsterdam integraal 

te onderzoeken en de relevante onderdelen van de Teutsche Academie en de Lebenslauf daarbij te 

betrekken. 

Twee vragen staan centraal: hoe slaagde Sandrart erin zo snel tot het topsegment van 

de Amsterdamse kunstmarkt door te dringen? En, is Sandrart van betekenis geweest, en zo ja 

hoe, voor de veranderingen in stijl, thema’s en artistieke ideeën die rond 1640 in Amsterdam 

Detail van Philip Kilian, naar Johann Ulrich Mayr, 
Portret van Joachim von Sandrart, 1675. Gravure  
32.6 x 21.4 cm. Heidelberg, Universiteitsbibliotheek.



waarneembaar zijn. Om die vragen te kunnen beantwoorden zal eerst worden bestudeerd welke 

carrièrekeuzes aan zijn Amsterdamse periode vooraf gingen. 

Self-fashioning: De Teutsche Academie 
Sandrart was een van de beroemdste Duitse schilders van zijn tijd. Zijn betekenis als schilder 

wordt tegenwoordig echter overschaduwd door de faam van zijn literaire levenswerk: de Teutsche 

Academie der Edlen Bau- Bild- und Mahlerey-Künste.589 Een verdienste die Sandrart mede aan zich-

zelf heeft te danken. Waar Rembrandt en Bol hun zelfbeeld op het doek schiepen, zo constru-

eerde Sandrart voor zichzelf op papier een onsterfelijke identiteit als zelfbewuste en intellectuele 

aristocraat-kunstenaar. 

Sandrarts drie delen dikke Teutsche Academie wordt door kunsthistorici als rijke eigen-

tijdse bron gewaardeerd vanwege de talrijke kunstenaarsbiografieën van Duitse, Italiaanse en 

Nederlandse contemporaine kunstenaars. Bijzonder is dat Sandrart velen van hen persoonlijk 

had ontmoet op zijn reizen. Eveneens van onschatbare waarde zijn Sandrarts kunsttheoretische 

traktaten over de architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, omdat zij inzicht geven in hoe 

de zeventiende-eeuwse elite dacht over kunst. 

De waardering voor het tijdsdocument gaat hand in hand met bedenkingen over de 

mengelmoes van ‘Dichtung und Wahrheit’ in de levensbeschrijvingen.590 Vooral de door Sandrart 

gebruikte anekdotes en standaardfrases worden opgevat als repeterende clichés en topoi, waarvan 

de werkelijkheid oncontroleerbaar en dus onbetrouwbaar is. Deze ambivalente balans tussen het 

literaire en het historische ligt echter in het genre van de (kunstenaars)biografie besloten. Sinds 

de Oudheid heeft de kunstenaarsbiografie al een eigen literaire traditie waarin de anekdotiek als 

prominente stijlvorm functioneert. Vasari’s Vite is sinds de Renaissance het sleuteldocument dat 

lange tijd vorm gaf aan opvolgende kunstenaarsbiografieën.591 Daarin werkt de anekdote steeds 

als standaardformule om een specifiek - stereotiep - beeld van de kunstenaar of zijn werk in een 

bijzonder of gunstig daglicht te plaatsen. Juist in de herhaling wordt dit stereotypische beeld van 

de kunstenaar gerepresenteerd, zoals Ernst Kris en Otto Kurz in hun spraakmakende studie over 

het beeld van de kunstenaar hebben laten zien.592 

‘…from the moment when the artist made his appearance in historical records, certain stereotyped 
notions were linked with his work and his person – preconceptions that have never entirely lost 
their significance and that still influence our view of what an artist is.’ 593

Sandrarts Teutsche Academie staat in die zin geheel in Vasari’s traditie. Bovendien, Sandrart ci-

teerde Vasari vrijelijk – op dezelfde manier als waarop hij het Schilderboeck van Karel van Mander, 

De Hoveling van Baldassare Castiglione en werk van Justus Lipsius als bron gebruikte. Dat San-

drart anekdotes, topoi en standaardformuleringen hanteerde kunnen we niet eenvoudig afdoen 

als onhistorisch, maar moeten wij zien als een eigentijds communicatiemiddel dat verwees naar 

ideeën, gedrag en praktijken die voor zijn lezers in die tijd van betekenis waren.594

De biografie over Sandrart zelf is tekenend voor het genre. Zijn Lebenslauf is als afslui-

ting én hoogtepunt van het tweede deel van de Teutsche Academie opgetekend door Sigmund 

von Birken (1621-1681). De bekende dichter was een leerling en neef van Sandrart en fungeerde 
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als de poëtische ‘ghostwriter’, die op basis van de verhalen van familie en discipelen en gestuurd 

door Sandrart zelf, de biografie van zijn oom schreef.595 Von Birken creëerde met antieke kun-

stenaarsanekdoten en literaire topoi een exemplarisch kunstenaarsleven en schiep hiermee het 

beeld ’eines Künstlers, der als höfischer Edelmann ebenso brillierte wie als gefeierte Maler’.596 

Het programmatische karakter van de Teutsche Academie kunnen we beschouwen in 

het licht van Steven Greenblatts concept van self-fashioning. Dit concept behelst de wijze waarop 

auteurs in hun literaire werk - maar ook beeldend kunstenaars door middel van hun visuele werk 

- bewust een beeld van zichzelf construeren om hun artistieke en sociaal-economische positie te 

verheffen. De identiteit wordt gedefinieerd in relatie tot de groep waartoe men behoort of wil be-

horen én in contrast met die van anderen. Self-fashioning heeft een positionerende functie, vooral 

wanneer men zich van de ene sociale positie of geografische plaats naar de andere beweegt. 597 

Sandrart koos ervoor om te investeren in de uitgave van een luxe editie van de Teut-

sche Academie met superieure prenten. Dit moet enkele duizenden guldens hebben gekost.598 

Hij publiceerde het in eigen beheer zonder winst te maken. Behalve op de inhoud, hield hij zo 

ook controle op de kwaliteit van de prestigieuze publicatie. Beide waren van belang in de con-

structie van onsterfelijke roem van de aristocraat-kunstenaar.599 Sandrarts eigen biografie omvat 

vierentwintig bladzijden en werd voorzien van een apart titelblad. Dat maakte een zelfstandige 

verspreiding van zijn biografie naast de Teutsche Academie mogelijk.600 Het titelblad is voorzien 

van Sandrarts adellijke titel ‘Joachims von Sandrart auf Stockau / Hochfürstl. Pfalz-Neuburgischen 

Rahts’, en werd opgesierd met een afbeelding van zijn landgoed (afb. 125). De hofmark Stokau 

was vijfentwintig jaar lang de prestigieuze entourage voor de schilder die in 1653 in de adelstand 

was verheven en vanaf dat moment von aan zijn naam kon toevoegen - Joachim von Sandrart.601 

Met zo’n titelblad hoef je niet zoveel meer te communiceren: onmiddellijk wordt duidelijk dat 

Sandrart zich presenteert in zijn sociaal-economische positie als vermogend edelman en niet als 

schilder.602 Pas bij het lezen van de Lebenslauf wordt duidelijk dat de edelman van Stockau ook een 

geleerd, welbespraakt en hoffelijk kunstenaar is. 

Met deze kwaliteiten spiegelde Sandrart zich aan de ideale hoveling van Castiglione, 

wiens constructie van il Cortegiano in 1528 kan worden gezien als een van de vroegste literaire 

vormen van self-fashioning. Waarden als goede smaak, onberispelijke zeden en aristocratische ma-

nieren hadden in Europa navolging bij de aristocratie, maar ook bij de koopmanselite met adellij-

ke ambities. Zo werd de Nederlandse vertaling in 1662 opgedragen aan Jan Six. Als gedragsideaal 

streefde de elite naar ‘sprezzatura’ - waarmee bedoeld werd dat men zich eervol presenteerde door 

zich met quasi moeiteloze gratie en elegantie te gedragen.603 

Met behulp van retorische middelen heeft Sandrart in retrospectief een beeld van zich-

zelf geschapen als internationale kunstenaar tussen de groten van Europa. De waarde daarvan is 

dat het inzicht geeft in hoe Sandrart zichzelf als kunstenaar wilde presenteren én hoe hij zichzelf 

zag. Dit zelf gecreëerde professionele beeld wordt hier als referentiekader gebruikt om Sandrarts 

artistieke en economische strategieën en carrièrekeuzes te kunnen plaatsen. 
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Bouwstenen voor een succesvolle loopbaan

Het fundament: een internationaal calvinistisch handelsnetwerk

Sandrart werd op 12 mei 1606 in Frankfurt aan de Main als Joachim Sandrart geboren en groei-

de op in een welgesteld koopliedenmilieu van calvinistische Zuid-Nederlandse immigranten 

met een wijdvertakt internationaal handelsnetwerk.604 Door de vervolging was de calvinistische 

gemeenschap door heel Europa verspreid en sterk gericht op het eigen sociaal-economische en 

culturele netwerk. Zijn wortels in dit brede internationale netwerk waren voor Sandrarts loop-

baan van doorslaggevend belang. Sandrart wijdde zich al van jongs af aan de beeldende kunsten 

en verhuisde daarvoor vele malen. Dankzij de welstand en het netwerk van zijn familie kon hij 

les nemen bij internationaal befaamde leermeesters. Vanaf zijn tiende jaar kreeg hij tekenles 

van Georg Keller (1568-1634) in Frankfurt en later van de stillevenschilder Sebastiaan Stosskopf 

(1597-1657) in Hanau.

Sandrart wilde aanvankelijk graveur worden. Opgroeiend in de boekenstad Frankfurt 

kon hij kennis nemen van de beeldtraditie en ontwikkelingen in de prentkunst en was hij om-

ringd door tot de verbeelding sprekende rolmodellen zoals Matthäus Merian de Oude (1593-1650), 

een goede vriend van de familie en Sandrarts neef Michel le Blon (1587-1656). Het is daarom niet 

verwonderlijk dat hij zijn beeldende vorming in 1620 vervolgde bij de kopergraveur Peter Issel-

burg (1580-1630/31) in Neurenberg, die tot de beste graveurs van zijn tijd mocht worden gerekend. 

Aan het hof in Praag: Aegidius Sadeler II 

Sandrart ging in het najaar van 1622 in Praag in de leer bij de schilder en graveur Aegidius Sade-

ler II (1570-1629), een telg uit de beroemde Vlaamse Sadeler-dynastie van graveurs en kunsthan-

delaren. Sadeler had in Italië een gedegen training in de maniëristische stijl genoten. Hij werkte 

voor het hof van Keizer Rudolf II (1552-1612) in Praag ten tijde dat de keizer een gerenommeerd 

mecenas, connaisseur en hartstochtelijk verzamelaar was.605 Sandrart roemt Rudolfs Praag als 

het ‘Parnasus van de kunsten’ en de keizer als ‘de beroemdste patroon van de kunsten’.606 Hij 

had een zeer brede belangstelling en een grote voorliefde voor zowel de wetenschap als de kun-

sten. Alleen zijn schilderijenverzameling zou al uit een paar duizend werken hebben bestaan.607 

Rudolf II verzamelde niet alleen, zijn hof fungeerde ook als internationaal artistiek productiecen-

trum. Zowel uit de Lage Landen als uit Italië contracteerde hij kunstenaars als Sadeler, Bartholo-

meus Spranger, Adriaen de Vries, Hans von Aachen en Arcimboldo. Hij beperkte zich niet tot de 

beeldende disciplines van goudsmeden, architecten, beeldhouwers, schilders en graveurs, maar 

aan zijn hof bevonden zich ook geleerden als astrologen, wiskundigen, alchemisten, dichters en 

filosofen.608 Als keizerlijk mecenas was Rudolf II van belang voor het verhogen van de sociale 

status van de schilder. De kunstenaars aan zijn hof verleende hij adellijke privileges zoals het 

toekennen van wapenschilden én een aantal schilders zou hij in de adelstand verheffen: Giambo-

logna, Arcimboldo, Bartholomeus Spranger en Hans von Aachen. 

Dit elitaire internationale en culturele hofmilieu in Praag bloeide slechts gedurende 

een korte periode. Het zou uiteenvallen na het overlijden van Rudolf II in 1612, omdat zijn op-
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volger Keizer Matthias II (1557-1619) de hofresidentie naar Wenen verplaatste. Een groot deel 

van de kunstverzameling verhuisde mee.609 Sommige van de aan het hof in Praag verblijvende 

kunstenaars zochten in de daarop volgende jaren hun geluk elders en anderen overleden, waar-

door volgens Sandrart met het sterven van Rudolf II de ‘… florirte Kunst-Parnas aller Musen 

beraubt worden’.610 Sadeler bleef in Praag. Bij hem zou Sandrart volgens eigen zeggen in 1622 

zijn opleiding vervolgen.611 De grandeur van een gemeenschap van geleerde en artistieke disci-

plines aan het kosmopolitische hof was weliswaar voorbij, maar ongetwijfeld zullen de verhalen 

van zijn leermeester over de entourage van het hof, de kwaliteit van de kunstkammer van Rudolf 

II en wat daar nog van over was in Praag, een enorme indruk op de toen vijftienjarige leerling 

hebben gemaakt. Het zal zijn ideeën over kunst en de verheven status van de kunstenaar hebben 

gevormd. Sadeler adviseerde Sandrart om het ‘mühsame Kupferstechen’ op te geven om zich aan 

het schilderen te gaan wijden en daartoe voegde hij zich rond 1624-1625 bij Gerard van Honthorst 

(1592-1656) in Utrecht.612 

Schilderlessen in Utrecht: Gerard van Honthorst ca. 1624-1625

De Utrechtse meester Gerard van Honthorst verbleef tussen 1610 /1615 en 1620 in Italië en had 

reeds als jong kunstenaar succes in Rome, geweest waar hij onder meer in opdracht had gewerkt 

van de kunstverzamelaar en connaisseur Markies Vincenzo Giustiniani (1564-1637) in wiens 

paleis hij geruime tijd woonde.613 Het is niet ondenkbaar dat Sandrart tien jaar later mede op 

aanbeveling van Honthorst de positie bij Giustiniani als beheerder van zijn kunstverzameling 

zou krijgen.614 Met zijn leertijd bij Honthorst trad Sandrart in de kring van de Utrechtse Cara-

vaggisten: Honthorst, Hendrik ter Brugghen (1588-1629) en Dirk van Baburen (ca. 1595-1624) 

waren in Italië en Rome geweest. Daar had ‘eenen Michael Agnolo van Caravaggio, … wonderlij-

cke dinghen’ gedaan met een handeling die ‘seer bevallijck is, en een wonder fraey maniere, om 

de Schilder-jeught nae te volgen’.615 Dat was precies wat Honthorst, Ter Brugghen en Barburen 

deden: zij brachten de artistieke vernieuwingen van Caravaggio (1571-1610) naar Nederland.616 

 Anders dan men misschien zou verwachten was Sandrart positief over Caravaggio en 

alle schilders die wij nu Caravaggisten noemen. Hij schetst de roem en lof die Caravaggio ver-

wierf omdat hij als eerste brak met de ‘angewöhnten alten Manieren’, waarmee hij doelt op wat 

wij het maniërisme noemen. Zijn bijna fysiek tastbare helden en heiligen waren niet geïdeali-

seerd, maar vertoonden de tekenen van de dagelijkse realiteit. Caravaggio werkte uitsluitend ‘nae 

‘t leven’, zo zei Sandrart Van Mander na, en organiseerde zijn compositie met sterke licht-donker 

contrasten waarmee hij de afzonderlijke figuren ‘rondirung’ verleende - een overtuigend effect 

van volume (afb. 126).617 Honthorst kende het werk van Caravaggio uit de verzameling van Vin-

cenzo Giustiniani en specialiseerde zich in nachtstukken wat hem in Italië de bijnaam ‘Gherardo 

delle Notti’ opleverde (afb. 127).618 Dat Sandrart zijn Utrechtse meester daarin navolgde is duide-

lijk herkenbaar in de maand December (afb. 168) uit zijn twaalf maandenreeks en in de nachtstuk-

ken die hij zelf in Rome en af en toe daarna vervaardigde (afb. 128 en 129). 

Een hoogtepunt in zijn Utrechtse leerperiode moet ongetwijfeld zijn ontmoeting zijn 

geweest met Rubens, die eind juli/begin augustus 1627 het atelier van Honthorst bezocht. Ru-

bens was op een geheime diplomatieke missie in de Republiek en combineerde dit met een 
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14-daagse tour langs de ateliers van diverse Hollandse meesters. Omdat in Utrecht Honthorst 

ziek was, mocht Sandrart de Antwerpse meester daar begeleiden naar de studio’s van Abraham 

Bloemaert en Cornelis van Poelenburch en vervolgens naar ateliers in Amsterdam en naar an-

dere Hollandse kunstcentra. Sandrart refereert aan de discussies die hij onderweg met Rubens 

over kunst voerde: 

‘...worbey ich [Sandrart] ihme/ als einem Künstler/ der in meiner Profession mir mit reden/ 
rahten/ Worten und Werken/ zu großer Wißenschaft Anlaß geben konnte...’619

Sandrart toont zich erg onder de indruk van Rubens’ persoonlijkheid en zijn grote kennis en 

aanzien: in al zijn facetten was de geleerde en befaamde kunstenaar voor Sandrart een bewonde-

renswaardig voorbeeld. Rubens zou bij zijn bezoek aan het atelier van Honthorst zijn lof hebben 

geuit over het schilderij Diogenes die een mens zoekt dat Sandrart aan het vervaardigen zou zijn.620 

Dat vermeldde Sandrart zelf in de Teutsche Academie, maar behalve deze schriftelijke verwijzing 

naar een schilderij van zijn hand kennen we uit de leerperiode bij Honthorst geen werken van 

Sandrart.

Opnieuw zou Sandrart zich aan een Europees hof vervoegen toen hij, naar eigen zeggen, 

als Honthorsts beste leerling mee mocht naar Londen waar Honthorst in april 1628 in opdracht 

van Karel I een monumentale Diana en Apollo vervaardigde, een allegorische verheerlijking van 

de koning.621 Sandrart ondervond opnieuw dat een kunstenaar het respect geniet van een vorst en 

zag dat uitgedrukt in de koninklijke beloning die Honthorst kreeg: 

‘[...] eine Recompens von 3000. Gulden/ samt einen von ganz Silber gemachten Servis auf 12. 
Personen an Schüsseln/ Tellern/ Kanten/ Saltzfäßern und anderm Zugehör/ neben einem 
kostbaren Pferd/ empfangen/ und mit Gnaden entlaßen worden.’622 

Als Honthorst naar Holland terugkeert blijft Sandrart nog enige tijd in Londen, waar hij naast de 

kunstverzameling van Karel I (1600-1649) ook die van de hertog van Buckingham (1592-1628) en 

graaf Arundel (1585-1646) bestudeerde en onder meer tekeningen en schilderijen van Holbein, 

Titiaan en Orazio Gentileschi zag. Sandrart wordt in deze fase van zijn leerproces in de Lebenslauf 

vergeleken met een begierigen Kunst-Biene die uit de honingrijke bloemenzee van kunstwerken 

gulzig opzoog wat hem artistiek het beste tot nut kon zijn.623 

De metafoor van de gulzige kunstbij is exemplarisch voor de eclectische kunstopvatting 

van Sandrart en de wijze waarop hij vorm gaf aan zijn artistieke loopbaan. Hij was van mening 

dat lofwaardige kunst enkel tot stand kon komen door kennis en vaardigheid.624 Daarom nam hij 

zeer uitgebreid kennis van alle artistieke ontwikkelingen van zowel oude als hedendaagse mees-

ters in Europa en streefde ernaar die in zijn eigen kunstwerken toe te passen. Dat sluit aan bij zijn 

visie dat een schilder een grote variëteit aan artistieke mogelijkheden moest beheersen. Dat lezen 

we in de Voorrede over de schilderkunst waarin hij zich tot de leergierige en kunstliefhebbende 

jeugd wendde met een pleidooi voor veelzijdigheid. Hij constateert dat er maar weinigen zijn die 

alles beheersen, maar wel heeft iedere schilder een eigen te respecteren bekwaamheid. Om dat te 

illustreren laat Sandrart een hele reeks oude en eigentijdse meesters de revue passeren van wie 

hij de specifieke kundigheid roemde. Van de antieke meesters noemde hij in navolging van Van 

Mander onder andere:
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‘Apelless war in allem zierlich; Parrhasius ware gut in seinen Umrißen; Daemon, reich von 
invention; Timanthes,verständig in allen seinen Werken/ auch immer verborgenen Sinns und 
Meinung; […] Asclepiodorus gut in dem messen und in den proportionen.’625 

Zelf voegde Sandrart daar aan toe dat ook de oude en hedendaagse Italianen ‘fürtreflich’ waren, 

zoals: 

‘… Andrea del Sarto, in Angenemheit; Raphaël d’Urbino, in meisterlicher inventio; […] Titian, in 
Anmutigkeit/ sonderlich der Coloriten; Corregio in gratiositeten; […] Caravaggio und Manfredo, 
in Lebhaftigkeit.’

Eveneens waren de Duitse en Nederlandse kunstenaars voorbeeldig zoals: 

‘... Albrecht Dürer/ im universal-Verstand; Hans Holbein/ in glückseliger Hand; […] Adam 
Elzheimer/ in verwunderlichem Verstand [...] fürberühmt waren die Niederländer/ in Erfindung 
der Oelfarben/ Johann und Hubert von Eyk; Lucas von Leyden/ im Fleiß; [...] Rubens/in 
Geistreichheit; der von Dick/ in Zierlichkeit; Hundhorst/ in Wolgemälden; Rembrand/ in 
Arbeitsamkeit; [...] auch der Gerhart Daro und Mires, hoch-preiswürdig in kleinen Oelfarben.626

De lijst van kwaliteiten in de Voorrede is nog veel langer en toont het brede spectrum van wat 

Sandrart als belangrijke schilderkundige, persoonlijke en specialistische vaardigheden zag voor 

de kunstenaar. 

Terwijl Sandrart zich aan het Engelse hof en later tijdens zijn verblijf in Italië nog geruime tijd 

als een Kunst-Biene zou laven aan de internationale diversiteit van kunstwerken, werkte Hont-

horst zich op tot hofschilder aan het Haagse hof. Daar maakte hij in de jaren dertig en veertig 

furore met zijn aristocratische portretten. Na Sadeler had Sandrart in Honthorst opnieuw een 

hofkunstenaar als zijn leermeester gevonden, een strategische keuze in zijn loopbaan waarmee 

hij zijn eigen status kon verheffen omdat hij zich als voormalig leerling kon associëren met de 

reputatie van deze hofkunstenaars. Een vergelijkbare positioneringstrategie hadden ook Bol en 

Flinck gevolgd, zij het dat ze met hun keuze voor Rembrandt de meest befaamde meester van dat 

moment kozen, die vooral voor de burger magistraten en kooplieden werkte. Sandrart kon zijn 

reputatie als assistent van hofschilder bijschrijven op zijn curriculum vitae, en dat zou voor zijn 

positionering zowel in Rome als in Amsterdam van waarde blijken. 

Positioneren op de kunstmarkt in Rome 1629-1635
Zoals het een serieus schilder en zoon uit een gegoed milieu paste, vertrok Sandrart begin 1629 

voor zijn grand tour door Italië om de grote Italiaanse schilders en antieke sculpturen te bestu-

deren.627 Hij begon in Venetië waar hij enige tijd bij de Duitse schilder Johann Liss (1595-1639) 

woonde. In dit centrum van het colorito bestudeerde hij de zestiende-eeuwse Venetiaanse schil-

ders zoals Bellini, Veronese en Titiaan: ‘...absonderlich in der Invention und im coloriren zu 

erlernen/ nicht soviel aber in Zeichnungen und Umrißen/ nach art der Antichen’.628 

Ook ontmoette hij hier de Amsterdamse kunstverzamelaar Lucas van Uffelen (? -1637) 

en trof hij er zijn 20 jaar oudere neef Michiel le Blon.629 Samen met Le Blon bezocht Sandrart in 

de zomer van 1629 andere belangrijke Italiaanse kunstcentra, zoals Bologna waar zij Guido Reni 
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en Francesco Albani ontmoetten. Zij bestudeerden daar hun werk, evenals dat van de Carracci’s. 

De volgende stop was Florence waar ze het werk van de oude meesters Michelangelo, Leonardo 

en Andrea del Sarto bekeken. 

Het einddoel van de reis was natuurlijk Rome dat met zijn antieken al sinds de zestiende 

eeuw voor vele kunstenaars de afsluiting van hun opleiding was en waar Sandrart ‘Die Begierde/ 

noch mehrere Progressen in der Zeichenkunst...’ hoopte te maken. 630 Rome was op dat moment 

het belangrijkste kunstcentrum in Italië waar zich een florerend artistiek milieu bevond, van 

een kunstenaarselite die voor de hoven van kunstminnende kardinalen, prinsen, hertogen en 

vermogende kooplieden werkten, tot een kunstenaarsbevolking die goedkope werken voor de 

kunsthandel produceerden.631 Om als schilder voor het topsegment in Rome te kunnen werken 

was het zaak om een kunstlievende mecenas voor je te winnen, want hier, anders dan in Am-

sterdam zoals eerder is gezegd, werkte bij opdrachten voor de elite het mecenaat als dominant 

marktmechanisme. Dankzij het mecenaat verzekerde een kunstenaar zich van opdrachten en 

financiële zekerheid. Bovendien kon hij profiteren van het netwerk van de mecenas waaruit hij 

een duurzame sociaal-economische positie kon opbouwen.632 

De inmiddels drieëntwintigjarige Sandrart moet in deze markt kansen hebben gezien 

om zijn loopbaan in de schilderkunst aan te vangen. Dat hij toen al over een goedgevulde port-

folio van kunstwerken beschikte waarmee hij zijn artistieke kwaliteiten kon aantonen is niet 

aannemelijk. Van Sandrart is uit die periode geen werk bekend. Bij zijn entree op de Romeinse 

kunstmarkt kon hij zich nog niet op zijn artistieke merites beroepen. Welke strategieën wendde 

Sandrart dan aan om zich op de Romeinse kunstmarkt te positioneren? De concurrentie was er 

namelijk groot. 

Positioneren door netwerken: het welkomstmaal 

Zoals gezegd had Rome van oudsher een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars uit alle 

delen van Italië en Europa. De kunstenaarsgemeenschap was omvangrijk en bestond uit diverse 

disciplines. Om als nieuwkomer opgenomen te worden in de buitenlandse omgeving was het van 

belang om aansluiting te vinden bij een netwerk dat de eigen doelen kon dienen. Daarom hadden 

de Hollandse en Vlaamse schilders in Rome zich verenigd in een zogenaamde schildersbent. Deze 

bent had een sociale ontmoetingsfunctie, maar was vooral bedoeld om elkaar te ondersteunen en 

helpen te overleven in het buitenlandse milieu. Voor elke nieuwkomer in Rome werd er een inwij-

dingsfeest met veel drank en eten georganiseerd. Op het bacchanaal kregen de nieuwelingen een 

zogenaamde bentnaam - als teken dat zij bij het netwerk van de Bentveughels hoorden.633 

De jonge Sandrart en de oudere, meer ervaren Le Blon moeten zich hebben afgevraagd 

wat de beste strategie was om zich in het artistieke netwerk van Rome te voegen. De welkomsttra-

ditie van de bent was hen daarin behulpzaam, alleen namen de neven zelf het initiatief voor een 

welkomstmaaltijd ‘auf Niederländische manier’, waarvoor zij veertig van de meest voortreffelijke 

kunstenaars van Rome uitnodigden.634 Maar anders dan de Bentveughels nodigden Sandrart en 

Le Blon niet alleen landgenoten uit, maar ook Fransen en Italianen. De welkomstfeesten waren 

berucht als een woest drinkgelag. Maar Sandrart verhief het feest tot een serieuze zaak door 

te benadrukken dat de gasten in wel vier talen verstandig over kunst hadden gediscussieerd.635 
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Of het een bacchanaal of een waarachtige artistieke samenkomst van vakgenoten was, dat blijft 

een vraag. Met deze anekdote positioneerde Sandrart zich echter te midden van de belangrijkste 

kunstenaars van Rome. In retrospectief toonde hij er mee aan dat hij veel aanzien en respect 

genoot, anders hadden de beroemde schilders zijn uitnodiging niet aanvaard en zich daarmee ge-

committeerd aan een wederdienst. In een vriendennetwerk was immers geen enkele uitnodiging 

belangeloos. De genereuze invitatie voor het grote welkomstmaal was bedoeld om zijn entree in 

het artistieke netwerk te versoepelen en, zoals Sandrart zelf zegt, toekomstige samenwerking en 

opdrachten te verwerven: 

‘...mit allen denen/ die in der Mahlerey-Kunst und Bildhauerey fürtrefflich waren/ eine recht-
verträuliche Kundschaft zu machen/ um dadurch zu seinem vorgesetzten Zweck desto bässer zu 
gelangen.’636 

Voor zijn artistieke en economische ambities had Sandrart niet alleen zijn collega’s nodig. Meer 

nog was hij voor het verwerven van prestigieuze opdrachten afhankelijk van een invloedrijker 

netwerk: dat van de hoofse kringen van kunstliefhebbers met aanzienlijke vermogens en palei-

zen. Hen kon hij moeilijk op de maaltijd uitnodigen. Over hoe Sandrart dat netwerk veroverde 

wordt verhaald in een zeer uitvoerige passage in de Lebenslauf.

Positioneren door openbare competitie: de twaalf schilderijen 

In de Lebenslauf wordt vermeld dat Sandrart bij aankomst in Rome twee kunstwerken zou hebben 

vervaardigd: er worden echter geen titels genoemd en we kennen ze ook niet op andere wijze. 

Toch, volgens Sandrart, waren deze twee schilderijen zo goed dat hij mocht meedingen in een 

door de Spaanse koning Phillip IV (1605-1665) opgezette openbare competitie. Daarvoor waren 

de twaalf beste schilders in Italië uitverkoren: Guido Reni, Guercino, Giuseppe Cesari, Massimo 

Stanzione, Orazio Gentileschi, Pietro da Cortona, Valentin de Boulonge, Andrea Sachi, Giovanni 

Lanfranco, Domenichino, Nicolas Poussin en Sandrart. Alle twaalf kregen zij de opdracht om 

een historiestuk te vervaardigen ‘von gleicher Größe/ nach dem Leben’. Deze bijzondere kunst-

werken zouden gezamenlijk tentoongesteld zijn geweest tijdens een processiefeest ter ere van de 

Santa Maria di Constantinopoli. Alle twaalf kunstwerken worden in de Lebenslauf beschreven 

en Sandrart zelf zou voor deze artistieke competitie het nachtstuk De dood van Seneca hebben 

vervaardigd (afb. 128).637

In artistieke wedijver met de elf andere eminente kunstenaars schilderde Sandrart met 

De dood van Seneca volgens eigen zeggen zo’n meesterstuk, dat hij in de ogen van kardinalen, 

hertogen, prinsen en connaisseurs als beste schilder uit de concurrentie naar voren kwam. Zo 

lezen we in de Lebenslauf dat slechts enkele jaren na zijn aankomst in Rome Sandrart zich met 

dit schilderij plaatste aan de top van de meest befaamde schilders in Italië. Volgens Sandrart was 

dat voor Giustiniani reden om hem als ‘fürtrefflichsten Künstlere’ in zijn paleis op te nemen en 

Sandrart het ambt van collectiebeheerder te geven.638 Ondanks de uitgebreide aandacht die aan 

deze gebeurtenis wordt besteed, zijn de belangrijke details zoals waar en wanneer de openbare 

competitie heeft plaats gevonden, niet concreet.639 
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Als we Sandrart in deze geschiedenis mogen geloven dan moet het voor 1632 hebben 

plaats gevonden, omdat gedocumenteerd is dat hij in dat jaar in het paleis bij Giustiniani woon-

de.640 Zou hij dan ook De dood van Seneca naar het paleis van de markies hebben meegenomen? 

Want uit Giustiniani’s inventaris van 1638 blijkt namelijk dat de markies een schilderij met dit 

onderwerp in zijn bezit had.641 Daarbij komt dat uit de datering op de bewaard gebleven voorte-

kening van het verloren schilderij kan worden afgeleid dat het betreffende werk pas in 1635 is 

vervaardigd, Sandrarts laatste jaar in Rome; toen werkte hij al enige jaren in het paleis van Gius-

tiniani aan het beheer van de Galleria Giustiniani. 642 Het schilderij van Giustiniani kan dus niet 

het product van een openbare competitie in 1631 zijn geweest. Het lijkt dus niet waarschijnlijk 

dat Sandrart zijn positie aan het hof bij Giustiniani aan de openbare competitie te danken heeft, 

tenzij Sandrart een eerdere versie van dit schilderij had vervaardigd in navolging van De dood 

van Seneca door Honthorst.643 Het is echter veel waarschijnlijker dat hij deze positie via bemid-

deling van Honthorst heeft gekregen die eerder voor Giustiniani had gewerkt.644 Ook hier geldt 

dat vertrouwen en eer in het vergeven van belangrijke ambten van doorslaggevend belang waren. 

Rest de vraag of we hiermee het hele verhaal van de twaalf schilderijen als fabel ter zijde kunnen 

schuiven?

Dit uitvoerig verhaal over zijn onovertroffen wedijver met de elf beste schilders van 

Italië heeft Sandrart vijfenveertig jaar na dato in de Lebenslauf laten optekenen. Het ontbeert 

concrete details. In retrospectief toont Sandrart zichzelf aan de lezer als uitmuntend schilder 

en schaarde hij zich onder de beste kunstenaars van Italië. We zien daarin zijn artistieke en eco-

nomische aspiraties weerspiegeld, maar het verhaal conflicteert met de ons bekende historische 

feiten. Klemm lost dit dilemma op door te suggereren dat Sandrart zich heeft vergist en dat hij De 

dood van Seneca moet hebben verwisseld met De dood van Cato, een ander werk dat we van hem 

kennen (afb . 129).645 Dat is echter niet waarschijnlijk, zoals ook Esther Meier concludeert. Boven-

dien betoogt Meier overtuigend dat Sandrarts verhaal over de openbare wedstrijd van de twaalf 

schilderijen nooit heeft plaatsgevonden en dat het een literaire fictie is waarmee hij zijn artistieke 

superioriteit wilde bewijzen.646 De anekdote maskeert tevens Sandrarts beperkte schilderpro-

ductie gedurende de zes jaar die hij in Italië verbleef. De dood van Seneca uit 1635 is namelijk 

Sandrarts eerste schilderij dat in de Lebenslauf wordt opgevoerd, waarvan we weten dat hij het ook 

werkelijk heeft geschilderd. Uit zijn Italiaanse periode kennen we van Sandrart slechts vier histo-

riestukken.647 Dat roept de vraag op hoe befaamd en gevraagd hij eigenlijk wel was. Sandrarts te-

rugblikkende verhalen gunnen ons echter wel een blik op zijn gedachten, mentaliteit en ambities. 

Sandrarts positie in het disegno- colorito debat

Sandrart vestigde zich in Rome op het moment dat het discours over naturalisme en idealisering 

ofwel colorito versus disegno in het voordeel van het laatste was beslecht. Sinds Caravaggio en zijn 

navolgers - de representanten van het naturalisme - aan het eind van de jaren twintig het pleidooi 

hadden verloren, domineerde het artistieke idioom van disegno.648 Deze verschuiving in smaak 

van naturalisme naar classicisme kan goed worden geïllustreerd aan de hand van de aankopen 

van markies Vincenzo Giustiniani. Hij was een van de grootste verzamelaars in Rome en een 
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invloedrijk mecenas die naast het verzamelen ook schreef over andere aristocratische genoegens 

als kunst, muziek, de jacht en de etiquette van het leven als een gentiluomo.649 

Giustiniani verzamelde in de eerste decennia van de zeventiende eeuw Caravaggisti-

sche werken en koos daarin uitsluitend voor de serieuze religieuze onderwerpen. Daarnaast had 

hij een onmiskenbare classicistische voorkeur zoals blijkt uit zijn omvangrijke collectie antieke 

sculpturen en schilderijen van schilders als Domenichino (1581-1641), Francesco Albani ( 1578-

1660), Giovanni Battista Viola (1576-1622) en Annibale Carracci. De werken van deze kunste-

naars duidden al op de trend van een nieuwe - meer idealiserende - stijl die in de vroege jaren 

dertig steeds meer in de smaak zou raken. In deze periode breidde Giustiniani’s zijn collectie uit 

met werken van een groep Franse schilders die een voorliefde voor het klassieke idioom lieten 

zien, zoals Claude Lorrain (1602-1682), Nicolas Poussin (1594-1665), Jean Lemaire (1597-1659) en 

Rémy Vuibert (ca. 1600-1652).650 Vooral de classicistische stijl van Poussin en Lorrain zouden een 

stempel drukken op de smaak en aankopen van de Europese elite van aristocraten, magistraten 

en kooplieden. De grondslag van deze stijl lag in de ideologie van disegno met zijn strenge regels 

voor proportie, anatomie en beweging en idealisering van het menselijk lichaam, met scherpe 

contouren gedefinieerde vormen, heldere kleuren, uniforme belichting en gladde, nauwelijks 

zichtbare penseelstreek (afb. 182). 

Sandrart zou zowel in zijn werk als in zijn kunsttheorie niet echt positie kiezen in dit 

ideologische debat.651 Dat zou de ijverige Kunst-Biene ook niet hebben gepast gezien zijn opvatting 

dat een schilder alle schilderkundige dimensies zou moeten kennen en kunnen toepassen.652 

Daarom ook dat Sandrart, zoals hij zelf schreef, zich zowel in de coloristische Venetiaanse traditie 

naar Titiaan als de disegno traditie in Rome bekwaamde, waar hij een voorbeeld aan zijn vriend 

Poussin nam.653 De eclectische stijl waarin hij Titiaans koloriet en Poussins classicisme samen-

brengt, zou Sandrart voor het eerst laten zien toen hij in Amsterdam werkte, maar daarover later 

meer (afb. 176).

In de Teutsche Academie laat Sandrart de keuze voor een van ‘beyde Manieren’ aan de 

jonge schilders, die naar eigen geest en verlangen maar zelf moeten bepalen of zij zich aangetrok-

ken voelen tot het ‘mühsames Sauber-Mahlen’ van de Duitse Dürer en Holbein of het ‘Rau-Mah-

len mit vielen Farben beschwert’ van Titiaan.654 Wel waarschuwt Sandrart, net als Vasari en Van 

Mander, ervoor om de navolging van Titiaans manier niet te lichtzinnig te nemen, omdat juist 

het koloreeren meesterschap vraagt om tot een geloofwaardig resultaat te komen.655 Ook raadt 

Sandrart aan om eerst het glad schilderen te beoefenen, maar dat heeft een praktische reden. 

Met het verstrijken der jaren zal het zicht immers afnemen waardoor men vanzelf minder nauw-

keurig kan werken. In lijn met zijn kunstopvattingen zien we dat Sandrart ook in zijn oeuvre het 

principe van de veelzijdigheid betracht, zoals zal blijken uit de beschrijving van verschillende van 

zijn kunstwerken.

Een positie bij mecenas markies Vincenzo Giustiniani 

Sandrart behoorde tot de intieme kring van Giustiniani in wiens paleis hij woonde van 1632-1635. 

Daar beheerde hij Giustiniani’s kunstverzameling en coördineerde de publicatie van de Galleria 
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Giustiniani, een tweedelige gravurereeks van Giustiniani’s verzameling van schilderijen en an-

tieke sculpturen.656 Voor deze reeks vervaardigde Sandrart een groot deel van de voortekeningen 

die hij vervolgens in prent liet brengen door onder meer de graveurs Theodoor Matham, Reinier 

Persijn en Cornelis Bloemaert, die hij daarvoor speciaal uit Holland had laten overkomen.657 

Zijn verblijf bij Giustiniani zal zijn ideeën, smaak en stijl onmiskenbaar hebben ge-

vormd. Werkzaam in de enorme Giustiniani collectie, was Sandrart jarenlang dagelijks omringd 

door het klassieke idioom van de antieke sculpturen en een keur aan schilderstijlen van voor-

aanstaande oude en eigentijdse meesterwerken. Bovendien was hij als behendig netwerker on-

getwijfeld betrokken bij de levendige kunsttheoretische discussies in het artistieke en geleerde 

netwerk waarin hij in Rome verkeerde. Van zijn omvangrijke netwerk in Rome, dat bestond uit 

befaamde kunstenaars, invloedrijke verzamelaars, connaisseurs en toonaangevende geleerden, 

maakte Sandrart notitie in de Teutsche Academie. Daar lezen we van zijn bewondering voor en 

de vriendschap en samenwerking met de geleerden Galilei en Anthanasius Kircher en de kun-

stenaars Pieter van Laer (Bamboccio), Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Andrea Sacchi, François 

Duquesnoy, Pietro da Cortona, Domenichino, Pietro Testa en Bernini.658 

Sandrarts kunstproductie in Rome en Frankfurt 1629-1637

Het kan zijn dat Sandrart zijn handen vol had aan het Galleria project, maar uit de Italiaanse 

periode kennen we zoals gezegd slechts vier historiestukken van Sandrart: de toegeschreven He-

melvaart van Maria in Rome, De dood van Cato in Padua (afb. 129), De Barmhartige Samaritaan 

in Milaan (afb. 130) en de sinds 1945 verloren geraakte Dood van Seneca (afb. 128), de laatste twee 

gesigneerd en gedateerd.659 Hij bleef in zijn onderwerpkeuze geheel in lijn met de smaak van 

Giustiniani, die een voorkeur had voor bijbelse onderwerpen en de minder frivole mythologische 

werken.660 Verder valt op dat drie van de vier Italiaanse werken nachtstukken zijn die Sandrarts 

navolging tonen van de meesters die in dit genre voortreffelijk waren en voor wie Sandrart een 

grote bewondering had: Honthorst, Elsheimer en Correggio.661 Als leerling van de befaamde Ge-

rardo della Notte (Honthorst) werd dat natuurlijk ook van Sandrart verwacht. 

Toen Sandrart in het voorjaar van 1635 terugkeerde naar Frankfurt, woedde daar nog 

steeds de 30-jarige oorlog (1618-1648) die hem in het voorjaar van 1637 deed besluiten om samen 

met zijn prille bruid Johanna Milkau (1621 -1648) en leerling Mattheus Merian de Jonge naar 

Amsterdam te vertrekken. Kort daarvoor - op 21 februari 1637 - had Sandrart op 31-jarige leeftijd 

een fortuinlijk huwelijk met deze Johanna Milkau gesloten. Zij was de dochter van een rijke 

calvinistische bankier en koopman Philipp Milkau uit Frankenthal en een nicht van de in Am-

sterdam wonende bankier en kunstliefhebber Johann de Neufville. Schoonvader Philipp Milkau 

bezat de hofmark Stockau, gelegen bij Ingolstadt, die door zijn overlijden in 1645 aan Sandrart 

toeviel. Gezien het bezit van een buitenplaats had de familie Milkau ongetwijfeld wel een adellij-

ke levensstijl, maar zij waren niet van adel zoals vaak naar Sandrart wordt geciteerd, die immers 

graag pronkte met de zogenaamde adellijke status van zijn schoonfamilie.662 Sandrart werd ove-

rigens zelf wel in de adelstand verheven, maar dat was in 1653, acht jaar nadat hij Amsterdam 

had verlaten. 
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Gedurende de twee jaar dat Sandrart in zijn geboorteplaats verbleef was - evenals in 

Rome - zijn schilderproductie gering. We kennen het portret van Johan Maximiliaan de Jonge, nu 

in Frankfurt en het kleine paneeltje Maanlandschap met Amor in Seligenstadt, beide gesigneerd 

en gedateerd (afb. 131 en 132).663 Sandrart vermeldt zelf nog het portret van de Hertog Bernhard 

von Weimar, hetgeen echter niet is overgeleverd.664

Alles bij elkaar zijn uit de periode 1629-1637 in Rome en Frankfurt dus slechts zes 

kunstwerken overgeleverd en acht schilderijen kennen we enkel uit vermelding in de Teutsche 

Academie/Lebenslauf. Met deze beperkte kunstproductie en het ontbreken van belangrijke op-

drachtgevers moet Sandrarts zelfgecreëerde beeld als een van de beste en meest gevierde schil-

ders van Rome echter in een bescheidener perspectief worden geplaatst.665 

Positioneren op de Amsterdamse kunstmarkt 1637-1645 
Sandrarts achtjarig verblijf in Amsterdam is daarentegen wel aantoonbaar een zeer succesvolle 

periode, die gekenmerkt wordt door veel opdrachten van voorname opdrachtgevers in en buiten 

Amsterdam.666 In vergelijking met zijn overgeleverde productie gedurende zijn verblijf in Rome 

en Frankfurt verdrievoudigde Sandrart in Amsterdam zijn productie en vervaardigde hij maar 

liefst zesenveertig schilderijen.667 Bijna de helft daarvan - negentien - zijn portretten. De meeste 

portretten vervaardigde Sandrart in zijn beginperiode in Amsterdam tussen 1638-1641 voor het 

topsegment van de lokale markt. Deze portretopdrachten zijn direct te herleiden tot zijn netwerk: 

voor de familie Bicker vier portretten plus het groepsportret voor de Kloveniersdoelen; verder de 

portretten van Susanna Beckx, Peter Spierinck en zijn vrouw en van de vijf belangrijkste Amster-

damse literatoren van dat moment, Hooft, Vondel, Coster, Barlaeus en Vossius.668 

Opmerkelijk is dat Sandrart na 1641 vanuit Amsterdam vooral voor de Duitse markt zou 

werken en zich toelegde op historiestukken, waarvoor hij opdrachten kreeg van zowel het Beierse 

hof als van de Jezuïetenorde in Beieren. Sandrart produceerde in deze periode 1641-1645 slechts 

vier portretten, maar wel zestien allegorieën, drie religieuze en vier mythologische werken.669 

Leerlingen en werkplaats

Amsterdam was dus een productieve periode voor Sandrart en waarschijnlijk heeft hij hulp gehad 

van leerlingen of werck-gesellen. Over het functioneren van zijn werkplaats is echter nauwelijks 

iets bekend, ook Sandrart zelf rept amper over zijn atelier en leerlingen in de Teutsche Academie. 

Toch zijn er zeven leerlingen tijdens Sandrarts verblijf in Amsterdam bekend: de Duitse Mat-

theus Merian de Jongere (1621-1687), Johan Sigmund Müller (ca. 1626-1694) en de Zweedse 

Georg Waldau (ca. 1626-1674).670 Waldau is alleen gedocumenteerd in archiefstukken. Hij is de 

zoon van de keukenmeester van Koning Gustaaf Adolf, die in het kader van kunstbevordering 

door Koningin Christina en Kanselier Oxenstierna met een brief gedateerd 16 juli 1641 naar Am-

sterdam werd gestuurd. Hij kreeg een jaarlijkse toelage van 200 rijksdaalders voor een periode 

van drie jaar. Door bemiddeling van Le Blon neemt Sandrart hem wel aan als leerling, maar hij 

krijgt geen biografie in de Teutsche Academie.671 

Dit in tegenstelling tot Merian en Müller, die wel worden vereerd met een biografie van 

maar liefst een hele pagina in de Teutsche Academie. Merian kwam samen met Sandrart in 1637 
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naar Amsterdam en zou met een aanbevelingsbrief van Sandrart voor Van Dyck in 1639 naar 

Londen vertrekken.672 Müller komt als zeventienjarige leerling uit Augsburg, wordt bij Sandrart 

in huis opgenomen en is vijf jaar zijn leerling.673 Klemm noemt ook nog vier leerlingen op grond 

van een document van 4 maart 1641. Sandrart is dan kennelijk afwezig, vermoedelijk voor de 

portretopdracht voor de Keurvorst van Beieren, maar in zijn atelier zouden er vier leerlingen aan 

het werk zijn geweest. Genoemd worden: Maerten Coren (1621-1654), Jan Benningh (1619 - ca. 

1646), Dudley Calandrini (1624-1692) en Hendrick Bosch (1614-1652). 674 

Gezien zijn grote Amsterdamse productie mogen we constateren dat de Amsterdamse kunst-

markt - op dat moment een van de meest bloeiende van Europa - een sterke impuls aan Sandrarts 

loopbaan heeft gegeven. Desondanks werd er in de Lebenslauf slechts twee alinea’s aan zijn pro-

ductieve verblijf in Amsterdam gewijd. Maar wat Sandrart had laten noteren door zijn ghostwriter, 

was zorgvuldig gekozen in het literair scheppen van zijn beeld als aristocraat-kunstenaar.675 San-

drart werd als volgt gepositioneerd:

’Daselbst hat Er einen Kunst-vollen Parnass der Edlen Mahlerey aufgerichtet/ und gleich anfangs/ 
durch hochgepriesene Werke/ sich in so großen Ruhm gebracht/ daß Er von männiglich/ nicht 
allein/ wegen seiner weltkundigen Kunst-Wissenschaft/ sondern auch wegen tugendlichen 
Wandels/ höflichen Comportements und zierlichen Conversationen/ dergleichen alda vorher 
wenig Künstlere von sich scheinen lassen/ hochgeschätzet/ geehrt und gepriesen worden.’676

Net als in Rome werd Sandrart een onmiddellijke positie en roem toegedicht in het artistieke net-

werk in Amsterdam. Om deze faam te legitimeren zou men verwachten dat Sandrart uitgebreid 

aandacht schenkt aan zijn hooggeprezen kunstwerken, maar zijn productie in Amsterdam wordt 

spaarzaam beschreven.677 Sandrart wordt daarentegen gepresenteerd als een nieuw type kunste-

naar met kwaliteiten die andere schilders in Amsterdam niet hadden. Sandrart begreep dat de 

waarde van een kunstenaar niet slechts op de kwaliteit van zijn werk stoelde, maar net zo goed op 

de reputatie van de maker. Dus wordt de nadruk gelegd op zijn uitgebreide artistieke kennis, zijn 

deugdzame levenswandel, zijn voorname levensstijl en sierlijke conversatie. Aldus profileerde 

Sandrart zich als internationaal kunstkenner en voortreffelijk vakman met aristocratische om-

gangsvormen. Waarmee hij opnieuw accentueerde dat alleen door die combinatie van gaven de 

kunstenaar tot grote hoogte kon stijgen.678 

Sandrart stichtte dus naar eigen zeggen een ‘kunstparnas der edele schilderkunst’ en 

vermeldde ook de verkoop van zijn kunstverzameling toen hij eenmaal naar Duitsland was te-

ruggekeerd: zodat we uit het flinke bedrag van 22.621 gulden moeten opmaken dat Sandrart een 

groots kunstverzamelaar was met een respectabele vermogen.679 Uit deze self-fashioning spreken 

zijn hoofse ambities en zelfingenomen mentaliteit en claimt hij een artistieke hoogstaandheid 

waaraan zijn Amsterdamse collega’s niet konden tippen. Van de vele kunstenaars die ten tijde van 

zijn verblijf in Amsterdam werkten zou hij er zeven in de Teutsche Academie opnemen onder wie 

Backer, Flinck, Rembrandt en Van der Helst. 680 Sandrart haalt nergens in de Teutsche Academie 

scherp of afgunstig uit naar zijn kunstbroeders - dat zou een nobel man ook niet passen - hij bleef 

steeds voorkomend en deelde zelfs hier en daar een compliment uit. Niettemin creëerde hij een 



Schilder-aristocraat: Joachim von Sandrart

117

veelbetekenende tegenstelling tussen zichzelf en de andere kunstenaars: zij beheersten slechts 

één manier van werken - nae ‘t leven. Zij waren niet bereisd en hadden dus ook niet de antieke 

en moderne meesters met eigen ogen bestudeerd. Dat gold ook voor Rembrandt, maar bij deze 

meest befaamde schilder van dat moment - en dus Sandrarts belangrijkste tegenspeler - zette hij 

het contrast met zichzelf nog scherper aan. 

Rembrandt wordt impliciet geringschattend neergezet als eenvoudige molenaarszoon 

met weinig opleiding die ook nog eens niet in staat was kunsttheorie te bestuderen omdat hij 

alleen Nederlands las. Ook op het sociale vlak schoot Rembrandt tekort: hij schonk te weinig 

aandacht aan zijn relaties en het ophouden van zijn status, wat volgens Sandrart ten koste ging 

van zijn faam en vermogen. Als schilder negeerde hij de academische regels en volgde uitsluitend 

zijn eigen manier. Alleen in dat laatste werd hij wel door Sandrart gewaardeerd. Als geen ander 

kon Rembrandt de menselijke huid schilderen en in het suggereren van een overtuigende ruim-

teweergave was hij baanbrekend, omdat hij ‘licht en schaduw kunstig bij elkaar wist te houden’ 

en weloverwogen was in het ‘breken van de kleuren’: een werkwijze die met de term ‘houding’ 

werd aangeduid.681 

Sandrart was ambivalent over Rembrandt die slechts voldeed aan één onderdeel van zijn 

ideaalbeeld van de kunstenaar. Hij toonde zich weliswaar bewonderend over zijn meesterschap, 

maar is neerbuigend over zijn afkomst, geleerdheid en sociale vaardigheden.682 Kunstenaars die 

wel aan zijn ideaalbeeld voldeden waren Rubens, Van Dyck en Honthorst. Dit waren allen hof-

schilders die door hun wellevende gedrag net als Sandrart veel eer en faam genoten.683 Sandrart 

positioneerde zich in Amsterdam niet in de eerste plaats als de beste in zijn vak - het schilderen 

- maar onderscheidde zich van zijn vakgenoten door wat hij van de wereld had gezien, zijn ge-

leerdheid en talenkennis en zijn hoofse deugden. Dat was een noviteit waarmee hij in het netwerk 

van liefhebbers en schilders een nieuw kunstenaarsbeeld en een nieuwe artistieke levensstijl 

introduceerde.   

Waarom koos Sandrart voor Amsterdam toen hij in 1637 Frankfurt verliet en waarom ging hij 

niet terug naar Rome waar hij al eerder had gewerkt en zijn relaties had? Deze keuze zal zijn in-

gegeven door de op dat moment bloeiende kunstmarkt in Amsterdam die Sandrart aantrekkelijke 

perspectieven bood op lucratieve opdrachten.684 Bovendien woonden er, zoals gezegd, invloed-

rijke familieleden die hem daarbij konden helpen: Sandrart neef Michel le Blon en de oom van 

zijn vrouw Johan de Neufville. Beiden waren gefortuneerd en beschikten over een betrouwbare 

reputatie en positie in een groot sociaal en politiek netwerk. Voor Sandrart - een kunstenaar met 

ambities - een prachtige uitvalsbasis.

Invloedrijke bloedvrienden: Johan de Neufville en Michel le Blon

Dat Sandrart zich al binnen twee jaar na aankomst in Amsterdam had weten te positioneren in 

het netwerk van de magistraat en de intellectuele elite, blijkt uit de eerder genoemde vier portre-

topdrachten die hij kreeg van de familie Bicker: het schuttersstuk voor de Kloveniersdoelen in 

opdracht van Cornelis Bicker en de reeks van vijf literatorenportretten, allemaal vervaardigd in 

de jaren 1639-1640.685 
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Dit snelle succes is niet direct te verklaren door zijn artistieke prestaties, want daar-

voor was zijn schilderijenportfolio te beperkt en zeker op het gebied van de portretschilderkunst 

had Sandrart nog weinig laten zien. Ook zou men verwachten dat een onbekende schilder als 

Sandrart zich moeilijk een plaats zou kunnen verwerven tussen de vooraanstaande portret- en 

historieschilders die op dat moment in Amsterdam werkzaam waren. Van de oudere generatie 

portrettisten waren dat Thomas de Keyser en Nicolaes Eliasz Pickenoy; de toonaangevende ver-

nieuwer was Rembrandt, die midden jaren dertig op de top van zijn roem was; zijn leerling Govert 

Flinck was het aankomende talent dat Rembrandts positie bij Uylenburg in 1635 overnam en 

ook Bartholomeus van der Helst en Jacob Backer lieten zich gelden op de na 1630 exploderende 

portretmarkt.686 

Maar had Sandrart deze portrettisten wel als rivalen te vrezen voor het elitaire markt-

segment waarop hij zich richtte? Het is goed voorstelbaar dat de Amsterdamse patriciërs met 

voorname allures, zich meer tot de hoffelijke schilder met internationale aristocratische connec-

ties voelden aangetrokken dan tot ‘hunne eigene stadgenoten, [...] eerzame huisvaders van be-

krompen ontwikkeling, of geniale losbollen of warhoofden [...] de deftigheid was aan ‘t opkomen, 

en Sandrart was een deftig man’, aldus D.C. Meyer Jr. in 1888. 687 Het schrille contrast tussen 

Sandrart en de Amsterdamse schilders dat uit deze negentiende-eeuwse visie spreekt, sluit naad-

loos aan bij Sandrarts eigen ijdele uitspraak dat hij al snel befaamd was vanwege zijn ‘tugendli-

chen Wandels/ höflichen Comportements und zierlichen Conversationen’.688 Beiden overdreven 

het verschil tussen de nieuwkomer en de inheemse schilders, zij het met een tegengestelde waar-

dering van dat onderscheid.

Sandrart kon zich in Amsterdam bovendien profileren met de reputatie van zijn leer-

meester Honthorst die juist in deze jaren in de Haagse hofkringen naam maakte met elegante 

en kleurrijke portretten. Dit was het milieu waar de Amsterdamse elite met verheven ambities 

zich graag aan spiegelde. Sandrart vertegenwoordigde in Amsterdam dus een nieuw type kun-

stenaar dat, zowel met zijn afkomst als zijn levensstijl, aansloot bij de wensen en het milieu van 

de welvarende patriciërs en kooplieden die zichzelf zagen als de ‘besten’ uit hun eigen kring. In 

het volgende zullen Sandrarts portretopdrachten worden besproken. In het verwerven daarvan 

zullen zijn bloedvrienden Johan de Neufville (1613-1663) en Michel le Blon (1590-1656), zeer waar-

schijnlijk een aanbevelende of bemiddelende rol hebben gespeeld. Dat was immers gebruikelijk 

volgens de gedragscodes binnen de familie.

De Neufville was een koopman, verzekeraar en bankier die zich tot een van de rijkste 

mannen in de stad zou opwerken met een uiteindelijk geschat vermogen van 798.000 gulden.689 

Hij deed onder meer zaken met de engelse prinses Mary Stuart (1631-1661) en de grootste bankier 

van Amsterdam, Guillelmo Bartolotti (1602-1658), die een grote verzameling van 145 schilderijen 

had zoals blijkt uit de boedelinventaris na de dood van zijn vrouw Jacoba van Erp (1608-1664).690 

De Neufville zal zijn nicht Johanna en haar echtgenoot hebben geïntroduceerd in het netwerk van 

de hoogste kringen waarin hij verkeerde. Toen De Neufville in 1638 trouwde met de zeventienjari-

ge Susanna Beckx schilderde Sandrart haar portret (afb. 133).691 Het is voorstelbaar dat er tegelijk 

een pendant van De Neufville is geschilderd, maar daar is niets van bekend. Het gesigneerde en 

gedateerde schilderij van Susanna is echter wel het eerste dat we van Sandrart in Amsterdam 
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kennen en toont hem als vaardig portrettist in een conventioneel sobere, maar statige stijl. Geheel 

in de portrettraditie die op de lokale markt het meest gebruikelijk was.692 Dat zou echter spoedig 

veranderen. 

Michel le Blon: kunstenaar-agent en kunsthandelaar

Het netwerk van Michel le Blon was van bijzonder groot belang voor Sandrarts entree in Am-

sterdam. Le Blon werkte al sinds 1610 in Amsterdam als edelsmid en graveur en genoot een 

uitstekende reputatie in het artistieke netwerk van kunstenaars en liefhebbers. Als kunsthande-

laar bemiddelde hij voor grote internationale verzamelaars zoals de Hertog van Buckingham en 

Thomas Howard, de Graaf van Arundel.693 

Le Blon opereerde sinds 1632 ook als agent voor Zweden. Als diplomaat was informatie 

zijn handelswaar waarvoor zijn kunsthandel een belangrijk voertuig was.694 In de vroegmoderne 

tijd vervulde de politiek agent een cruciale rol in het Europese politieke en culturele netwerk 

bij het verspreiden van informatie, diensten en producten, zoals blijkt uit het onderzoekspro-

ject geleid door Maria Keblusek naar ‘double agents’. Deze agenten werden niet alleen gerekru-

teerd uit adellijke- en hofkringen, maar ook onder geleerden, kooplieden en kunstenaars.695 Als 

kunsthandelaar en gevierd kunstkenner had Le Blon een omvangrijk netwerk, hetgeen hem voor 

deze vertrouwelijke functie uitermate geschikt maakte. Niet alleen in de Republiek, maar ook 

internationaal onderhield hij ‘correspondentie’ met artistieke, intellectuele, religieuze, politieke en 

economische relaties. 

Le Blon was een heer van stand: hij kwam uit een vermogende, calvinistische handelsfa-

milie, was bereisd, beheerste meerdere talen en had als immigrant ervaring met hoe zich aan te 

passen en in te voegen in verschillende netwerken op meerdere standplaatsen. Bovendien was hij 

connaisseur: als kunstenaar en kunsthandelaar had hij verstand van kunstwerken, boeken en an-

dere luxegoederen die in het diplomatieke verkeer werden uitgewisseld. Zo beschikte Le Blon over 

de juiste afkomst, het netwerk en precies die kwaliteiten waarover een agent in het vroegmoderne 

‘corps diplomatique’ moest beschikken.696 De dubbelfunctie als kunstenaar-agent kwam vaker 

voor: ook van artistieke collega’s zoals Rubens (1577-1640), Balthazar Gerbier (1592-1663), Pieter 

Isaacsz. (1569-1625), Mattheus Merian II (1621-1687), de graveur Simon Frisius (1580-1629) en de 

dichter Theodoor Rodenburgh (1574-1644) is bekend dat zij cultureel diplomaat waren.697 

Le Blons patroon was rijkskanselier Axel Oxenstierna (1583-1654) die de buitenlandse 

politiek van Zweden bepaalde. Zijn vertrouwelijke diplomatieke functie vervulde Le Blon voor-

namelijk vanuit Amsterdam. Hij onderhield nauwe contacten met Peter Spierinck (c.1595-1652) 

een collega agent in Den Haag. Die werd in 1636 tot resident van Zweden bevorderd en gelijk-

tijdig in de adelstand verheven tot heer van Noortholm. Met de promotie werd Peter Spierinck 

Silvercrona de meerdere van Le Blon.698 Spierincks vader was een Vlaamse immigrant die een 

gerenommeerd tapijtweverij in Delft had opgebouwd dat regelmatig opdrachten uitvoerde voor de 

Staten-Generaal, het Zweedse en Deense hof en hooggeplaatste aristocraten in Engeland en Po-

len. Na de dood van zijn vader in 1630 zou Spierinck samen met zijn broer het bedrijf voortzetten. 

Spierinck was ook een liefhebber; jaarlijks betaalde hij volgens Sandrart 1000 gulden (en volgens 
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Angel 500 gulden) aan de Leidse fijnschilder Gerard Dou voor het recht van eerste keus uit zijn 

werk.699 Spierinck zou zich samen met zijn vrouw in 1641 door Sandrart hebben laten portrette-

ren. De werken zijn helaas niet overgeleverd, maar wel door zijn zoon gedocumenteerd en door 

Sandrart vermeld.700 Ook noteerde Sandrart dat hij het historiestuk Nereïden brengen Leander’s 

dode lichaam naar Hero voor Spierinck had vervaardigd.701 Evenmin als de portretten is dit werk 

overgeleverd, maar de voorstelling kennen we van een prent naar Sandrart door Reinier van Per-

sijn die werd opgedragen aan Spierinck (afb. 134).702 Het hoeft geen betoog dat deze opdrachten 

door bemiddeling van Le Blon tot stand zijn gekomen. 

Le Blon was een actief agent. Wekelijks schreef hij wel twee tot drie brieven - avvisi - aan 

Oxenstierna met het laatste politieke, economische, diplomatieke en militaire nieuws. Daarin 

rapporteerde Le Blon niet alleen nieuws uit Amsterdam en Den Haag, ook gebruikte hij zijn 

netwerk om informatie te verzamelen uit Brussel, Parijs, Antwerpen, Keulen, Narbonne en het 

militaire fort Sint-Andries bij Heerewaarden.703 Daarmee hield Le Blon zich uitdrukkelijk aan de 

taakomschrijving die hij op 25 mei 1632 met Oxenstierna had afgesproken: 

‘... so veele mogelijcken en doenlijcken is, alle vlijt en naestichen [naersticheijt] aen te wenden, 
eenige personen, van verscheijde conditien, in onderscheijdelijcke diensten en plaetsen tot 
curieuse advisen en inteligentien te beweegen.’704 

Daarentegen hield Oxenstierna zich niet aan zijn deel van de afspraak. Hoewel hij zeer tevreden 

was over Le Blons werk, was hij nalatig in het betalen van de afgesproken rijkelijke beloning die 

gedurende de periode 1632-1644 van 1000 naar 3000 rijksdaalders per jaar was opgelopen. Toch 

bleef Le Blon loyaal: het mes sneed immers aan twee kanten. Le Blon leverde niet alleen gevoelige 

informatie, hij adviseerde ook bij het contracteren van kunstenaars en zowel koningin Christi-

na van Zweden als Axel Oxenstierna en zijn familie waren belangrijke afnemers van Le Blons 

kunsthandel.705 Niet alleen de opdrachten waren lonend, maar ook de immateriële spin off van 

zijn dubbele positie als politiek agent én cultureel adviseur. Een hogere status, sociale protectie, 

de mogelijkheid om te bemiddelen en toegang tot andere netwerken waren voor zijn reputatie van 

duurzaam belang.

Dat Le Blon zijn positie aan het Zweedse hof gebruikte om zich te profileren is af te 

lezen aan het titelblad van een voorbeeldenboek met prenten van heraldische modellen. Daarop 

wordt hij niet als kunstenaar maar als agent vermeld: ‘geinventeert bij den H. Agent van Sweden 

Michiel le Blon’. Het boek Verscheyden Wapen-Schilden Verciert met Helm en Lof , werd ver-

moedelijk eind jaren dertig in Amsterdam uitgegeven door Claes Jansz Visscher. Hierin komen 

verscheidene familiewapens voor van vooraanstaande Amsterdamse koopmanfamilies met aris-

tocratische ambities, zoals de families Huydecoper, Reynst en Hellemans.706 Het ontwerp van Le 

Blon voor de Huydecopers zal vermoedelijk bedoeld zijn geweest om de nieuwe aristocratische 

positie van de familie te bekrachtigen toen Christina van Zweden in 1637 Joan Huydecoper in de 

adelstand verhief.707 Het ligt voor de hand dat Le Blon hierin een bemiddelende rol zal hebben 

gespeeld. 

Als kunstenaar was Le Blon actief als edelsmid en graveur, maar van zijn werk als 

edelsmid is het meeste van zijn werk uitsluitend nog in afdruk overgeleverd.708 Aan grafiek is er 
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meer van hem bekend. Hij genoot al vroeg in de zeventiende eeuw een aanzienlijke reputatie als 

graveur. De vele titelprenten en boekillustraties die Le Blon voor diverse letterkundige onderne-

mingen vervaardigde tonen zijn uitgebreide netwerk in het intellectuele en literaire milieu.709 Zo 

werkte hij voor opdrachtgevers als de geleerde Petrus Scriverius, de Leidse hoogleraar en dichter 

Daniel Heinsius, de schermmeester Gérard Thibault en muziekmeester Nicolas Vallet. Veel van 

de gravures van Le Blon werden uitgegeven door Willem Jansz Blaeu en Cornelis Lodewijcksz 

van de Plasse. Ook was Le Blon actief in het initiëren van boekvertalingen zoals de Nederlandse 

vertaling van Ripa’s vermaarde Iconologia die in 1644 door de dichter en uitgever Dirck Pietersz 

Pers werd uitgegeven en aan Le Blon werd opgedragen.710 

Le Blons literaire netwerk en Sandrarts literatorenreeks

Met veel befaamde kunstenaars, schrijvers en dichters van zijn tijd werkte Le Blon samen en hij 

kon hen tevens tot zijn vrienden rekenen omdat zijn werk nauw verbonden was met het elitaire 

culturele netwerk waarin hij verkeerde. Dat netwerk bestond onder meer uit Pieter Cornelsz. 

Hooft (1581-1647), Maria ‘Tesselschade’ Roemersd. Visscher (1594-1649), Gerard Vossius (1577-

1649), Casparus Barlaeus (1584-1648), Samuel Coster (1579-1665), Joost van den Vondel (1587-

1679), Jan Vos (1610-1667) en Constantijn Huygens (1596-1687).711 

Het is evident dat Sandrart via Le Blon uit dit literaire netwerk de opdrachten verwierf 

voor twee levensgrote portretten van Barlaeus en Coster, waarvan alleen de laatste is overgeleverd 

(afb. 135). Het behoort tot Sandrarts vroegste opdrachten in Amsterdam die stammen uit de late 

jaren dertig.712 Enkele jaren daarna zou Sandrart de twee schilderijen naar een kleiner formaat 

kopiëren voor een prentserie van vijf portretten van Hooft (geschiedkundige, dichter en toneel-

schrijver), Vossius (humanistisch taal- en geschiedkundige), Coster (toneelschrijver en arts), Von-

del (dichter en toneelschrijver) en Barlaeus (vriend van Huygens, schrijver, dichter en hoogleraar 

wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre). Deze literatorenreeks werd in 1641 door Cornelis Dan-

ckers uitgegeven en recent reconstrueerde Norbert Middelkoop de ontstaansgeschiedenis ervan 

(fig. 6).713 

 Sandrart maakte zowel getekende als geschilderde ontwerpen voor de literatorenreeks. 

Uit de ruim 20 gedichten die op de portretten zijn gemaakt kunnen we afleiden dat vier van 

de vijf geschilderd zijn geweest.714 Het portret van Vondel zou enkel in een voortekening zijn 

uitgevoerd. De olieverfschetsen van Vossius en Hooft zijn bewaard gebleven (afb. 136 en 137). 

Sandrarts voorstudies werden in prent uitgevoerd door Reinier van Persijn, Abraham Blooteling 

en Theodor Matham: graveurs met wie Sandrart in Rome eerder samenwerkte voor de Galleria 

Giustiniani. Vondel en Barlaeus voorzagen de prenten van lovende bijschriften.715 Zij behoorden 

tot Sandrarts beste vrienden en pleitbezorgers - opschreeuwers - getuige de bijna zevenenvijftig 

gedichten die zij op zijn persoon en werk in Amsterdam schreven.716 Hierdoor droegen de meest 

gerespecteerde Amsterdamse intellectuelen in grote mate bij aan het verspreiden van Sandrarts 

roem.
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Fig. 6. De prentreeks van Hooft, Vossius, Coster, Barleus en Vondel, naar Sandrart door respectievelijk:  

Persijn, Bloteling, Persijn, Matham en Matham. Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 

Dat Sandrart zichzelf ook graag als pictor doctus zag blijkt duidelijk uit het enige autonome zelf-

portret dat van hem bekend is en dat voor 1644 werd vervaardigd.717 Helaas is het origineel verlo-

ren gegaan, maar in de verzameling van zelfportretten in het Uffizi bevindt zich een geschilderde 

kopie (afb. 138) en ook kennen we een prent van de hand van Jacob Sandrart uit 1668 (afb. 139).718 

Zoals Klemm en Karel Porteman opmerken, hanteerde Sandrart voor zijn zelfportret hetzelfde 

beeldtype als voor de literatorenserie.719 Sandrart presenteerde zich in dezelfde houding als Hooft 

(fig. 6), maar vulde het portret aan met een tafeluurwerk met daarop het beeld van Minerva - een 

verwijzing naar Wijsheid die de Tijd overwint. Het beeld herinnert aan de portretten die Sandrart 

van Coster en Barlaeus vervaardigde en waarop de buste is te zien van respectievelijk Demosthe-

nes en Hippokrates (afb. 135 en 140). 

Met zijn zelfportret plaatste Sandrart zich in de beeldtraditie van humanistische geleer-

den. De gouden ereketen om zijn hals was misschien een geschenk van het Beierse hof, zoals Por-

teman suggereert.720 Dat zou ongetwijfeld een van de beduidendste eerbewijzen uit zijn loopbaan 

zijn geweest. Sandrart profileerde zich als geleerd aristocraat door zijn attributen: zijn ketting, de 

degen aan zijn linkerzijde (zoals ook in het portret van Hooft) en de rol met tekening of gedicht in 

zijn rechterhand. ‘Op d’afbeeldinge van Iochime Sandrart’ schreef Vondel een lofdicht:

‘Zoo maalt Sandrart zich zelf, des Mainstrooms zuigeling. / Natuur gaf hem ’t penseel; de Tiber 
schilderlessen: / Waar na de Donau zelf de goude keten hing /Om zijnen hals. Het Y en Amstels 
Vlietgodessen / Verwelkomden hem, ’t verciersel van haar stad: / Die schat de schilderkunst een 
stuck van haren schat.’721

Vondel benadrukt dat Sandrart met zijn internationale ervaring - weltkundige kunstwissenschaft - 

een aanwinst voor de stad is en precies dat kosmopolitische - zo stelt Porteman terecht - zou hem 

zijn onmiddellijke prestige in Amsterdam brengen. 

 Het eerste dat Le Blon in 1637 voor Sandrart deed was hem huisvesten op de Keizers-

gracht - zo’n opvallende entree kon niemand ontgaan. Daarmee vestigde hij zijn neef - die zich in 

Amsterdam als schilder nog moest bewijzen - in de directe leefomgeving van de stedelijke elite. 

Dat was op stand en weerspiegelde de status van de kosmopolitische kunstenaar en daar waren 

bovendien de belangrijkste relaties en opdrachten te verwachten. 
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Positioneren door netwerken: ‘onder ons’ op de ‘grachtengordel’

Het huis dat Le Blon voor zijn jonge neef kocht (het huidige Keizersgracht nr. 236)722 stond in 

de nieuwe buurt van de Heren- en Keizersgracht, waar veel vermogende kooplieden en regenten 

vanuit de oude binnenstad naar toe waren verhuisd. Hier concentreerde zich de stedelijke elite en 

waren de potentiële kopers van kunst te vinden zoals, Dudok van Heel eerder opmerkte;723 voor 

kunsthandelaren en kunstenaars reden om zich in de buurt te vestigen.724 Ook voor Le Blon zal 

dat de drijfveer zijn geweest om zijn huis aan het Singel voor een woning op de Keizersgracht te 

verruilen. Daar kocht hij voor zichzelf in 1639 voor 15.000 gulden het huis met het tegenwoordi-

ge nummer 226, slechts enkele deuren verder dan Sandrart .725 Tot 1652 woonde ook bloedvriend 

De Neufville op de Keizersgracht.726 

De internationale grandeur van de Keizersgracht lezen we uit de getuigenis die Cas-

parus van Baerle optekende van het bezoek van Maria de Medici in 1638 waarbij zij ook over de 

Keizersgracht werd rondgeleid: 

‘…werd zy, met al haer gezelschap, na het bedancken aen de Bewindhebbers, van Burgermeesteren 
alom door de Stad gevoert. Daer zaghze de gebouwen op ingeheide masten en paelen staen, en 
hoogh uit het moerasch opgetrocken, zoo dat deze Stad, gelijck Venetien, op het water scheen te 
drijven. […] Zy stond verbaest toen ze de Keizersgraft zagh, wiens weerga, zoo men vreemdelingen 
geloven magt, in geheel Europe niet te vinden is; het zy datze haar oogen liet weiden langst de 
lange streeck der huizen, of het gezicht sloeg op de gebouwen, tot pracht, schoonheid, cieraed, en 
gerief der inwoonderen gebouwt;...’ 727

In deze prestigieuze omgeving had Sandrart niet alleen zijn invloedrijke familie bij de hand, 

maar was hij ook omringd door vele internationaal georiënteerde cognoscenti, zoals beschreven 

door Stephanie Dickey.728 De zeer vermogende connaisseurs op de Keizersgracht hadden niet 

alleen grote verzamelingen, maar handelde ook in kunst en waren veelal betrokken bij de inter-

nationale diplomatie.729 Zij onderscheidden zich door hun internationale culturele oriëntatie met 

een voorkeur voor Italiaanse schilderijen, waarvan zij er vaak verscheidene van in bezit hadden.730 

Sandrart kende deze liefhebbers, evenals hun verzamelingen, die hij roemde in de Teutsche Aca-

demie. 

Zo was Lucas van Uffelen (afb. 141) al een bekende van Sandrart uit Venetië. Sandrart 

had bemiddeld tussen zijn vriend Duquesnoy en Van Uffelen bij de aankoop van een marmeren 

Cupido.731 Volgens Roger de Piles was Van Uffelen de grootste connaisseur van zijn tijd die zo-

als Sandrart beschreef een ‘weitberümten Kunst-Cabinet’ bezat.732 Inderdaad had Van Uffelen 

een grote internationale verzameling bijeengebracht in zijn woning op de Keizersgracht 198, die 

slechts enkele huizen verwijderd was van Sandrart. De hernieuwde kennismaking in Amsterdam 

was slechts van korte duur, aangezien Van Uffelen in 1638 stierf.733 Zijn verzameling werd in 1639 

in zijn huis op de Keizersgracht geveild en dat lokte alle kopstukken van de artistieke elite. De 

veiling was immers een uitgelezen kans voor verzamelaars, kunsthandelaren en kunstenaars om 

internationale topstukken te zien, met elkaar te bediscussiëren, aankopen te doen én om in het 

bijeengekomen artistieke netwerk hun status te manifesteren en relaties te onderhouden.

De veiling bracht maar liefst 59.456 gulden op.734 Dat weten we omdat ook Rembrandt 

bij de veiling aanwezig was en dit bedrag noteerde op de schets die hij maakte van Rafaëls Portret 
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van Baldasarre Castiglione (afb. 143). Ook noteerde hij dat dit werk voor 3500 gulden was ver-

kocht.735 Met dit recordbedrag was de Castiglione - voorzover bekend - het duurste werk dat in de af-

gelopen eenenveertig jaar op veilingen was verkocht.736 De gelukkige koper was Alphonso Lopez 

die met zijn bod Sandrart had weten af te troeven, die naar eigen zeggen met zijn bod van 3400 

gulden de onderbieder was.737 Lopez was een kunsthandelaar en agent voor de Franse koning die 

in een groot huis op het Singel woonde. Ook met Lopez stond Sandrart op goede voet, want rond 

1640 kopieerde hij drie Italiaanse topstukken uit de verzameling van Lopez (fig. 7). 

Fig. 7. tekeningen (sandrart) en prenten (van sandrart en persijn) naar titiaan en raFaël (aFB. 142-144).

Van Titiaans Flora (afb. 142) maakte Sandrart een prent die hij opdroeg aan zijn neef Le Blon, 

die hij voor zijn positie en status in Amsterdam immers veel verschuldigd was (afb. 142b). Van 

Rafaëls Castiglione (afb. 143) maakte Sandrart een tekening die diende als model voor een prent 

van Reinier van Persijn die werd opgedragen aan Lopez. Ook maakte Sandrart een tekening naar 

Titiaans Portret van Gerolamo (?) Barbarigo (‘Ariosto’) (afb. 144), die eveneens door Persijn in 

prent werd gebracht. Deze werd opgedragen aan Johann Maximiliaan de Jonge - burgemeester 

van Frankfurt - en was mogelijk bedoeld als dank voor de opdracht die Sandrart in 1636 had ge-

kregen om hem levensgroot te portretteren (afb. 142b).

Er waren nog meer prominente kunstliefhebbers op de Keizersgracht. De schatrijke 

kooplieden Balthasar II (1589-1657) en Johannes Coymans (1601-1657) woonden op steenworp 

afstand van Sandrart op de Keizersgracht nr.177.738 Zij bezaten het meest classicistische stadspa-

leis (1624) dat zij door Jacob van Campen hadden laten ontwerpen. Dat werd door tijdgenoten 

beschreven als ‘een huijs gelijck een kerck in ’t aanzien’, vol ‘heerlijcke groote zalen, met koste-
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lijke schilderijen en andere vercierselen’.739 Sandrart noemt de ‘schönen Behausung und Kunst-

Saal’ van Coymans waartussen ‘vielen andern ausbündigen Kunstucken’, ook een serie van zeven 

schilderijen van Annibale Carracci met als onderwerp De zeven werken van barmhartigheid te be-

wonderen waren, die had de kunstenaar, volgens Sandrart, uit dankbaarheid aan Bartholomeus 

I Coymans geschonken.740 

Het ‘Kunst-Cabinet des Herrns Renst’ - de verzameling van de broers Gerard (1599-

1658) en Jan Reynst (1601-1646) - was schuin tegenover Sandrart op nummer 209 gevestigd. Hun 

huis ‘De Hoop’ zag er volgens tijdgenoten van binnen uit als een ‘Koninks Paleys’.741 De gebroeders 

Reynst bezaten een van de grootste kunstcollecties uit de zeventiende eeuw waaronder tweehon-

derd Italiaanse, vooral Venetiaanse, schilderijen en driehonderd antieke sculpturen waarvan de 

waarde in 1662 werd geschat op 300.000 gulden. De uitmuntende collectie met werken van 

onder meer Barocci, Paolo Veronese, Giorgione, Giulio Romano, Guercino, Parmigianino, Reni, 

Tintoretto en Titiaan, was vooral door toedoen van Jan opgebouwd. Hij had lange tijd in Venetië 

gewoond en daar de verzameling van Andrea Vendramin weten te bemachtigen.742 Gerard trad in 

1646 toe tot de Amsterdamse vroedschap en behoorde tot een van de 250 rijksten van de Gouden 

Eeuw op de lijst die door Kees Zandvliet is samengesteld. Hij verloor op noodlottige wijze zijn 

leven door eind juni 1658 in de Keizersgracht te verdrinken.743 Dat het een excellente verzameling 

betrof blijkt wel uit het feit dat in 1660 de Staten van Holland en Friesland vierentwintig schilde-

rijen en twaalf antieke sculpturen voor 80.000 gulden van de weduwe Reynst kochten als onder-

deel van de zogenaamde Dutch Gift aan koning Karel II van England. Daarvan bevinden zich nog 

altijd vijftien schilderijen in de Koninklijke Collectie van Hampton Court.744

Door vererving werd de verzameling in 1642 uitgebreid met die van hun oom, de uit 

Antwerpen afkomstige koopman Jacques Nicquet (ca. 1571-1642) die tot zijn overlijden vlakbij 

de broers woonde.745 Nicquet had in 1613 een dubbel grachtenpand op de Herengracht (nr.130) 

laten bouwen, waar onder meer de grote verzameling schilderijen te zien was die hij in 1612 van 

zijn moeder had geërfd.746 Echter, in 1621 moest hij het huis en een deel van zijn verzameling 

vanwege faillissement verkopen waarna hij zich vestigde in het huurhuis de ‘Oranjeappel’ op de 

Keizersgracht (nr. 345).747 

Johannes de Renialme (1600-1657) was een vermogend verzamelaar en kunsthandelaar 

die tussen 1639-1642 op de Keizersgracht woonde.748 In zijn vroege inventaris in 1640 treffen 

we ondermeer een Rembrandt aan, maar Italiaanse kunstenaars ontbreken nog in deze lijst.749 

Dat zou in de zeventien jaren daarna veranderen waarin De Renialme zijn collectie aanzienlijk 

uitbreidde. Verschillende stijlen - Noord Nederlands, Vlaams en Italiaans - zien we namelijk ver-

tegenwoordigd in de inventaris die bij zijn overlijden in 1657 werd opgemaakt door Adam Came-

rarius en Martin Kretzer.750 

Ook Marten Kretzer (1598-1670) was een verzamelaar en kunsthandelaar en met hem 

moet Sandrart in contact zijn geweest. Uit het gedicht van 120 kwatrijnen dat Lambert van den 

Bosch (1610-1698) in 1650 op de schilderijen van Kretzer maakte, weten we dat diens collec-

tie bestond uit werken van Noord-Nederlandse en Italiaanse meesters zoals Rubens, Van Dyck, 

Rembrandt, Dou, Titiaan en Tintoretto.751 Tussen deze befaamde meesters in de Kretzer-collectie 

was ook Sandrart vertegenwoordigd met een visstuk. Dat is zeer waarschijnlijk de gesigneerde 
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en gedateerde Visverkoopster uit 1644, nu in Braunschweig, waar op de voorgrond een aantal 

enorme vissen prijkte (afb. 145).752 Heeft Sandrart ook zelf een aankoop bij Kretzer willen doen? 

Hij beschreef namelijk dat hij van een zekere Thoma Kretzer een stilleven van Cornelis de Heem 

had willen kopen, maar dat die zijn bod van 450 gulden had afgeslagen.753 Vermoedelijk vergistte 

Sandrart zich in de voornaam en hebben we hier met Marten Kretzer van doen, zoals Klemm en 

Van der Veen al suggereerden.754 

In politieke zin was Jan Bicker (1591-1653) de machtigste bewoner op de Keizersgracht. 

Hij had fortuin gemaakt als koopman en scheepsbouwer en had in die hoedanigheid waarschijn-

lijk te maken met De Neufville, die ondermeer de scheepvaart financierde en verzekerde. Begin 

jaren dertig kocht Jan grond buiten de Haarlemmerdijk en bouwde dat vol met een scheepstim-

merwerf, pakhuizen, werkplaatsen en arbeidershuisjes: het later naar hem genoemde Bickersei-

land. Aanvankelijk woonde hij daar ook, maar mettertijd zou hij zich - aan zijn stand verschul-

digd - op de chique Keizersgracht vestigen. Jan Bicker staat met zijn nalatenschap in 1653 van 

727.000 gulden op de 32ste positie op Zandvliets lijst van de 250 rijksten in de Gouden eeuw.755 Jan 

Bicker vormde samen met zijn broers Jacob, Andries (heer van Engelenburg) en Cornelis (heer 

van Swieten) de kern van de in de jaren veertig machtigste familie van de stad. Alle vier waren 

zij geslaagde kooplieden die hun macht hadden vergroot door huwelijken te sluiten met vrouwen 

uit de eveneens invloedrijke maagschap De Graeff. Door deze strategische allianties bundelde 

economische en politieke macht zich samen wat er voor zorgde dat de familes Bicker en De Graeff 

tot in de jaren vijftig hun macht konden laten gelden.756 

Ook Sandrart zelf moet een respectabele verzameling hebben gehad. Dat weten we om-

dat hij, toen hij in 1645 uit Amsterdam vertrok, zijn verzameling van de hand had gedaan voor 

het aanzienlijke bedrag van 22.621 gulden. We vernemen uit de Lebenslauf dat de tekeningen en 

prenten 4555 gulden opbrachten, dat de schilderijen 14.566 gulden opleverden en dat Sandrart in 

1641 al 3500 gulden had ontvangen van Spiering Silvercrona aan wie hij toen twee boeken met 

Italiaanse tekeningen van Rafaël, Giulio Romano, Carracci en Titiaan had verkocht.757 Uit respect 

voor en als eerbetoon aan zijn neef Le Blon - die veel voor hem in Amsterdam had betekend - 

schonk Sandrart hem een rond zelfportret van Hans Holbein.758 Wie de kopers van Sandrarts 

verzameling waren, daarover is nauwelijks iets bekend. Ook Sandrart zelf is wat dit betreft spaar-

zaam in zijn mededelingen. Hij noemt alleen dat hij enkele werken aan Adriaan Reiniersz. Pauw 

(1585-1653) had verkocht. Pauw woonde in Den Haag op de Herengracht en was raadspensionaris 

van Holland.759 Hij was een groot verzamelaar van beelden, kunst en curiosa, wapens en boeken 

en kocht van Sandrart drie landschappen van Claude Lorrain voor 500 gulden en waarschijnlijk 

ook De doop van Christus van Paolo Veronese, en een portret van Andreas Vesalius door Titiaan.760 

Kortom, de nieuwe buurt van de Keizers- en Herengracht was in Sandrarts tijd het 

centrum van de internationale kunsthandel en de Amsterdamse verzamelcultuur. Op de ‘grach-

tengordel’ avant la lettre verkeerde Sandrart in het juiste netwerk om prestigieuze opdrachten te 

verwerven.
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Het netwerk loont: de opdrachten van de familie Bicker 1639-1641

Sandrart verhief zich in sociale status boven zijn collega-kunstenaars door zich te vestigen in een 

patriciërshuis op de Keizersgracht tussen de belangrijkste verzamelaars en kunsthandelaren, en 

niet in de buurt rond de Waag en de Sint Anthonisbreestraat, waar toen nog het merendeel van de 

kunstschilders en kunsthandelaren woonden. Met zijn woonhuis en omvangrijke kunstcollectie 

toonde hij zijn sociaal-economische status, hetgeen respect en vertrouwen in het artistieke net-

werk zal hebben afgedwongen. Het was een essentiële carrièrestap om zich te positioneren in de 

onmiddellijke omgeving van vermogende handelslieden, connaisseurs en magistraten. 
Ook de veiling van de Van Uffelencollectie in 1639 was voor de Sandrarts positionering 

een betekenisvolle gebeurtenis. Hij was er weliswaar niet in geslaagd om de Castiglione te verwer-

ven, maar hij had zich in het opbieden met Lopez wel publiekelijke laten gelden. Sandrart toonde 

zich met zijn interesse voor het topstuk een connaisseur van Italiaanse kunst en liet tevens zien 

dat hij zich financieel kon meten met de meest vooraanstaande verzamelaars van Amsterdam. 

Het netwerk loonde, want Sandrart kreeg belangrijke opdrachten van de machtige familie Bicker: 

in 1640 een schuttersstuk voor de compagnie van kapitein Cornelis Bicker, heer van Swieten 

(1592-1654), dat later als een van de zes schuttersstukken in de Kloveniersdoelen zou komen te 

hangen (afb. 69). Ongeveer tegelijkertijd kreeg Sandrart vier opdrachten om de broers Hendrick 

(1615-1651) en Jacob Bicker (1612-1676) en hun echtgenotes te portretteren. 761 

 Hendrick Bicker huwde op 1 maart 1639 met Eva Geelvinck (1619-1698), dochter van 

Jan Cornelisz. Geelvinck (1579-1651), die tijdens Sandrarts verblijf in Amsterdam zes maal bur-

gemeester was.762 Ter gelegenheid van het huwelijk schilderde Sandrart hun portretten (afb. 146 

en 147). Beide zijn kniestukken waarin de echtgenoten voor een fluwelen gordijn zijn geplaatst, 

met daarnaast een doorkijkje dat zicht biedt op een landschap waarin klassieke elementen van 

architectuur en een sculptuur te zien zijn. Dit geeft ruimte en diepte en was als compositie ver-

nieuwend voor de Amsterdamse portretschilderkunst zoals al door Klemm werd opgemerkt.763 

Sandrart volgde hiermee, evenals voor de pose en de handen, de aristocratische por-

tretstijl die Van Dyck tijdens zijn werk voor het Engelse hof had ontwikkeld. Deze hofstijl werd 

gekarakteriseerd door een gevoel van stijl en luxe die de aristocratische status tot uitdrukking 

moest brengen. Daarvoor werden de personages weergegeven in een elegante pose met gracieuze 

gebaren en kleurrijk gekleed in kostbare stoffen van zijde, kant en fluweel. Om de adellijke waar-

digheid te versterken maakte Van Dyck gebruik van de Venetiaanse traditie om de geportretteer-

de tegen een fluwelen gordijn te plaatsen met daarachter een landschappelijk of architecturaal 

decor. (afb. 148) 764 Afgezien van de traditioneel zwarte kleding, zien we in de huwelijksportretten 

van Hendrick en Eva deze typische kenmerken van Van Dyck. Bovendien idealiseerde Sandrart 

de gezichten en handen van de geportretteerden, waarmee hij het echtpaar een aristocratische 

allure verleende. Dat was op dat moment in Amsterdam ongekend.765 

Als we dat vergelijken met het portret van Maria Trip (1619-1683) dat Rembrandt in het-

zelfde jaar schilderde dan zien we dat ook hij afwijkt van de traditie om een egale wand als decor 

te nemen (afb. 149).766 Hij kiest ervoor om de dochter van de zeer vermogende koopman Elias 

Trip te omlijsten met een klassieke wandarcade en creëerde daarmee de suggestie van ruimte, 

diepte en monumentaliteit. Maria is dan 20 jaar oud en zij zou twee jaar later trouwen met de 
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dertig jaar oudere Balthasar Coymans II (1589-1657).767 De rijke stoffen en juwelen die Maria 

draagt zijn zeer verfijnd geschilderd en treden door het spel van licht sterk naar voren tegen de 

donkere achtergrond. Ook in de stofuitdrukking deed Rembrandt er alles aan om de waardigheid 

en status van de jonge vrouw te benadrukken. Het portret van Maria is echter in vergelijking met 

de geïdealiseerde aristocratische afstandelijkheid van Sandrart veel directer en levendiger. Rem-

brandt zou in 1639 ook nog een typisch zwierige Van Dyck-pose uitproberen in zijn portret van 

Andries de Graeff (afb. 150), dat echter, zoals eerder aangehaald, een conflict veroorzaakte, wat tot 

gevolg had dat Rembrandt daarna nog maar zelden opdrachten zou krijgen uit het elitenetwerk.768 

Dit in tegenstelling tot Sandrart.

Het portret van Hendrick Bicker dat Sandrart in de manier van Van Dyck vervaardigde, 

was weliswaar baanbrekend in Amsterdam, maar het lijkt erop dat men er in Amsterdam nog niet 

aan toe was. Deze stijl zou pas, zoals we hebben gezien, na het midden van de jaren veertig in 

Amsterdam weer worden opgepakt door Flinck met het Dubbelportret van een man en een vrouw in 

Raleigh uit 1646 (afb. 74 en 75), en Van der Helst en Backer (afb 111-113).769 Na 1650 zou het aris-

tocratische portret in Amsterdam pas echt in de mode raken en brede navolging krijgen waarna 

ook Bol en Van Loo zich bij Flinck, Van der Helst en Backer aansloten.770 

Sandrart zou zijn innovatie van de doorkijk naar een Italiaans parklandschap niet door-

zetten. In het jaar 1639 schilderde hij het portret van Jacob Bicker, de broer van Hendrick (afb. 

151) en daarin greep hij voor de achtergrond terug op de Amsterdamse portretconventie - een 

halfiguur op paneel tegen een egaal decor. Wel voorzag Sandrart ook Jacob van een voorname 

uitstraling en elegante pose die herinnert aan het portret dat Van Dyck van Michel le Blon had 

geschilderd in het begin van de jaren dertig en dat Sandrart ongetwijfeld kende en apprecieerde 

(afb. 152).771 Alhoewel niet geïdentificeerd sluit het Portret van een jongeman van 30 jaar (afb. 153) 

uit 1639 heel goed aan bij de portretten van de gebroeders Bicker. Vanwege de eveneens gedis-

tingeerde uitvoering en de uiterlijke gelijkenis is het waarschijnlijk, zoals Klemm suggereert, 

dat we hier een onbekend familielid van de Bickers zien.772 Het portret van Jacob Bickers vrouw 

(en achternicht) Alida Bicker (afb. 154) werd in 1641 en dus twee jaar na hun huwelijk in 1639 

geschilderd. Het is dus niet zoals meestal wordt beweerd een huwelijksportret, maar een pendant 

in hetzelfde formaat, dat later in opdracht werd vervaardigd en is uitgevoerd in de Amsterdamse 

traditionele sobere en statige stijl.

 Met de Bickerportretten had Sandrart laten zien dat hij in staat was om zijn opdracht-

gevers een aristocratische uitstraling te geven en kon werken in zowel de Amsterdamse als inter-

nationale traditie. Zoals we zagen telde voor de reputatie van een schilder niet alleen de schilder-

kundige kwaliteit van zijn werk, maar evenzeer de reputatie van de maker. Aan die combinatie 

voldeed Sandrart, hetgeen hem de eervolle opdracht opleverde om in 1640 voor Cornelis Bicker 

een schuttersportret van zijn compagnie van District XIX te vervaardigen (afb. 69). 

Positioneren door openbare competitie: ‘des Clevenirs Duelle’

Meestal wordt aangenomen dat Sandrart het schuttersportret voor Cornelis Bicker en zijn com-

pagnie maakte voor de grote decoratieopdracht van zeven schilderijen voor de Kloveniersdoe-

len.773 Die visie moet echter worden genuanceerd door de reconstructie van Dudok van Heel van 
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de bouw- en decoratiegeschiedenis.774 Daaruit blijkt dat het niet onomstotelijk vaststaat dat Sandr-

arts schuttersstuk bij vervaardiging al bedoeld was voor het decoratieprogramma van de ‘Groote 

Sael’. 

Het schuttersstuk van Sandrart zoals we het nu kennen is nog slechts een zwakke af-

spiegeling van het origineel dat hij in 1640 vervaardigde. Bij een restauratie in 1984 bleek dat 

door afsnijdingen, toevoegingen, overschilderingen en retouches het schilderij grote verande-

ringen heeft ondergaan.775 De originele compositie was horizontaal, maar werd getransformeerd 

naar een staand formaat, kennelijk bedoeld om het op de hoge smalle wand naast de schouw in 

de ‘Groote Sael’ te laten passen. Het werd aan beide zijden versmald en de figuren die links waren 

weggesneden werden er boven weer in geschilderd en ook in de rechtergroep zijn twee hoofden 

ingepast. Die veranderingen zijn niet van Sandrart, maar van een andere hand die ook de andere 

hoofden retoucheerde. Eveneens bleek dat het borstbeeld van Maria en het papier met het gedicht 

van Vondel zijn overschilderd en van positie veranderd.776 Bovendien is in 1806, toen het schilde-

rij van de burgemeesterskamer in het oude stadhuis naar het nieuwe stadhuis werd overgebracht, 

een stuk van 35 centimeter aan de bovenkant gezet omdat het opnieuw moest worden aangepast. 

Het schilderij werd in 1640 in opdracht van Cornelis Bicker gemaakt. Het is niet dui-

delijk of Bickers compagnie op dat moment al in de Kloveniersdoelen resideerde of nog in de 

Handboogdoelen was gestationeerd.777 In het laatste geval zal Sandrarts schuttersstuk eerst in de 

Handboogdoelen hebben gehangen, waarna Bicker het tussen 1642-1645 naar de Kloveniersdoe-

len heeft laten overbrengen voor de decoratie van de ‘Groote Sael’.778 Gezien de uitvoering door 

een andere hand, had Sandrart kennelijk geen tijd of zin meer om de ingrijpende wijzigingen 

die nodig waren in formaat en compositie, zelf door te voeren. Met zijn schilderij in de ‘Groote 

Sael’ was dit werk desalniettemin te zien tussen de stukken van de meest gevraagde portret- en 

historieschilders van dat moment: Rembrandt, Pickenoy, Backer, Flinck en Van der Helst, die 

met elkaar moesten wedijveren in creatieve vindingrijkheid en technisch vakmanschap in het 

grootste publieke schildersproject in de Republiek.779 

Wedijver was een belangrijke drijfveer voor schilders en dat werd mooi door Sandrart 

zelf verhaald in zijn uitgebreide anekdote over de hierboven beschreven (fictieve) artistieke com-

petitie waarin hij was verwikkeld met de twaalf beste schilders van Rome en waaruit hij zichzelf 

als meest voortreffelijke schilder naar voren liet komen. Maar anders dan in deze anekdote moest 

Sandrart zich met zijn monumentale schuttersstuk in de Kloveniersdoelen, daadwerkelijk meten 

met de voornaamste schilders van Amsterdam. Dat zal voor Sandrart waarschijnlijk ongelukkig 

hebben uitgepakt, want hij had een andere uitgangspositie. Door de ingrijpende veranderingen 

aan zijn schilderij was het resultaat namelijk niet meer op zijn oorspronkelijke artistieke kwaliteit 

te waarderen. Hij schrijft er in de Teutsche Academie dan ook niet over.

Wel is duidelijk dat Sandrart vernieuwend heeft willen zijn, ook al kon hij aanvankelijk 

niet weten dat zijn werk uiteindelijk tussen dat van de andere schilders zou komen te hangen. 

Compositorisch rangschikte hij de schutters om het borstbeeld van Maria de’ Medici en het ge-

dicht van Vondel, waarmee hij het werk een historische en literaire betekenis gaf: het memoreert 

de eer die de compagnie de weduwe had betoond tijdens haar bezoek aan Amsterdam in 1638. 
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Na deze grote publieke opdracht in 1640 vervaardigde Sandrart een aantal opzienba-

rende kleurrijke mythologische schilderijen die een nieuwe stijl in Amsterdam introduceerden. 

In dezelfde tijd verschoof zijn afzetmarkt naar Duitsland. Met de portretten die Sandrart in 1641 

voor de keurvorst van Beieren en zijn vrouw schilderde werd het Beierse hof de voornaamste op-

drachtgever die hij vooralsnog vanuit Amsterdam zou gaan bedienen.

De twaalf maanden: staalkaart van internationaal kennen en kunnen 
De conventionele kniestukken van Hertog Maximiliaan I de keurvorst van Beieren (1573-1651) 

en zijn vrouw Maria Anna van Habsburg (1610-1665) werden door Sandrart in 1641 tijdens een 

verblijf in München geschilderd en tegen de prijs van 450 gulden geleverd (afb. 155 en 156).780 

De keurvorst was een verwoed kunstliefhebber met een voorkeur voor oude Duitse meesters als 

Dürer en Holbein. De zeldzame keren dat hij zich liet portretteren was dat als heerser, in harnas, 

eenvoudig en ernstig.781 

Sandrart wijkt af van dit formele type. Zijn portretten van de keurvorst en zijn gemalin 

dragen alle symbolen van de aristocratie, zoals de gouden keten van de orde van het Gulden Vlies 

dat Maximiliaan draagt, het fluwelen gordijn als waardige achtergrond, de pose, de gebaren en de 

rijke stofuitdrukking van de sieraden en het strenge, maar weelderige gewaad van Maria Anna. 

Ze missen echter de Van Dyckiaanse zwier en elegantie; de gezichten zijn strak en levenloos. In 

vergelijking met de portretten die Sandrart eerder maakte van Amsterdamse patriciërs (de Bic-

kers en het portret van Susanna Bex (afb. 133), zijn deze portretten ouderwets. Kennelijk kon hij 

bij het afwijken van wat de keurvorst gewend was niet te ver gaan en heeft hij zijn stijl aangepast 

aan de wensen van de opdrachtgever. 

De keurvorst moet tevreden over zijn portret zijn geweest want Sandrart kreeg een om-

vangrijke vervolgopdracht. Tussen 1642 en 1643 schilderde hij in Amsterdam veertien doeken 

van de Twaalf Maanden en van de Dag en Nacht voor de feest- en eetzaal van het Alte Schloss dat 

de keurvorst in Schleißheim had laten bouwen en dat in 1628 gereed was gekomen (afb. 157-

170).782 Uit rekeningen mogen we opmaken dat de veertien doeken met levensgrote halffiguren 

in Amsterdam zijn vervaardigd.783 Dat blijkt bovendien uit de Lebenslauf waarin we lezen dat de 

keurvorst de werken zelf uitpakte zodra ze uit Amsterdam aankwamen.784 Bij het uitpakken van 

November, zouden de honden van de keurvorst onmiddellijk naar de geschilderde haas hebben 

gebeten, omdat ze het dier voor echt aanzagen (afb.167).785 Deze topos over levensechtheid is een 

ode aan de schilder en plaatst Sandrart in de schildertraditie van de befaamde Antieke schilder 

Zeuxis die, volgens een beroemde anekdote, immers ook met zijn geschilderde duiven de vogels 

had weten te bedriegen. 

‘... eine vollkommen Schule der ganze Mahlereykunst’ 

Als in geen ander werk demonstreerde Sandrart in de Twaalf Maanden zijn eclectische kun-

stopvatting en wordt de metafoor van de Kunst-Biene gevisualiseerd. Wat Sandrart tijdens zijn 

opleiding en reizen als beste uit de Europese kunst had opgezogen en in zijn geest had opge-

slagen bracht hij samen in de Maanden serie. De cyclus is rijk aan betekenissen, wat het verlei-

delijk maakt om de individuele schilderijen te bespreken, maar zowel de reeks als de individuele 
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schilderijen zijn door Karel Porteman en Klemm iconografisch en stilistisch reeds voortreffelijk 

beschreven.786 Een korte samenvatting kan daarom hier volstaan.Voor de variatie en overvloed 

aan thema’s en motieven in de schilderijen gebruikte Porteman de retorische termen variatio en 

copia. Hij schetst het artistieke concept waarmee Sandrart de serie heeft uitgewerkt en waarin 

hij verschillende beeldtradities van de maanden en jaargetijden heeft geïntegreerd.787 betekenis 

aan te duiden. Op de voorgrond zien we voortbrengselen van de maanden, terwijl in doorkijkjes 

seizoensgebonden activiteiten zijn afgebeeld gesitueerd in een landschap of een vertrek. Klemm 

ziet de reeks als een uitdrukking van 

‘...Universalität die als Vielseitigkeit des Könnens in der Teutsche Academie öfters rühmlich 
hervorgehoben wird.’ 788 

Dat Sandrart als universele kunstenaar te boek wilde staan blijkt overduidelijk uit de beschrijving 

van zeven altaarstukken in de Bemedictijnenkerk in Lambach in Oostenrijk die Sandrart tussen 

1654-1661 vervaardigde en waarover in de Lebenslauf wordt geschreven:

‘...worinn Er/ alte und junge/ Geist- und Weltliche/ hohe und niedere Personen/ alter und neuer 
Welt-Arten/ Historien und Gedichte/ Gebäude und Landschaften/ Tag und Nacht/ Liecht und 
Dunkel/ vorgestellet/ und also eine vollkommene Schule der ganzen Mahlerey Kunst damit 
aufgerichtet.’789

Dat Sandrart twintig jaar eerder ook al in de cyclus van de Twaalf Maanden een ‘vollkommen Schu-

le der ganze Mahlereykunst’ construeerde kan het best worden aangetoond met een bewerking van 

de reconstructie die Porteman maakte van de variatie en overvloed aan thema’s en motieven in 

de maandenserie (fig. 8).790 

Met deze staalkaart van kennen en kunnen toonde Sandrart zich meester in alle genres en stij-

len.791 Om enkele voorbeelden te noemen: het Venetiaans koloriet in combinatie met de aris-

tocratische stijl van Van Dyck zien we vertegenwoordigd in April en Mei 792; de tonaliteit van 

Rembrandt in Januari en November; het boeren figuurtype van Bloemaert in Juni; het nachtstuk, 

de specialiteit van Honthorst, in December 793; Rubens’ lichamelijkheid in Oktober en het Italiani-

serende pastorale in Juli. Sandrart combineerde alle denkbare Nederlandse specialismen en tra-

dities met de idealisering van het Romeins-Toscaanse disegno en de heldere kleurigheid van het 
Venetiaanse colorito. Voor de uitbeelding van de maanden koos hij personificaties, een allegorisch 

schilderkundig genre dat geheel paste in de opvattingen over geleerde kunst en literatuur in de 

zeventiende eeuw. De levensgrote mannen- en vrouwenportretten ten halven lijve zijn voorzien 

van attributen en tekens van de dierenriem om hun betekenis aan te duiden. In penseelvoering 

varieerde Sandrart niet: bij alle schilderijen overheerst een gladde stijl waarin nauwelijks impasto 

of penseelstreken zijn te onderscheiden.794
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Fig. 8. Variatie (variatio) en overvloed (copia) aan thema’s en motieven in de maandenserie.

Maand Personificatie Voorgrond Achtergrond

Januari  

waterman
Oude man

Figuurstuk van oude man en stilleven met 
brood, ham en boek waarin staat: “ Newer 
Schreibkalender Auff das Jahr MDCXXXXII 
[1642] / Mit Röm. Kays. May. Frey./Nürnberg, 
In ver:.. Wolff Endters” 

Gedateerd 1642

Winterlandschap met schaatsers 
en snippenjacht. 

Februari  

vissen
Pasteibakker

Tronie en keukenstuk met vlees, gevogelte en 
keukengerei.

Genre: feestvierend gezelschap, 
verwijzend naar vasten en 
carnaval. 

Maart  

ram
Visboer

Pijprokende halfiguur met gevarieerd 
visstilleven.  

Gedateerd 1642

Zeestuk (storm).

April  

stier
Edelman

Aristocratisch mansportret met bloemstilleven 
en luit. Klemm suggereert Sandrarts 
zelfportret.1 

Gedateerd 1643

Landschap met slotpark en 
boerentafereel.

Mei 

tweeling

Jonkvrouw
Geïdealiseerd aristocratisch vrouwenportret 
met bloemen en tulpen in haar hand. 
Venetiaanse blauwe jurk en twee omhelzende 
putti ‘s naar Titiaan’s De aanbidding van Venus 
te Madrid.

Italianiserend landschap met 
slot (SchleiBheim ?) en gondel.
Twee putti als het sterrenbeeld 
tweeling.

Juni 

kreeft
Schapenscheerder

Pastorale oude mannenfiguur en dierstuk.  

Gedateerd 1642

Berglandschap met herders en 
wolververij.

Juli 

leeuw
Jonge herderin

Pastorale halfiguur en kostuumstuk met luxe, 
glanzende veelkleurige, plooiende stoffen. 

Gedateerd 1642

Italianiserend landschap met 
valkenjacht en hooiende boeren.

Maand Personificatie Voorgrond Achtergrond

Augustus 

maagd
Oogstende boer

Figuurstuk van oogstende boer, maar zonder 
maandattributen.

Berglandschap met oogstende 
boeren.

September 

weegschaal
Jonge vrouw Jonge vrouw. Stilleven met fruit en bloemen. Boslandschap met hertenjacht

Oktober 

schorpioen
Bacchus met gezel Half mannelijk naakt naar Rubens. 

Het bereiden van de wijn en een 
boerenkermis.

November 

boogschutter
Jonge jager

Mannenfiguur met patrijzen en hazen. 
Anekdote in de Lebenslauf verhaalt dat 
toen de keurvorst dit schilderij uitpakte (bij 
aankomst uit Amsterdam) zijn honden naar de 
geschilderde haas beten, omdat ze het voor 
echt aanzagen.2  

Gedateerd 1643

Herfstlandschap met everjacht. 
Sandrarts Hofmark Stockau 
(wordt vermeld op de prent).

December 

steenbok
Oude vrouw

Vanitas stilleven met oude vrouw. Een 
nachtstuk met bedekte lichtbron naar 
Honthorst. Datering in het cartouche.  

Gedateerd 1643/december/15 

Datum in cartouche: 
1643/December/15 
Steenbok en uil in nis.

Dag Jongeling

Iconografie naar Ripa. In de rechterhand 
bloemen en in de linkerhand een uitgedoofde 
kaars (de zon is een latere toevoeging, zie 
prent).  

Gedateerd 1643

Drie naar zonlicht gekeerde 
bloemen. Berglandschap met 
meer en ommuurde tuin. 

Nacht Vrouw met vleugels

Nachtstuk met directe lichtbron in de stijl van 
Caravaggio. Iconografie naar Ripa. Attributen 
van de nacht: twee slapende putti, knagende 
muis, lantaarn en gereedschap om licht te 
maken. Een variatie op Guercino’s Nacht in 
Rome.3 

Maanlandschap en uil.
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Oktober 

schorpioen
Bacchus met gezel Half mannelijk naakt naar Rubens. 

Het bereiden van de wijn en een 
boerenkermis.
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boogschutter
Jonge jager
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Anekdote in de Lebenslauf verhaalt dat 
toen de keurvorst dit schilderij uitpakte (bij 
aankomst uit Amsterdam) zijn honden naar de 
geschilderde haas beten, omdat ze het voor 
echt aanzagen.2  

Gedateerd 1643

Herfstlandschap met everjacht. 
Sandrarts Hofmark Stockau 
(wordt vermeld op de prent).
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steenbok
Oude vrouw

Vanitas stilleven met oude vrouw. Een 
nachtstuk met bedekte lichtbron naar 
Honthorst. Datering in het cartouche.  

Gedateerd 1643/december/15 

Datum in cartouche: 
1643/December/15 
Steenbok en uil in nis.

Dag Jongeling

Iconografie naar Ripa. In de rechterhand 
bloemen en in de linkerhand een uitgedoofde 
kaars (de zon is een latere toevoeging, zie 
prent).  

Gedateerd 1643

Drie naar zonlicht gekeerde 
bloemen. Berglandschap met 
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Nachtstuk met directe lichtbron in de stijl van 
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Dit ensemble-kunstwerk is een hoogtepunt in Sandrarts loopbaan, waarin zijn grondige en lang-

durig opleiding aan de hoven van Europa zich manifesteert in zijn voorname positie als hofschil-

der aan het Beierse hof én als geleerd, universeel kunstenaar. 

Internationale marketing: de maanden in prent en gedicht

Het beeld van de geleerde, universele kunstenaar zou Sandrart op de internationale markt ver-

spreiden door in 1645 de cyclus van de Maanden in prent uit te brengen: sinds de Renaissance een 

beproefde en efficiënte praktijk om de eigen reputatie te vergroten. Om een breed maar intellec-

tueel publiek te bereiken associeerde Sandrart zich met niemand minder dan de internationaal 

beroemde dichter Barlaeus die de prenten voorzag van Latijnse epigrammen.

Voordat Sandrart internationale faam zou zoeken met de reproductie van de ‘vollkom-

men Schule der ganze Mahlereykunst’ werden de veertien schilderijen van de maanden en dag en 

nacht, al kort na hun vervaardiging eind 1643, eerst in Amsterdam in beeldgedichten van Von-

del bezongen. Zijn poëtische beschrijvingen van de veertien ‘afwezige’ schilderijen werden eind 

1643 begin 1644 onder vrienden en liefhebbers op een los vel papier - plano - verspreid (afb. 171).795 

Vanwege de nauwkeurige details die Vondel beschrijft veronderstelt Porteman dat hij 

de schilderijen met eigen ogen moet hebben gezien, misschien zelfs wel bij het schilderen aan-

wezig is geweest. Dat is goed mogelijk omdat Vondel als trouwe vriend ongetwijfeld bij Sandrart 

op bezoek kwam. Bovendien had hij al meerdere lofzangen op Sandrart en zijn werk geschreven 

en daarmee bijgedragen aan het promoten - luitruchtich opschreeuwen - van Sandrart in Amster-

dam.796 Dat zou hij dit keer opnieuw doen: Vondel verleende extra glans aan Sandrarts reputatie 

door de titel van zijn gedichten BijsCHriFten op de twaleF maanden te voorzien van het onder-

schrift Opgehangen te Munchen, in de galerye zijner Doorluchtigheit van Baiere.797 Waarmee duide-

lijk werd gemaakt dat het burgerlijke Amsterdam met Sandrart een hofschilder rijk was.

De prenten van Sandrart en de gedichten van Barlaeus 

Eind december 1645 werd de prentserie van de Twaalf Maanden begeleid door de epigrammen 

van zijn geleerde vriend Barlaeus, door Sandrart in Amsterdam in eigen beheer uitgegeven in het 

royale formaat van 35 x 25 cm. Op het onderschrift van de in 1645 gedateerde januariprent lezen 

we namelijk Joachimus Sandrart Pinxit, et excudit Amstel [odami], terwijl in de cartouche op de 

decemberprent als (eind) datum 1645/Decemb/29. is opgenomen.798 Hieruit mogen we afleiden 

dat Sandrart in 1645 nog in Amsterdam was.799 Sandrart maakte zelf de voortekeningen voor 

de prenten, waarvan alleen de tekeningen van februari en nacht zijn bewaard gebleven.800 Het 

graveren legde Sandrart wederom in de vertrouwde handen van graveurs waarmee hij eerder had 

samengewerkt aan de Galleria Giustiniani in Rome en de reeks literatorenportretten: Theodoor 

Matham en Reynier van Persijn. Daarnaast zouden ook Jonas Suyderhoef, Jeremias Falck, Corne-

lis van Daelen en Albert Haelwegh bijdragen.801 De serie werd opgedragen aan Ferdinand Maria, 

de zoon van de keurvorst van Beieren. 

 De prentserie was populair, zoals blijkt uit de navolging die het in de zeventiende en 

achttiende eeuw kreeg buiten de intellectuele - Latijn lezende - kring. Kopieën zijn bekend van 

drie Nederlandse, twee Engelse, een Franse en een Spaanse en meerdere Duitse versies. 802 Vol-
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gens Paas zou Sandrart naast de Nederlandse uitgave ook nog betrokken zijn geweest bij een 

Duitse publicatie van de serie in 1653 door Frans Brun de Jongere. Dat is een minutieuze kopie 

van de Amsterdamse uitgave, waarvan volgens Paas de anonieme Duitse bijschriften zijn ge-

schreven door Sigmund von Birken - Sandrarts ghostwriter van de Lebenslauf. 803 De anonieme 

bijschriften op de prenten van Brun zijn namelijk identiek aan Von Birken’s gedichten op de 

Maandenserie die in 1675 volledig zijn afgedrukt in de Lebenslauf. Hier zijn ze na de Latijnse 

epigrammen van Barlaeus geplaatst (en opmerkelijk genoeg als beter dan die van de befaamde 

dichter gekwalificeerd).804 

Zo heeft Sandrart de potentie van de Maanden als toonbeeld van ‘vollkommen Schule der 

ganze Mahlereykunst’ ten volle benut. Uit de vele kopieën en navolgingen blijkt dat hij er in was 

geslaagd zich internationaal te presenteren met een reputatie als hofschilder aan het Beierse hof 

én als geleerd, universeel kunstenaar. Door de reproducties van de schilderijen van de Maanden 

wist Sandrart zijn aan het Beierse hof verbonden maar, binnen de eetzaal van Schleißheim, be-

grensde succes tot ver buiten de muren van het slot te brengen.

De bakens verzet naar een heldere stijl 
Met zijn eerste historiestuk in Amsterdam, de mythologische Odysseus en Nausikaä zou Sandrarts 

werk prijken in de prestigieuze entourage van een van de meest prominente privé-residenties in 

Amsterdam - het nieuwe huis van Huydecoper (1599-1661) aan het Singel nr. 548 (afb. 172).805 

Dit dubbele woonhuis, waarvan de gevel was opgetrokken uit natuursteen, onderscheidde zich 

als een waar stadspaleis in het Amsterdamse straatbeeld dat tot dan toe bestond uit bakstenen 

trap- en topgevels, aldus Koen Ottenheym. Het was in 1639 door Philips Vingboons (1607-1678) 

ontworpen en in diens eigen woorden ‘van binnen heel cierlijck gemaeckt, voornamentlijck de 

groote Sael met de Zij-kamer’.806 Deze groote sael was rijkelijk gedecoreerd met Delftse tapijten 

en - naar een ontwerp van Vingboons - voorzien van een indrukwekkend decoratiestuk: de nog 

bestaande monumentale schoorsteenmantel met twee Corinthische pilasterorden boven elkaar. 

Centraal daarin werd het schilderij van Sandrart geplaatst (afb. 173).807 

De groote sael was de statie- en ontvangstzaal die Huydecoper het juiste decorum bood 

voor de ontvangsten die hij verzorgde voor de Amsterdamse bestuurlijke elite en de top van de 

Europese kooplieden en bezoekende adel. Huydecoper ontving in 1643 onder meer graaf Hendrik 

van Nassau-Siegen (1611-1652) samen met alle burgemeesters en in hetzelfde jaar ook de Zweedse 

rijkskanselier baron Oxenstierna voor een diner met twintig personen.808 Oxenstierna had be-

middeld bij Huydecopers verheffing in de Zweedse adelstand in 1637,809 waarbij ongetwijfeld ook 

Le Blon, de trouwe Zweedse agent in Amsterdam, een rol zal hebben gespeeld. 

Odysseus en Nausikaä 1641: introductie van de ‘Italiaansche’ stijl 

Uit de afrekening van de bouw in 1641 weten we dat er 3.280 gulden is betaald voor de tapijten 

en schilderijen in de groote sael. Ottenheym vermeld dat daarvan 3.000 gulden voor de tapijten 

moet zijn betaald en 280 gulden voor Sandrarts schilderij, maar die specificatie is in de archief-

stukken niet terug te vinden.810 Wat hieruit wel duidelijk blijkt is dat het schilderij al voor of in 

1641 is vervaardigd, en niet rond 1643-1644 zoals tot nu toe op stilistische gronden door Klemm 
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werd aangenomen.811 Met de Odysseus en Nausikaä zou Sandrart voor het eerst in zijn oeuvre, 

maar ook als primeur voor de Amsterdamse markt, een schilderij in de zogenaamde heldere of 

Italiaansche stijl presenteren.812 Met deze stijl onderscheidde hij zich - zoals nog geen andere 

schilder in Amsterdam had gedaan - van Rembrandts succesvolle stijl. De laatste kenmerkte zich 

door het gebruik van bevriende kleuren (tonaliteit), licht en donker contrasten, een pasteuze verf-

behandeling en het streven naar de natuereelste beweechgelickheijt ofwel de levensechte suggestie 

van beweging en emotie. 

Het contrast kon niet groter zijn. Sandrart toonde zijn kennis van de zestiende- eeuwse Vene-

tiaanse meester Veronese, zoals te zien is aan zijn gebruik van de heldere kleuren rood, okergeel 

en blauw.813 Dat combineerde Sandrart met zijn Romeinse ervaringen in duidelijk omlijnde vor-

men, de gladde schildertechniek, een gelijkmatige belichting en de idealisering van de vrouwen-

figuren. In groot contrast met Rembrandt legde hij daarbij de nadruk op schoonheid en gratie 

- en niet op emotie.814 Het mythologische onderwerp van de schipbreuk en het hartelijke onthaal 

vormde een geschikt thema voor de ontvangstzaal in een koopmanshuis in de havenstad Amster-

dam en verwijst naar de genereuze gastvrijheid waarmee Huydecoper zijn gasten onthaalde. Het 

thema zou ontleend kunnen zijn aan de Odysseus en Nausikaä van Pieter Lastman (afb. 174).815 

Echter, voor de houdingen en de opbouw van de compositie - met links een figuurgroep, in het 

midden een doorkijk en rechts de boom en het struikgewas waarvoor Odysseus is geplaatst - heeft 

Sandrart zich op Italiaanse voorbeelden gebaseerd, zoals de Ontvoering van Europa uit 1580 van 

Paolo Veronese in Venetië (afb. 175).816 

Met de Odysseus en Nausikaä voor de voorname ontvangstzaal van Huydecoper sloot Sandr-

art in stijl en onderwerp aan bij de internationale oriëntatie en de keur aan excellente Italiaanse 

- vooral Venetiaanse - schilderijen die inmiddels in verscheidene collecties op de ‘grachtengordel’ 

te zien waren. Deze schilderijen hadden een hoog aanzien en de vermogende, op Italië gerichte, 

connaisseurs zoals Van Uffelen, Lopez, de gebroeders Coymans en Reynst moeten met hun voor-

name verzamelingen en aristocratische leefstijl de Amsterdamse elite hebben beïnvloed. Geheel 

in stijl hiermee kon Huydecoper tijdens zijn ontvangsten van de lokale en internationale elite voor 

niet teveel geld pronken met zijn moderne internationale smaak.

In 1641 was de Odysseus en Nausikaä baanbrekend en exemplarisch voor wat Houbraken 

de nieuwe heldere of Italiaansche manier van schilderen noemde. Met dit schilderij rivaliseerde 

Sandrart met Rembrandt en de stijl die in de jaren dertig de markt in Amsterdam had bepaald. 

Voordat Sandrart in 1637 in Amsterdam kwam werken had Rembrandt in de jaren dertig eigenlijk 

alleen een concurrent in Backer gevonden Die schilderde in een meer Vlaamse, op Rubens en 

Van Dyck georiënteerde stijl. Zoals we zagen in hoofdstuk 3 hanteerde Backer een vlugge en rake 

toets en gebruikte hij aanvankelijk warme monochrome bruintinten (afb.122). Omstreeks 1640 

zou Backer echter overgaan op een meer koele en heldere stijl (afb. 87.) In de voorgaande hoofd-

stukken werd reeds betoogd dat de stijl van Rembrandt meer en meer terrein verloor toen ook 

Flinck, Bol, Van Loo en Van der Helst, zich met de heldere stijl op de markt lieten zien. Omstreeks 

1650 lijkt het artistieke debat over de twee rivaliserende schilderstijlen definitief beslecht in het 

voordeel van de Italiaanse handeling die tegenwoordig meestal classicistisch wordt genoemd.817 



Schilder-aristocraat: Joachim von Sandrart

137

Sandrart: een nieuw kunstenaarsbeeld en de ‘Italiaansche’ manier

Sandrart had Amsterdam toen al verlaten, maar begin jaren veertig waren de vier historiestukken 

en de maandenreeks die hij er schilderde én zijn positie als aristocraat-kunstenaar uitzonderlijk 

in Amsterdam, en daarmee richtinggevend voor de uitkomst van het artistieke debat.818 Behalve 

het baanbrekende historiestuk voor Huydecoper, schilderde Sandrart namelijk nog drie historie-

stukken die eveneens opvallen door de idealisering van de figuren en de voorstelling, maar die 

nog het meest markant zijn vanwege het bonte koloriet van intens blauw, rood en goudgeel dat 

hij gebruikte. 

Het Kinderbacchanaal is recent door Cecilia Mazzetti di Pietralata als Sandrart herkend en 

wordt door haar omstreeks 1642-1643 gedateerd (afb. 176).819 De pastorale compositie en sfeer 

van het stuk is zeer Italiaans en in opbouw verwant aan Huydecopers schoorsteenstuk: links en 

rechts een figuurgroep met in het midden een atmosferische doorkijk. Het intense koloriet, het 

onderwerp en het motief van de groep van krioelende putti rechts en de putti in de boom heeft 

Sandrart ontleend aan de bacchanalencyclus die Titiaan rond 1520 voor de Camerino d’Albastro 

(studiolo) van Alfonso I de Este in Ferrara maakte: De aanbidding van Venus, het Bacchanaal op 

Andros beiden in Madrid en Bacchus en Ariadne in Londen (afb. 177-179). 820 Tijdens Sandrarts 

verblijf in Rome hingen Titiaans bacchanalen daar in het Palazzo Aldobrandini. Sandrart be-

schrijft deze werken in de Teutsche Academie zo nauwkeurig, dat er geen twijfel over bestaat dat 

hij ze heeft gezien. Ook lezen we dat hij de werken zorgvuldig bestudeerde samen met Pietro 

da Cortona, de beeldhouwer Francois Duquesnoy, Nicolas Poussin en Claude Lorrain én dat hij 

daarvan ijverig schetsen in zijn tekenboek had gemaakt. De kunstenaars waren unaniem in hun 

oordeel: 

‘... daß nichts anmuhtigers/ zierlicher und schöners von Titian gemacht/ da zugleich die Kunst 
und Natur mit der Zierde in allen Theilen vorgestellt...’. 821 

Dat de bacchanalencyclus van Titiaan grote indruk op de kunstenaars heeft gemaakt blijkt 

uit hun navolging. Niet alleen in het werk van Sandrart is dat zichtbaar, maar ook in dat van 

Duquesnoy en het vroege werk van Poussin. Bovendien heeft Sandrart het werk van zijn vrienden 

ook weer nauwgezet bestudeerd. Zo is de putto op de bok in zijn schilderij ontleend aan hetzelfde 

motief in het Bacchanaal van putti dat door Poussin meerdere malen werd verbeeld (afb. 180). 

Ook Duquesnoy gebruikte het, maar voerde het onderwerp in marmer uit (afb. 181). Het motief 

van het antieke en profile van Ariadne citeerde Sandrart van Poussin, die het in al zijn werken uit 

de jaren dertig gebruikte, bijvoorbeeld in de Dans van de tijd (afb. 182). Ook Ariadnes zittende 

pose in helder blauw (links op de voorgrond) herkennen we uit Poussins Bacchanaal op Andros 

evenals de fluitspeler uit diens Midas en Bacchus (afb. 183 en184).

Sandrart kende het werk van Poussin en Duquesnoy zeer goed, omdat hij met beide kunste-

naars bevriend was tijdens zijn verblijf bij Giustiniani in Rome. In de Teutsche Academie schrijft 

hij dat hij regelmatig met hen samen studeerde in de open lucht of naar kunstwerken van be-

roemde meesters.822 Sandrart combineerde in zijn Kinderbacchanaal het beste uit twee stijlen ‘das 

colorirte Wol-Mahlen/ als die Art der Antichen‘.823 Opnieuw zien we dat Sandrart een voorkeur 

had om zijn schilderijen op te bouwden uit een mix van schilderstijlen en motieven uit verschil-
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lende kunstwerken van meerdere meesters die hij bewonderde. Zoals inmiddels blijkt is het ka-

rakteristiek voor de eclectische stijl van deze Kunst-Biene en exemplarisch voor zijn visie op de 

kunst en de kunstenaar. 

In de Bacchus en Ariadne heeft Titiaan rijkelijk gebruik gemaakt van intens blauw voor de 

lucht en het kleed van Ariadne, waarin hij het kostbare ultramarijn gebruikte. Sandrart bootste 

Titiaan hierin na door eveneens sprankelend blauw voor Ariadnes jurk in zijn Kinderbacchanaal 

te gebruiken. Ultramarijn werd maar zelden door Amsterdamse schilders gebruikt, waarschijn-

lijk uit economische motieven. Een opdrachtgever kon door het rijkelijk gebruik van blauw in 

een schilderij dat hij in opdracht had gegeven, laten zien dat hij vermogend was. Of Sandrarts 

opdrachtgever voor het Kinderbacchanaal welgesteld was weten we niet, zijn identiteit is niet be-

kend, maar duidelijk is dat hij een voorkeur had voor de nieuwe heldere stijl. 

Sandrart zou in dezelfde eclectische stijl een groep van drie historiestukken maken voor 

het Beierse hof. Uit een gedicht van Barlaeus blijkt dat Sandrart omstreeks 1643-1644 het bijbel-

se historiestuk De heilige familie vervaardigde voor Aartshertogin Maria Anna - de gemalin van 

Maximiliaan I (afb. 185).824 Voor haar broer Aartshertog Leopold Wilhelm schilderde Sandrart 

in 1644 Minerva en Saturnus beschermen de kunsten, nu in Wenen (afb. 186) en in 1647 ook nog 

De mythische verloving van de heilige Catharina met St. Leopold en Wilhelm (afb. 187).825 Dit laatste 

doek valt weliswaar buiten Sandrarts Amsterdamse periode, maar sluit stilistisch nauw aan bij 

de vorige werken. Sandrart werkte in de stijl die in de smaak viel van de aartshertog, die een 

voorliefde had voor Venetiaanse schilderkunst.826 In de werken herkenen we het gebruik van 

het intense koloriet, de putti en het gelaatstype van Catharina dat naar dat van Titiaans Flora is 

gemodelleerd (afb. 142). Sandrart kon voor deze Bijbelse voorstellingen rijkelijk putten uit zijn 

herinneringen aan voorbeelden in de verzameling van Giustiniani. Ook in de verzameling van 

de gebroeders Reynst in Amsterdam waren meerdere Italiaanse Mariavoorstellingen die hem als 

voorbeeld kunnen hebben gediend.827 

De historiestukken die Sandrart in Amsterdam produceerde sluiten aan bij wat hij over zijn 

vriend Poussins vroege werk schreef ‘...im Zeichnen Raphaels Gedanken/ im Colorit aber Ti-

tians Manier nachfolgte...’. Die tendens herkennen we ook bij Sandrart, want ondanks het in 

het oog springende Venetiaanse koloriet is de classicistische stijl dominant, vooral in Odysseus 

en Nausikaä en het Kinderbacchanaal. Alhoewel Backer reeds in de heldere stijl werkte, was die 

uitgesproken Italiaans-classicistische stijl in Amsterdam nog niet vertoond. Een groter contrast 

met Rembrandts tot dan toe succesvolle stijl was niet denkbaar. De internationale elegantie van 

Sandrarts werken sloot goed aan bij de aristocratische allures van de bestuurlijke- en koopmans-

elite waardoor de vraag ernaar ongetwijfeld werd gestimuleerd. Sandrart heeft met deze sleutel-

stukken in Amsterdam de bakens verzet in de richting van de Italiaansche manier. Na Sandrarts 

vertrek uit Amsterdam zouden schilders als Flinck, Van der Helst, Van Loo en Bol hem in deze 

richting volgen. Hoewel het nog bijna tien jaar zou duren voordat de stijlverandering naar het 

academisme definitief zou zijn, was Sandrart de artistieke leidsman daarvan. 



Schilder-aristocraat: Joachim von Sandrart

139

Aristocraat- schilder op de Hofmark Stockau
Na het overlijden van zijn schoonvader keerde Sandrart in 1645 terug naar Duitsland. Vondel 

eert hem met een klachtdicht ‘Klachte aan JOACHIME SANDRART, staande op zijn vertrek naar 

Bajere’. Daar was Sandrart zo zeer mee verguld dat hij in de Lebenslauf vermeldde dat zijn vertrek 

tot grote droefenis was van de kunstliefhebbers in Amsterdam.828 

Sandrart woonde vervolgens vijfentwintig jaar lang op het landgoed Stockau. De op-

brengst van de verkoop van zijn verzameling (22.621 gulden) was vermoedelijk bedoeld om het 

landgoed uit zijn, als gevolg van de Dertigjarige oorlog, deplorabele staat te halen. Desondanks 

was het wel de entourage waar de ambitieuze Sandrart als een ‘schildersvorst’ kon leven. Voor het 

Beierse en Oostenrijkse hof bleef hij opdrachten uitvoeren; ondermeer in 1652 schilderde Sandr-

art nog de portretten van Keizer Ferdinand III (1608-1657), zijn derde vrouw Keizerin Eleonora 

Gonzaga (1630-1686) en zijn twee zoons, Koning Ferdinand (1633-1654) en Aartshertog Leopold 

(1640-1705). Tevens vervaardigde Sandrart een allegorisch groepsportret van de keizerlijke fami-

lie, de Domus Austriae.829 Sandrart zou minstens 24 schilderijen vervaardigen voor de keizer en 

zijn familie.830 Waarschijnlijk als dank voor de bewezen diensten aan het keizershuis werd hij op 

29 juli 1653 door Ferdinand III in de adelstand verheven.831 

Na zijn vertrek uit Amsterdam in 1645 produceerde Sandrart hoofdzakelijk monumen-

tale altaarstukken voor kerken en kloosters in Zuid-Duitsland met een dynamiek die hij ontleen-

de aan de altaarstukken van Rubens. Deze werken zou hij tot zijn dood in groten getale schilderen 

en daarmee zijn portretproductie overvleugelen. De laatste portretten die we van Sandrart ken-

nen dateren van 1656.832 

Op 9 mei 1670 verkocht Sandrart de hofmark Stockau waarna hij zich vestigde in Augs-

burg, waar zijn vrouw Johanna in 1672 kinderloos overleed. Daarna verhuisde Sandrart naar 

Neurenberg, waar hij op 5 november 1673 hertrouwde met de 21-jarige Esther Barbara Blom-

berg, de dochter van een Neurenbergs raadsheer. In Neurenberg werd hij directeur van de eerste 

Duitse academie, die werd in 1662 hoogstwaarschijnlijk door zijn toedoen gesticht.833 In 1675 

verscheen het eerste deel van zijn grote kunsthistorische levenswerk, de Teutsche Academie, in 

1679 het tweede deel en de Latijnse vertaling verscheen in 1683. Tussen 1680 en 1684 werden 

er nog een viertal boeken van zijn hand gepubliceerd: Iconologia Deorum oder Abbildung der Göt-

ter... (1680), naar het boek van Vinzenzo Cartari (Latijnse uitgave 1581, Italiaanse uitgave 1615); 

Sculpturae veteris admiranda... (1680), een samenvatting van gravures naar de Antieken uit de 

Teutsche Academie; Academia nobilissimae Artis pictoriae... (Nürnberg 1683); Romae antiquae et no-

vae theatrum... (1684), een overzicht van de antieke en moderne Romeinse architectuur naar een 

Italiaans voorbeeld uit 1660. Ondanks zijn literaire productie zou Sandrart tot op hoge leeftijd 

blijven schilderen; zijn laatst bekende altaarstuk is De dood van de heilige Benedictus uit 1685.834 

Sandrart overleed drie jaar later op tweeëntachtigjarige leeftijd. 

Ten slotte
De relatie tussen Amsterdam en Sandrart is er een van wederzijdse betekenis. Geen kunstenaar 

kon bogen op een loopbaan zoals Sandrart die zich kennis en kunde had eigengemaakt in alle 
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grote kunstcentra in Europa. Zijn verblijf in Amsterdam was echter de springplank voor zijn car-

rière, in die periode kwam hij tot grote productie en bouwde een lokale en internationale clientèle 

op van vermogende regenten, kooplieden, intellectuelen en de Beierse en Oostenrijkse hoven. 

Sandrart was een artistieke duizendpoot en een toonbeeld van stijlflexibiliteit. Hij ver-

tegenwoordigde het tegendeel van het romantische ideaal van de autonome kunstenaar die zijn 

eigen weg gaat en vasthoudt aan zijn eigen artistieke ontwikkeling. Sandrart is wel de verper-

soonlijking van de bijenmetafoor die hij zelf in de Teutsche Academie aanhaalt. Uit allerlei bron-

nen, meesters en kunstwerken verzamelde hij zijn kennis en vaardigheden, om die vervolgens 

levenslang te mengen in een flexibele stijl. Precies daarin was zijn artistieke virtuositeit gelegen, 

in zijn vermogen om alles te verbeelden en daarmee zowel in te spelen op de traditionele wensen 

als vorm te geven aan nieuwe behoeften, zoals we zagen met het portret van Hendrick Bicker en 

het historiestuk voor Huydecoper. Beide zijn sleutelwerken waarmee hij voor de Amsterdamse 

portretkunst en de historieschilderkunst van grote betekenis is geweest. 

Sandrart positioneerde zich in Amsterdam als aristocraat-kunstenaar door wat hij van 

de wereld had gezien, zijn geleerdheid, talenkennis en zijn hoofse deugden. Dit was een noviteit 

waarmee hij in het netwerk van liefhebbers en schilders een nieuw kunstenaarsbeeld en artis-

tieke levensstijl lanceerde. Toen hij uit Amsterdam wegging zou Flinck die positie overnemen. 

Alhoewel Sandrart geen uitzonderlijk talent was beschikte hij als geen andere kunstenaar in Am-

sterdam - maar ook daar buiten - over een buitengewoon uitgebreid Europees netwerk van hoog-

staand artistiek en aristocratisch niveau. De combinatie van stijlflexibiliteit en zijn vermogen om 

te netwerken bezorgden hem een glansrijke carrière. Zijn loopbaan illustreert dat vrientschap 

van artistiek en economisch belang was én van doorslaggevende betekenis in het slagen van een 

zeventiende-eeuwse kunstenaarscarrière. 
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Slotbeschouwing 

Jacob Backer, Govert Flinck, Ferdinand Bol en Joachim von Sandrart produceerden kostbare 

schilderijen van hoge kwaliteit voor het topsegment van de Amsterdamse kunstmarkt in de pe-

riode 1635-1660. Uit mijn onderzoek naar hun carrières blijkt dat zij werkten in een sociaal-eco-

nomische structuur die bestond uit deelmarkten van naast elkaar opererende maagschappen; 

familienetwerken verbonden met vaste vrienden, klanten en leveranciers waarbinnen de meeste 

sociaal-economische transacties plaatsvonden. De uitkomsten van mijn onderzoek zijn, althans 

voor deze categorie schilders, in tegenspraak met de gangbare opvatting dat de Nederlandse 

kunstmarkt van de Gouden Eeuw open en vrij was en gedomineerd werd door de mechanismen 

van vraag en aanbod. Niet eerder is zo fundamenteel afstand genomen van het bestaande verkla-

ringsmodel voor de kunstproductie en –afname in de zeventiende eeuw.

Daartoe heb ik, voortbouwend op de studies van historici als Kooijmans, Hoppenbrou-

wer, Lesger en Veluwenkamp, een alternatief sociaal-economisch model ontwikkeld gebaseerd 

op de ideeën en gedragspraktijken die in de zeventiende-eeuwse samenleving dominant waren. 

Met dit model, ‘de economie van dienst en wederdienst’, kan het complexe en dwingende geheel 

van conventies en wederkerigheidsrelaties binnen een bepaald netwerk worden onderzocht en 

geïnterpreteerd. Op deze wijze heb ik vervolgens de carrières van Backer, Flinck, Bol en Sandr-

art in hun historische context bestudeerd en gereconstrueerd, door uitgaand van dit model een 

systematische netwerkanalyse van de onderlinge relaties tussen de opdrachtgevers van iedere 

kunstenaar te combineren met de stilistische analyse van een selectie van hun kunstwerken die 

als artistieke bouwstenen van hun carrière werden opgevat. 

In dit onderzoek werd aangetoond dat Backer, Flinck, Bol en Sandrart binnen het top-

segment van de Amsterdamse kunstmarkt ieder opereerden in een eigen deelmarkt die was ge-

concentreerd rond een specifieke maagschap. Het merendeel van de opdrachten waarvan we de 

opdrachtgevers kennen, verkregen zij uit die maagschappen. Dit systeem functioneerde optimaal 

voor de vier kunstenaars, omdat het binnen die specifieke netwerken eenvoudig en gebruike-

lijk was om ambten, informatie, financiële verplichtingen, producten, diensten, relaties en op-

drachten uit te wisselen. Duidelijk werd dat zodra zij hun artistieke status en sociale positie 

in de diensteneconomie van een specifieke maagschap hadden gevestigd, zij verzekerd waren 

van opdrachten en financiële continuïteit. Kunstenaars hadden dus betere carrièrekansen als zij 

erin slaagden zich te nestelen in een bepaalde ‘economie van dienst en wederdienst’ Omgekeerd 

wordt die conclusie ondersteund door de stagnerende loopbaan van Rembrandt, die zich niet 

plooide naar de conventies met als gevolg dat dit hem zijn aanvankelijke positie en reputatie in het 

topsegment kostte. Desondanks zou Rembrandt dankzij zijn grote reputatie als kunstenaar nog 

wel opdrachten krijgen, maar van wisselende opdrachtgevers en dus binnen onstabiele relaties.

Detail van Govert Flinck, Portret van 
een vrouw, 1646. Zie afb. 75.
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Dit onderzoek was onderdeel van het NWO-project Artistic and Economic Competition in 

the Amsterdam Art Market, c. 1630-1690; History Painting in Rembrandt’s Time, dat als uitgangs-

punt had de onderlinge artistieke rivaliteit en economische concurrentie op de open markt te 

onderzoeken en verklaren. Tijdens deze studie bleek echter dat Backer, Flinck, Bol en Sandrart, 

nadat zij eenmaal bewezen hadden dat zij goede kunstenaars waren, hun positie aan de top be-

reikten en behielden door te netwerken en door relatiebeheer binnen specifieke maagschappen 

op basis van reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. 

Tegelijkertijd kon worden gedemonstreerd dat de positionering in de verschillende net-

werken zich voor iedere kunstenaar anders voltrok. Flinck en Sandrart hadden een sociaal-eco-

nomische achtergrond die aansloot bij de regenten- en koopmanselite. Bovendien hadden zij in-

vloedrijke bloedvrienden in Amsterdam die bemiddelden bij hun carrière. Flinck had verder voor 

het Amsterdamse magistraat een toegevoegde waarde omdat hij een verbindende relatie vormde 

in de politieke en vriendschappelijke allianties tussen Kleef, Brandenburg en Amsterdam. Sandr-

art vestigde zich in een patriciërshuis op de Keizersgracht tussen de belangrijkste verzamelaars 

en profileerde zich als kosmopolitisch aristocraat-kunstenaar, waarmee hij in levensstijl aansloot 

bij het milieu van de culturele elite en dat van de welvarende patriciërs en kooplieden. 

Bol en Backer misten de sociaal-economische achtergrond van Flinck en Sandrart. Van 

Backer weten we weinig, maar hij groeide op in de Nieuwmarktbuurt om de hoek bij de familie 

Hasselaer. Alleen deze geografische nabijheid kan voorlopig worden aangevoerd als reden voor 

de keten van opdrachten die hij, zoals is aangetoond, uit de aan elkaar gelieerde maagschappen 

Hasselaer, Hooft en Bas wist te verwerven. 

Bol had als enige van de vier onderzochte schilders bij de aanvang van zijn carrière 

geen familie in Amsterdam wonen die hem kon steunen. Het zou dan ook ruim tien jaar duren 

voordat hij in 1653 de weg omhoog vond via de traditionele strategie van het huwelijk. Door zijn 

huwelijk binnen het milieu van de Admiraliteit, dat ruimte bood voor sociale mobiliteit, zou 

Bol in de Dell-Spiegelmaagschap als bloedvriend worden opgenomen. En hoewel we nauwelijks 

opdrachtgevers van hem kennen in de aanloop naar zijn huwelijk, meenden wij toch gronden te 

hebben om hier als these naar voren te brengen dat Bol om zover te komen wel voor verschillende 

opdrachtgevers uit het netwerk van de Admiraliteit moet hebben gewerkt. Identificatie van Bols 

anonieme portretten uit de jaren veertig zou daar meer licht op kunnen werpen. 

Qua artistieke strategie bood Backer al vanaf zijn vestiging in Amsterdam midden jaren 

dertig een stijlalternatief naast Rembrandt. Die trend werd versterkt door de stijlflexibiliteit van 

Flinck en Sandrart die al aan het einde van de jaren dertig zichtbaar wordt. Stilistische wend-

baarheid was de artistieke strategie waarmee zij zowel gehoor konden geven aan conventionele 

wensen van opdrachtgevers alsook opdrachtgevers konden bedienen die liever de vernieuwingen 

van Rembrandt zagen. Maar ook, en dat was belangrijker, wisten zij vorm te geven aan andere 

artistieke behoeften en aan een nieuwe richting in de Amsterdamse schilderkunst. De rol van 

Sandrart daarin is vernieuwend. Hij lanceerde al in de vroege jaren veertig een uitgesproken 

classicistische Italiaansche stijl in Amsterdam, die vanaf het midden van de jaren veertig steeds 

populairder werd. Dan gaan ook Flinck en Bol over op het helder schilderen. Pas rond 1650 zal deze 

stijl definitief zijn beslag krijgen. De stilistische analyses in dit onderzoek tonen duidelijk dat 
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Backer, Flinck en Sandrart op verschillende momenten in hun loopbaan op eigen wijze met diver-

se schilderijen aan deze stijlverandering richting hebben gegeven. Toen Bol startte als zelfstandig 

schilder was deze trend echter al ingezet, waardoor hij alleen nog maar hoefde aan te sluiten. 

De artistieke en sociaal-economische strategieën van Backer, Flinck, Bol en Sandrart 

waren weliswaar gevarieerd, maar zij pasten binnen de eigentijdse conventies. Hun loopbanen 

illustreren dat sociaal kapitaal en stijlflexibiliteit van artistiek en economisch belang was én van 

doorslaggevende betekenis in het slagen van een zeventiende-eeuwse kunstenaarscarrière. 

Op basis van dit onderzoek zou ik willen pleiten voor een andere manier van kijken en 

onderzoek doen naar de werking van de zeventiende-eeuwse kunstmarkt. Er is mij gebleken dat 

er veel vooruitgang is te boeken met mijn benadering waarin stilistische analyses en netwerka-

nalyses worden geïntegreerd en geïnterpreteerd in het licht van het model van ‘de economie van 

dienst en wederdienst’. Dat zou verder getoetst moeten worden door deze benaderingswijze toe 

te passen op de loopbanen van andere kunstenaars, waaronder ook die uit het middensegment. 

Vanuit het idee van ‘de economie van dienst en wederdienst’ zou rond iedere kunstenaar zijn 

eigen deelmarkt gereconstrueerd kunnen worden door systematisch netwerkanalyses te maken 

van familiaire, genealogische, religieuze, professionele en geografische relaties tussen opdracht-

gevers en kopers. Die dienen gecombineerd te worden met de visuele analyses van belangrijke 

schilderijen uit het oeuvre van de kunstenaar die moeten worden gezien als een uitdrukking van 

zijn carrièresstappen. 

Tevens zou ik de aanbeveling willen doen om in toekomstig onderzoek de betekenis 

van het vrouwelijk opdrachtgeverschap speciale aandacht te geven. Uit de netwerkanalyse van 

Backers opdrachtgevers kon worden opgemaakt dat vrouwen vaak de verbindende schakel waren 

om allianties tussen de maagschappen te smeden. Dat is niet zo heel verwonderlijk, omdat dat 

immers de rol en functie was die voor de vrouwen binnen de maagschap was weggelegd.

In het begin van deze studie werd gesteld dat Jacob Backer, Govert Flinck, Ferdinand Bol en Joa-

chim von Sandrart de moderne kwalificatie cultureel ondernemer verdienen. Uit de reconstructie 

van hun carrières werd vervolgens duidelijk dat, alhoewel zij ongetwijfeld zelf de term niet ge-

bruikten, zij de praktijk ervan maar al te goed beheersten.
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Samenvatting

Jacob Backer (1608/9-1651), Govert Flinck (1615-1660), Ferdinand Bol (1616-1680) en Joachim 

von Sandrart (1606-1688) behoorden tot de meest succesvolle Amsterdamse portret- en historie-

schilders van de Gouden Eeuw in dezelfde periode dat Rembrandt (1606-1669) daar werkzaam 

was. In hun eigen tijd genoten de vier schilders roem en aanzien. Dat staat echter in schril con-

trast met de huidige relatieve onbekendheid bij het grote publiek en de geringe en soms zelfs 

geringschattende waardering in de moderne kunsthistorische literatuur. Zij worden doorgaans 

slechts gezien in het licht van de uitzonderlijke artistieke kwaliteit en invloed van Rembrandt. In 

de vergelijking met de grote meester, schieten zij dan meestal tekort. Die benadering staat het 

inzicht in het contemporaine succes van Backer, Flinck, Bol en Sandrart in de weg. De centrale 

vraag in dit proefschrift luidt daarom: welke artistieke en sociaal-economische strategieën leid-

den tot het succes van Backer, Flinck, Bol en Sandrart op de zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

kunstmarkt in de periode 1635-1660, en in welke netwerken van opdrachtgevers wisten zij zich te 

positioneren? Daarbij wordt, anders dan gebruikelijk, in dit onderzoek niet de vage term invloed 

gebruikt, maar de begrippen keuze en strategie om de artistieke betekenis van Backer, Flinck, Bol 

en Sandrart en hun carrières te analyseren. 

Om de vier kunstenaarsloopbanen in hun historische context te kunnen duiden zijn in 

hoofdstuk 1 de waarden en praktijken beschreven die de sociale omgang reguleerden van hun 

opdrachtgevers en kopers: de zeventiende-eeuwse burgerelite van patriciërs en vermogende koop-

lieden. In plaats van de gebruikelijke concepten patronage en vrije markt wordt een alternatief 

verklaringsmodel geïntroduceerd: ‘de economie van dienst en wederdienst’. Dat model beschrijft 

de sociaal-economische structuur in de zeventiende eeuw als een cluster van naast elkaar opere-

rende maagschappen; hechte familienetwerken die waren verbonden met vaste vrienden, klanten 

en leveranciers. In deze deelmarkten van afzonderlijke kooplui waren de belangen van familie, 

zaken en politiek innig verstrengeld. Elke deelmarkt werkte als een ‘economie van dienst en we-

derdienst’, waarin de magen en vrienden onderling de beschikbare ambten, diensten, gunsten en 

opdrachten verdeelden. In deze familiale structuur domineerden niet de mechanismen van vraag 

en aanbod, maar heersten de strikt na te leven conventies van wederkerigheid én onberispelijke 

eer en reputatie. Tijdgenoten noemden deze wederkerigheidrelatie vrientschap, een manier van 

omgaan die we tegenwoordig sociaal netwerken zouden noemen. 

Dit onderzoek gaat ervan uit dat de markt voor schilderijen van hoge kwaliteit binnen 

deze sociaal-economische context functioneerde. Kunstenaars die duurzaam opdrachten in het 

topsegment ambieerden, dienden er dus rekening mee te houden dat van hen behalve artis-

tieke capaciteiten ook een onberispelijke reputatie en eer werd verwacht. Vroegmoderne kun-

stenaar-schrijvers (Van Mander, Angel, Van Hoogstraten, De Lairesse) erkenden dit belang en 

maanden schilders tot de juiste balans in de deugt van het kunstwerk en de deugt van de schilder. 
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Rembrandt plooide zich echter niet naar de sociale conventies wat hem zijn aanvankelijke positie 

en reputatie in het topsegment kostte. Dankzij zijn grote reputatie als kunstenaar zou hij nog wel 

opdrachten krijgen, maar voor zijn afzet was hij afhankelijk van wisselende klanten en daarmee 

veroordeeld tot een onzeker financieel bestaan. 

Backer, Flinck, Bol en Sandrart hadden betere carrièrekansen omdat zij erin slaagden 

zich te nestelen in een eigen deelmarkt die was geconcentreerd rond een specifieke maagschap. 

Zodra zij hun artistieke status en sociale positie in de diensteneconomie van een maagschap had-

den gevestigd, waren zij verzekerd van opdrachten en financiële continuïteit en daardoor bevrijd 

van de ongewisse mechanismes van vraag en aanbod op de vrije markt. Het merendeel van de 

opdrachten waarvan we de opdrachtgevers kennen, kregen Backer, Flinck, Bol en Sandrart uit 

de maagschappen waarmee zij gelieerd waren. De positionering in de verschillende netwerken 

voltrok zich echter voor alle vier de kunstenaars anders, hetgeen in drie casestudies wordt geana-

lyseerd. Daarbij is het model van ‘de economie van dienst en wederdienst’ steeds uitgangspunt 

en wordt per kunstenaar een systematische netwerkanalyse van de onderlinge relaties tussen hun 

opdrachtgevers gecombineerd met stilistische analyses van een selectie van kunstwerken die als 

artistieke bouwstenen van hun carrière zijn opgevat. 

In hoofdstuk 2 staan de loopbanen van Flinck en Bol centraal die in de tijd parallel lie-

pen, maar zich heel anders ontwikkelden. Flinck had het voordeel dat hij door zijn opvoeding als 

de zoon van de rentmeester van Kleef dezelfde waarden en gedrag deelde als zijn opdrachtgevers 

uit de Amsterdamse stedelijke elite. Ook was hij bij zijn vestiging in Amsterdam verzekerd van 

de steun en diensten van welvarende bloedvrienden. Dat sociale kapitaal in combinatie met zijn 

flexibele toepassing van de verschillende stijlen waarin hij door Lambert Jacobsz. en Rembrandt 

was getraind en die hij uitstekend beheerste, waren doorslaggevend voor zijn succesvolle carrière. 

Bol daarentegen was de zoon van een bemiddeld, gereformeerd chirurgijn in Dordrecht. 

Hij had geen bloedvrienden die hem steunden toen hij zich in 1636 na zijn leertijd bij Jacob Cuyp 

in Amsterdam vestigde. Zijn keuze om bij Rembrandts in de leer te gaan was daarom van belang 

voor zijn loopbaan. Flinck was hem daar drie jaar eerder in voorgegaan. Met hun strategische 

keuze leerden de jonge schilders de succesvolle, vernieuwende stijl van Rembrandt in de hoop dat 

die hen naar artistiek succes zou leiden. Ook konden zij profiteren van zijn status en relaties in 

het Amsterdamse netwerk. Dat laatste pakte voor Flinck echter beter uit dan voor Bol. 

Flinck leerde namelijk bij Rembrandt toen die aan het hoofd stond van het Uylenburgh 

atelier. Al snel beheerste Flinck de stijl van de meester bijzonder goed, dus toen Rembrandt zich 

zelfstandig vestigde (1636), kreeg Flinck zijn positie als chef d’atelier. In de circa vijf jaar dat Flinck 

voor Uylenburgh werkte leerde hij de vaardigheden van een cultureel ondernemer én vergrootte 

hij zijn sociaal kapitaal door zijn binding met het netwerk van Uylenburgh dat qua denominatie 

naadloos aansloot bij dat van zijn eigen doopsgezinde bloedvrienden, 

Bol daarentegen kwam bij Rembrandt toen die net zelfstandig was gevestigd. Dat was 

het moment waarop Rembrandts portretproductie sterk terugliep en zijn sociale reputatie begon 

te wankelen. Voor het opbouwen van een elitenetwerk was de meester niet meer de beste alliantie, 

maar werken in de stijl van Rembrandt gold nog steeds als aanbeveling. Als debuterend meester 

werkte Bol dus niet alleen in Rembrandts stijl, maar nam hij bovendien een onalledaagse markt-
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strategie van zijn meester over. In drie jaar tijd schilderde Bol vijf zelfportretten waarin hij zich 

naar Rembrandts voorbeeld toont als elegante gentiluomo-kunstenaar. Deze wijze van self-fashio-

ning was een gedurfd visitekaartje die we moeten zien als een uiting van een artistieke strategie 

waarmee Bol aan zijn reputatie bouwde en klanten hoopte te werven. Er zou tien jaar en een 

huwelijk nodig zijn voordat Bol doorbrak in het topsegment.

Ondanks zijn bescheiden sociale status sloot hij in 1652 een fortuinlijk huwelijk met 

Elysabeth Dell, waardoor hij als bloedvrient werd opgenomen in de invloedrijke Dell-Spiegelmaag-

schap met hoge posities in de magistraat en de Admiraliteit. Bol moest natuurlijk kwaliteit blij-

ven leveren, maar als gevolg van de verplichtende sociaal-economische zorg die de magen en 

vrienden voor elkaar hadden leidde zijn netwerk tot vele opdrachten. De sociaal-economische 

doorbraak van Bol valt samen met zijn stilistische keerpunt begin jaren vijftig. Hij breekt met zijn 

rembrandtieke stijl en gaat de kleurrijke Vlaams georiënteerde stijl hanteren. Bols sociaal-econo-

mische en artistieke strategie wierpen hun vruchten af: begin jaren vijftig steeg zijn productie en 

deze bleef op een constant hoog niveau. Hij stopt met schilderen na zijn tweede huwelijk (1669) 

met de rijke weduwe Anna van Erckel (uit het Admiraliteitsmilieu). In zijn laatste Zelfportret met 

cupido zal Bol zich presenteren in zijn nieuwe positie als welgesteld lid van de Amsterdamse elite. 

Waar Bol pas in de jaren vijftig furore zou maken, groeide Flinck al midden jaren veer-

tig uit tot een van de meest gevraagde schilders van Amsterdam. Flinck had eerder in zijn carrière 

getoond dat hij in de stijl van Rembrandt kon leveren. In de publiekelijke confrontatie met zijn 

voormalig leermeester in de Kloveniersdoelen bewees Flinck echter dat hij ook uiterst bekwaam 

was in het werken in de heldere stijl. Met deze artistieke strategie wist hij vanuit het vertrouwde 

doopsgezinde netwerk van zijn magen en vrienden door te breken naar het segment van gefor-

tuneerde, remonstrantse opdrachtgevers uit de regentenkring en de grote burgerij: allen mannen 

met ambitie voor de hoogste posities in de stedelijke regering. Van hun streven naar opwaartse 

sociale mobiliteit zou Flinck profiteren. Zij lieten zich door hem portretteren in de meer mon-

daine en aristocratische stijl naar Van Dyck, die zeer geschikt was om hun sociale status te be-

krachtigden. 

Qua artistieke oriëntatie stapte Flinck daarmee ook in het voetspoor van Sandrart en 

toen die terugkeerde naar Duitsland (1645) nam Flinck de opengevallen plaats in het topsegment 

in. Op dat elitaire niveau kon hij zich met gemak bewegen, hij was immers opgegroeid in de 

stadselite van Kleef. Flinck was zeker een artistieke, maar door zijn achtergrond mogelijk ook een 

persoonlijke schakel, in de politieke en vriendschappelijke allianties tussen Kleef, Brandenburg 

en Amsterdam. Maar liefst acht vorstelijke opdrachten vloeiden hieruit voort. Van Houbraken we-

ten we dat Flinck als vrient het vertrouwen genoot van de stadhouder van Kleef Johan Maurits en 

de Amsterdamse burgemeesters Cornelis de Graeff en Joan Huydecoper. De laatste twee waren 

de leidende figuren achter de bouw van het stadhuis én bij Flincks opdrachten in 1659 voor de 

Batavierenserie. Dat had de kroon op zijn carrière kunnen worden, maar dat werd verijdeld door 

zijn onverwachte overlijden in 1660. 

Het derde hoofdstuk beschrijft het profiel van Backers elitaire clientèle en hun onder-

linge relaties. Het hoofdstuk opent met een kunsthistorisch onderzoek naar één historiestuk in 

Backers oeuvre dat tot de identificatie van de opdrachtgevers leidde: Eva Ment en Marinus Lowys-
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se bleken een schakel te zijn in Backers netwerk. Bijna de helft van zijn bekende opdrachten 

schilderde hij voor het door huwelijk verweven netwerk van de maagschappen Hasselaer, Bas en 

De Graeff. Een voorzichtige constatering is dat het patroon van opdrachtverlening bij de maag-

schappen Hasselaer, Bas en De Graeff, via de vrouwen lijkt te zijn gelopen. Backers opdrachten 

zijn namelijk op die manier aan elkaar te relateren.

Na zijn opleiding bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden vestigde Backer zich in Am-

sterdam (1633) waar hij qua artistieke strategie een stijlalternatief bood naast Rembrandt. Hij 

schilderde als een van de eersten in Amsterdam in een meer Vlaamse, op Rubens en Van Dyck 

georiënteerde stijl. Met die stijl slaagde Backer erin om het elitenetwerk van de Hasselaers, Bas 

en de Graeff te veroveren. Dat bestond uit zeer vermogende, remonstrantse, reders, kooplieden 

en bewindvoerders in het VOC en WIC milieu, die tevens rijkelijk vertegenwoordigd waren in 

diverse stedelijke en maatschappelijke ambten en de magistraat. Uit de reconstructie van Backers 

opdrachten valt af te leiden dat hij via de Hasselaers in contact is gekomen met zijn deelmarkt. 

Backer was een buurtgenoot van de Hasselaers op de Nieuwendijk en zij waren kennelijk goed 

met elkaar bekend. Dat was cruciaal voor zijn loopbaan, want op weg naar de top miste Backer de 

gebruikelijk opstappen voor sociale mobiliteit. Als bakkerszoon had hij een bescheiden afkomst 

in de brede burgerij. En omdat hij ongehuwd bleef, klom hij ook niet via het huwelijk op naar een 

hogere status. Wel heeft de aanvankelijk doopsgezinde Backer zich waarschijnlijk qua denomi-

natie aan zijn klantenkring willen aanpassen, gezien het feit dat hij zich op latere leeftijd bij de 

remonstranten in Amsterdam in 1651 liet dopen en lidmaat werd. 

Bij Backer tasten we in het duister of hij intensieve persoonlijke relaties met zijn op-

drachtgevers onderhield. Maar gegeven de continuïteit in zijn opdrachten was hij kennelijk een 

respectabele en betrouwbare relatie. In combinatie met zijn onderscheidende heldere stijl zal dat 

doorslaggevend zijn geweest voor zijn artistieke status en succes in Amsterdam.

In het vierde hoofdstuk wordt Sandrarts kunstproductie en zijn netwerk in Amsterdam 

belicht waarbij de relevante onderdelen van de Teutsche Academie en Sandrarts eigen biografie in 

de Lebenslauf zijn betrokken. Sandrarts voorname afkomst en zijn doelgerichte artistieke educa-

tie legden het fundament voor een loopbaan waar geen andere kunstenaar zich op kon beroemen. 

Zijn vroege carrière speelde zich internationaal af in Praag, Utrecht, Londen en in Italië waar hij 

zijn kennis en kunde verwierf. Zijn verblijf in Amsterdam (1637-1645) was echter de springplank 

voor zijn carrière. Sandrart profileerde zich als aristocraat-kunstenaar door wat hij van de wereld 

had gezien, zijn geleerdheid, zijn hoofse deugden en zijn talenkennis. Dit was een noviteit waar-

mee hij in het Amsterdamse culturele netwerk een nieuw aristocratisch kunstenaarsbeeld en 

artistieke levensstijl lanceerde. Het beeld van de aristocraat-kunstenaar werd versterkt doordat 

Sandrart zich bij aankomst in Amsterdam vestigde in een patriciërshuis op de Keizersgracht. 

Dat was een uitgekiende carrièrestrategie, omdat hij zich zo onmiddellijk positioneerde in het 

netwerk van vermogende handelslieden, connaisseurs en magistraten en zich daarmee in sociale 

status verhief boven zijn collega-kunstenaars. Voor een soepele entree in dit stedelijke elitenet-

werk had Sandrart gefortuneerde bloedvrienden met een groot politiek en sociaal netwerk; de 

bankier Johan de Neufville en kunstenaar-agent Michel le Blon, die ook op de Keizersgracht 

woonden. Het netwerk loonde snel voor Sandrart. Hij vervaardigde de portretten van vijf befaam-
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de literatoren, waaronder Vondel en Barlaeus die met ruim vijftig gedichten op Sandrarts persoon 

en werk in grote mate bijdroegen aan het verspreiden van zijn roem. Voor de Bickermaagschap 

schilderde Sandrart meerdere portretten, waaronder het schuttersstuk voor Cornels Bicker dat in 

de Kloveniersdoelen kwam te hangen. 

Baanbrekend was Sandrart met zijn portret van Hendrick Bicker (1639) in de trant van 

Van Dyck als ook met het historiestuk Odysseus en Nausikaä voor Huydecopers stadpaleis (1641) 

dat hij in een classicistische Italiaansche stijl schilderde. Zowel in Sandrarts oeuvre als in de Am-

sterdamse portret- en historieschilderkunst waren dit sleutelstukken. Het zou nog bijna tien jaar 

duren voordat de stijlverandering naar het academisme in Amsterdam definitief zou zijn, maar 

met deze vroege werken was Sandrart de artistieke leidsman daarvan.

Sandrart was vanuit zijn eclectische kunstopvatting het toonbeeld van stijlflexibiliteit. 

Exemplarisch daarvoor is de Twaalf maanden serie die Sandrart voor de Keurvorst van Beieren 

schilderde. Na 1641 zou hij vanuit Amsterdam vooral voor de Duitse markt werken en zich toeleg-

gen op historiestukken. Die trend zette Sandrart door na terugkeer in Duitsland (1645), waar hij 

vooral monumentale altaarstukken voor kerken en kloosters in Zuid-Duitsland zou schilderen.

Uit de casestudies blijkt dat de artistieke en sociaal-economische strategieën van Backer, 

Flinck, Bol en Sandrart weliswaar gevarieerd waren, maar dat zij pasten binnen de eigentijdse 

conventies en praktijken van ‘de economie van dienst en wederdienst’. Hun loopbanen illustreren 

dat sociaal kapitaal en stijlflexibiliteit van artistiek en economisch belang was én van doorslagge-

vende betekenis in het slagen van een zeventiende-eeuwse kunstenaarscarrière. 
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Summary

Jacob Backer (1608/9-1651), Govert Flinck (1615-1660), Ferdinand Bol (1616-1680), and Joachim 

von Sandrart (1606-1688) belong among the most successful portrait and history painters of 

the Golden Age in Amsterdam. The four painters enjoyed fame and distinction during their 

lifetimes, which stands in stark contrast to the public’s relative ignorance of them today and 

the negligible and even disparaging assessment of them in the modern art historical literature. 

Typically seen only in the light of the extraordinary artistic quality and influence of Rembrandt 

(1606-1669), who was active in the city at precisely the same time, they understandably fall short. 

This perspective, however, cannot be reconciled with the contemporary success of these artists. 

The central question of this dissertation is thus, which artistic and socio-economic strategies fa-

cilitated the success of Backer, Flinck, Bol and Sandrart on the art market in Amsterdam between 

1635 and 1660, and in which networks of patrons did they seek to position themselves? Given this 

focus on the artists’ agency, this investigation dismisses the vague term “influence” in favour of 

an analysis of the artists’ intentional choices and strategies. 

 In order to frame the four artists’ careers in their historical context, chapter 1 describes 

the values and practices that regulated the social interactions of their patrons and buyers, the 

seventeenth-century burgherly elite of patricians and influential commercial entrepreneurs. In 

place of the common concepts of “patronage” and “free market”, an alternative interpretative 

model is introduced: “the economy of service and service in return”. This model expresses the 

socio-economic structure of the seventeenth century as a cluster of maagschappen that functi-

on side by side; closely-knit networks of families that were connected with established friends, 

clients, and suppliers.  Familial, business, and political concerns were intimately intertwined in 

these deelmarkten van afzonderlijke kooplui (market segments of individual entrepreneurs).  Each 

segment of the market functioned as an “economy of service and service in return”, in which the 

magen and friends divided up the available offices, services, favours, and commissions. It was 

not the mechanism of supply and demand that dominated this familial structure but the strict 

observation of the conventions of reciprocity and faultless honour and reputation that reigned. 

Contemporaries termed this reciprocal relationship vrientschap (friendship), or what would today 

be characterized as “social networking”.  

 This investigation proceeds from the supposition that the market for high-quality pain-

tings functioned within this socio-economic context. Artists who aspired to expensive commissi-

ons in the top segment of the market kept in mind that not only their artistic excellence but also 

faultless reputations were expected of them. Early modern artist-theorists (Van Mander, Angel, 

Van Hoogstraten, De Lairesse) recognized the importance of this and urged painters to mind the 

balance between the deugt (virtue) of the artwork and the deugt of the painter. Rembrandt did not 

yield to social conventions, which ultimately cost him his position and reputation among the upper 
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level of patrons. He would still receive commissions due to his great reputation as an artist, but he 

depended on varying clients for his sales and was thereby relegated to financially insecurity.

 Backer, Flinck, Bol and Sandrart had better career opportunities because they carved 

out their own portion of the market, which was concentrated around a particular maagschap. As 

soon as they had invested their artistic status and social position in the service of a maagschap, 

they were guaranteed commissions and financial stability, and were thereby freed from the uncer-

tain mechanisms of supply and demand on the open market. The majority of commissions from 

known patrons to these four artists, in fact, came from maagschappen with which they were asso-

ciated.  The artists’ self-positioning in these networks manifested itself in different ways, which 

are analysed in three case studies. The model of “the economy of service and service in return” is 

the point of departure for the systematic study of the patrons and buyers networks of each artist 

combined with the stylistic analyses of a select number of works that served as building blocks in 

their careers.

 In Chapter 2, the careers of Flinck and Bol are considered as a pair, as they ran parallel 

to each other but developed quite differently. As a son of the bailiff of Cleves, Flinck had the ad-

vantage of sharing a set of values and conduct with his patrons from the Amsterdam urban elite. 

He was thereby guaranteed support and services of prosperous bloedvrienden (blood friends) upon 

his arrival in Amsterdam. Such social capital, combined with his flexible use of the different sty-

les that he had mastered through his apprenticeships with Lambert Jacobsz. and Rembrandt, was 

decisive for his career.

 Bol, in contrast, was the son of an affluent, reformed surgeon in Dordrecht and had no 

bloedvrienden to support him in Amsterdam. When he settled there in 1636 after his apprentices-

hip with Jacob Cuyp, his decision to study with Rembrandt was of great importance. Flinck had 

already preceded him in Rembrandt’s studio by three years. Through their strategic choices, the 

young painters learned the esteemed, modern style of Rembrandt in the hope that it would lead 

them to success. They also profited from his status and relationships in the Amsterdam network; 

this last aspect worked out better for Flinck than Bol.

Flinck studied with Rembrandt when the latter headed Uylenburgh’s atelier. Flinck mastered 

Rembrandt’s style quickly, and when the latter established his own practice in 1636, Flinck assu-

med his position as Uylenburgh’s chef d’atelier. In the approximately five years that Flinck wor-

ked for the art dealer, he learned the skills of a cultural entrepreneur while increasing his social 

capital through his connection with Uylenburgh’s network, which interwove seamlessly with his 

own Mennonite bloedvrienden.

 Bol, however, came to Rembrandt when the latter had just established himself as an 

independent master. It was the moment in which Rembrandt’s portrait production had decreased 

significantly and his social reputation had begun to waver. The master was clearly not the best 

ally for an artist who sought to build up a network of elite patrons, but working in Rembrandt’s 

style still served an artist well. As a newly established painter, Bol not only worked in Rembrandt’s 

style, but he adopted a particular market strategy from his master: over the course of three years, 

Bol painted five self-portraits in Rembrandt’s manner of the elegant gentleman-artist.  This me-

thod of self-fashioning was a provocative calling card that should be perceived as an expression of 
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artistic strategy, one by which Bol constructed his reputation and hoped to attract clients. Yet, it 

would be ten years and one marriage later before Bol would break into the top segment.

 In spite of his modest social status, Bol concluded in 1652 a fortunate marriage with Ely-

sabeth Dell, by which he was taken as bloedvrient into the influential Dell-Spiegel maagschap, with 

its high positions in the magistrate and the admiralty. Naturally, Bol had to continue delivering 

high-quality paintings, but given the socio-economic concern that magen and friends had for each 

other, his network led to many commissions. Bol’s socio-economic breakthrough came along 

with his stylistic turning point at the beginning of the 1650s, when he shed his Rembrandtesque 

style and assumed the colourful, Flemish-oriented manner of painting.  Bol’s socio-economic and 

artistic strategies yielded fruit, for at the beginning of the 1650s, his production increased and 

remained at a constantly high level. He abandoned painting after his second marriage in 1669 

to the wealthy widow Anna van Erckel, who came from the milieu of the admiralty. In his last 

self-portrait, Self-Portrait with a Cupid, Bol presented himself in his new position as a well-esta-

blished member of the Amsterdam elite.

 While Bol would make waves only in the 1650s, Flinck was already one of the most 

sought-after painters in Amsterdam in the mid-1640s.  Flinck had demonstrated earlier in his 

career that he could work in Rembrandt’s style, but in the public confrontation with his former 

master in the Kloveniersdoelen, Flinck established that he was also competent in the heldere 

(bright) style. With this artistic strategy he could break out from the familiar Mennonite network 

of his magen and friends into the segment of monied, Remonstrant patrons of the regents’ circle 

and the grote burgerij, men with ambition for the highest positions in the civic government. Flinck 

would profit from their pursuit of upward social mobility: they had themselves portrayed by him 

in the more fashionable and aristocratic style of Van Dyck, which was a fitting endorsement of 

their social status.

 As regards the artistic orientation Flinck followed in the footsteps of Sandrart; when 

the latter returned to Germany in 1645, Flinck assumed his place in the top segment of the mar-

ket. He could circulate with ease in this level, as he had grown up among the city elite of Cleves. 

Flinck was indeed an artistic but also possibly a personal – through his background – link in the 

political and personal alliances between Cleves, Brandenburg, and Amsterdam. At least eight 

ducal commissions came from this connection. Houbraken writes that Flinck enjoyed the trust 

of the stadholder of Cleves Johan Maurits and the Amsterdam burgomasters Cornelis de Graff 

and Joan Huydecoper as a vrient. The latter two were leading figures behind the building of the 

town hall and also behind Flinck’s receipt of the commission for the Batavian series in 1659. This 

would have been the crowning commission of his career had he not died unexpectedly in 1660.

 The third chapter describes the profile of Backer’s elite clientele and their intercon-

nections. The chapter begins with an art historical examination of a history painting by Backer 

and culminates in the identification of the patrons, Eva Ment and Marinus Lowysse, who appear 

to have been a link in Backer’s network. Almost half of the commissions that he was known to 

have painted were obtained through the network of the maagschappen Hasselaer, Bas and De 

Graeff, which were interconnected by marriage. A tentative discovery is that a pattern of commis-
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sion-granting in the maagschappen Hasselaer, Bas and De Graeff seems to have proceeded from 

its women; Backer’s commissions appear to relate to each other in this particularly manner.

 After his training with Lambert Jacobsz. in Leeuwarden, Backer established himself 

in 1633 in Amsterdam, where he adopted the effective strategy of offering a stylistic alternative 

to Rembrandt. He was one of the first artists in Amsterdam to paint in a more Flemish style 

oriented to that of Rubens and Van Dyck. With this style Backer broke into the elite network of the 

Hasselaers, Bas and De Graeffs, which consisted of very influential Remonstrant ship-owners, 

merchants, and directors of VOC and WIC, who were richly represented in civic and social offices 

and in the magistracy. The reconstruction of Backer’s commissions leads to the presumption 

that he came into contact with this portion of the market through the Hasselaers. Backer was 

a neighbour of the Hasselaers in the Nieuwendijk, and apparently they knew each other. This 

was crucial for his career, as on his journey to the top segment Backer lacked the customary 

steps necessary to climb socially. As a baker’s son, he had a modest origin in the brede burgerij. 

And as he remained unmarried, he could not elevate his status through marriage. The initially 

Mennonite Backer probably adapted to his circle of clients, for he was baptized as a Remonstrant 

in Amsterdam in 1651.

 There is no evidence, though, that Backer had intensely personal relationships with his 

patrons. But, given the continuous nature of his commissions, he was certainly a respectable and 

trustworthy associate. This, combined with his distinctive heldere style, must have been key for 

his artistic status and success in Amsterdam.    

 In the fourth chapter, Sandrart’s artistic production and his Amsterdam network 

are discussed in relation to the relevant parts of the Teutsche Academie and his biography in 

the Lebenslauf.  Sandrart’s distinguished origins and his focused artistic education laid the 

foundation for a career unequalled by any other artist. His early years were spent internationally – 

in Prague, Utrecht, London and Italy – where he cultivated acquaintances and gained knowledge. 

His stay in Amsterdam (1637-1645), however, was the true springboard for his career. Sandrart 

fashioned himself as an aristocrat-artist through his worldly experiences, his learning, his courtly 

virtue, and his knowledge of languages. Through this characterization of the aristocrat-artist, he 

launched a new image of the artist and his lifestyle into the Amsterdam cultural network. His 

settling into a patrician’s house on the Keizersgracht upon his arrival in Amsterdam further 

strengthened Sandrart’s embodiment of the aristocrat-artist. This was a cunning professional 

strategy, for he situated himself immediately in the network of influential commercial leaders, 

connoisseurs, and magistrates and thereby raised his social status above his fellow artists. For an 

easy entry into the civic elite network, Sandrart had wealthy bloedvrienden with large political and 

social networks: the banker Johan de Neufville and the artist-agent Michel le Blon, who also lived 

on the Keizersgracht. This network quickly rewarded the painter. He executed portraits of five 

famous men of letters, including Vondel and Barlaeus, who penned approximately fifty poems on 

Sandrart’s character and work and who thereby greatly contributed to the spread of his fame. For 

the Bicker maagschap, Sandrart painted more portraits, including the militia portrait of Cornelis 

Bicker that came to hang in the Kloveniersdoelen.
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 Stylistically, Sandrart was pioneering in his use of the Van Dyckian manner in the por-

trait of Hendrik Bicker (1639) and also in the picture Odysseus and Nausicaa (1641), which he 

executed in a classicizing Italian style for Huydecoper’s grand townhouse. These were important 

pieces not only in Sandrart’s oeuvre but also in the portrait and history painting of Amsterdam. It 

would be almost ten years before the stylistic shift toward academicism would become definitive 

in the city, but Sandrart was the artistic frontrunner of this style through these early works. 

 Due to his eclectic artistic outlook, Sandrart served as a paragon of stylistic flexibility. 

His series of The Twelve Months, which Sandrart painted for the Elector of Bavaria, is exemplary 

of this. After 1641 he would work primarily for the German market, concentrating upon history 

paintings, from Amsterdam. This practice would set Sandrart on the path to his return to Ger-

many in 1645, where he painted mostly monumental altarpieces for churches and cloisters in 

Southern Germany.

 From these case studies, it appears that the artistic and socio-economic strategies of 

Backer, Flinck, Bol and Sandrart were indeed varied, but that they moved within the contempo-

rary conventions of “the economy of service and service in return”. Their careers illustrate that 

social capital and stylistic flexibility were of decisive artistic and economic importance in the 

success of the seventeenth-century painter.
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27 Kooijmans 1997a, p. 82; Geciteerd uit: ibidem, p. 70. 
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58 Janssen 2005, p. 12. Vanwege het asymmetrische karakter van de patronage relatie wordt het ook wel 

ongelijkwaardige - scheve - vriendschap genoemd of lop-sided friendship, naar de antropoloog Julian 
Pitt-Rivers; zie Flap 2000, p. 19.

59 Janssen 2005, p. 18; Stegeman 1996, p. 118; Pollmann 2006, p. 218. 
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29-54, i.h.b. p. 36. Lotte van de Pol benadrukt in een kritische reactie op Praks stratificatie dat ook 
het burgerschap (poorter) en reputatie twee belangrijke ordeningsprincipes waren; zie Van de Pol 
1999, pp. 55-61. Voor de sociale stratificatie van de zeventiende-eeuwse samenleving; zie De Vries en 
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man Bartolotti zaken te doen: ‘ick vreese soo seer om met vremde te doen hebben dat ick ’t u niet 
ghesegghen en can...’ Zij maande haar zoon dat het beter was om ‘...goede conversati...’ te houden 
met zijn verwanten ’...wandt daer en is niet in de werelt dat mij aenghenamer ende liever is, ende soo 
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96 Kooijmans, 1997a, p. 138. Conrad Gietman beschrijft hoe eer het belangrijkste ordeningsprincipe was 
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naar de opkomst en ontwikkeling van de markt voor VOC aandelen. Ondanks het verbod in 1610 op 
short selling (het verkopen van aandelen die je niet in bezit hebt) werd deze handel voortgezet; met 
risico, want vanwege het verbod was er geen rechtsbescherming. Om de lucratieve handel tegen de 
risico’s van oplichting te beveiligen, werd ook deze illegale handel door het mechanisme van eer en 
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reputatie gereguleerd. Cruciaal daarin was het functioneren van de besloten handelssociëteiten waar 
de handelaren regelmatig bij elkaar kwamen, elkaar goed leerden kennen en informatie over reputa-
ties van andere handelaren konden uitwisselen. Daardoor ontstond een deelmarkt met wederzijdse 
transacties tussen de leden van de sociëteit. Mondelinge afspraken volstonden en er werden zelden 
geschreven contracten gebruikt. Op het niet nakomen van de afspraken stond uitsluiting uit de soci-
eteit en dus van deelname aan de lucratieve handel. Zie Petram 2011, pp. 107-112. Het proefschrift is 
raadpleegbaar op: <http://www.lodewijkpetram.nl>.

97 Roodenburg 1996, p. 135. De wijze waarop eer werd getoond of beschadigd had een rituele en symbo-
lische betekenis en dat gold ook voor de ruimte of plaats waar dat gebeurde, zoals in dit voorbeeld de 
stoet op de openbare weg en de huisdrempel; zie De Waardt 1997, pp. 349-350.

98 Zie voor deze kwestie Dudok van Heel 2001, p. 24.
99 Crenshaw 2006.
100 Lesger 1996, p. 72.
101 Naast de officiële rechtspraak vond beheersing van en bemiddeling bij eerconflicten plaats door mid-

del van de gebuurten, een bijzonder Nederlands verschijnsel - hoewel niet in Amsterdam - waarbij 
buurtmeesters semi-officiële rechtspraak uitoefenden. Ook de banken voor kleine zaken hadden de taak 
de partijen met elkaar te verzoenen. Notarissen stelden verklaringen op - de zogenaamde insinuatie 
- waarin zij de belediger opriepen zijn woorden terug te roepen en te verklaren dat hij het slachtoffer 
niet kende ‘dan in alle eer en deugd’. Zie hiervoor Roodenburg 1996, pp. 142-145. 

102 Lesger 2006, p. 165.
103 Lesger 2006, pp.164-165; Lesger 1996, p. 72. Overigens stelt Lesger hier ook dat immoreel gedrag in 

sommige gevallen een effectieve strategie was, bijvoorbeeld als men nog geen reputatie te verliezen 
had en het verwerven van een beginkapitaal een eerste zorg was om welstand op te bouwen. Goede 
welstand was dan weer de basis om uiteindelijk wel sociaal kapitaal op te bouwen.

104 Kooijmans 1995, pp. 30-31; Ibidem 1997a, p. 38.
105 Verboven 2002, p. 19.
106 Een voorbeeld is Aletta Maria Coymans (1641-1725); zij huwde geheel tegen de wens van haar familie 

met Carel Voet (1631-1679), kassier uit Antwerpen. Hij had geen geld en was katholiek, maar werd nog 
voor het huwelijk gereformeerd. Hun dochter Isabella Voet (1666-1736) wist de familie nog meer te 
schofferen door te willen huwen met Jan Baptista Barchman Wuytiers (1665-1711). Hij was weliswaar 
vermogend, maar ook katholiek, en niet van plan gereformeerd te worden. Aan het verzet van haar 
familie kwam pas een eind nadat zij zwanger werd, omdat de eerschande van het ongehuwde moe-
derschap alleen met een huwelijk was te voorkomen. Zie Kooijmans 1997a, pp. 125-131 en p. 211. Voor 
meer voorbeelden; zie Kooijmans 1997a en Schmidt 1986.

107 Kooijmans 1995, pp.25-34; Ibidem 1997, pp. 61-70; Lesger, 2006, p. 156 en p. 165; Mathias 1995, p. 6; 
Gelderblom en Van Zanden 1997, pp. 3-15.

108 Met dank aan Michiel Roscam Abbing die mij inzage gaf in zijn ongepubliceerde artikel waaruit dit 
citaat is overgenomen; zie Roscam Abbing; Hoogstraten, 1657/1738, pp. 52-55. Per abuis is deze noot 
onvolledig in mijn artikel Kok 2012 terecht gekomen, waardoor de bronverwijzing naar het nog te 
publiceren artikel van Roscam Abbing daar onbedoeld ontbreekt. 

109 Het principe van wederkerigheid is als eerste door de Franse socioloog Marcel Mauss (1872-1950) 
uitgewerkt. Hij noemde wederkerigheid het cement voor het sociale voortbestaan van een groep in 
elke traditionele samenleving. Zijn essay vormt de basis van alle literatuur over wederkerigheid en ‘gift 
exchange’; zie Mauss 1954, i.h.b. p. 11.

110 Kooijmans 1997a, p. 137 en p. 144. Voor de definitie, functie en betekenis van de gift en een aantal 
casestudies; zie Thoen 2007. Voor de gift in het artistieke milieu; zie Zell 2002, pp. 173-194; Ibidem 
2011; Roscam Abbing. Zie Stegeman 1996 voor de gift in het milieu van de zogenaamde Republiek 
der letteren.

111 Janssen 2005, p. 58.
112 Huydecoper was beledigd toen hij van een neef geld aangeboden kreeg in ruil voor promotie; zie 

Kooijmans 1997a, p. 144. Voor de morele scheidslijnen van geaccepteerde en naar corruptie neigende 
geschenkuitwisseling; zie Janssen 2005, pp. 47-67, i.h.b. p. 58.

113 Dürer/Pries 2008. 
114 Bedoeld wordt Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) de regentes der Nederlanden. Dürer/Pries 

2008, p. 105. Elizabeth Honig merkt op dat Dürer hier twee waardesystemen door elkaar haalde: 
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het marktsysteem en het honour systeem. In het marktsysteem is de kunstenaar verkoper van een 
kunstwerk waarvan de prijs wordt bepaald door de kosten van zijn arbeid en vraag en aanbod. In het 
honour syteem is de kunstenaar geen verkoper, maar schenker, hij is geen ontvanger van een prijs, 
maar ontvanger van verfijnde (weder)geschenken. Met dien verstande dat dat evenzo goed geld kon 
zijn; zie Honig 2008, pp. 89-105. i.h.b. p. 91. Vergelijk met Sluijter 2008, pp. 13-17 over valore di stima 
(beloning naar faam). Zie ook  p. 34, noot 119 en p. 38. 

115 Dürer/Pries 2008, p. 41.
116 Dürer waagde het om Margaretha een wederdienst te vragen (een boekje van Jacopo de Barbari), maar 

zij weigerde zijn verzoek omdat zij, zoals hij beschreef, het aan haar hofschilder Bernard van Orly had 
beloofd; zie Dürer/Pries 2008, p. 99. 

117 Zoals kennelijk in het geval van Michiel van Mierevelt (1566-1641) die in 1607 de opdracht van het 
Delftse stadsbestuur kreeg een portret van Maurits te schilderen; hij schonk (‘vereerde’) een portret 
van Maurits aan de Staten-Generaal én vroeg met succes octrooi aan op de reproductierechten. Hij zou 
het portret van Maurits in zijn atelier vervolgens meer dan honderd keer kopiëren; zie Jansen 2011, p. 
32 en p. 110, afb. 3.

118 Corpus A116; Dat het dit schilderij betreft is algemeen geaccepteerd, alleen Schwartz meent dat het om 
de Danaë gaat; zie Schwartz 1984, pp. 130. Voor Rembrandts brief aan Huygens; zie Strauss en van 
der Meulen 1979, doc. 1639/2. Meer over de geschenken van Rembrandt aan kopers en opdrachtge-
vers; zie Zell 2002, pp. 173-194, i.h.b. p. 182 en Zell 2011. Zell stelt in beide artikelen dat gift-exchange 
een symbolische economie vertegenwoordigde die ‘existed alongside and interacted with commercial 
markets’. Het idee dat er een symbolische economie kan bestaan naast de ‘reële’ economie wordt door 
mij niet onderschreven. Kunstproductie en -afname functioneert niet in een andere orde en ook giften 
niet. Het hier gepresenteerde model van de ‘economie van dienst en wederdienst’ ziet de uitwisseling 
van geschenken juist als een zeer concreet en vitaal mechanisme dat ten grondslag ligt aan de soci-
aal-economische verhoudingen van de zeventiende eeuw.

119 Sluijter ziet Rembrandts geschenk als een prijsstrategie die in Italië bekend was als valore di stima, 
betaald krijgen naar status en reputatie; zie Sluijter 2008. pp. 7-28. i.h.b. p. 14. 

120 In geen van de overvloedige bronnen van Huygens komt het schilderij van Rembrandt voor, ook is 
het schilderij niet opgetekend in de boedel van Susanna Louise Huygens in 1785. Daarom meent 
Inge Broekman dat Huygens het schilderij nooit in zijn bezit heeft gehad en dus heeft geweigerd; zie 
Broekman 2005, pp. 41-42 en ibidem 2010, pp. 85-86.

121 Gedocumenteerd door Jaap van der Veen in: Van der Veen 2008a, p. 31. Het voorval staat beschreven 
in een brief die Huydecoper schreef aan ‘de heer Sandra’, op 16 september 1660 en die is opgenomen 
in: familiearchief Huydecoper 56. Van der Veen suggereert dat Huydecoper het schilderij aan Gerrit 
Uylenburgh verkocht, omdat het in diens boedel van 1675 is opgetekend; zie Lammertse en Van der 
Veen 2006, p. 298, nr. 115 en p. 299, noot 93. 

122 Een mooi voorbeeld daarvan is Amalia van Solms die in 1638 oorbellen weigerde aan te nemen van de 
Franse kardinaal De Richelieu. Zij bedankte met de mededeling dat zij haar oren gesloten zou houden 
voor vijandelijke influisteringen; zie Van der Ploeg en Vermeeren 1997, p. 39.

123 Het eliteonderzoek is omvangrijk; zie voor een selectie daarvan noot 33. Voor de levensstijl van de elite; 
zie De Jong 1987, pp. 111-179; Zandvliet 2006, xxxi-xxxvi; Kooijmans 1987, pp. 98-100.

124 Roorda 1961; Burke 1994, pp. xxi-xxiii.
125 Zie eerder  p. 25, noot 53. 
126 Lesger, helaas heb ik de referentie hiervan niet meer terug kunnen vinden.
127 Voor een reconstructie van de Amsterdamse stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw; zie Abra-

hamse 2010.
128 Kooijmans 1997, p. 122.
129 Van Mander 1604, Leven, fol. 219v; Bok toont aan dat de meeste liefhebbers die door Van Mander in zijn 

Schilderboeck bij naam worden genoemd, behoorden tot de bestuurlijke en economische elite; zie Bok 
1994, pp. 146-147 en p. 150.

130 Huygens over De Gheyn: ‘Als mijn meer dan gewone genegenheid nog niet voldoende zou blijken 
uit de ononderbroken vriendschap die ik hem zijn leven lang toedroeg, dan heb ik haar in elk geval 
afdoende bewezen in zijn stervensuur. Toen zijn ziekte de laatste fase was ingegaan en het moment 
daar was dat hij zijn voortreffelijke geest aan zijn Schepper moest teruggeven, heb ik hem uit oprechte 
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zorgzaamheid en zonder dat iets mij daartoe verplichtte, terzijde gestaan.’Zie: Heesakkers 1987, p. 74, 
en ibidem, p. 84 over Van Mierevelt: ‘Ik beschouw het als een eer tot zijn beste vrienden te behoren.’ 

131 Dat schilders moeilijk in status en stand waren te categoriseren blijkt uit een pamflet uit 1662 van een 
onbekende jurist uit Amsterdam. Hij eiste maatregelen van de overheid om kledingvoorschriften af te 
kondigen voor de verschillende standen, zodat het onderscheid tussen de standen helder zou blijven. 
Schilders waren echter een moeilijke categorie, voor wie hij er niet in slaagde om regels op te stellen. 
Onderling verschilden de schilders al teveel: van begaafd met verstand tot kladders. Voor dit citaat; 
zie Sluijter 1998, p. 281, noot 48. Kunstschilders streefden overigens wel naar een verheven status 
als ‘vrije kunstenaars’ zoals bijvoorbeeld dichters die hadden. Op de Italiaanse markt in de zestiende 
en zeventiende eeuw genoten kunst (werken) in toenemende mate prestige. Maar in tegenstelling tot 
wat meestal wordt aangenomen plaatst Richard A. Goldthwaite vraagtekens bij een in dezelfde mate 
emanciperende status van de Renaissancekunstenaar. Die culturele pretenties zouden vooral wishful 
thinking van schrijver-schilders zijn geweest. De kunstmarkt in de Nederlanden zou volgens hem 
echter niet onder zulke culturele pretenties hebben gefunctioneerd en leverde minstens één schilder 
- Rubens - die qua sociaal-economische positie uitsteeg boven Italiaanse schilders; zie Goldthwaite 
2010, pp. 300-301. Over de emancipatie van de schilders in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 
17de eeuw; zie Miedema 1987. 

132 Zie ook Lesger over de zelfperceptie van de Amsterdamse kooplieden; Lesger 2008, i.h.b. pp. 83-87.
133 Bijvoorbeeld Jan Vos als dichter voor de regentenelite; zie Geerdink 2007; Ibidem 2012.
134 Bijvoorbeeld Philips Vingboons en Jacob van Campen; zie respectievelijk: Ottenheym 1989 en Huis-

kens, Ottenheym en Schwartz 1995 en ook Cornelis en Filedt Kok 2000.
135 Burke 1987, p. 153. Vele voorbeelden in: Middelkoop 2002 en Buvelot 2007.
136 Voor historiestukken; zie Blankert e.a. 1981; Tümpel 1991; Sluijter 2000a; Schoon en Paarlberg 2000.
137 Middelkoop 2009.
138 Hollstein 21; Corpus III A139. Voor de ets uit 1639 en het Londense schilderij uit 1640 en de relatie 

met Rafaël en Titiaan; zie White en Buvelot 2000, cat. nr 53 en cat. nr. 54; Corpus IV, A 139; Chapman 
1990, p. 69-79. Het portret van Titiaan werd in de eigen tijd gezien als de beeltenis van Ludovico 
Ariosto (1474-1533), een van de grootste Renaissance dichters en hoveling aan het hertogelijk hof van 
Ferrara. De geportretteerde wordt inmiddels door The National Gallery op basis van Vasari geïdentifi-
ceerd als Het portret van Gerolamo (?) Barbarigo. Hij is lid van de aristocratische Venetiaanse familie 
Barbarigo en waarschijnlijk Gerolamo, die in 1509 – het vermoedelijke jaar van vervaardiging - 30 
jaar oud was; zie http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-portrait-of-gerolamo-barbarigo, 
24/01/13.

139 Uit het omvangrijke aantal (deel) studies en artikelen hier een selectie: Montias 1982; Bok 1994; Du-
dok van Heel 2008; Schwartz 1984; Lammertse en Van der Veen 2006; Het netwerkonderzoek raakt 
ook het elite-onderzoek; zie ondermeer: Zandvliet 2005; Burke 1994; De Jong 1987 en de adelstudies; 
Van Nierop 1990; Janssen 2005a; Gietman 2011. Ook in het onderzoek naar de ondernemersgeschie-
denis is aandacht voor de betekenis van het netwerk in de handel en het ondernemerschap o.a. in: 
Gelderblom en Van Zanden 1997 en Lesger 2006. 

140 Houbraken 1718-1721, I, p. 272: ‘Doe hier by het geen hy met het penceel won want hy zig voor zyn 
schilderen wel liet betalen. Zoo moest hy noodwendig een groote somme geld opgeleit hebben; te 
meer nog dewyl hy geen man was die veel in de kroeg of gezelschappen verteerde, en nog min binnens 
huis, daar hy maar borgerlyk leefde, en als hy aan zyn werk was, dikwils met een stuk kaas en brood, 
of met een pekelharing zyn maaltyd deed. Niettegenstaande dit alles, heeft men van zyn groote nala-
tenschap niet hooren trompetten, na zyn dood, welke voorviel in ‘t jaar 1674.’ 

141 TA 1675, II, Boek 3, p. 326, < http://ta.sandrart.net/552, >10-02-2011: ‘Gewiß ists/ daß/ wann er mit 
den Leuten sich hätte wißen zu halten/ und seine Sache vernünftig anzustellen/ er seinen Reichtum 
noch merklich ergrößert haben würde; Dann ob er schon kein Verschwender gewesen/ hat er doch 
seinen Stand gar nicht wißen zu beobachten/ und sich jederzeit nur zu niedrigen Leuten gesellet/ 
dannenhero er auch in seiner Arbeit verhindert gewesen.’

142 Voor de historiografie; zie Crenshaw 2006, pp. 5-15.
143 Voor bespreking hiervan; zie Bok 2004, pp. 159-180. 
144 Crenshaw beschrijft de keuzes van onder meer de schilders Porcellis, Jan van Goyen, Frans Hals, 

Jan Steen, Pieter de Hooch en Johannes Vermeer die tijdens hun loopbaan ook met zware financiële 
problemen te kampen kregen; zie Crenshaw 2006, pp. 17-28.
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145 Voor de moeizame relatie met zijn opdrachtgevers; zie o.a.: Crenshaw 2006 pp. 110-136; Lauro Mag-
nani 2007, pp. 3-18; Giltaij 1997. 

146 Houbraken 1718-1721, I, p. 273: ‘...Als ik myn geest uitspanninge wil geven, dan is het niet eer die ik 
zoek, maar vryheid.’

147 Houbraken 1718-1721, I, pp. 269 en p. 272: ‘... zyn Konst werd zoodanig in zyn tyd geagt en gezogt, dat 
men hem (als het spreekwoord zeit) moest bidden en geld toegeven. Vele jaren agter den anderen heeft hy 
het met schilderen zoo druk gehad dat de menschen lang naar hunne stukken moesten wagten. [...] 
want hy zig voor zyn schilderen wel liet betalen.’

148 Sluijter 2008, pp. 13-17.
149 ‘... handelaren doen graag zaken met hem [Honthorst] omdat hij een man van zijn woord is en men 

kan erop vertrouwen dat hij op tijd zal leveren - een kwaliteit die niet zo gewoon is onder schilders...’, 
Geciteerd en vertaald uit: Crenshaw 2006, p. 118, noot 29. 

150 Crenshaw 2006, p. 133.
151 Portretopdrachten konden leiden tot andere opdrachten of verkoop van werken uit het atelier. Voor 

enkele voorbeelden; zie Bruyn 1986, p. 96.
152 Dudok van Heel 2001, p. 23. 
153 Geciteerd uit Crenshaw 2006, p. 42 en p. 168, noot 77. Voor Rembrandts omstreden privézaken, zie 

ibidem pp: 40-43.
154 Voor de reputatieschade en maatschappelijke en financiële consequenties; zie Crenshaw 2006, pas-

sim; Dudok van Heel 1991, p. 57 en p. 65 en Bok 2004, pp. 159-180. 
155 Crenshaw 2006, p. 42. 
156 Mondelinge mededeling Sluijter.
157 Rembrandt behoorde met een bedrag van ƒ100,- lesgeld per leerling per jaar in de Noordelijke Neder-

landen tot de duurste leermeesters van de zeventiende eeuw, wat dus slechts voor een selectieve groep 
was weggelegd. Zie voor de lesgelden in de zeventiende eeuw p. 46, noot 209. 

158 Voorbeelden daarvan; zie Crenshaw 2006, pp. 51- 71.
159 Crenshaw 2006, p. 133. 
160 Hoogstraten 1678, p. 310, [mijn cursivering]. Met dank aan Eric Jan Sluijter die mij op deze passage 

wees.

Hoofdstuk 2. Govert Flinck en Ferdinand Bol
161 Moltke 1965, p. 9:‘This monograph on Flinck is simply an attempt to clear up some unanswered ques-

tions about the School of Rembrandt’, ‘… but in any case a review of Flincks personality as an artist 
will be a useful contribution to a general survey of the early years of the Rembrandt period.’; Ibidem, 
p. 59: ‘Flinck was a gifted painter without being a great personality and lacking this quality, important 
artistic achievements are not to be expected’; Blankert 1982, p. 70: ‘Bol must have been overwhelmed 
by Rembrandt. Whether the consequences of this were entirely favourable can only be surmised – but 
that would take us too far afield, into the sphere of universal human relations. Men who are truly great 
in any field (known in the old days as ‘Geniuses’) can so overawe their followers as to turn them into 
mere parrots, or they can inspire them to sublime achievements in their own right. The art of Bol 
belongs in the large undefined space that exists between those two extremes.’. Ook Sumowski 1983-
1994, II, p. 998, ‘Govaert Flinck war ein Maler, der als Durchschnittstalent nationalen Ruhm und 
dadurch kunstgeschichtliche Beachtung gefunden hat.’. Voor een beknopt overzicht van de kritische 
receptie van Rembrandtleerlingen; zie Bikker 2003, pp. 69-84.

162 Een uitstekende eerste verkenning van de netwerken van Bol en Flinck is een (ongepubliceerde) paper 
van Winnie Verbeek voor een masterwerkgroep onder leiding van Erna Kok en Eric Jan Sluijter; zie 
Verbeek 2008.

163 Voor de meest recente historiografie en de ontstaansgeschiedenis van deze opdracht; zie Van Eikema 
Hommes en Froment 2011, pp. 141-170. Zie ook Van der Zwaag en Cohen Tervaert 2011; Schwartz 
2006, pp. 178-182; Haak 2003, pp. 359-364; Goossens 1996, pp. 61-64; Moltke 1965, pp. 38-44; Van 
de Waal 1952, dl.1., pp. 215-236. Uit het onderzoek van Eikema Hommes en Froment 2011, bleek heel 
verrassend dat Govert Flinck De nachtelijke samenzwering van Claudius Civilis in het Schakerbos eerst 
in een goedkope waterverf uitvoering schilderde, bedoeld als tijdelijke feestdecoratie ter ere van het 
bezoek van Amalia van Solms en de Oranjefamilie aan Amsterdam in 1659. Later had Flinck een 
permanente voorstelling zullen maken, maar dat werd verijdeld door zijn overlijden in 1660. Zoals 
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bekend ging de opdracht naar Rembrandt, maar zijn versie van de Claudius Civilus werd al na een jaar 
verwijderd. Waarschijnlijk naar aanleiding van het bezoek van keurvorst Maximiliaan Hendrik van 
Beieren (1621-1688) aan Amsterdam in 1662 werd Flincks waterverfdoek vervolgens opgewerkt door 
Jürgen Ovens en door geldgebrek nooit meer vervangen. Zie Van Eikema Hommes en Froment 2011, 
p. 148. Voor Rembrandts Claudius Civilus; zie Van de Wetering 2011.

164 Voor prijzen en prijsstrategieën in de zeventiende eeuw; zie Sluijter 2008, pp. 7-28, i.h.b. p. 13; Boers-
Goosens 2006, pp. 59-71; Bok 1998, pp. 102-111.

165 Eddy de Jongh interpreteert het zelfportret als een huwelijksgeschenk voor Anna van Erckel; zie De 
Jongh 1999, pp. 105-129.

166 De biografische gegevens over Bol zijn in dit hoofdstuk - tenzij anders vermeld - ontleend aan Blankert 
1982. 

167 De chirurgijn had zijn vak geleerd van een of meerdere leermeesters, bijvoorbeeld een apotheker. Zij 
deden het vuile handwerk in tegenstelling tot medicinae doctores die gepromoveerd waren aan de uni-
versiteit en een meer verheven maatschappelijke status genoten; zie Frijhof 1983, p. 381.

168 De biografische gegevens over Flinck in dit hoofdstuk zijn - tenzij anders vermeld - ontleend aan de 
biografie van Flinck door: Jeroense 1997; Moltke 1965; Houbraken 1718-1721, II, pp. 18- 27. Zie ook 
Van der Veen 2006, pp. 160-169.

169 Jeroense 1997, p. 73. Deze geboortedatum is vermeld op Flincks begrafenispenning en wijkt af van 
Houbraken, die de Wintermaand (december) 1616 optekende; zie Houbraken 1718-1721, II, p. 18.

170 Als rentmeester gedocumenteerd in 1625; zie Jeroense 1997, p. 73. Ook Houbraken vermeldde het 
eervolle ambt; zie Houbraken 1718-1721, II, p. 19, ‘… Zyn vader die zeedig en gemaniert leefde, en 
Rentmeester dier Stad was…’. Het geboorte- en overlijdensjaar van Theunis Govertsz. Flinck is niet 
bekend, maar hij getuigde bij Flincks eerste huwelijk in 1646 en in de huwelijksakte uit 1649 van zoon 
Ameldonck werd opgetekend dat beide ouders nog in leven waren; zie Jeroense 1997, p. 102. 

171 Kleef - een politiek en economisch belangrijke enclave aan de rand van de Republiek - was met het 
Verdrag van Xanten in 1614 verworven door Johan Sigismund van Brandenburg (1572-1619).

172 Jeroense 1997, p. 75. Voor de genealogie van de familie Leeuw en Flinck; zie ibidem, p. 109.
173 Zandvliet 2006, nr. 13.
174 Houbraken 1718-1721, II, pp.18-27 (Govert Flinck). Houbraken had zijn informatie rechtstreeks van de 

Flincks zoon, Nicolaes Anthonie Flinck (1646-1723), met wie hij bevriend was. 
175 Houbraken 1718-1721, II, pp. 18-20. Hoewel Flinck zijn vader diende te gehoorzamen volhardde hij in 

zijn passie. Zijn vader trad hier hard tegenop. Hij verbood zijn zoon het tekenen, maar Flinck, die ‘s 
nachts heimelijk doorging met tekenen, werd betrapt door zijn vader; die verscheurde al zijn werk en 
stuurde hem met slaag naar bed.

176 Houbraken 1718-1721, II, p. 18-20.
177 Voor informatie over het leven en werk van Lambert Jacobsz.; zie Van der Meij-Tolsma 1988, pp. 29-54 

en Bakker 2008b. 
178 Houbraken 1718-1721, II, p. 20
179 Voor biografische informatie Backer; zie Van der Veen 2008, pp. 10-25.
180 Bakker 2008, p. 99, pp. 30-34 en p. 79.
181 Bakker 2008b, p. 46; 
182 Volgens Van der Veen zouden Uylenburgh en Lambert Jacobsz. elkaar schilderijen hebben toege-

stuurd om voor eigen rekening te verkopen. In de boedel van Uylenburgh bevonden zich vier schil-
derijen die eigendom waren van Lambert; die had op zijn beurt van Uylenburgh o.a een originele 
Rembrandt en zes kopieën naar Rembrandt in de Leeuwarder werkplaatsboedel. Zie Van der Veen 
2006, pp. 178-184 en Dudok van Heel 2006, p. 202.

183 Houbraken 1718-1721, II, pp. 20-21.
184 Van der Veen 2008, pp. 18.
185 Van der Veen beargumenteert helaas niet waarom hij aan 1633 als jaar van Flincks komst twijfelt; zie 

Van der Veen 2008, p. 17 en ibidem 2006, p. 160. 
186 Over de periodisering: Flinck kwam samen met Backer midden 1633 in Amsterdam aan. Toen Rem-

brandt midden 1635 verhuisde naar de Nieuwe Doelenstraat (waar hij zijn eigen atelier begon) werd 
Flinck hoofd van het Uylenburgh atelier. We mogen aannemen dat Rembrandt op 1 mei verhuisde. Dat 
was namelijk de vastgestelde verhuisdag in Amsterdam die diende om zowel huurder als verhuurder 
zekerheid te geven. Bovendien werden vraag en aanbod van woonruimte in een relatief korte periode 
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geconcentreerd, zodat het huurprijsniveau zich snel kon aanpassen aan tekort of overschot van wonin-
gen. Zie Lesger 1986. Ook Dudok van Heel noemt 1 mei 1635 als de dag dat Rembrandt samen met 
Saskia vanuit het huis van Uylenburgh verhuisde naar de Nieuwe Doelenstraat; zie Dudok van Heel 
2001, p. 23. Rembrandt woonde in ieder geval voor februari 1636 in de Nieuwe Doelenstraat, want 
toen ondertekende hij zijn eerste brief aan Constantijn Huygens met: ‘woon naest den/pensionaris 
Boereel nieuwe doelstraet Feb. 1636’; zie Strauss en van der Meulen 1979, 1636/1. Twee jaar later in 
1637, weer op de gangbare Amsterdamse verhuisdag 1 mei, zou Rembrandt verhuizen van de Nieuwe 
Doelenstraat naar de ‘Suyckerbackerij’ aan de Binnen Amstel; zie Dudok van Heel 1991, p. 55

187 Ik ga ervan uit dat Flinck samen met Backer naar Amsterdam reisde en dus in 1633 bij Rembrandt in 
de leer ging. Dat sluit aan bij Moltke 1965, p. 11 en de auteurs van het Corpus die ook enkele rembrand-
tieke werken aan Flinck toeschrijven: Corpus II, pp. 88-89, C48 en in Corrigenda et Addenda I, C6.

188 Van den Brink 2008, cat. nr. A21. 
189 Van der Veen 2006, p. 136 en p. 160; Bruyn 1991, p. 71. Voor het kunstbedrijf van Uylenburgh en 

diens samenwerking met Rembrandt; zie Van der Veen 2006, pp. 125-160; Dudok van Heel 2006, pp. 
199-205.

190 Houbraken 1718-1721, II, p. 21.
191 Houbraken weet weinig over Bol te melden en schrijft ten onrechte dat hij in Amsterdam opgroeide. 

Houbraken 1718-1721, I, pp. 301-303. Voor de biografische gegevens; zie Blankert 1982.
192 Bovendien wordt er soms ook gesuggereerd dat Bol na zijn leertijd bij Cuyp op diens voorspraak nog 

enige tijd in Utrecht zou hebben geleerd. Blankert en Bruyn noemen geen leermeesters, maar bren-
gen het vermeende eerste schilderij van Bol, een Vertumnus, in verband met een Utrechts milieu. 
Zie Blankert 1982, cat. nr. 35, pp. 16-17; Bruyn 1982, p. 209. Dit doek is echter door Ferdinand West 
gesigneerd; zie noot 35. De Utrechtse connectie wordt meestal ook gelegd omdat Cuyp zelf eerder bij 
Abraham Bloemaert (1566-1651) zou zijn opgeleid. Dit werd door Houbraken vermeld, zie Houbraken 
1718-1721, I, pp. 237-238; Bok 1993, Appendix B2: List of pupils, pp. 645-651, i.h.b. p. 649; Wouter 
Kloek plaatst vraagtekens bij een leertijd van Cuyp bij Abraham Bloemaert. Hij veronderstelt dat Cuyp 
de eerste beginselen van het schildersvak leerde bij zijn vader Gerrit Gerritsz. Cuyp. Deze stond bij 
het gilde ingeschreven als glas- en grofschilder en voerde ook fijnschilderwerk uit. Kloek meent wel 
dat Bloemaert van groot belang is geweest voor Jacob Cuyp, maar hij schetst vooral het beeld van een 
kunstenaar die getuigde van stilistische lenigheid en gevoelig was voor de adoptie van verschillende 
stijlen. Zie Kloek 2002, pp. 45-63, i.h.b. p. 46. 

193 Blankert 1982, pp. 16-17; Sumowski 1983-1994, I, p. 282; Chong en Wieseman 1992, p.18; Marijnissen 
1992, pp. 96-97 en p. 144; Huys Janssen en Sumowski 1992, pp. 96-97.

194 Blankert 1982, pp. 16-17, cat. nr. 35. 
195 Zie RKD, nr. 44550. Rudi Ekkart vermeldde in zijn brief dd. 19 oktober 2010 dat eerder door Willem 

van de Watering werd gesuggereerd dat de signatuur verkeerd was gelezen, wat op de veiling van 
Christie’s, Amsterdam op 7 november 2001 kon worden bevestigd. Uit detailopname van de signatuur 
die mij in november 2010 beschikbaar werd gesteld door de eigenaar, blijkt inderdaad dat de signatuur 
gelezen moet worden als: ferdenandus .w..t . Hiermee is tevens de argumentatie voor een eventuele 
Utrechtse leertijd van Bol komen te vervallen.

196 Sumowski 1983-1994, I, p. 282, cat. nr. 78, kleurafb. 317. Blankert schaarde dit schilderij onder de 
twijfelachtige toeschrijvingen; zie Blankert 1982, D4. Na observatie accepteerde hij echter de toe-
schrijving, met de kanttekening dat het werk wel een buitengewone plaats in Bols oeuvre heeft; zie 
Huys Janssen en Sumowski 1992, p. 99.

197 Benjamin Cuyp is halfbroer en leerling van Jacob Cuyp en schilderde het thema vele malen. De analo-
gie met Bol wordt meestal gemaakt op basis van een exemplaar dat zich in het Nationaal Museum in 
Warschau bevindt: Benjamin Gerritsz. Cuyp, De bevrijding van Petrus, Warschau, Nationaal Museum. 
Zie afbeelding in: Huys Janssen en Sumowski 1991, p. 98, fig. 2a. Dichterbij te zien is het exemplaar 
dat het Dordrechts Museum van Benjamin Gerritsz. Cuyp in 1993 aankocht, De bevrijding van Petrus, 
Paneel, 74.5 x 69.9 cm. Dordrecht, Dordrechts Museum. Voor een afbeelding hiervan; zie Huys Jans-
sen en Sumowski 1992, p. 96 en Marijnissen 1992, p. 97.

198 Paarlberg, 2002, pp.18-19 en p. 203: Uit het boek van knechts en leerjongens: 1637: Gelaude Rochy, 
Johan Garnou en Peter Cruyssius; 1638: Baestejaen de Leeu en Pieter de Meyer; 1639: Lucas Mantena, 
Jan Janse Morlet, Lauwerenz de Gelder, Jan Telver, Jan Jolijke en Abram de Gelder; 1640: Cornelis 
van Someren, Elias Cools, Willem van Rees en Goosewijnus Colster; 1641: Arijen Hubertse de Veer. 
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Omdat de meesten later geen schilder werden zullen het deels tekenleerlingen zijn geweest. Na 1641 
zijn er geen vermeldingen meer omdat de fijnschilders in 1642 het St. Lucasgilde verlieten. 

199 Blankert 1982, p. 71.
200 Jacob Cuyp was een van de vier initiatiefnemers die zich in 1642 afscheidden van het St. Lucasgilde 

(een algemeen nijverheidsgilde, de zogenaamde ‘Gilde der vijf neringen’) om een aparte schilderscon-
frérie te vormen. Voor het leven en oeuvre van Jacob Gerritsz. Cuyp; zie Paarlberg 2002. Houbraken 
bespreekt de ontwikkelingen rondom het ‘kunstgenootschap van St. Lucas’ in Dordrecht en de gilden 
in het algemeen; zie Houbraken 1718-1721, I, pp. 237-249 (Jakob Gerretze Kuip). 

201 Geciteerd uit Marijnissen 1992, p. 12. Van Gool schreef dit over het besluit van Arnold Boonens (1669-
1729) om naar Amsterdam te vertrekken. Geen andere stad bracht zoveel befaamde Rembrandt leer-
lingen voort: na Ferdinand Bol vonden Samuel van Hoogstraten (1627-1678), Nicolaes Maes (1634-
1693) Jacobus Leveck (1634-1675), Arent de Gelder (1645-1727) en vermoedelijk ook Abraham van 
Dijck (1635-1680) hun weg naar het atelier van Rembrandt. Terwijl Arnold Houbraken (eveneens uit 
Dordrecht afkomstig) en Samuel van Hoogstraten niet alleen schilderden, maar ook schreven over 
schilders en de schilderkunst. Ook de Dordtse Cornelis de Bischop (1630-1674) vertrok naar Amster-
dam, maar om bij Bol in de leer te gaan. Paul Lesire (1611 -1654/1674) werkte in Den Haag. 

202 Orlers 1642, p. 375. In deze tweede editie van zijn stadsbeschrijvng beschrijft Orlers onder andere 
Rembrandt’s biografie als een van de Leidse contemporaine schilders die ‘onder de vermaerde schilders 
gestelt ende getelt te worden’. Deze Leidse schilders werden als belangrijke bron van stedelijke trots 
beschreven. Daarin dienden zij, naast de geschiedenis, het stadsbestuur en de beroemde geleerden, 
om de grootsheid van de stad Leiden uitvoerig te roemen. Dat Orlers - na Van Mander - de eerste 
kunstliefhebber was die de schildersbiografieën zo uitvoerig beschreef, was volgens Sluijter kennelijk 
bedoeld om een Leidse schilderstraditie en canon van eigentijdse schilders vast te leggen. Zie Sluijter 
2000c, pp. 201-207.

203 Houbraken 1718-1721, I, p. 256, ‘Thans deed hem dit blinkend beginsel de hoop van geldwinning 
vooruit zien, en zyn konstdrift op die wyze gespoort nam zodanig toe in de Konst dat hy aan alle 
konstkenneren genoegen gaf. Dus kreeg hy (als het spreekwoord zeit) de handen vol werk. En dewyl 
hy naderhand, zoo om ‘t schilderen van pourtretten als andere stukken, dikwils genootzaakt was tot 
Amsterdam te komen, vond hy goed (ziende dat die Stad inzonderheid hem gonstig scheen te wezen, 
en zyn opkomen daar in te voorspellen) zig met ‘er woon daar na toe te begeven, ‘t geen was ontrent 
den jare 1630.’

204 Houbraken 1718-1721, I, p. 269.
205 Dat Rembrandt in de jaren dertig de meest gevraagde meester was, zoals Orlers in Rembrandts eigen 

tijd en Houbraken later beschreven, wordt bevestigd door het onderzoek van Bok en Van der Molen. 
Zij berekenden en vergeleken het totale geproduceerde geschilderde oppervlakte van de historiestuk-
ken en portretten van Rembrandt, Backer, Flinck en Bol gedurende de periode 1626-1670. Hieruit 
blijkt dat Rembrandt buitengewoon productief was in de eerste helft van de jaren dertig. Dat valt 
samen met de periode dat hij bij Uylenburgh werkte. Nadat hij zich zelfstandig vestigde in 1635 viel 
zijn productie terug en hij zou pas na 1656 weer op zijn oude niveau produceren; zie Bok en Van der 
Molen 2009, pp. 61-68, fig. 2 en fig. 7 (afb. 1 en 2). Over Rembrandts productiviteit tot midden jaren 
dertig; zie Dudok van Heel 2006, p. 205; Ekkart 2007, p. 33; Van der Veen 2006, p. 129. Van der Veen 
schat Rembrandts portretproductie (overgeleverd en uit documenten bekend) tussen 1625-1669 op on-
geveer 100 werken. Bijna de helft (ca. 50) daarvan is vervaardigd in periode 1631-1635 toen Rembrandt 
werkzaam was voor Uylenburgh. De helft daarvan (ca. 25) is geïdentificeerd; zie Van der Veen 2006, 
p. 137. 

206 Ekkart 2007, p. 33. 
207 Houbraken 1718-1721, III, p. 206 (Leven van Aert de Gelder). Voor het hele citaat;  zie noot 263.
208 Broos geeft een lijst met vijfenvijftig namen van schilders die in de literatuur zijn opgenomen als 

assistent en leerling van Rembrandt, met verwijzingen wie de betreffende schilder als zodanig kwali-
ficeerde en de eventuele bronnen daarvoor; zie Broos 1983. p. 35-59, i.h.b. p. 42; Van de Wetering 1986, 
pp. 45-48.

209 Alleen bemiddelde ouders konden hun kinderen bij Rembrandt laten leren: hij was één van de duurste 
meesters in Noord-Nederland, samen met Honthorst, Lievens en Dou die honderd gulden per leerling 
per jaar vroegen; zie Van de Wetering 1986, p. 55, noot 84. Om bij hem in de leer te komen moest 
men dus werkelijk investeren. Volgens Sandrart vroeg Rembrandt 100 gulden lesgeld per leerling, per 
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jaar, zie: TA 1675, II, Boek 3, p. 326, <http://ta.sandrart.net/552. >10-01-2011: ’... und seine Behausung 
in Amsterdam mit fast unzahlbaren fürnehmen Kindern zur Instruction und Lehre erfüllet/ deren 
jeder ihme jährlich in die 100. Gulden bezahlt/ ohne den Nutzen/ welchen er aus dieser seiner Lehr-
linge Mahlwerken und Kupferstucken erhalten/ der sich auch in die 2 bis 2500 Gulden baares Gelds 
belauffen/ samt dem/ was er durch seine eigne Hand-Arbeit erworben.’, zie TA 1675, II, Boek 3, p. 
326: <http://ta.sandrart.net/552 > 10/01/2011. Dat bedrag wordt bevestigd door de 200 gulden aan 
lesgeld dat de weeskamer in Leiden aan Rembrandt betaalde om twee jaar onderwijs aan Isaac Jouder-
ville te verzorgen; zie Franken 2006, p. 155, noot 2. Bloemaert vroeg 72 gulden per jaar; zie Bok 1993, 
p. 573. Voor heel andere prijzen; zie De Jager 1992, pp. 77-79. 

210 Over de leerlingen van de befaamde Guido Reni schreef de Italiaanse kunstenaarsbiograaf Carlo 
Cesare Malvasia (1616-1693), dat zij dankzij zijn faam een groot fortuin konden maken. Als leerling 
van de meester werden zij namelijk met zijn faam en atelier geassocieerd; zie Spear 1997, p. 225.

211 Voor de werkverdeling tussen Uylenburgh en Rembrandt; zie Van der Veen 2006, p. 117, p. 129 en p. 
142; Bok 2004, p. 167.

212  Dudok van Heel 2006, p. 202; Van der Veen 2006, p. 136 en p. 160; Bruyn 1991, p. 71.
213 Van der Veen 2006, p. 160.
214 Zoals eerder beargumenteerd op p. 57, noot 56. Over de status van leerling zegt Van de Wetering 1986, 

p. 45: ‘...Bol and Flinck are usually referred to in the literature as his (Rembrandts) pupils; strictly 
speaking they probably were not [...] Their status would however been more that of a journeyman or 
studio assistant.’ Rembrandts leerlingen waren meestal al gevorderde leerlingen of gezellen die hun 
basisopleiding (meestal vier jaar) bij een andere meester hadden genoten en als assistent of werckgesel 
dus vrij snel konden bijdragen aan de productie van het atelier; aanvankelijk ten behoeve van de werk-
plaats van Uylenburgh en na 1635 in Rembrandts eigen werkplaats; zie: Bruyn 1991, pp. 69-70. In de 
training tot zelfstandig schilder werden er in de zeventiende eeuw verschillende termen gebruikt om 
de mate van gevorderdheid en positie van de ‘leerling’ aan te duiden. In de eerste basisjaren van de 
training worden zij leerling of discipul genoemd, waarbij de laatste al meer gevorderd is. Om zelfstan-
dig meester te kunnen worden werd je geacht om na de basistraining, minsten een, soms twee jaar 
als betalend assistent bij een meester te werken, waar je zowel in de handeling van de meester werd ge-
traind als produceerde voor de markt: deze assistenten werden werckgesel of vrije gast genoemd. Zie De 
Jager 1990, pp. 69-103; Goosens 2001, pp. 77-79; Tummers 2011, p. 92. Marten Jan Bok onderscheidt 
andere stadia op basis van het feit dat er ofwel leergeld betaald werd of dat er loon werd uitbetaald, na-
melijk: tekenleerling, ‘conterfeytjongen’, schildersleerling (‘leerjongen’), ‘discipel’, assistent (‘knecht’) 
dan wel daghuurder en uiteindelijk gezel (‘werckgesel of ‘vrije gast’). Mondelinge mededeling Marten 
Jan Bok.

215 In het kader van deze grote productie werd Flinck door Jan Kelch de ‘stilistische stand-in’ van Rem-
brandt genoemd; zie Brown, Kelch en Van Thiel 1991, p. 317. 

216 Houbraken 1718-1721, II, p. 21. 
217 Bruyn 1991, p. 71. 
218 TA 1675, II, Boek 3, p. 319, <http://ta.sandrart.net/-text-545 > 29/06/2012. 
219 De vertaling van Baldinucci’s passage over Flinck is van Henk van Veen. Geciteerd uit: Van der Veen 

2006, p. 163; Baldinucci 1681-1728, editie 1845-1847, dl. 5, pp. 322-323. 
220 Volgens de socioloog Pierre Bourdieu (1930-2002) moeten mensen om macht en invloed uit te kun-

nen oefenen over verschillende soorten kapitaal kunnen beschikken: niet alleen economisch kapitaal 
(geld en onroerend goed) en cultureel kapitaal (kennis, diploma’s en tastbare zaken als schilderijen 
en boeken), maar ook sociaal kapitaal dat het duurzame netwerk behelst van verwanten en vrienden 
waarvan de onderlinge relatie wordt ‘geïnstitutionaliseerd’ door de mechanismen van verplichtende 
solidariteit en wederkerigheid (Bourdieu 1984). Clé Lesger definieert sociaal kapitaal als het netwerk 
van verwanten, vrienden en relaties dat men in kan schakelen als er bijstand - in brede zin - nodig is. 
De omvang van het sociale netwerk, de hulpmiddelen waarover verwanten, vrienden en relaties kun-
nen beschikken en de bereidheid deze hulpmiddelen in te zetten, bepalen de waarde van het sociaal 
kapitaal. Dit moet net als economisch kapitaal en human kapitaal (kennis en vaardigheden) worden 
opgebouwd en vraagt investeringen; zie Lesger 1996, p. 66. 

221 Van der Veen 2006, p. 163. 
222 Flinck kocht op 13 maart 1637 een lot prenten voor twaalf stuivers uit de nalatenschap van de schil-

der-kunsthandelaar Jan Bassé. De koop werd voorzien van de aantekening ’Govert Flinck tot Hendrick 
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Uylenburgh’. Het woord ‘tot’ moet als adres worden gelezen; zie Van der Veen 2006, p. 160 en p. 127. 
In 1639 verkoopt Flinck voor een goede prijs De verkondiging aan de herders aan Uylenburgh. Voor dit 
schilderij; zie Moltke 1965, cat.nr. 44; Van der Veen 2006, p. 163 en pp. 164-166, afb. 113. De verkoop 
van het schilderij aan Uylenburgh in 1639 toont dat Uylenburgh dan kennelijk geen werkgever meer is 
van Flinck, maar een afnemer van de schilder. Waar Flinck vanaf 1638-1639 woonde en werkte is niet 
bekend. Pas vanaf 1644 weten we dat Flinck een eigen atelier begon: toen kocht hij voor tienduizend 
gulden twee huizen op de Lauriergracht. Zie Dudok van Heel, 1982, pp. 70-90.

223 Wel zou in 1638, twee jaar nadat Bol zich in Amsterdam had gevestigd, zijn tien jaar oudere zuster 
Maeiken (Maria) Bol (1606-?) in Amsterdam met de chirurgijn Willem Cornelisz Amelandt (?-?) trou-
wen. Zie Blankert 1982, p. 17, noot 11. 

224 Adressen van de ateliers; zie Dudok van Heel 2006, p. 204 en p. 207.
225 Bok en Van der Molen 2009, fig. 2 en fig. 7
226 Bruyn legt in verschillende gevallen het verband tussen een portretopdracht en de aankoop van een 

ander schilderij; zie Bruyn 1986, p. 96; Van der Veen, 2006, p. 129; Crenshaw 2006, p. 31 en p. 133.
227 Voor dit conflict; zie Crenshaw 2006, pp. 111-120. Het conflict met De Graeff is illustratief voor de de 

moeizame relatie tussen Rembrandt en (sommige) van zijn opdrachtgevers; zie Crenshaw 2006, pp. 
110-136; Magnani 2007, pp. 3-18; Giltaij 1997. 

228 Dudok van Heel 2006, p. 210; Schwartz 2006, p. 185 en p. 193. 
229 Blankert 1982, p. 71.
230 Dit is tevens het eerste bewijs dat Bol bij Rembrandt leerde en werkte. Voor bespreking van de teke-

ning; zie Bevers, Schatborn en Welzel 1991, cat. nr. 11. De volledige tekst van Rembrandts notitie is: 
‘verkoft syn vaendraeger synd 15 --/een flora verhandelt -6- / fardynandus van sijn werk verhandelt / 
aen ander werck van sijn voorneemen / den Abraham een floorae / Leenderts floorae is verhandelt 
tegen 5 g’. Zie in: Strauss en van der Meulen 1979, p. 594. Zie ook: Corpus III, p. 14; Blankert 1982, 

p. 17 en fig. 3; Bruyn 1991, p. 71 en P. van Thiel in Brown, Kelch en Van Thiel 1991, p. 322. Op de-
zelfde notitie vermeldde Rembrandt bovendien dat hij van Leendert een Flora - heeft verkocht voor 
5,-. Bedoeld wordt de (amateur-) schilder Leendert Cornelisz. van Beijeren (ca. 1620-1649), die van 
1636-1638 in het atelier van Rembrandt werkte. In de verkooplijst van de verzameling van Jan Basse 
staat Leendert Cornelisz [van Beijeren] op 18 maart 1637 als koper vermeld met de kwalificatie ‘disipel 
van Rembrant’. Zie Strauss en van der Meulen 1979, p. 141. Leendert van Beijeren is ook opgenomen 
in het overzicht van gedocumenteerde en mogelijke Rembrandt leerlingen van Broos en Liedtke; zie 
Broos 1983, p. 42 en Liedtke 2004, p. 68. Over Rembrandts leerlingen; zie Van de Wetering 1986 pp. 
45-90, i.h.b. pp. 45-48.

231 Zie citaat Sandrart in noot 209.
232 Van de Wetering 1986, pp. 52-54, i.h.b. 52:’...the relationship between master and pupil was that of a 

community of interests, where the rather divergent interests of the two parties had to be brought in 
balance.’ [...] Precisely because, on this point of community of interest, there must have been economic 
and social aspects that were routine and self-evident...’ Zie ook: Bruyn 1989, pp. 12-13 en ibidem 1991, 
p. 68. Uit deze wederkerige relatie kon een diversiteit aan atelierproducten ontstaan zoals we weten 
uit een brief van Rubens waarin hij aan Sir Dudley Carleton een gedifferentieerde keuze biedt uit vijf 
verschillende werkplaatsproducten: variërend van volledig eigenhandige werken tot door hem gere-
toucheerde kopieën van zijn leerlingen. Voor de bespreking van Rubens brief aan Sir Dudley in de con-
text van authenticiteit, prijzen en connaisseurschap; zie Tummers 2011, pp. 93-94 en Sluijters 2008, 
p. 17 Ook de opvatting van Guido Reni is in deze opmerkelijk: Reni stuurde een studio aan met tachtig 
assistenten en gaf weliswaar certificaten van echtheid af, maar had een vrije visie op wat eigenhandig-
heid betekende; als zijn getalenteerde penseel het schilderij had aangeraakt dan beschouwde hij dat 
als ‘fatto di sua mano’, eigenhandig gemaakt. ‘An “original” in his opinion was any work he designed 
and approved of, regardless whether retouching’s were added to paintings that were not, literally, “ 
by his own hand”.’ Zie Spear 1997, pp. 253- 274. Volgens Tummers mogen we het verkopen van het 
werk van een leerling cq. assistent onder de naam van de meester wel zien als een gangbare praktijk, 
maar zij waarschuwt om dat niet te eendimensionaal te nemen. De relatie tussen authenticiteit en 
werkplaatsproducten is in de zeventiende eeuw immers complexer en genuanceerder: een fenomeen 
dat zij benoemt als ‘the paradox of seventeenth century connoisseurship’. Zie Tummers 2011, p. 82, 
pp. 88-89, pp. 102-103 en p. 57. 
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233 Blankert meent dat Bol zich in 1641 als zelfstandig schilder vestigde, daarin gefaciliteerd door de 
nalatenschap van zijn vader, die dat jaar overleed; zie Blankert 1982, p. 19 en p. 72. 

234 Voor Van der Helst; zie Van Gent 2011, cat. nr. 3 en pp. 60-61. 
235 Meestal om de authenticiteit van aan Rembrandt toegeschreven werk te bepalen en te onderscheiden, 

en/of om werk aan assistenten en leerlingen toe te schrijven, of als werkplaatsproduct te benoemen. 
Onder meer: Corpus; Sumowski 1983-1994; Ibidem 1979-2007; Blankert 1983 e.a., Brown, Kelch en 
Van Thiel 1991; Bevers, Schatborn en Welzel 1991-1992; Huys Janssen en Sumowski 1992; Bikker 
2003. 

236 Dudok van Heel 1980, p. 110; Ibidem 1982, p. 70.
237 Moltke 1965, cat. nr. 211; Sumowski 1983-1994, II, cat. nr. 685 (bij beide abusievelijk Jonas Jacob Leeu-

wen Dircksz. genoemd); Van der Veen 2006, p. 168, afb. 118. Uit röntgenopnames en XRF Macroscan 
(juli 2012) blijkt dat Dirck aanvankelijk een lagere, breed gelobte hoed droeg, ook de manchetten wa-
ren breder en hoger en in zijn schoenen met strikjes droeg hij knalrode kousen. Flinck had zijn neef 
Dirck eerst frivoler uitgebeeld, maar het portret kennelijk moeten overschilderen om het een ingeto-
gen en sobere uitstraling te geven, waardoor het beter aan de doopsgezinde conventies van soberheid 
voldeed. Vriendelijke mondelinge mededeling van Margriet van Eikema Hommes, 10 juli 2012.

238 De boedelbeschrijving van schilderijen; zie Van Eeghen 1953, p. 173 en Dudok van Heel 1980, p. 118. 
Over de nauwe betrekkingen tussen twee generaties van de familie Leeuw met Hendrick en Gerrit 
Uylenburgh; zie Van der Veen 2006, pp. 174-175. Voor Ovens en zijn samenwerking met de gebroe-
ders Uylenburgh gedurende de twee periodes dat hij in Amsterdam werkzaam was; zie Lammertse 
2006, pp. 212-214. Voor Josyna Lambrechts; zie Van der Brink 2008, E161 en p. 20.

239 Moltke 1965, cat. nr. 200. Von Moltke dateerde het portret op circa 1639-1640. De eenvoudige stilis-
tische uitwerking van het portret van Gozen Centen komt sterk overeen met dat van Dirck Leeuw uit 
1636. Daarom lijkt mij de vervaardiging van het portret van Gozen Centen rond 1636 aannemelijker, 
wat ook beter aansluit bij zijn jeugdige voorkomen. Bovendien werd door Van Eeghen opgemerkt dat 
als de datering van Von Moltke juist is, Gozen Centen dan op dat moment in Leeuwarden woonde op 
circa 30 jarige leeftijd. Ook dat komt niet overeen met zijn jeugdige voorkomen. Vanwege de gelijkenis 
met het portret van Dirck Jacobsz. Leeuw suggereert Van Eeghen dat het mogelijk een tweede portret 
van Dirck Jacobsz. Leeuw is. In de familiedocumenten uit 1837 wordt het portret echter wel vermeld: 
‘No.5. Portret van Goze Centen’; zie Van Eeghen 1977, pp. 58-59. 

240 Voor de inventarislijst van 12 september 1647; zie Dudok van Heel 1980, p.118. Ook Van der Veen ziet 
Bruyningh als de eigenaar; zie Van der Veen 2006, p.166, p. 171 en afb. 111 en afb. 127.

241 Sumowski 1983-1994, II, p. 999 en p. 1019, cat. nr. 612. Sumowski meent dat Flincks compositie is 
afgeleid van Rembrandts Kruisafname uit 1633 in München, Corpus II, A65 en die uit 1634 in St. Pe-
tersburg Hermitage. Vanwege de totaal andere composities is dat onwaarschijnlijk. Daarentegen is als 
model Rembrandts grisaille De bewening in de National Gallery in Londen overtuigender; zie Corpus 
II, A107. Hier wordt bovendien de datering van deze grisaille - tussen 1637-1643 – betwist, zoals is 
vermeld in de veilingcatalogus Christie’s 2005, nr. 152. Op de complexe ontstaansgeschiedenis van 
Rembrandts grisaille wordt uitvoerig ingegaan; zie Bomford e.a. 2006, cat. nr. 7, pp. 100-109; Van de 
Wetering 2000, p. 112; Bracken 2011, pp. 148-149. 

242 Geciteerd uit Van der Veen 2006, pp. 160-166. i.h.b. p. 163. 
243 Verwey 1986, p. 863: ‘Ter Bruilofte van den Kunstrijcken Govaert Flinck, en de E Iongvrouwe Sofia 

van der Hoeven: ‘…Wie, in schilderkunst bedreven / Ieder beelt near tijt en aert / Dus zijn’ omtreck 
weet te geven / Verf en eigenschap, bewaert/Best de regels en de wetten / Van de kunst, die nimmer 
weeck / Noit de treden wou verzetten / Van Natuure, en haere streeck. / Hierin lichte met zijn klaerheit 
/ Ons de Bruidegoms voorbeelt voor, / Die het leven en de waerheit / Altijt, op Apelles spoor, …’; [Mijn 
cursivering]. Zie ook Sluijter 2006. p.199, noot 19.

244 Van der Veen 2006, p. 131.
245 Van der Veen 2006, p. 166. Zie eerder over dit schilderij noot 222.
246 Moltke 1965, cat. nr. 8, p. 18. Moltke vermeldt dat de signatuur en datering verwijderd zijn bij een 

restauratie, kennelijk na 1880, omdat in de Rijksmuseumcatalogus van dat jaar wel een signatuur 
vermeld staat. Ook in oudere catalogi wordt de signatuur wel vermeld: Van Riemsdijk 1920: ’signatuur 
boven rechts: G.Flinck 1638’; Harvard 1881, p. 97, fig. 17, ‘La Bénédiction d’Isaac (Amsterdam), datée 
de 1638 ...’; Bredius 1887, cat. nr. 361, met afbeelding: “Cat.nr 361. (87). ‘Izaäk zegent Jacob. H. 1.15, br. 
1.38. D. levensgroot. gem. G. Flinck 1638 ...’; Lafenestre en Richtenberger, 1898. p. 228, no. 361. 



174

247 Von Moltke noemt het een hoogtepunt in Flincks oeuvre; zie Moltke 1965, p. 19. Sumowski betitelt 
het als een onverklaarbaar hoofdwerk waarin Flinck zichzelf overtreft, maar waarvan hij de kwaliteit 
nooit meer heeft kunnen bereiken, want al snel zou Flinck terugkeren naar ‘Rembrandt-Derivate von 
ungleiche Qualitat’; zie Sumowski 1983-1994, II, p. 999. Van de Wetering oppert dat het werk veel te 
goed zou zijn voor Flinck en geen overeenkomst heeft met zijn oeuvre, via mondelinge mededeling 
aan Van Eikema Hommes, 15 juni 2010; zie Van Eikema Hommes 2011a (ongepubliceerd). 

248 Van december 2009 tot april 2011 onderzocht het Rembrandtleerlingenproject twee doeken van Flinck, 
beide met het onderwerp Isaäk zegent Jakob (Moltke 1965, cat. nrs. 8 en 9). Het een uit de collectie 
van het Rijksmuseum te Amsterdam (RMA) en het andere doek voorheen in de collectie van het 
Rijksbureau voor Cultureel Erfgoed (RCE), maar nu onderdeel van de collectie van het Museum Ca-
tharijneconvent te Utrecht. Dit onderzoek (waaraan ik meewerkte) vond plaats in het kader van het sa-
menwerkingsproject op het gebied van kunsttechnologie tussen de drie partners in het Ateliergebouw 
Amsterdam: de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, (RCE) Rijksmuseum Amsterdam (RMA) en de 
Universiteit van Amsterdam, opleiding conservering en restauratie (UvA). De uitkomsten van het on-
derzoek zijn opgenomen in een ongepubliceerd onderzoeksverslag; zie Van Eikema Hommes 2011a. 
De resultaten worden medio 2013 in een open webapplicatie van de RCE gepresenteerd. In Museum 
Het Catharijneconvent worden de resultaten voor een breed publiek toegankelijk gemaakt middels 
een interactieve iPad-applicatie. Hoewel de uitwerking en opbouw van beide doeken anders zijn, blijkt 
uit het materiaaltechnisch onderzoek dat dezelfde schilder zowel aan het Amsterdamse als aan het 
Utrechtse doek heeft gewerkt. Dat valt ondermeer af te leiden uit de zeer overeenkomstige pentimenti 
aan dezelfde passages in beide doeken, als ook uit het feit dat sommige personages uit het latere RMA 
doek, oorspronkelijk sterke gelijkenis met het vroege RCE doek vertoonden. Bovendien blijken er ook 
significante passages (zoals het stilleven) door de schilder zeer overeenkomstig te zijn uitgewerkt; zie 
Van Eikema Hommes 2011a, p. 4.

249 Volgens Moltke zou de signatuur - zoals vermeld in de Rijksmuseumcatalogus van1880 - zijn ver-
wijderd bij een restauratie. Het Rembrandtleerlingen project vond daar echter geen notitie van in de 
opvolgende restauratierapporten van het Rijksmuseum. 

250 Moltke 1965, cat. nrs. 8 en 9.
251 In de figuur en houding van Jacob is ook een standaard figuurtype van Backer te herkennen. Zoals 

Daifilo, met dezelfde opgerichte houding en oogopslag in Granida en Daifilo; zie: Van den Brink 2008, 
cat. nrs. A70, A70a. 

252 Bakker 2008; Ibidem 2008b; Hillegers 2009, p. 84.
253 Van Eikema Hommes 2011a, p. 4. 
254 Van Eikema Hommes 2011a, p. 3.
255 TA 1675, II, Boek 3 p. 326-327, < http://ta.sandrart.net/-text-552-553 > 4/5/2013: ‘Dieses dienet zu sei-

nem [Rembrandt] Lob / daß er die Farben sehr vernünftig und künstlich von ihrer eignen Art zu brechen 
/ und nachmalen darmit auf der Tafel / der Natur warhafte und lebhafte Einfältigkeit / mit guter 
Harmonie des Lebens/ auszubilden gewust / wormit er dann allen denen die Augen eröfnet / welche 
/ dem gemeinen Brauch nach/ mehr Färber als Mahler sind / indem sie die Härtigkeit und rauhe Art 
der Farben ganz frech und hart neben einander legen / daß sie mit der Natur ganz keine Gemein-
schaft haben / sondern nur denen in den Kram-Läden gefüllten Farben Schachtlen / oder aus der 
Färberey gebrachten Tüchern ähnlich und gleich sehen [...] In seinen Werken ließe unser Künstler we-
nig Liecht sehen / außer an dem fürnehmsten Ort seines Intents, um welches er Liecht und Schatten 
künstlich beysammen hielte / samt einer wolgemeßenen reflexion, also daß das Liecht in den Schatten 
mit großem Urtheil wieche / die Colorit ware ganz glüend / und in allem eine hohe Vernunft.’ [Mijn 
cursivering]. Het gebruik van deze beeldende middelen door Rembrandt en Caravaggio wordt zeer 
verhelderend besproken in: Sluijter 2006, pp. 212-218, i.h.b. pp. 214-215 en Van Eikema Hommes en 
Van de Wetering 2006, pp. 174-178.

256 Voor het begrip houding; zie Van Eikema Hommes en Van de Wetering 2006, pp. 177-178; TA 1675, 
I, Boek 3, p. 85, <http://ta.sandrart.net/-text-172 > 4/5/2013; Taylor 1992, pp. 210-32. Voor de doorwer-
king van deze schilderwijze op de Franse kunst rond 1770-1810; zie Heck 2010, pp. 183-193. 

257 Ook al door Jasper Hillegers gesuggereerd; zie Hillegers 2009, p. 84. Afbeelding in: Schuckman 
1996, cat. nr. 34. 

258 Dit werk bevond zich in de nalatenschap van Flincks kleindochter Ignatia die in 1754 ter veiling werd 
gebracht: Hoet en Terwesten 1770, p. 101, nr. 7: ‘De Zegeningen van Isaäk aan Jacob, door Rosso Fi-



Noten

175

orentino, zynde zeer helder van dag en fraay van Kleeding &c., hoog 1 voet 10 duim, breet 1 voet 4 ½ 
duim. 16-15 [gulden].’ Zie ook Jeroense 1997, p. 106, nr. 7. De geveilde nalatenschap bestond uit de 
verzameling van Flinck en zijn zoon Nicolaes Anthonis Flinck. Het is daarom niet zeker, maar wel 
mogelijk dat Flinck dit Italiaanse doek al in bezit had ten tijde van de vervaardiging van zijn Zegening 
midden jaren dertig. Meestal wordt een aan hem toegeschreven tekening in Rotterdam (Boymans van 
Beuningen, inv.nr. 73) gezien als voorstudie ondanks dat proporties en gezichtsuitdrukking anders 
zijn en bovendien de uitvoering in verschillende technieken ongewoon is voor Flinck. Deze tekening 
is door Moltke met aarzeling opgenomen met de aantekening dat deze niet als uitgangspunt kan die-
nen voor Flincks andere tekeningen; zie Moltke D4 en 17.

259 Sumowski en Von Moltke zijn ervan overtuigd dat Flinck wel naar Rembrandts voorbeeld gewerkt 
moet hebben, maar dat dit schilderij verloren is gegaan. Sumowski 1983-1994, II, p. 999; Moltke 1965, 
p. 18. Bij deze aanname ontbreekt echter een overtuigend argument of voorbeeld. De verwijzingen 
naar een aantal tekeningen die Rembrandt van het onderwerp zou hebben gemaakt, zijn ongedateerd 
en wijken te sterk af van de compositie van Flinck, om te kunnen overtuigen dat deze op een of andere 
wijze als voorbeeld zou hebben gediend. Wel kennen we een grisaille en een tekening van Rembrandt 
die vanwege het motief van de bedscène als inspiratie zouden kunnen hebben gediend: Jozef vertelt 
zijn dromen uit 1633; zie Corpus II, A66 en Jacob zegent Josef. Pen in bruin, 10.7 x 11.3 cm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-T-1905-263. Afgebeeld in: Weber 2005. p. 60, fig. 45.

260 Voor een aantal voorbeelden van deze bedscènes; zie Sluijter 2006, pp. 245-255 en Weber 2005, pp. 
59-70. Over de relatie van Rembrandts Danaë met andere vergelijkbare bedscènes uit de omgeving van 
Rembrandt; zie Richardson 1982, pp. 227-245. 

261 Houbraken 1718-1721, II, p. 21 (Leven van Govaert Flinck), [mijn cursivering]. De twee opvattingen van 
het koloreeren (colorito) en teykenen (disegno) worden door Van Hoogstraten tegenover elkaar geplaatst 
in een anekdote over Michelangelo en Titiaan die hij overneemt van Vasari uit het leven van Titiaan: 
‘…Want als den roemruchtigen Titiaen tot Romen in’t Belvideer gekomen was, vertoonde hy aen Michel 
Agnolo een naekte Danaë van zijn konst, welke Agnolo tegens Vasary, dieze met hem gezien hadde, ten 
aenzien van ‘t koloreeren en schilderen zeer prees; maer hy zeyde, dat het schade was, dat de Veneet-
sche Schilders, in hun begin, niet wel en leerden teykenen: want, vervolgde hy, zoo dezen man zoo 
wel door de Teykenkonst geholpen ware, als hy in ‘t navolgen der Natuer met de verwen is, zijn werk 
zoude onverbeterlijk zijn. Wy willen ons tot geen rechter over ‘t geschil tusschen deze twee lichten 
opwerpen; want haere weegen en inzichten zijn zeer verscheyden geweest. Deeze oordeelden dat de 
Teykenkonst zich alleen ontrent het schoone, maer d’andere, datze zich ontrent alles, wat de natuer 
voortbrengt, beezich hielt. En dezen wech zal de jeugt voor eerst alderdienstichst zijn, datmen zich 
gewenne de dingen, eeven alsze zijn, nae te bootsen, om met der tijdt, tot de kennis der dingen geraekt 
zijnde, de schoonste met oordeel te verkiezen.’ Zie Van Hoogstraten 1678, p. 36 en ibidem p. 226. Voor 
het leven van Titiaan bij Vasari; zie Van Veen 1998, pp. 394-395. 

262 Voor de doorwerking van het Italiaanse colorito-disegno debat in Nederland; zie Sluijter 2006, pp. 195-
219. 

263 Houbraken 1718-1721, III, p. 206 (Aert de Gelder): ‘De Konst van Rembrant had als wat nieuws in 
haar tyd een algemeene goedkeuring; zoo dat de konstoeffenaren (wilden zy hunne werken gangbaar 
doen zyn) genootzaakt waren zig aan die wyze van schilderen te gewennen; al hadden zy zelf eene 
veel prysselyker behandelinge. Waarom ook Govert Flink (gelyk wy in zyne levensbeschryving hebben 
aangemerkt) en anderen meer, zig tot de school van Rembrant begaven.’ 

264 Van den Brink 2008, pp. 50-57 en p. 84; Backer in hoofdstuk 3.
265 Zie voor Sandrart hoofdstuk 4.
266 Voor Van der Helst; zie Van Gent 2011.
267 Blankert, 1990, pp. 9-42, i.h.b. p. 28; Sumowski 1983-1994, II, p. 999, ‘Die Qualitat ist ungleich. 

Es handelt sich um Rembrandt-Derivate…’; Van Moltke 1965, p. 10, ‘…a zealous representative of the 
school of Rembrandt...’.

268 Bruyn 1987, pp. 225-226 en pp. 222-234; Sumowski 1983-1994, dl. II, p. 999; Moltke 1965, p. 10.
269 Nuancering onder meer door Broos 1983, pp. 35- 58. Maar niet door: Liedtke 1995, p. 18: ‘Flinck’s early 

role as an imitator of Rembrandt (if he did, as seems likely, serve Jacobsz and Uylenburgh in that ca-
pacity) was followed by his apprenticeship at time when Rembrandt was at the height of fashion’, Liedt-
ke vervolgt op p. 20: ‘Flincks style […] but one cannot say that it matured. In his independent works 
Flinck was most successful when charming or clever as in his portrait of children and in paintings 
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of sleeping cupido and come-hither goddesses or shepherdesses. Portraits such as the two 1646 in 
Raleigh help one understand why in the 1650s Flinck was the most sought-after artist in Amsterdam. 
[...] In the early Isaac Blessing Jacob, by contrast, he remains an impressive follower of Rembrandt.’ 

270 Metafoor die Adam Smith gebruikte voor de onzichtbare krachten van vraag en aanbod op de markt. 
Zie Smith 1776. vol. IV, p. 477.

271 Bok stelt dat creatieve vrijheid eerder een ideaal was dan een realiteit; zie Bok 2001, p. 202. Sluijter 
constateert dat bij de vervaardiging van historiestukken kunstenaars slechts uit een beperkt aantal 
thema’s kozen als gevolg van artistieke tradities en iconografische conventies én aansloten bij wat 
gevraagd was bij afnemers; zie Sluijter 2000c, p. 15.

272  Burke 1987, p. 153.
273 Blankert 1982 cat. nr. 11; Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 79.
274 Over signering; zie Bruyn 1991, p. 70. Blankert situeert het begin van Bols zelfstandig meesterschap 

in 1641 omdat hij toen over voldoende eigen financiële middelen zou kunnen beschikken uit de nala-
tenschap van zijn vader die dat jaar was overleden; zie Blankert 1982. p. 19 en p. 71 (document). Dat 
Gideon en de engel als Bols eerste zelfstandige werk kan worden gezien, blijkt uit mijn nauwkeurige 
observatie van de signatuur. Het laatste cijfer in de datering is geen 1, maar een zogenaamde ‘slanke 
0’ met een schuine neiging naar rechts, een schrijfwijze die vaker voorkomt in de zeventiende eeuw. 
Observatie van signatuur en datering: 22 november 2008 en 1 april 2009. Zoals hiervoor op p. 46  
is beschreven moet het vermeende eerste schilderij van Bol Vertumnus, (Blankert 1982, cat. nr. 1.) 
worden afgeschreven, omdat het is gesigneerd door Ferdinandus West. Het gesigneerde, maar onge-
dateerde paneel, De bevrijding van Petrus, (Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 78), werd door Sumowski 
gezien als Bols eerste zelfstandige werk. Hij dateerde het op basis van stilistische overeenkomsten met 
Benjamin Cuyp omstreeks 1640. Dat betwijfel ik, zoals eerder opgemerkt, omdat de uitvoering en de 
complexiteit van Bols compositie een datering omstreeks 1643 doet vermoeden; zie p. 47

275 Andere voorbeelden zijn: Jacobs droom in Dresden; zie Blankert 1982, cat. nr. 5; Sumowski 1983-1994, 
I, cat. nr. 80; Blankert 1982, p. 29 en ibidem 1997/1998, p. 244; Sumowski 1983-1994, I, p. 282; Huys 
Janssen en Sumowski 1992, p. 57. Ook: De drie Maria’s bij de graftombe van Christus in Kopenhagen; 
zie Blankert 1982, cat. nr. 17; Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 83; Het offer van Abraham in Lucca; zie 
Blankert 1982, cat. nr. 4.

276 Corpus III, A121. Blankert en Sumowski verwijzen alleen naar een prent; zie Blankert 1982 cat. nr. 11; 
Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 79.

277 Blankert 1982, p. 29. Blankert meent dat Rembrandt het onderwerp aan Bol zou hebben aangereikt.
278 Voor François Venant en een afbeelding van dit schilderi; zie Tümpel 1974, p. 70, fig. 94
279 Corpus III, A108, A118, A121, A127. 
280 Van de Wetering 2009, p. 31; zie hier beide afbeeldingen.
281 Dit schilderij is als werkplaatskopie opgenomen o.a. in: Franken 2006, p. 164 en Bruyn 1992, p. 76.
282 In 1617 schilderde François Vernant, Jacobs droom; zie Tümpel 1974, p. 70, fig. 95.
283 Blankert 1965, cat. nr. 27; Sumowski 1983-1994, IV, cat. nr. 106; < http://www.thekremercollection. 

com/art/ >, 24/01/13.
284 Signatuur en datering bevestigd door Cincinnati Art Museum in email 29 juni 2009.
285 Zie onder meer in: David draagt zijn taak over aan Salomo uit 1643 te Dublin waarin Bol het luxu-

euze bed van de Danaë van Rembrandt uit 1636 in St. Petersburg heeft overgenomen (Corpus III, 
A119). Over de relatie met de Danaë en andere vergelijkbare bedscènes uit de Rembrandtschool; zie 
Richardson 1982, pp. 227-245 en Sluijter 2006, pp. 243-249. Blankert heeft het Dublin schilderij afge-
schreven; zie Blankert 1982, R16. Kennelijk volgde hij hierin Armstrong die het schilderij toeschreef 
aan Gerrit Willemsz. Horst; zie Armstrong 1912, pp. 258-263. Het schilderij is in zeer slechte staat: 
de verf is schraal en ingeschoten. Desondanks is het onmiskenbaar te herkennen als een werk van 
Bol, wat bovendien door de authentieke signatuur van Bol wordt bekrachtigd. Zie hiervoor en voor 
een uitgebreide visuele en iconografische beschrijving van het schilderij: Richardson, 1978, pp. 212 
-233. Zie ook Bruyn 1983, pp. 211-212, waar hij Blankerts afschrijving van het doek in Dublin weerlegt. 
Een ander voorbeeld van een directe ontlening aan Rembrandt is De drie Maria’s bij de graftombe van 
Christus in Kopenhagen (Blankert 1982, cat. nr. 17) die Rembrandts Christus verschijnt aan Maria 
Magdalena uit 1637 (Corpus III, A124) combineert met motieven uit De opwekking van Lazarus uit 1631 
(Corpus I, A30), terwijl de houding van de knielende Maria een direct citaat is van de gebogen man in 
Rembrandts De engel Raphael verlaat Tobias en zijn familie (Corpus III, A121).
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286 Blankert 2011, p. 283. Blankert suggereert verder dat Bol zich waarschijnlijk geen illusies maakte over 
waar hij mee bezig was en zeker niet gedacht zal hebben dat hij wedijverde met meesters als Van Dyck 
en Rembrandt. Blankert concludeert dat Bol wel troost gevonden zal hebben in het feit dat hij zijn 
voormalig meester in sociaal en economisch opzicht, wel zou overtreffen; zie ibidem, pp. 285-286. 

287 Blankert 1982, cat. nr. 16; Benesch 57. Voor vergelijking van Bols schilderij en Rembrandts prent; zie 
Blankert 2011, pp. 284-285 en Corpus II, A88. 

288 Giebe 2008, p. 76. Marlies Giebe behandeld in het restauratie- en conservatierapport uitgebreid de 
verschillende delen en fasen van het schilderij. Zij oppert dat Bol met het vergroten van het doek mo-
gelijk tegemoet heeft willen komen aan de wensen van een klant; zie ibidem, pp. 78-79. Voorbeelden 
van dit werkprocedé treffen we meerdere malen bij Bol aan zoals voor een serie van vijf kamerschilde-
ringen in Utrecht; zie: Van Eikema Hommes 2012, pp. 49-73. Het verkleinen en op nieuw innaaien 
van onderdelen bij David draagt zijn taak over aan Salomo in Dublin wordt besproken in Richardson 
1982.

289 Corpus III, A108; Moltke 1965, cat. nr. 6; Dekiert 2004. De toeschrijving aan Flinck wordt betwist. Er 
woedde jarenlang een kunsthistorisch polemiek over de relatie tussen de twee bijna identieke schilde-
rijen en de opmerkelijke signatuur ‘Rembrandt verandert. En overgeschildert .1636’. Voor de verschillen-
de interpretaties in deze discussie; zie Van Os 2005, p. 5 en Dekiert 2004, pp. 40-42. Door materiaal-
technisch onderzoek in 2004 kan inmiddels een aannemelijke reconstructie van de ontstaanswijze 
van het schilderij in München worden gemaakt; zie Dekiert 2004, met detailfoto’s. Het gebruik van 
een ‘carton’ evenals een aantal significante correcties van de hand van Rembrandt zijn in 1986 in 
München vastgesteld door Hubert von Sonnenberg bij de restauratie van het schilderij; zie Liedtke 
1995-1996, pp. 19-20 en ibidem 2004, p. 54. Toeschrijving van de Münchenversie aan Flinck onder 
meer door: Moltke 1965, p.13, cat. nr. 6; Sumowski 1983-1994, II, cat. nr. 611; Dekiert 2004, pp. 74-
76; Liedtke 1995/1996, p. 19; Van Os 2005, p. 6. Een afwijkende mening hierop door het Rembrandt 
Research Project (RRP) in: Corpus III, A108, pp. 107-113, (i.h.b. p. 111: ‘…not Rembrandt’s but another 
hand was responsible for the whole, or near enough the whole painting.’) en ook Pieter van Thiel in: 
Brown, Kelch en Van Thiel 1991, p. 182. Zij schrijven de kopie toe aan Bol omdat die na december 
1635 tot het atelier toetrad en Flinck dan al de werkplaats heeft verlaten. De toeschrijving aan Bol door 
het RRP lijkt mij niet aannemelijk. Bol was op zijn vroegst in januari 1636 - veel later dan Flinck - in 
het Rembrandt atelier en dus nog helemaal niet in de hand van Rembrandt getraind om zo’n monu-
mentaal stuk te kunnen kopiëren. Flinck heeft in 1636 al drie jaar gewerkt onder de supervisie van 
Rembrandt en was tot zeker 1637 werkzaam in de werkplaats van Uylenburgh. 

290 Brown, Kelch en Van Thiel 1991, cat. nr. 63, zie hier de uitgebreide bibliografie over de identificatie 
en toeschrijving; Sumowski 1983-1994, V, pp. 3084-308, cat. nr. 2016, ook hier met uitgebreide bi-
bliografie. Blankert verwerpt de toeschrijving aan Bol; zie Blankert 1982, p. 57 en p. 184, nr. R 200. 
Traditioneel wordt de geportretteerde gezien als Elisabeth Jacobsdr. Bas, maar het Rijksmuseum geeft 
aan dat er tegenwoordig enige twijfel is over deze identiteit.

291 Gebruik is gemaakt van de data die Tom van der Molen samenstelde voor het artikel waarin de pro-
ductie van Rembrandt, Backer, Bol en Flinck worden vergeleken; zie Bok en Van de Molen 2009. Voor 
de onderliggende data; zie http://www.tomvandermolen.nl, 24/01/13. Deze aantallen werden samen-
gesteld op basis van Blankert 1982, Sumowski 1983, I en RKD beeldbestanden. Onder de portretten 
heb ik gemakshalve ook de dertien groepsportretten opgenomen en de twee landschappen die van Bol 
bekend zijn. 

292 Als we uitgaan van de productie omgerekend naar de totale geschilderde oppervlakte; zie Bok en Van 
der Molen 2009, p. 65 en 67, fig. 4 en 7. Zij hanteren als uitgangspunt dat het formaat van een schil-
derij voor driekwart bepalend is voor de productietijd. Portretten zijn veelal kleiner en hebben minder 
bijwerk dan de meeste historiestukken. Daarom hebben zij niet naar aantallen schilderijen gekeken, 
maar de totale productie omgerekend naar de geschilderde oppervlakte. 

293 Bols eerste publieke opdracht in 1649 betrof de regenten van het Leprozenhuis: de regenten van 
rechts naar links: Jacob Willem Hooft (1586-1685), Augustijn Wtenbogaert (1577-1655), Pieter Cleu-
trijn (1585/’90- na 1651) en Joan van Hartoghvelt (1602-1669). Afgezien van het portret van de Goudse 
schutters in 1653, duurde het tot 1655 voordat Bol in Amsterdam weer een publieke opdracht verwierf, 
voor het Spinhuis. Voor Bols publieke opdrachten; zie Blankert 1982, respectievelijk: cat. nrs. 177, 178 
en 40.
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294 Blankert 1982, cat. nr. 145 en 146. Het portretteren was kennelijk gebruikelijk in de familie want 
behalve het portret van Jochem Hendricksz. Swartehont werd ook zijn dochter Maria Swartenhont, 
(ca. 1599- ca. 1631) in 1627 geschilderd door Nicolaes Elisz Pickenoy; Amsterdam, Rijksmuseum, res-
pectievelijk: inv.nr. SK-A705 en SK-A-699

295 Blankert 1982, cat. nr. 167.
296 Bedoeld worden hier: Blankert 1982, cat. nrs. 60-65; het zelfportret voor zijn huwelijk in 1653, cat. nr. 

151 (met een pendant van zijn vrouw Elysabeth Dell cat. nr. 152), en zijn laatste zelfportret in 1669, cat. 
nr. 103. Zie ook Middelkoop 2002, cat. nr. 36. 

297 Respectievelijk: Blankert 1982, cat. nrs. 60, 151 en 103. De basis voor deze identificaties is het Zelf-
portret met palet (cat. nr. 151) samen met het pendant daarvan (cat. nr. 152) beide in Londen. Dat kan 
met grote zekerheid als zelfportret geïdentificeerd worden, omdat ‘twee conterfeijtsels van mij en mijn 
huisvrou’ worden vermeld in Bols huwelijkscontract van 8 oktober 1669 (voor zijn tweede huwelijk met 
Anna van Erckel). Met ‘mijn huisvrou’ wordt kennelijk Bols overleden eerste vrouw Elisabeth Dell be-
doeld, die hij in 1653 huwde en ter gelegenheid waarvan de twee gesigneerde en gedateerde pendanten 
in hetzelfde jaar zijn vervaardigd. Ook in de boedel in 1709-1710 van Bols zoon Elbert worden beide 
schilderijen genoemd; zie Blankert 1982, p. 77 en p. 86. De identificatie van het Zelfportret met baret 
te Dordrecht (cat.nr. 60) berust op gelijkenis met cat. nr. 151. Blankert: ‘…the face […] looks much like 
that in a firmly identifiable self-portrait of Bol…’. Zie Blankert 1997, p. 248, cat. nr. 45. Het Zelfportret 
met cupido te Amsterdam (Blankert 1982, cat.nr 103) wordt al lang als zelfportret geïdentificeerd op 
basis van vergelijking met een afbeelding van Bol die geheel links als regent staat geportretteerd op: 
Pieter van Anraedt, De regenten van het Oudezijdshuiszittenhuis, 1675. Doek, 237 x 425 cm. Amster-
dam, Amsterdam Museum. inv.nr. SA 7277. Gesigneerd en gedateerd. Het Amsterdamse zelfportret 
komt bovendien overeen met ‘een pourtraict van den heer Ferdinandus Bol in een vergulde lijst ƒ.43.-‘ in 
de boedel van Elbert uit 1709-1710; zie Blankert 1982, p. 86.

298 In Blankerts monografie van 1982 benoemd hij er nog zes van de acht; zie Blankert 1982, cat. nrs. 60-
65. In 1997 zal Blankert het portret in Dordrecht (cat. nr. 60) echter wel als Zelfportret identificeren, 
wat het aantal door hem betwijfelde zelfportretten op vijf brengt; zie Blankert 1997, cat. nr. 45. 

299 Blankert 1982, p. 58; Blankert 1997, cat. nrs. 45 en 46. Ondanks dat Blankert in de zelfportretten van 
Bol een onderscheid wil maken in tronie en zelfportret, is zijn differentiatie niet zuiver. Hij mixed de 
twee genres door enkele ‘tronies’ van Bol te typeren als ‘tronies die op portretten lijken’ en ‘portret-
achtige figuren’; zie Blankert 1982, p. 66: ‘…tronies, as I called the portrait-like figures…’ en ‘…straight-
forward portraits which resembles tronies.’.

300 Blankert 1982, cat. nrs. 61, 63 en 65. 
301 Blankert 1982, cat. nrs. 62 en 64.
302 Ook Bruyn vindt het idee dat we de hele groep van vijf moeten opvatten als tronies en niet als zelfpor-

tretten een misvatting. Hij meent dat in ieder geval cat. nr. 62 (Springfield) en cat. nr. 64 (New York) 
als zelfportret in aanmerking komen; zie Bruyn 1983, p. 216, noot 7. 

303 Van de Wetering 1999-2000, p. 21, gebruikt de term ‘het tronie-zelfportret’; De Winkel 1999-2000, 
p. 61, gebruikt de term ‘tronie-achtige zelfportretten’. Voor enkele voorbeelden; zie White en Buvelot 
1999-2000, cat. nrs. 41, 42, 43, 49, 50. Rembrandts grote oeuvre aan zelfportretten wordt door hen 
in meerdere typen onderscheiden. Het meest voorkomend zijn: het portret van Rembrandt door Rem-
brandt dat gemaakt is om herkend te worden; en het zelfportret dat eigenlijk te beschouwen is als een 
tronie; zie Van de Wetering 1999-2000, pp. 21-22; De Winkel 1999-2000, pp. 60-62. Voor de meest 
recente monografische studies over Rembrandts zelfportretten; zie Chapman 1990; Corpus IV; White 
en Buvelot 1999-2000. In de laatste wordt uitgegaan van ruim zeventig getekende, geëtste en geschil-
derde zelfportretten in verschillende technieken; zie Manuth 1999-2000, p. 40. Met een tronie wordt 
meestal een borststuk bedoeld van een figuur die is uitgedost in fantasie of historiserende kleding met 
een voor tijdgenoten herkenbare connotatie zoals: jeugd, ouderdom, geleerdheid, vroomheid, elegan-
tie en gratie; zie o.a. Van de Wetering 1999-2000, p. 21; Blankert 1982, p. 57, die bovendien opmerkt 
dat het een aantrekkelijk genre was omdat het refereerde aan excentriek en exotisch, maar voor de 
beschouwer wel herkenbaar bleef door de keuze van attributen die aansloten bij bestaande artistieke 
tradities. Dagmar Hirschfelder benoemt de tronie als een autonoom genre waarin de schilder zijn 
technische kwaliteiten toont. Op basis van de hun verschillende functies onderscheidt Hirschfelder 
de tronie van het portret én van de voorbereidende karakterschets of figuur (kop) voor bijvoorbeeld 
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historiestukken. Zij definieert de tronie als een zorgvuldig geschilderd enkel (half) figuur, meestal in 
fantasiekostuum en soms ook alleen als hoofd; zie Hirschfelder 2008.

304 Van de Wetering 1999-2000, p. 21; De Winkel 1999-2000, p. 62.
305 Van de Wetering 1999-2000, p. 17.
306 Hollstein 21 en Corpus III, A139. 
307 Beide schilderijen bevonden zich in Amsterdam in de verzameling van Alfonso Lopez (1572- 1649) 

omstreeks 1640. Rembrandt heeft zeker Rafaëls portret van Castiglione gezien dat Lopez had gekocht 
op de Van Uffelen veiling in 1639. Rembrandt maakte er een tekening van. Zie hiervoor en voor 
de bespreking van de prent en het schilderij en de relatie met Rafaël en Titiaan: White en Buvelot 
1999-2000, cat. nrs. 53 en 54; Corpus IV, A139; Chapman 1990, pp. 69-79; Bomford e.a. 2006, pp. 
118-125. De relatie met het zelfportret van Dürer en de betekenis van de Noord-Europese traditie voor 
Rembrandts zelfportretten; zie Dickey 2004, pp. 89-96 en figs. 88, 92, 101-112; Manuth 1999-2000, 
pp. 43-44 en De Winkel 1999-2000, pp. 67-71, i.h.b. p. 70. De laatste twee auteurs opperen dat Rem-
brandt, in zijn navolging van Dürer, vooral de noordelijke traditie zou eren en zijn plaats daarin als 
gelijke of zelfs superieur aan de Italiaanse traditie uitdrukken. Maar kijken we goed naar Dürers 
zelfportret dan zien we, in het elegante kostuum, het italianiserende landschap op de achtergrond en 
de voorname uitstraling, vooral de uitstraling van een Italiaans edelman. Dürer plaatste zich daarmee 
in zijn zelfportret juist in de Italiaanse Renaissance traditie. Hij bezocht Italië twee keer en schreef bij 
zijn tweede bezoek in circa 1507 ‘Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzen’ [knoeier], geciteerd 
uit Honour en Flemming 1999, p. 429. Dürer hechtte aan een verheven status, dat blijkt uit het citaat, 
maar zijn ambitie zien we ook verbeeld in zijn Zelfportret uit 1498. 

308 Het gentiluomo-type refereert aan het virtuoso ideaal waaraan een edelman in de Renaissance moest 
voldoen. Castiglione had in De Hoveling het prototype van de virtuoso-edelman beschreven wat er in 
het kort op neer kwam dat hij niet alleen excelleerde door vanzelfsprekende kwaliteiten en geleerdheid 
maar zich vooral onderscheidde door een voorbeeldig karakter, hoffelijke gratie en gedrag. Castigli-
ones boek had in hoofse en artistieke kringen door heel Europa grote navolging. Hoewel deze gids 
voor intellectueel leven, morele sturing en beschaafd gedrag pas in 1662 in een Nederlandse vertaling 
beschikbaar was, hebben de Italiaanse en Franse vertaling de Amsterdamse elite en de kunstenaars 
die hen portretteerden, ongetwijfeld aangesproken. Zie Chapman, 1990, p. 73.

309 Van de Wetering 1999-2000, p. 18; De Jongh 1991, p. 13 en p. 17; Ibidem 1969, p. 49.
310 Volgens Van de Wetering is het buitengewoon grote aantal zelfportretten van Rembrandt te verklaren 

uit de meervoudige functie die zij dienden: ‘…enerzijds als portret van een uomo famoso en anderzijds 
als een eigenhandige staalkaart van de aanleiding tot die roem - zijn bijzondere schildertechniek’; 
zie Van de Wetering 1999-2000, p. 31. Perry Chapman analyseert de vorming van Rembrandts artis-
tieke identiteit aan de hand van zijn opeenvolgende gedaantewisselingen: van elegante Renaissance 
virtuoso-kunstenaar - zoals in het Londense Zelfportret uit 1640 - naar een onafhankelijke identiteit 
als schilder werkzaam in zijn atelier. Chapmans analyse toont dat Rembrandt na 1648 de identificatie 
met zijn aristocratische opdrachtgevers loslaat en dan tot aan zijn dood toe, zijn artistieke status als 
werkend kunstenaar en vakman in verscheidene gedaanten zal gaan verbeelden; zie Chapman 1990.

311 Raupp 1984, p. 8. 
312 Het concept van self-fashioning werd in 1980 door literatuurwetenschapper Stephan Greenblatt geïn-

troduceerd in zijn studie naar de vorming van literaire en sociale identiteiten in de Engelse Renaissan-
ce. Vertrekpunt van zijn analyse zijn de literaire teksten van de schrijvers More, Tyndale, Wyatt, Spen-
ser, Marlow en Shakespeare. Het concept behelst de wijze waarop auteurs - maar dat geldt ook voor 
beeldend kunstenaars - door middel van hun werk bewust een beeld van zichzelf construeren om 
hun artistieke en sociaal-economische positie te verheffen. Vooral voor sociale klimmers was het een 
methode om hun nieuwe positie te bekrachtigen; zie Greenblatt 1980. Voor een analyse van Green-
blatts concept; zie Pieters 2001. Chapman gebruikte dit concept voor het eerst voor de analyse van 
Rembrandt zelfportretten; zie Chapman 1990 en ibidem 2010. 

313 Vanaf de vroege Renaissance streefden kunstenaars naar een hogere maatschappelijke waardering en 
erkenning. Dankzij de inspanningen van onder meer Alberti en Leonardo maakte de beeldende kunst 
zich los uit de middeleeuwse stand van handwerklieden en wordt zij ingedeeld bij de artes liberales. 
Ook de faam van Leonardo, Michelangelo, Rafael en Titiaan dwongen respect af bij vorsten, pausen 
en liefhebbers, wat bijdroeg aan andere opdrachtverhoudingen; zie Boschloo 1998, pp. 59-61; Manuth 
1999-2000, p. 41; Chapman 1990, pp. 69-78; De Jongh 1969, pp. 63-67.



180

314 Voor de ontwikkeling van het kunstenaars (zelf) portret; zie Manuth 1999-2000, pp. 40- 57.
315 Angel beschrijft uitvoerig de vereisten waaraan een schilder moet voldoen en wijst daarin nadrukke-

lijk op het belang van het verrukken van het oog van de kunstliefhebbers met ‘de aerdigh-verçierende 
Rijckelijckheydt’. Zie Angel 1642 p. 39: ‘Ten vierden, De aerdigh-verçierende Rijckelijckheydt ghevon-
den werdt, en sal oock gheen minder glans aen de Kunst aen-brenghen. Hoe nootsaeckelijck de selve 
mede van een Schilder in achtinghe dient ghenomen te werden; kan men hier uyt bespeuren door 
de opweckende toe-gheneghentheyt, die men daer door in de ghemoederen van de Konst-beminders 
wacker maeckt, sulcx bevindt men daghelijcx in die gheene, die haer Stucken, en Wercken daer mede 
verrijcken, soo datse met een wensch-begheerte, het oogh der Lief-hebberen tot haer dinghen verruc-
ken, en dat daer door de Stucken haer te beter van de handt gaen. Om dese nutte-voorderlijckheyt die 
hier ten besten voor ons in gheleghen is, dient het uyt-beelden der çierelijcke Rijckelijckheyt van ons 
op’t hooghste waer ghenomen te werden.’ Voor Angel, zie Sluijter 2000c, pp. 228-233.

316 In analogie hiermee is het artikel van Frans Blom interessant, waarin hij onder de titel ‘Solliciteren 
met poëzie’ analyseert hoe Constantijn Huygens met zijn debuutbundel Otia (1625) aan zijn reputa-
tie bouwde. Blom concludeert: ‘Hier [met Otia] plaatst Huygens zichzelf in de etalage. Dat doet hij 
volgens de gedragscode van de hoveling. In een elegante verschijning brengt hij zijn lezers onder de 
indruk van zijn kennis en vaardigheden […], en de Otia als geheel levert het bewijs dat hij bij uitstek 
voldoet aan de functie-eisen.’ Zie Blom 2007, p. 243.

317 Blankert 1982, cat. nrs. 151 en 152; Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 143. De combinatie van schilde-
rattributen en bijzondere kleding doet Sumowski vermoeden dat Bol zichzelf hier als Apelles heeft 
uitgebeeld. Daar is geen enkel aanwijzing voor en het lijkt mij niet aannemelijk.

318 De Jongh 1999. pp.105-129; Rijksmuseumcatalogus op: <http://www.rijksmuseum.nl >.
319 Op 24 januari 1652 lieten ook Govert Flinck, Jacob van Loo, Nicolaes van Helt Stockade, Johan Asselijn 

en Jan Bronckhorst zich inschrijven als poorter. Blankert suggereert dat zij dat deden met het oog op 
de opdrachtverlening voor de decoraties van het nieuwe stadhuis; zie Blankert 1975, p. 19.

320 Blankert 1982, pp. 20-21 en Ekkart 2002, pp. 25-29.
321 Ekkart 2002, p. 22.
322 Haar vader was Pieter de Vlaming van Oudtshoorn (1563-1628): vier maal burgemeester; zie Elias I, p. 

223, nr. 69. 
323 Voor de familie Spiegel; zie Elias I, nr. 130, pp. 399-401. 
324 Blankert 1982; Ekkart 2002a.
325 Blankert 1982, p. 20; Ekkart 2002a, de titel van het artikel en p. 25; Grijzenhout 2009-2010, p. 33; 

Eikema Hommes 2012, p. 157. 
326 Eenmaal in de echt verbonden waren man en vrouw door het huwelijk één; zie Hoppenbrouwers 1985, 

p. 73. 
327 Blankert 1982, cat. nrs. 52 en 47, p. 76 en Blankert 1975.
328 De pendanten van Elbert Spiegel en Elisabeth de Vlaming van Oudtshoorn zijn geïdentificeerd door 

Rudi Ekkart; zie Ekkart 2002, pp. 27- 28, afb. 20 en 21; Blankert 1982, cat. nrs. 159 en 160, hier nog 
als anoniem.

329 Blankert 1982, cat. nrs. 34, 20, 139 en 142; Elisabeth Spiegel (1628-1707) - de dochter van mr. Elbert 
Spiegel uit zijn eerste huwelijk met Petronella Roeters - huwde in 1651 met Wigbold Slicher (de zoon 
uit het eerste huwelijk van Elisabeth van Vlaming Outshoorn (die inmiddels de tweede vrouw was van 
mr. Elbert Spiegel). Otto van Wayen is het kleinkind van Geertruyd Dircksdr., de zuster van Elbert en 
Cornelia Spiegel. Petronella Elias is de dochter Rebecca Spiegel, de oudere zus van Elisabeth Spiegel, 
zie Ekkart 2002, pp. 25-29. Frans Grijzenhout identificeerde Blankert 1982, cat. nr. 20 als een schoor-
steenstuk en huwelijksportret van Leonard Winnincx en Helena van den Heuvel die in 1664 huwden. 
Helena van den Heuvel is een nicht van Hendrick Dirckszn. Spiegel; zie Grijzenhout 2010, pp. 42-43. 

330 Daarvan zijn er nog drie bekend; zie Blankert 1982, cat. nrs. 56, 58 en 59. Van Aeneas bij Latinus (ibi-
dem, cat. 58) is er ook een voorstudie overgeleverd; zie ibidem 1982, cat. nr. 57; Ibidem 1975, pp. 37-41.

331 Blankert 1982, cat. nrs. 76-87; Ibidem 1975, pp. 37-41. 
332 Portretten uit het netwerk van de Admiraliteit, onder meer van: Engel de Ruyter (zoon van Michiel), 

zeeofficier Art van Nes en admiraal Cornelis Tromp. Respectievelijk: Blankert 1982, cat. nrs. 88, 89, 
90. Het netwerk van de Admiraliteit zorgde ook voor de opdracht voor vijf grote kamerschilderingen 
in Utrecht voor de opdrachtgeefster Jacoba Martens Lampsins. Voor de identificatie van opdrachtgeef-
ster en haar relatie tot Bol en de Admiraliteit; zie Van Eikema Hommes 2012, p. 78 en pp. 157-158.
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333 Dat wil overigens niet zeggen dat hij geen opdrachten buiten deze kring uitvoerde. Naast dat Bol een 
aanzienlijk deel van zijn opdrachten verwierf uit de Dell-Spiegelmaagschap, vervaardigde hij in de 
jaren zestig ook negen schilderijen voor de maagschap Trip-De Geer. Zij waren zeer rijk geworden in 
de ijzer- en wapenhandel. Zie Zandvliet 2005, pp. 21-23. Bol en de familie Trip hadden gemeenschap-
pelijke wortels in Dordrecht en kennelijk werkte deze connectie ook in Amsterdam nog in het voordeel 
van Bol. Voor de opdrachten van de familie Trip aan Bol en Rembrandt; zie Dudok van Heel 1979, pp. 
14-26; Blankert 1982, cat. nrs. 43, 108, 113, 161, 162, 169, 172, 175 en 176. 

334 Blankert 1982, pp. 36-39 en p. 60, Sumowski 1983-1994, I, p. 283; Bruyn 1982, p. 210; Haak 2003, p. 
288.

335 Blankert 1982, cat. nr. 7, p. 38 en Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 82; Van den Brink 2008, A60.
336 Voor Bol; zie Blankert 1982, cat. nr. 36, Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 84, Brown, Kelch en Van Thiel 

1991, cat. nr. 42, p. 136; Sluijter 2000, p. 69-73 en p. 152. Voor Backer; zie Van den Brink 2008, A59; 
Sluijter 2000, p. 73, p. 152. Voor Flinck; zie Moltke 1965, cat. nr. 101; Sumowski 1983-1994, I, cat. nr. 
623; Sluijter 2000, p. 69-72.

337 Zie inleiding, p. 16, noot 20; Houbraken 1718-1721, II, p. 305. ‘Nu moest hy zig een wyze van schilde-
ren voorstellen die prysselyk was om zich daar an te houden. De penceelkonst van Ant. Van Dijk was 
in groote agting, en die van Rembrant vond ook veel aanhangers. Op dezen tweesprong stont hy lang 
te dutten, niet wetende wat best weg in te slaan, doch verkoos de handeling van den eersten als van een 
duurzamere aart, tot zyn voorwerp’.

338 Houbraken 1718-1721, III, p. 206 (Aert de Gelder).
339 Bok en Van der Molen 2009, p. 65 en p. 67, fig. 4 en 7. Bartholomeus van der Helst zou vanaf 1642 met 

zijn portretproductie die van Flinck en Bol overstijgen, dat is te verklaren uit het feit dat Van der Helst 
zich anders dan Flinck en Bol, die ook historieschilders waren, uitsluitend tot portretten beperkte. Zie 
Van Gent 2011, pp. 56-57.

340 Houbraken 1718-1721, II, p. 345 en ibidem, III, p. 234.
341 Blankert 1982, documenten, pp. 74-75. Met dank aan Margriet Van Eikema Hommes die mij op deze 

opmerkelijke passage attendeerde.
342 Blankert 1982, cat. nr. 167.
343 Blankert 1982, cat. nr. 12. Bols schoonvader Elbert Dell was in 1669 kerkmeester in de Zuiderkerk.
344 Bij de opmaak van de huwelijksakte op 2 juni 1645 brengt Ingetje Thoveling 6000 gulden aan vermo-

gen in en Flinck 16.000 gulden bestaande uit twee huizen op de Lauriergracht, schilderijen, prenten 
en schildersbenodigdheden; zie: G.A.A., Notariaat J. Loosdrecht, NAA nr. 1971, fol. 18v, d.d. 2.6.1645. 
Meer over de juiste transcriptie van dit fragment uit Flincks huwelijksakte, zie noot 417. 

345 Dochter van Claes Martensz. Thoveling en Maria Dircx Bos. Dudok van Heel suggereerde dat het 
portret van een vrouw in een Zweedse privéverzameling kan worden gezien als Ingetje en als pendant 
van het zelfportret van Flinck uit 1643; zie Dudok van Heel 1980/1981, pp. 6-7, fig. 11 en 12; Jeroense 
1997, p. 84; Moltke 1965, cat. nrs. 434 en 435. Ingetjes broer Dirck Claesz. Thoveling (1620-?) werd 
door Bartholomeus van der Helst in een schuttersstuk afgebeeld; zie Van Gent 2011, II, cat. nr. 43 en 
p. 65; 

346 Dudok van Heel 2008, p. 562.
347 Moltke 1965, cat. nrs. 475 en 477.
348 Dudok van Heel, 2009a, pp. 4-41. Zie hier de bespreking en weerlegging van de verschillende visies 

op het bezoek van Maria de Medici in 1638 als aanleiding of zelfs het onderwerp van de zes schut-
tersstukken in de Kloveniersdoelen. Het bezoek aan Holland van de verbannen Maria de’ Medici was 
controversieel. De Staten hadden de steden officieel gewaarschuwd dat de armlastige weduwe niet op 
overheidskosten mocht worden ontvangen. Amsterdam negeerde dit decreet en organiseerde - tegen 
de prijs van achtduizend gulden - een feestelijke intocht van een ongekende grootte en praal waarmee 
zij haar stedelijke autonomie toonde. Dudok van Heel: ‘It was a flexing of its civic muscles by a city 
state that cost Amsterdam more than eight thousand guilders’; zie Dudok van Heel 2009a, p. 25. Ook 
Haak benoemd de intocht van Maria de’ Medici niet als centraal thema, maar ziet de opdrachten ziet 
als individuele beslissingen van de verschillende compagnieën; zie Haak 2003, p. 293. 

349 Dudok van Heel 2009a, p. 26.
350 Pickenoy dateerde weliswaar met ‘163[9]’, maar dat het schuttersstuk op 28 juli 1642 is geplaatst is pre-

cies bekend uit een weddenschap die Van der Helst sloot met de apotheker Pieter Haberts, of Pickenoy 
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er wel in zou slagen om op tijd te leveren. Hij was kennelijk berucht vanwege zijn trage leveringen. De 
betreffende acte in: Bredius 1895, pp. 180-181. Zie ook Ekkart en Buvelot 2007, pp. 56, noot 19.

351 Voor de betekenis van deze opdracht voor de loopbanen van Backer en Sandrart; zie hoofdstuk 3, pp. 
96-97 en hoofdstuk 4, pp. 128-130.

352 Dudok van Heel 2009a, p. 23. Ineke de Graaf reconstrueerde de schilderijen als een doorlopend fries; 
zie: Dudok van Heel 2009a, pp. 36-37. Zie ook een reconstructie van Jorien Doorn in: Schwartz 2006, 
p. 171, fig. 295. 

353 De vijfde man is Jacob Pietersz. Nachtglas (1577-1644), sinds 1637 kastelein van de Kloveniersdoelen; 
zie Middelkoop 2002, p. 210. Voor Burgh, Van Vlooswijck, Reael en Willekens; zie respectievelijk: 
Elias I, p. 327; Elias I, p. 402; Elias I, 260; Elias I, p. 420. 

354 Amsterdam Museum, Collectie online. 
355 Elias I, pp. 260-261. Voor de identificatie; zie Dudok van Heel 1978, p. 156-158. Bikker houdt het voor 

mogelijk dat dit ook een portret kan zijn van neef Pieter Wttenbogaert; zie Bikker 2006, p. 195. Moltke 
neemt drie portretten op als Johan Wttenbogaert, maar dat is gezien zijn leeftijd (35) in 1643 onwaar-
schijnlijk. De drie catalogusnummers die verwijzen naar het portret van Johannes Wttenbogaert bij 
Moltke zijn verwarrend; zie, Moltke 1965, cat. nrs. 236, 237 en 238: de omschrijving van cat. nr. 238 
komt overeen met het portret in het Rijksmuseum Amsterdam, terwijl die weer correspondeert met 
de afbeelding bij cat. nr. 236. 

356 Voor Johannes Wttenbogaert; zie Elias I, 261 en Zandvliet 2006, nr. 240. Voor Simon van Hoorn; 
zie Elias I, 447. Het gedicht van Jan Vos: ‘Den Eed. Heer Symon van Hoorn, Burgermeester en Raadt 
t’Amsterdam, &c. Door Govert Flink geschildert. / Dit is van Hooren, die een hooren kan verstrekken 
/ Van burger-overvloedt: want hy bewaakt het Y./Waar trouwe zorgers zyn, is ryke vrucht te trekken. 
/Het oog vermaakt zich wel door deeze schildery: /Maar ‘t oor is onvernoegt, elk wil van Hooren 
hooren. /De wysheidt, groot van roem, wordt best gezien door d’ooren.’ Geciteerd uit: http://www.
dbnl.org/tekst/vos_002alle01_01/vos_002alle01_01_0107.php#111 , 24/01/13.

357 Bij Moltke 1965, cat. nrs. 426 en 427, weliswaar nog als Joan Huydecoper en Maria Coymans, maar 
met de aantekening dat F. Van Kretschmar overtuigend heeft gesuggereerd dat Appelman en zijn 
vrouw Maria Camerling hier zijn afgebeeld. Die suggestie is acceptabel op basis van vergelijking met 
de andere drie portretten die we van Appelman kennen. Zie noot 359. 

358 Appelman was in 1650 luitenant der burgerij en een jaar later regent van het Nieuwezijds huiszitten-
huis en in 1661 van het Heemraad van den Nieuwer Amstel. Hij promoveerde bij de schutters tot ka-
pitein in 1666 en verwierf in 1683 de hoogste positie als kolonel. Appelman was Raad van 1672-1694, 
Schepen in 1673 en burgemeester in 1688; zie Elias II, p. 558.

359 Moltke 1965, cat. nr. 476; Blankert 1982, cat. nr. 179. Op het schuttersstuk van Joan Huydecoper door 
Flinck is Jean Appelman helemaal links afgebeeld en in het Bols regentenstuk uit 1648 is Appelman 
als tweede van links te zien. Ook komt Appelman voor op de prent naar het schuttersstuk van Flinck 
door Jacob Houbraken in het Amsterdam Rijksprentenkabinet. inv.nr. RP-OB-48.814 (met opschrift: 

G.t Flinck pinxit en J. Houbraken Sculpfit). Op basis van vergelijking met deze drie portretten die we 
van Appelman kennen is de identificatie van Jean Appelman en zijn vrouw Maria Camerling door 
Moltke aannemelijk 1965, cat. nrs. 426 en 427. Zie hiervoor noot 357.

360 Voor de Amsterdamse portrettraditie; zie Middelkoop 2002 en Ekkart en Buvelot 2007.
361 Moltke 1965, cat. nr. 477. Von Moltke markeert Flincks overgang naar de heldere stijl met dit schut-

tersstuk en kwalificeert zijn opvolgende succes niet als artistieke verdienste, maar stelt afkeurend: ‘…
we notice with regrets how connections with the right type of people can be more important than a 
genuine achievement.’. Zie ibidem, p. 28.

362 Elias I, pp. 414-415; Dudok van Heel 2008, pp. 578. Lucas Pietersz. Conijn zou eerder in 1633 in een 
schuttersstuk van Thomas de Keyser zijn afgebeeld als tweede van links; zie Middelkoop 2002 cat. nr. 
72.

363 Moltke 1965, p. 33. Voorbeelden in: Lootsma 2008, pp. 227-229, fig. 8-14; Flinck zou 8 voorstudies van 
Van Dycks Iconographie in bezit hebben gehad; zie ibidem, p. 226 en noot 23.

364 Houbraken 1718-1721, II, p. 24:’…aangespoord door de Konst van Rubbens en van Dyk , die hy te Ant-
werpen met veel opmerken had wezen beschouwen…’. Ook Baldinucci vermeldde dat en hij moet 
goed geïnformeerd zijn geweest, omdat hij had zijn informatie had van de schilder Bernhard Keil 
die bij Rembrandt en Uylenburgh had gewerkt. Baldunucci schreef dat Flinck de Vlaamse meesters 
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en kunstwerken bestudeerde en in het bijzonder in Antwerpen; zie Baldinucci 1847, p. 322: ‘…molto 
avendo peregrinato per la Fiandra, e molto faticato intorno alle pitture di valenti uomini de quella 
provincia, e particolarmente d’Anversa.’ 

365 Rubens’ Aanbidding der koningen, Paneel, 447 x 336 cm. Antwerpen, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten. Dit was in 1624 vervaardigd voor de Abdij Sint Michiel in Antwerpen; zie: Bruyn 1987, p. 
226.

366 Mondelinge mededeling Eric Jan Sluijter.
367 Zie Dudok van Heel 2009a voor een overzicht van de omvangrijke literatuur over de Nachtwacht. Voor 

een korte introductie op alle aspecten van de Nachtwacht; zie Schwartz 2002.
368 Van Hoogstraten 1678, p. 226: ‘En zoo zegt ook Demokritus, dat de verwen, door een bequame ver-

menging, in een maetschiklijke Teykening eerst haere kracht en vermogen bewijzen. Dit is waerachtich, 
want de Teykening wort door de natuerlijke koloreeringe, en de koloreeringe door de zekere en maet-
schiklijke teykening tot volkomentheit gebracht.’ [Mijn cursivering].

369 Over de Kloveniersdoelen is veel geschreven, meestal vanuit het perspectief van Rembrandts Nacht-
wacht. Voor de meest recente publicatie; zie Dudok van Heel 2009a, met reconstructie van de schilde-
rijen, pp. 36-37; Ibidem 2009; Schwartz 2002, met reconstructie, fig. 11.

370 Hoogstraeten 1678, p. 215: ‘…Tot Aenmoediging. Kom nu, mijn Schilderjeugt, die van eer en glory 
der groote Meesters tot wakkerheyt wort aengeprikkelt, laet u vry dien naeryver ontsteeken. Laat déer-
zucht vry uw slaepen verhinderen, want de deugd heeft ook dien aert, datze’t gemoet tot een yver ver-
wekt om de voorste voorby te stappen. It is no Herezy to outlymn Apelles. Een grootmoedich harte state 
niet alleen, om al die nog leven, in vermaertheyt in te loopen: maer zelfs, om al die oyt doorluchtich 
geacht wierden, voorby te rennen. Zoodanich prikkelen de spooren van naeryver en volgzucht, datze 
de slaepende eergierichheyt ontwaeken, en alle krachten doen inspannen, om zelfs boven vermogen 
te geraeken. […] ontstak Raphaël Urbijn, om den grooten Buonarot de loef af te snijden: En Michel 
Angnolo om een ongenaekbare hoogte te beklauteren. Zie dan vrij, ô Leerlingen, malkanderen in de 
konst met, dorst ik’t zeggen, nijdige oogen aen, doch zonder van de heusheyt in het borgerlijk leeven 
te wijken’. Voor deze en andere passages over wedijver bij Van Hoogstraeten; zie Sluijter 2006, p. 262.

371 Voor de passage over de schilderkunst in de autobiografie van Constantijn Hyugens; zie Heesakkers 
1987, pp. 70-90 (waaruit de hier geciteerde aanhaling).

372 Sluijter 2000b, p. 117; Ibidem 2005; Ibidem 2006 pp. 251-267.
373 Van de Wetering 2001, p. 47. Het strijden met gelijke wapens is een artistieke conventie die al in de 

Klassieke Oudheid werd toegepast.
374 Haak en Schwartz maken een onderlinge vergelijking, echter zonder rekening te houden met de inge-

korte en aangepaste composities; zie Haak 2003, pp. 293-296 en Schwartz 2005, pp. 171-172.
375 O.a. Haak 2003, p. 296.
376 Hoogstraten 1678, p. 176 [ Mijn cursivering]. Van de Wetering over deze passage; zie Van de Wetering 

2000, p. 253. 
377 Straus en Van der Meulen 1979, 1659/16: ‘...dat het ijder van hen [...] van schilderen wel heeft gekost 

dooreen de somme van hondert guldens, d’een wat meer en d’ander wat minder nae de plaets, die sij 
daer in hadden.’ Voor de prijzen per persoon in schuttersstukken; zie Adams 2009, pp. 240-241.

378 Schwartz 2006, p.171. 
379 Met deze bijzonder signatuur sloten de schilders aan bij de internationale traditie om in belangrijke 

werken of iconografische programma’s het zelfportret op te nemen. Voor de precieze positie van de 
zes zelfportretten in de schuttersstukken; zie Van Hall 1963; p. 100, Flinck staande naar links, slappe 
hoed op lang haar, geheel rechts bovenaan (oversneden door lijst); p. 8, Backer staande naar links met 
snor en sikje, rechterhand tegen de borst, met hoed, geheel rechts en gedeeltelijk oversneden op de 
trap (blijkens de kopie door G. Lundens in particuliere collectie in Berlijn); p. 93, Pickenoy heupstuk 
staande naar rechts, aanziend, ongewapend bij de stoep; p. 135, Van der Helst met wijnglas in rech-
terhand. kijkend uit een raam op de achtergrond van het schuttersstuk; p. 289, Sandrart staande ten 
voeten uit naar links, lang haar, puntbaard en knevel, platte kraag, hoge laarzen, geheel rechts en 
oversneden; p. 272, Rembrandt op de zogenaamde Nachtwacht, een gedeelte van het hoofd met baret is 
zichtbaar naast de linkerschouder van de vaandrig. Zie voor Rembrandt ook Dudok van Heel 2009b, 
pp. 72-73.

380 Moltke 1965, cat. nr. 476; Middelkoop 2002, cat. nr. 74.
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381 Schilderyen en Beelden op Goudestein in Maarseveen, van den Eed. Heer Joan Huidekooper, Ridder, 
Heer van Maarseveen &c. Burgemeester, Raadt &c.; zie Vos 1662, pp. 544-553, i.h.b. p. 550, ‘Lukretia 
deursteekt zich, door G.F. geschildert’; Moltke 1965, cat. nr. 97.

382 Dudok van Heel 2008, p. 463.
383 Voor de pendantportretten; zie Moltke 1965, cat. nrs. 448 en 449. Voor de nieuwe identificatie als 

Suzanne van Baerle (1622-1674), de dochter van Caspar van Baerle (1584-1648) en de echtgenote van 
de dichter Geraardt Brandt (1615-1660); zie Van der Molen 2012. Onder de oude identificatie als Mar-
gareta Tulp is het portret te vinden bij: Moltke cat. nr. 345 en Ekkart en Buvelot 2007, cat. nr. 13. Meer 
voorbeelden van deze stijl bij Flinck; zie Moltke 1965, cat. nrs. 212, 312 en 470. Voor de ontwikkeling 
naar het Van Dykiaanse portrettype in Amsterdam; zie Lootsma 2008, pp. 221-236; Ekkart 2007, pp. 
34-36; Middelkoop 2002, p. 117. Bij Van der Helst; zie Van Gent 2010, p. 81. Ook Moltke beschrijft deze 
ontwikkeling, maar die is door sterke afkeuring gekleurd; zie Moltke 1965, pp. 27-38. 

384 Houbraken 1718-1721, II, pp. 23-24. 
385 De catalogus van schilderijen Nagelaaten, zo door den berugten Konstschilder de Heer Govert Flinck, als 

door deszelfs Zoon, de Heer en Mr. Nikolaas Antoni Flinck, verkogt den 4. November 1754. in Rotterdam. 
Zie Hoet en Terwesten 1770, dl. III, pp. 100-104, i.h.b. p. 102, nr. 19. Zie ook bij Jeroense 1997, pp. 
106-109, i.h.b. p. 107, nr. 19. Houbraken roemde al de verzameling van Nikolaas Antoni die bestond 
uit: ‘… de uitgelezenste Konststukken van oude Italiaansche Meesters als Titiaan, den ouden Palma, 
Permens, Carats, Guido, N. Ponzyn, als mede van A. van Dyk, Rottenhamer, P. Bril, de Ridder vander 
Werf enz.’; zie Houbraken 1718-1721, II, p. 27.

386 Over Sandrarts twaalf maanden serie; zie hoofdstuk 4, pp. 130-134.
387 Meer over Sandrart en de lancering van dit nieuwe kunstenaarsbeeld en een nieuwe stijl die aansloot 

bij een internationale oriëntatie van kunsthandelaren, liefhebbers, connaisseurs en de koopmanselite, 
in hoofdstuk 4, pp. 123-128 en pp. 135-139. 

388 Flincks vader wordt in 1625 als rentmeester gedocumenteerd. Deze hoge stedelijke ambten werden 
vanwege de vertrouwelijkheid en kundigheid meestal voor (levens) lange tijd vervuld. Flincks vader 
was zeker tot 1649 nog in leven; zie Jeroense 1997, p. 54, noot 10.

389 Houbraken 1718-1721, II, pp. 18-19. ‘… Zyn vader die zeedig en gemaniert leefde …’ had Flinck bij een 
voorname zijdekoopman in Kleef te werk gesteld en had hem ook bij een koopman in Amsterdam te 
werk willen stellen. 

390 Zie Weststeijn 2008, pp. 68-69.
391 Geciteerd uit: Weststeijn 2008, p. 371, noot 243 en noot 246.
392 Geciteerd uit: Weststeijn 2008, p. 371, noot 245.
393 Weststeijn 2008, p. 69
394 Van Mander 1604, Grondt, 1, 34, fol. 3v en 4r. ‘...Dus dan o jonghe Pictorialisten, / Yeder hem de 

deuchtsaemheyt soo ghewenne, / Dat elck den rechten Consten aerdt bekenne. / Zijn twee de prin-
cipaelste, met namen. / Des ouden en nieuwen tijts, tot Exempel, Dat de Const en de beleeftheyt 
betamen. / Altijts by den Constenaer te versamen, / Souden sy gheraken over den drempel. Van der 
onsterffelijcker Famen Tempel, ...’ 

395 Angel 1642, pp. 56-57.
396 Voor het citaat uit Houbraken; zie p. 20.
397 Moltke 1965, respectievelijk cat. nrs. 196 en 205. Bij Moltke worden ook de portretten van Cornelis de 

Graeff en zijn vrouw Catharina Hooft genoemd, respectievelijk cat. nrs. 424 en 425. Het portret van 
Cornelis de Graeff is echter gemonografeerd met ”JAB” : Jacob Backer; zie Van den Brink 2012. 

398 Arnoldina (Aertje) de Graeff was gehuwd met baron van Voorst tot Voorst, en vertelde dit tijdens een 
soiree op 28 november 1693 in aanwezigheid van Constantijn Huygens de jonge, die dat optekende; 
zie Huygens jr. 1688, p. 289. Met dank aan Margriet van Eikema Hommes die mij op deze passage 
attendeerde. 

399 Moltke 1965, cat. nr. 233; Middelkoop 2002, cat. nr. 48. Voor het volledige citaat van ‘luit ruchtig op-
schreeuwen’ van Van Hoogstraten, zie hoofdstuk 1, p. 20. Vondel schreef onder meer een gedicht op 
zijn eigen portret door Flinck ‘Aan mijne afbeeldinge, door Govert Flinck geschilderd…’; zie Verwey 
1987, p. 908. 

400 Moltke 1965, cat. nr. 198 en hiervan een replica, cat. nr. 199: ‘Als Keurvorst Fredrik op den doek begon 
te leven, / Te pralen met den staf van Keizer Ferdinand, / En zijnen zoon, die trots de kroon van Rome 
spant, / In top van ’t Heilig rijk, aan ’s vaders zij geheven; / Toen riep Natuur verbaast: wij zien geen 
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ijdel beeld, / Maar ’t wezen zelf, het hooft van vele vorstendommen. / De Kleefsche Apelles, door zijn 
geest zo hoog geklommen, / Een Alexander, of een Duitse Achilles teelt. / De stralen van ’t gezicht het 
hart des volks ontvonken. / Geen voorzaat heeft, gelijck dees nazaat, uitgeblonken.’. Zie Verwey 1986, 
p. 831, [mijn cursivering].

401  Voor het leven van Apelles vertaald door Joost van Gelder naar de originele tekst van Plinius; zie 
Becker 1999, pp. 28-33, i.h.b. p. 32. Voor de beeldende en literaire doorwerking van antieke kunste-
naarslegenden o.a. van Apelles; zie Kok 2005, pp. 15-22 en Kok 2011, pp. 36-39.

402 De omgang op gelijke voet blijkt o.a. ook uit een anekdote waarin Apelles in het bijzijn van zijn leer-
lingen Alexander de mond snoerde wanneer hij te lange uiteenzettingen over de schilderkunst hield 
zonder blijk te geven van veel kennis van zaken. Zie Becker 1999, p. 30. Ook Angel haalt deze antieke 
anekdote aan; zie Angel 1642, p. 56.

403  Alexander bewees Apelles eer door hem de opdracht te geven zijn favoriete minnares Campaspe 
naakt te schilderen en toen de vorst merkte dat de schilder verliefd op haar was geworden, bewees hij 
Apelles een nog grotere eer door hem zijn geliefde te schenken; zie Becker 1999, p. 30.

404 Houbraken 1718-1721, II, p. 22.
405 Moltke 1965, cat. nr. 120; Gorissen 1965, cat. nr. 19. De prent van C. Van Dalen, met onderschrift van 

Vondel, uit 1649 toont nog de oorspronkelijke staat van het schilderij. Flinck zou daarna de schikgo-
din van de dood hebben toegevoegd, die haar pijlen richt op het hart van de jonggeborene. 

406 Voor een korte biografie van Louise Henriette van Oranje; zie Klatter 2012. Voor de biografie van de 
grote keurvorst; zie Beuys 2012 en McKay 2001.

407 Hun enige zoon Willem II (1626-1650) was eerder in 1641 getrouwd met de Engelse Princess Royal 
Maria Henriëtte Stuart (1631-1660), de oudste dochter van Karel I van Engeland. Voor het huwelijk 
van keurvorst Frederik Willem en Louise Henriette in 1646 te Den Haag; zie McKay 2011, pp. 34-37 en 
Beuys 2012, pp. 110. Uit het dagboek van de direct betrokken Willem Frederik van Nassau (1613-1664), 
stadhouder van Friesland wordt overduidelijk hoe hij door de manipulaties van Amalia van Solms als 
huwelijkskandidaat afviel en plaats moest maken voor de keurvorst. Zie Kooijmans 2000, passim.

408 De keurvorst had aanvankelijk zijn oog laten vallen op koningin Christina van Zweden (1626-1689). 
Door een huwelijk met de Zweedse kroon hoopte hij het probleem van het sinds 1630 door Zweden 
bezette Pommeren (waar de keurvorst een dynastieke claim op legde) in Noord Duitsland aan de Oost-
zee op te lossen. Bovendien zou hij door de alliantie met het Zweedse koningshuis, de sterkste heerser 
van Noord-Europa worden. Toen die huwelijksstrategie niet lukte zocht de keurvorst een alliantie met 
de prins van Oranje om met hem in een ‘… noch nähere Freundschaft zu treten und mit dero ältester 
Princessin sich in eine Alliance der helige Ehe einzulassen...’ Geciteerd uit Beuys 2012, p. 110. Voor 
de huwelijkspolitiek; zie ibidem, pp. 102-104. Zie ook McKay 2001, pp. 29-31.

409 Over het verblijf in de Republiek; zie Beuys 2012, pp. 53-54 en McKay 2001, pp. 13-14. Zijn verwanten 
in Holland: Frederik Hendrik van Oranje (zijn latere schoonvader) was de oom van zijn moeder Elisa-
beth Charlotte van de Palts I (1597-1660). Ook zijn tante verbleef sinds 1620 in de Republiek: dat was 
de in ballingschap levende Elizabeth Stuart (1596-1662), zij was de weduwe van Frederik V van de 
Palts (1596-1632), de ‘Winterkoning’ van Bohemen, die de broer was van Frederik Willems moeder. 
Elizabeth Stuart had residentie in Den Haag en in slot Rhenen. Frederik Willem van Brandenburg 
verbleef in Leiden waar hij privé-onderricht kreeg. Naast de vele visites aan zijn vorstelijke verwanten, 
bezocht hij ondermeer Amsterdam en in augustus 1635 ook het legerkamp van prins Frederik Hen-
drik nabij Arnhem waar de aanval op Schenkenschans werd voorbereid dat van strategisch (militair 
en handels-) belang voor de Republiek was. Hier leerde hij Johan Maurits van Nassau-Siegen kennen, 
met wie hij vrientschap sloot en die hij - eenmaal keurvorst - in 1647 zou aanstellen als stadhouder in 
het hertogdom Kleef. Toen Frederik Willem van Brandenburg zijn vader in 1640 opvolgde voerde hij 
politieke, militaire, economische en culturele hervormingen door naar het voorbeeld van de Repu-
bliek. Daarvoor zou hij gebruik maken van Nederlandse kunstenaars, vaklieden en diplomaten; zie 
Van Tussenbroek 2006. 

410 Verwey 1986, pp. 750-751.
411 Zandvliet 2006, nr. 10. 
412 Het hertogdom Kleef en het graafschap Mark waren dichtbevolkte gebieden aan de grens van de Repu-

bliek. De stad Kleef was rijk door textielhandel en had een strategische positie in het handelssysteem 
van de Republiek met West-Duitsland. Er was zelfs een Nederlands garnizoen gelegerd dat indien 
nodig de macht van de stedelijke elite beschermde. Brandenburg was geruïneerd door de Dertigjarige 
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oorlog (1618-1648) en na de Vrede van Munster in 1648 in deplorabele toestand. Dat gold minder voor 
Kleef en Mark, die relatief ongehavend uit de oorlog en regionale conflicten waren gekomen. De keur-
vorst wilde van deze rijkdom profiteren en om zijn rechten te claimen zou hij zich tussen 1647 en 1652 
(met uitzondering van een jaar) in het hertogelijk paleis de Zwanenburgt in Kleef vestigen. Pogingen 
om zijn autoriteit in Kleef te vestigen leverde grote conflicten op met de adellijke en stedelijke elite. 
De aanstelling van Johan Maurits als stadhouder (1647-1679) bleek een strategische zet. Hij won door 
zijn staat van dienst en goede relatie met de Republiek het respect van de adellijke en stedelijke elite; 
zie McKay 2001, pp. 31-33 en pp. 52-57. 

413 Moltke 1965, cat. nr. 214. Vondel ‘Op G. Flincks afbeeldinge van den doorluchtigsten vorst en here J. 
Maurits’; zie Verwey 1986, p. 830.

414 Voor het citaat uit Houbraken; zie p. 20.
415 De obligaties zijn opgetekend in de nalatenschap van Flinck op 12-10-1660; zie Jeroense 1997, pp. 

104-105. Een obligatie van ƒ1200,- op Hendrick Vervorst en een obligatie van ƒ 2000,- op Jan Len-
nerts. Vermoedelijk gaat het hier om Hendrick van Voorst (1631-1717), koopman en predikant van de 
Doopsgezinde gemeente in Emmerik. Hij huwde circa 1654 Christina Jansdr. Leenders (1629-1696) 
uit Kleef, zij was eerder met Ameldonck, de broer van Flinck getrouwd geweest, die was kennelijk 
gestorven. Haar vader was Jan Lennerts (Leenders). 

416 Veel dank aan Piet Bakker die mij op deze fragmenten in de dagboeken van Willem Frederik wees. 
Voor de betreffende passages; zie Visser 1995, pp. 432-433 en p. 543. 

417 In haar vertaling van een fragment uit Flincks huwelijksakte vermeldt Jeroense ten onrechte dat hij 
ook in Kleef beschikte over een complete schildersuitrusting. Dit fragment uit de akte noteerde Je-
roense (gelijk aan Dudok van Heel die het citaat voor het eerst opnam: Dudok van Heel 1982, p. 70,) 
als volgt: ‘…Item in schilderijen, prenten ende voorts alle ‘t geene totte schilderkonst hoort ende den 
cleeff…’. Jeroense vertaalde dit als: ‘…Item an Gemälden, Druckgraphik und weiter alles dasjenige, 
was zur Malerei gehört und sich in Kleve befindet’; zie Jeroense 1997, pp. 101-102. Het fragment is 
echter zowel door Dudok van Heel als Jeroense onvolledig en onjuist gelezen. Uit de transcriptie van 
het originele document door Piet Bakker blijkt dat we het als volgt moeten lezen. ‘…de somma van 
zestienduijsent car[olus] gulden bestaende in de navolgende goederen te weten in twee huijsen ende 
haere erven gestaen ende gelegen op de Lauriersgracht aen de noortsijde, Item in schilderijen (door-
gestr: ende andersints) prenten ende voorts alle t gene totte schilderkonst behoort ende aencleeft’, [mijn 
cursivering]. Zie G.A.A., Notariaat J. Loosdrecht, NAA nr. 1971, fol. 18v, d.d. 2.6.1645. Met dank aan 
Piet Bakker voor de transcriptie en de gedachtenuitwisseling over de interpretatie van de tekst. 

418  Moltke 1965, cat. nr. 215.
419 Flincks ervaring met groepsportretten op monumentaal formaat beperkte zich ten tijde van de Oran-

jezaal tot het schuttersstuk voor de Kloveniersdoelen uit 1645.
420 Uit de zuidelijke Nederlanden: Jacob Jordaens, Willeboirts Bosschaert, Gonzales Coques, Theodoor 

van Thulden; uit de noordelijke Nederlanden: Ceasar van Everdingen, Salomon de Bray, Jan Lievens, 
Christiaen van Couwenberg, Pieter Soutman, Pieter de Grebber, Gerrit van Honthorst en Jacob van 
Campen. Zie Van der Ploeg en Vermeeren 1998a, pp. 53-58. 

421 Moltke 1965, cat. nrs. 118. Voor een samenvatting van de bouw en decoratie van Huis Ten Bosch; zie 
Van der Ploeg en Vermeeren 1998a, pp. 47-55. Voor de iconografie en reconstructie van Flincks schil-
derij in het grote kabinet in Amalia’s appartement; zie Van der Ploeg en Vermeeren 1998, cat. nr. 9.

422 Van der Ploeg en Vermeeren 1998a, p. 48. 
423 Moltke 1965, cat. nr. 119.
424 Van Meegeren heeft het doek op 11 oktober 1938 van een Parijse kunsthandelaar gekocht voor 15.000 

franc. Het bijna vierkante origineel van 202 x 222 cm heeft hij omgewerkt tot een formaat van 156 x 
267 cm, door de bovenkant in tekorten en aan de linkerzijkant een baan oud doek aan te zetten. Een 
deel van de originele schildering werd door Van Meegeren verwijderd alvorens hij er een moderne 
vervalsing overheen schilderde. Hetzelfde procedé gebruikte hij voor de andere valse Vermeers en De 
Hooghs. Voor de ontdekking van het gebruik van Flincks schilderij voor de vervalsing, zie Coremans 
1950, pp. 199-203, met afbeeldingen en zelfs een schets die Van Meegeren voor justitie maakte van 
Flincks oorspronkelijke schilderij. Voor de resultaten van de onderzoekscommissie, onder leiding van 
Dr. P. B. Coremans, die in 1946 werd ingesteld naar de Van Meegerenvervalsingen en de techniek die 
Van Meegeren daarvoor gebruikte; zie Coremans 1949.
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425 Schwartz noemt de banden tussen Amsterdam en verschillende Duitse hoven als een verklaring voor 
wat hij noemt ‘de bevoorrechte positie die schilders als Sandrart en Flinck in Amsterdam genoten’; zie 
Schwartz 1984, p. 263. 

426 Voor een kort resumé van deze geschiedenis, de afbeelding van een van de kanonnen en de gedenk-
penning op naam van Joan Huydecoper; zie De Balbian Verster 1915, pp. 58-63. 

427 De Balbian Vester 1918, p. 118; De Balbian Vester 1915, p. 61.
428 Het ‘Tractaet van Alliancie defensive’ was een ‘…tractaat tot wederkeerige hulp en bescherming voor 

den tijd van acht jaren, tusschen de Republiek en Brandenburg…’, het had een ‘sekreet artyckel’ waar-
in stond dat de Republiek de keurvorst met 3 tot 4000 man zou bijstaan als hij werd aangevallen en 
het werd na de acht jaar verlengd; zie De Balbian Verster 1918, p. 118 en noot 1. De Balbian Verster gaat 
in zijn artikel uit 1918 uitvoerig in op het smeden van dit verbond en de voorbereiding van de reis van 
Huydecoper die aanvankelijk helemaal geen zin had om te gaan. De bijbehorende correspondentie 
uit de Pruisische archieven is in het artikel afgedrukt en aan het eind van het artikel is in een bijlage 
integraal het reisjournaal opgenomen dat Pieter de Graeff van de reis en het bezoek maakte; zie De 
Balbian Verster 1918, pp. 115-168.

429 Jeroense 1997, p. 98; Van der Zwaag en Cohen Tervaert 2011, p. 6; Eikema Hommes en Froment 2011, 
p. 144; Moltke 1965, p. 42; Gorissen 1965, p. 12. Het banket vond plaats een maand na het huwelijk in 
juli 1659 van Henriëtte Catharina van Oranje Nassau (1638-1708), de derde dochter van Amalia, met 
Johan George II van Anhalt-Dessau (1627-1693), een zwager van keurvorst Frederik Willem. 

430 Blankert 1982, cat. nr. 52. Bols Fabritius en Pyrrhus is ook in 1658 vervaardigd, hij kreeg er 1500 gulden 
voor betaald. Waarschijnlijk kreeg Flinck hetzelfde honorarium voor de Marcus Curius Dentatus.

431 Moltke 1965, respectievelijk cat. nrs. 113 en 30. 
432 Kolfin 2001, p. 10; Van Eikema Hommes en Froment 2011, p. 144. Meestal werd aangenomen dat het 

olieverfschetsen waren, maar uit het materiaaltechnisch onderzoek van Eikema Hommes en Froment 
blijkt dat het Waterverf-doeken zijn; zie ibidem, pp, 148 en pp. 152-153; ook Van Eikema Hommes en 
Froment 2011b. De doeken zouden tevens dienst doen bij het bezoek van Mart Stuart en haar zoon 
Willem III in 1660. 

433 ‘De vorstelijke bruiloft t’ Amsterdam’ en ‘Op de historieschilderijen’; zie respectievelijk Verwey 1986, 
p. 867 en p. 945. 

434 Meer over de relatie van de stad Amsterdam met het huis van Oranje in het stadhouderloze tijdperk; 
zie Kolfin 2011.

435 Zandvliet 2006, nr. 10; Gorissen 1965, p. 13; Verwey 1986, p. 816.
436 Houbraken 1718-1721, II, p. 24; ‘…in de Raadzaal een groot stuk, verbeeldende Salomon, God om wys-

heid biddende. Zedert ook een ander van gelyken inhoud, maar kleinder en met minder bywerk, waar 
mede hy zyne Geboortestad Kleef vereerde, waar voor Borgermeesteren, Schepen en Raden van gemelde 
Stad hem by schriften op den 29 van Oogstmaand 1659 bedankten’, [mijn cursivering]. Moltke 1965, 
cat. nrs. 30 en 31b; Sumowski 1983-1994, II, cat. nr. 639. Voor de olieverfschets; zie ook Blankert e.a. 
1981, cat. nr. 37. 

437 Gebruik is gemaakt van de data die Tom van der Molen samenstelde voor het artikel waarin de produc-
tie van Rembrandt, Backer, Bol en Flinck worden vergeleken; zie Bok en Van de Molen 2009; Voor de 
onderliggende data, zie: <http://www.tomvandermolen.nl> . Deze aantallen werden samengesteld op 
basis van Moltke 1965, Sumowski 1983-1994, dl. II, I 1983 en RKD beeldbestanden.

438 Houbraken 1718-1721, II, pp. 23-24; Van der Molen 2007; Van der Zwaag en Cohen Tervaert 2011.
439  Moltke 1965, cat. nr. D 35 en 36. Kennelijk wilden de burgemeesters voor het vervolg van de opdracht 

geen risico meer lopen, de opdracht werd aan meerdere kunstenaars gegeven; zie hiervoor en voor de 
catalogus van de schilderijen in het stadhuis en bijbehorende tekeningen Van der Zwaag en Cohen 
Tervaert 2011. Zie ook Van Eikema Hommes en Froment 2011 en Goossens 2010.

440 Cornelis de Graeff was tien maal burgemeester tussen 1643-1662, waaronder vier keer als magnificus 
en Joan Huydecoper zes keer burgemeester tussen 1651-1660 en twee maal als magnificus. In 1655 en 
1659 waren ze tegelijkertijd burgemeester en zij zaten samen met Anthony Oetgens van Waveren en 
Jan Cornelisz. Geelvinck in de begeleidingscommissie voor de bouw van het stadhuis. Dat blijkt uit 
het gedicht van Vondel op de inwijding van het stadhuis: die de raad had aangesteld, zoals valt op te 
maken uit het gedicht dat Vondel in 1655 schreef ter eren van de Inwijdinge Van ‘t Stadhuis t’Amster-
dam: ‘…De Raden van de Stad vier van hun leden zetten, Graef, Wavren, Maerseveen, en Geelvinck, 
om te letten. / Op ‘t voorgebeelde ontworp van ‘t Raadhuis, wijs en rijp. / Beraadslaagd, en bepaald in 
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zijn vereist begrijp…’. Zie Verwey 1986, p. 754. Voor de totstandkoming van het stadhuis; zie Goossens 
2010.

441  Houbraken 1718-1721, II, p. 23. Voor schilderijen in de nalatenschap van Flinck en zijn zoon Nicolaes 
in 1754; zie Hoet en Terwesten 1770, dl. III, pp. 100-104 en Jeroense, pp. 106-109.

Hoofdstuk 3. Jacob Backer
442 Van der Veen 2008, pp. 17-18. 
443 Houbraken 1718-1721, II, p. 20. Voor het citaat; zie hoofdstuk 2, pp. 45-46.
444 Bauch 1926. 
445 Blankert 1980, p. 206. Voor de reconstructie van dit aanhoudende misverstand; zie Van den Brink 

2008, pp. 29-30.
446 Van den Brink 2008. De oeuvre-catalogus verscheen bij de tentoonstelling Jacob Backer (1608/9-1651), 

Rembrandts tegenpool, van 29 november 2008 tot 22 februari 2009 in Museum Het Rembrandthuis te 
Amsterdam en van 11 maart tot 7 juni 2009 in het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken onder de titel 
Der große Virtuose. Jacob Backer (1608/9-1651). 

447 Van de 89 portretten zijn er 82 individuele portretten, drie groepsportretten en vier portraits historiés. 
In Van den Brinks oeuvre-catalogus uit 2008 zijn 135 schilderijen opgenomen. Inmiddels kon Van 
den Brink dat aantal tot 145 uitbreiden door tien nieuwe werken. Ik dank Peter van den Brink die zo 
genereus was mij zijn nieuwe vindingen al in januari 2012 ter inzage te geven, nog voor publicatie van 
zijn voorgenomen artikel in Kroniek van het Rembrandthuis. 

448 Van der Veen 2008, pp. 11-25.
449 Van deze 42 zijn er drie bekend uit documenten, drie alleen bekend van prenten en 36 als schilderij. 

Respectievelijk in Van den Brink 2008, pp. 19, 20 en 23; D5, D6 en D8; A18, A21, A32, A36, A42, A47-
48, A57, A65, A71-72, A81, A89, A92, A94-95, A98, A104-105, A109, A111-112, A116, A123, A14, A125, 
A128, A132, A134-35. De nieuwe nog door Van den Brink te publiceren werken zijn: A22, A33-34, A142, 
A140-141. 

450 De zeven historiestukken zijn: Van den Brink 2008, A47, A71, A72, A81, A95 en A109, en een niet 
overgeleverd historiestuk dat wel is beschreven in de boedel van Anthonie Pinel. Zie ibidem, p. 23.

451 De biografische gegevens die in dit hoofdstuk worden gebruikt zijn gebaseerd op de recente biografie 
van Backer door Van der Veen 2008, pp. 11-25. 

452 Van den Brink 2008, A71. In een uitvoerige versie is deze casestudie recent gepubliceerd; zie Kok, 
2011. Mijn speciale dank gaat uit naar de heer Toshikazu Kaida - de eigenaar van het schilderij - die 
buitengewoon behulpzaam was in het verstrekken van informatie over het schilderij, mij UV- en de-
tailfoto’s ter beschikking stelde en toestemming gaf om het schilderij op 28 juni 2009 te laten onder-
zoeken door dr. Yoriko Kobayashi-Sato, professor Kunstgeschiedenis aan de Mejiro Universiteit te To-
kio. Met haar geoefend oog en kunsthistorische expertise heeft Kobayashi-Sato materiaaltechnische 
kennis over het schilderij aangereikt die tot dusver onbekend was. Zeer dankbaar ben ik dat zij haar 
observaties en inzichten in dezen met mij heeft willen delen, waardoor de kennis over dit schilderij is 
verrijkt.

453 Zoals bij Flinck besproken gebruikte Houbraken helder schilderen voor de stijlverandering van Flinck 
die aansloot op de nieuwe mode; zie Houbraken 1718-1721, II, p. 21. ‘... op ’t invoeren der Italiaansche 
penceelkonst, door waren Konstkenners, wanneer het helder schilderen weer op de baan kwam’. Voor 
Backers gebruik van helder koloriet; zie Van den Brink 2008, p. 52.

454 Van den Brink 2008, p. 57.
455 Kok 2011.
456 Brontekst Genesis 26:8.
457 Nergens aan het doek zijn spanguirlandes waargenomen, wat de these ondersteunt dat het schilderij 

is ingekort. Zie hiervoor uitgebreider Kok 2011, pp. 125-127. Met dank aan Dr. Yoriko Kobayashi-Sato 
die door haar observaties (28 juni 2009) de conditie en overschilderingen van het schilderij heeft 
vastgesteld. De uiteindelijke interpretatie daarvan is vanzelfsprekend geheel voor mijn verantwoorde-
lijkheid.

458 Dat het schilderij een fragment is wordt zowel in de veilingcatalogus als door Van den Brink vermeld: 
Christie’s, Londen 1996; Van den Brink 2008, p. 52 en p. 76. 
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459 Van den Brink 2008, p. 52 en p. 76. Backer maakte voorstudies voor zijn levensgrote figuurstukken 
zoals voor de Venusfiguur in Venus en Adonis uit 1650-16151; zie Van den Brink 2008, cat. nrs. 37 en 
55.

460 Aangenomen dat het schilderij en de tekening proportioneel hetzelfde zijn en aldus opgeschaald in 
dezelfde verhouding. 

461 Steinberg 1970, pp. 241-45 en appendix A, p. 272. Zie hier ook meerdere voorbeelden. 
462 Wel in mythologische en profane uitbeeldingen van vrijages. Voor verschillende voorbeelden; zie 

Sluijter 1993a, pp. 33-75. 
463 Dit thema is vooral bekend omdat het veelvuldig wordt aangehaald en besproken vanwege Rem-

brandts zogenoemde Joodse bruidje uit 1667 waarvoor zijn tekening van Isaäk en Rebecca bespied door 
Abimelech wordt gezien als een voorstudie; zie Benesch 988. Over de identificatie van het schilderij 
heerst een lang debat dat wordt samengevat en met een nieuwe interpretatie als Jephta en zijn dochter 
is aangevuld door Natter; zie Natter 2006, pp. 163-181. Daar ook afbeeldingen.

464 Steinberg 1979, p. 243; Sisto Badalocchio en Lanfranchi 1607.
465 Herdruk Historia del Testamento Vecchio, Amsterdam, 1638, uitgegeven door Claes Jansz. Visscher. Dit 

boek was bij Nederlandse kunstenaars bekend en werd ondermeer gebruikt door Willem Buytewech 
en Rembrandt die een andere prent van Badalocchio - Bathsheba door David bespied - als model benut-
ten; zie Sluijter 2006, p. 271 en fig. 242 en 243.

466 Sandrart beschrijft dat Backer zo snel schilderde dat een vrouw uit Haarlem het portret waarvoor zij 
poseerde dezelfde dag weer mee naar huis kon nemen; zie TA 1675, II, Boek 3 p. 307, <http://ta.sandr-
art.net/-text-533>, 11/15/2012. Voor Backers schilderstijl; zie Van den Brink 2008, pp. 62-69.

467 Vriendelijk dank aan dr. Peter Eversmann die mij wees op de overeenkomst met de prenten van Salo-
mon Savry.

468 Voor reconstructie van de toneelinrichting en met name het decor bestaande uit verschillende be-
schilderde panelen en doeken; zie Hummelen, 1996, pp. 192-203; Albach, 1970, pp. 85-109. Uit de 
rekeningen van de bouw van de Amsterdamse schouwburg blijkt dat Post en Valck voor de architec-
tuurpanelen ƒ300,- betaald kregen; zie Albach 1970 p. 110, noot 69.

469 Hummelen 1996. Van Goor kreeg voor zijn landschapsdoeken ƒ 536,- betaald; zie Albach 1970, p. 99, 
noot 63. Albach suggereert dat we dit landschapsdecor van Van Goor zien afgebeeld op het schilderij 
van Hans Jeurriaensz. van Baden, Toneel in de Amsterdamse schouwburg, ca. 1653. Paneel, 43.7 x 46.2 
cm. Florida, John and Mable Ringling Museum of Arts; zie Albach 1970. p. 99, noot 64; voor de af-
beelding, zie ibidem 1970, p. 93, afb. 6 en Gudlaugsson, 1951, p. 179.

470 Van der Veen 2008, p. 15. 
471 Albach 1970, p. 99, noot 68.
472 Van den Brink 2008, cat. nr. 8 en A21. Het Burgerweeshuis inde tweederde van de winst van de 

schouwburg en het Oude mannen- en vrouwengasthuis ontving het resterende eenderde deel. Bei-
de instituties droegen de hoofden van de schouwburg voor. In 1631 was Nicolaes van Campen - de 
achterneef van architect Jacob - regent van het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis geworden 
en in 1634 werd hij in de Vroedschap gekozen. De gecombineerde belangen zullen de bouw van de 
Schouwburg hebben gestimuleerd. Bovendien was Jacob van Campen namens het weeshuis en het 
mannen-en vrouwengasthuis tijdens de bouw financieel toezichthouder. Zie Worp 1908, p. 80 en p. 
124; Bok 1995, p. 36; Ottenheym 1995, pp. 167-169.

473 De identificatie deed Bok midden jaren tachtig en werd door hem gepresenteerd in een lezing op 5 
juli 2000 in het Rijksmuseum Amsterdam, ter gelegenheid van de opening van het Amsterdams 
Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Marten Jan Bok heeft mij zijn aantekeningen over de 
genealogie van de opdrachtgevers en de herkomst van het schilderij ter beschikking gesteld, waarvoor 
mijn dank. De herkomstgegevens zijn opgenomen in Van den Brink 2008, A72, afb. 20, pp. 39-40. De 
boedelinventaris van Michiel Louijsz. van der Grijp van 21 januari 1668 vermeld: ‘...een schilderij van 
de familie van den overleden ouders uitgebeelt in de Samaritaense Vrouwe, gedaen door Backer...’ , zie 
GAA, Not. Dirk van der Groe, NAA 4131 (film 4216), Fol. 150-167. In het oeuvre van Backer kennen we 
echter geen schilderij dat het verhaal van de Samaritaanse vrouw uitbeeldt en dat bovendien herken-
baar is als portrait historié. Bok wijst erop dat dit onderwerp makkelijk te verwarren is met een ander 
Bijbelverhaal, namelijk de ontmoeting van Jezus met de Kanaänitische vrouw (brontekst: Matthëus 
15:21-28). Het schilderij in Middelburg is door Ben Broos in verband gebracht met de tekening Studie 
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van een oosterling. Toch ziet hij de tekening vanwege de verschillen niet als voorstudie, maar slechts als 
‘parallel idee’; zie Broos 1981, pp. 24-25, cat. nr. 24. 

474 GAA, Not. I. Angelkot, NAA 85-0***, akte 76, 19-2-1731.
475 Het portret van Eva Ment in pronkgewaad is voorzien van monogram en datering JWB fc/16.31. Het is 

dus vervaardigd na de dood van haar eerste man Jan Pietersz. Coen en vlak voor haar tweede huwelijk 
met Marinus Lowysse in 1632. Jacques Waben, Portret van Eva Ment (1605-1652) op 26-jarige leeftijd, 
weduwe van Jan Pietersz. Coen (1587-1629), 1631, Paneel. 121.9 x 94.6 cm. Amsterdam, Kunsthandel 
Gebr. Douwes, getoond op TEFAF, Maastricht, maart 1999. Een kopie hiervan bevindt zich in het 
Westfries Museum in Hoorn evenals het portret van Eva’s eerste man Jan Pietersz. Coen. Het ori-
ginele portret van Eva Ment werd in 1937 samen met een pendant ontdekt in de privéverzameling 
van Robert Gendebien op Kasteel Les Arches in Namen (België) door Jonkvrouwe Dr. C.H. de Jonge, 
directeur van het Centraal Museum te Utrecht; zie De Jonge 1937. Van dit pendant - helaas is er geen 
afbeelding en geen verblijfplaats bekend - wordt (soms) verondersteld dat het een portret van Michiel 
Lowysse betreft. Dat is volgens informatie van het RKD ten onrechte omdat de leeftijd niet overeen-
komt: het portret zou in 1632 bij het huwelijk zijn vervaardigd en toen was Marinus Lowysse 34 jaar 
oud, terwijl op het schilderij AETATIS 40 staat vermeld. Zie hiervoor RKD: opmerking bij het portret 
van Eva Ment door Jacques Waben, kunstwerknr. 9251/afb.nr. 0000013304. Het portret van de man is 
door Rudi Ekkart (mededeling brief 19 mei 2010) voor het laatst gesignaleerd op een veiling in Parijs, 
Olivier Couteau-Begarie, 10-6-2002, nr. 120, als een portret van Ambrogio de Spinola door Adam 
Colonia (1634-1685).

476 Van den Brink A137, in zijn voorgenomen publicatie van 10 nieuwe vondsten in Kroniek Rembrandthuis. 
Van den Brink meent dat dit geen portret is maar een tronie die Backer heeft vervaardigd naar de ge-
laatstrekken van Marinus Lowysse en bedoeld als een studie voor een speciale expressie die hij voor 
een toekomstig historiestuk zou kunnen gebruiken. Die visie deel ik niet. De man is duidelijk portret-
matig weergegeven zoals is te zien aan de individuele gelaatstrekken die net zo raak getroffen en goed 
uitgewerkt zijn als het gezicht van Lowysse in het schilderij in Middelburg. 

477 Zie noot 473 Bok
478 Voor vroege voorbeelden; zie Van den Brink 2008, cat. nr. 10, p. 67, fig. 72, 73 en cat. nr. 15. Voor later 

werk; zie cat. nr. 25, de portretten van Backers collega Bartholomeus Breenbergh en zijn vrouw. 
479 Omdat de Braunschweig-tekening diende als modello en schets voor de gehele compositie is hier een 

nauwkeurige individuele uitwerking van het gezicht niet nodig. 
480 Dit zijn dezelfde karakteristieken als in het Portret van Marinus Lowysse in oriëntaalse kleding (afb. 97). 
481 Zoals ook het portrait historié van Ferdinand Bol waarop Elisabeth Spiegel met ontblote borst is afge-

beeld en van haar echtgenoot Wigbold Slicher de gouden appel van Paris krijgt aangereikt en waarmee 
tot uitdrukking wordt gebracht dat zij alle kwaliteiten van de drie godinnen in zich verenigt. Blankert, 
1982, cat. nr.34, afb. 30; Ekkart 2002a, p. 15; Sluijter 2000, p. 132; De Jongh 1986, cat. nr. 81, p. 324.

482 Aantekeningen Bok, zie noot 473; Elias I, p. 43; Biografie Eva Ment, ING, Vrouwenlexicon; http://www.
inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Ment, 24/01/13. 

483 Aantekeningen Bok, zie noot 473.
484 Marinus Lowysse treffen we wel onder verschillende namen aan: Louysz., Louwissen, Louijssen, maar 

tot op heden konden nog geen nadere gegevens over hem worden gevonden. 
485 De Jongh 1986, cat. nr. 78; Ekkart 2002a, p. 14.
486 Van den Brink 2008, cat. nr. 14, A47. 
487 De Jongh 1986, cat. nr. 81; Ekkart 2002a. Andere voorbeelden van dergelijke portretten zijn: het por-

trait historié van Bol uit 1664 dat onlangs door Frans Grijzenhout werd geïdentificeerd als een portret 
van Leonard Winnincx en Helena van den Heuvel als Jason en Medea; zie Grijzenhout 2010. Zie ook 
het portrait historié van een vrouw als Granida door Bartholomeus van der Helst: Van Gent 2011, cat. 
nr. 114, kleurafb. 66a, p. 115. 

488 Door De Jongh en Ekkart opgemerkt over de ontblote borst van Sophia Hedwig en Elisabeth Spiegel 
in het portrait historié van respectievelijk Moreelse en Bol; zie De Jongh 1986, p. 322, ; Ekkart 2002a, 
p. 15. 

489 Matthëus 15:21-28; 22: ‘Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek af-
komstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld 
door een demon.’ 23: Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe 
en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24: 
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Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 25: Maar 
zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26: Hij antwoordde: ‘Het is niet 
goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ 27: Ze zei: ‘Zeker, Heer, 
maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28: Toen antwoordde 
Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar 
dochter genezen.

490 Zie: http: //www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Ment, 24/01/13.
 Vanwege haar maatschappelijke positie in Amsterdam is het voorstelbaar dat Eva Ment (en/of Mari-

nus Lowysse) ook in de Amsterdamse liefdadigheid actief is geweest. Gezien haar ervaring met de 
opvang van wezen in Nederlands Indië kan gedacht worden aan het Burgerweeshuis. Helaas zijn 
daarover (nog) geen bronnen gevonden.

491 Loughman en Montias 2000, p. 45. 
492 Ook Rubens intieme naaktportret van zijn echtgenote Hélène Fourment was voor privédoeleinden be-

doeld; zie Thøfner 2004, p. 1, noot 1 en 5. Tot dezelfde conclusie komt Ekkart over het portrait historié 
van Ferdinand Bol van Wigbold Slicher en zijn echtgenote Elisabeth Ekkart 2002a, p. 30; De Jongh 
1986, cat. nr. 81, pp. 322-333; Loughman 2000, p. 40; Sluijter 2006, pp. 158-163. Kok 2011, pp. 134-135. 

493 Dudok van Heel 2008, I, p. 156 en noot 71. Zie ook Van der Veen 2008, p. 14. Voor de doopsgezinden 
aan de Nieuwendijk; zie Dudok van Heel, 2008, I, pp. 151-155. Voor een korte schets van de doperse 
geloofsrichting; zie Van der Veen 2006a, pp. 41-43.

494 Biografische gegevens gebaseerd op Van der Veen 2008, pp. 11-25. Voor de plattegrond; zie Dudok van 
Heel 2006, p. 61.

495  Dudok van Heel 2006, pp. 136-143. Jan Pynas zou tot 1622 aan de Nieuwendijk zijn werkplaats heb-
ben en daarna tot 1624 een werkplaats aan de Nieuwmarkt (nr. 21), in het huis van de vader van zijn 
leerling Steven van Goor (1608- c. 1660), die een vriend van Backer was.

496 Voor Lastman; zie Seifert 2011.
497 Venant was de zwager van Lastman en Tengnagel was getrouwd met de zuster van Jan en Jacob Pynas. 

Dudok van Heel 2006, p. 93; Van der Mey-Tolsma 1988, p. 33.
498 Dankzij Abraham Bredius is deze groep kunstenaars algemeen bekend onder de naam Pre-Rembran-

tisten, maar dat doet hen geen recht. Zij ontlenen hun betekenis en loopbaan immers niet aan Rem-
brandt. Het is daarom nauwkeuriger om te spreken van de groep Lastman of Lastman en zijn kring. 
Voor Bredius; zie Tümpel 1974, p. 4. Zie ook Schwartz 1984, p. 231; Broos 1983, p. 35. Voor de vroeg 
zeventiende-eeuwse historieschilderkunst in Nederland en Amsterdam; zie Tümpel 1991. pp. 8-23. 

499 De Roever 1885, p. 172: ‘Ghy Amsterdamme doet Apelles fame buyghen, ‘/ t Moet zwichten voor u al 
‘t geen ‘t was in voor’ghe tijdt, / Want ghy de Paragonne vande wereldt zijt. / Veel eerder zoud’ mijn 
tonghe azems galmt ghebreken, / Eer ick uw’ lof volkomen uyt zoud’ kunnen spreken. / Indien ghy 
trotst’, al wat zy hadd’ of heeft, / In Amstelse tryumph nu wezenlijcke leeft; / Roemt van uw’ Langhe 
Pier, roemt van uw waerde Ketel, / Uw Dieryck Barents lof, men achtent noyt vermetel, / Dat ghy uw 
heldens faem op uw baeckx-toppe viert, / En uw verleden tijdt met glorien lauriert. / En die ghy hebt 
als noch: Pinas, uw Lasmans wercken, / Uw Pieter Ysacx, die u roofden Denemercken. / Tengnagel
Badens, Vinck, vercieren ‘t Amstellandt, / Uw Poelenburg, Nieu-land, Moeyert en Van Nant, / Uw 
Zav’ry, Vinckeboons, uw waerden Vander Voorden, / ‘t Levanten ghy verciert door uw kunstrijcke 
Noorden.’

500 Dudok van Heel 2006, p. 130.
501 Van der Mey-Tolsma suggereert Lastman of Moeyaert als leermeester; zie Van der Mey-Tolsma 1988, 

p. 43. Voor de beschrijving van Lambert Jacobsz. als zelfstandig schilder en zijn verwantschap met de 
groep Lastman en de Utrechtse Caravaggisten; zie Van der Meij-Tolsma 1988, pp. 29-54. Voor afbeel-
dingen van schilderijen van Lambert Jacobsz.; zie Bakker 2008, pp. 376-380.

502 De familie Pynas was vermoedelijke doopsgezind; zie Dudok van Heel 2006, p. 136 en ibidem 2008, 
I, p. 154.

503 Van der Veen 2008, p. 14-15, noot 27. 
504 Backer werkte in periode 1626-1633 in Leeuwarden en Van Goor verbleef na zijn leertijd bij Pynas 

tussen 1625-1630 in Italië; zie Dudok van Heel 2006, p. 136, noot 98 en 102.
505 Van der Veen 2008, p. 15.
506 Dudok van Heel 2006, p. 135.
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507 Van der Veen 2008, pp. 20-21. Mogelijk was ook de zilversmid Jan Lutma onderdeel van dit netwerk. 
Hij werd midden jaren veertig samen met zijn vrouw door Backer geportretteerd; zie Van den Brink 
2008 A111 en A112. 

508 Voor de portretten; zie Bauch 1926, afb. 35; Van den Brink 2008, p. 10, fig. 1, A104, A105, D8. 
509 Van den Brink 2008, cat. nr. 16.
510 Wagner 1922, pp. 32-36; Van der Veen 2008, pp. 15 en pp. 20-21.
511 Uit de opschriften van de begrafenispenningen lezen we het doel ervan, vaak hadden zij als opschrift: 

‘Gij die als vrienden mij gedragen hebt ter aarde, wilt voor Uw laatste dienst dit mij ter eer aanvaarden’. 
De begrafenispenning van Flinck is voorzien van een gedicht van Vondel die hem als schilder eert en 
roemt: ‘Hier liet Flinck het sterflyck deel / Wiens onsterfelycke geest / Tuight met zyn /gekroont [door 
vorsten geëerd] penseel / Hoe Natuur den schilder vreest [als mededinger, die haar overtreft] / Die zyn 
doecken ‘t leven gaf. / Kunst braveert de Doot en ‘t graf’; zie Van Kerkwijk 1915, pp. 130-134. Hier ook 
een beschrijving van de begrafenispenning van Backer. Zie ook Van der Veen 2008, p. 11, noot 3 en p. 
24, noot 93. 

512 Van Veen 2008, p. 16.
513 Van der Veen 2008, pp. 14-15. 
514 Backer wordt in de literatuur doorgaans als leerling van Lambert Jacobsz. benoemd, net zoals Flinck 

en Bol meestal leerlingen van Rembrandt worden genoemd. Hij had echter zijn basisopleiding al ach-
ter de rug. Over de fases in het leertraject;  zie: noot 214. 

515 Houbraken 1718-1721, II, pp. 20-21. Over de gezamenlijke komst naar Amsterdam; zie hoofdstuk 2, p. 
45-46, noot 186 en 187.

516 Van der Veen 2008, pp. 17-18; Van der Veen 2006, p. 160.
517 Van der Veen 2008, p. 18 en p. 24. Bij de familie intrekken was gebruikelijk in die tijd; zie Dudok van 

Heel 2006, p. 73.
518 Het doek was vroeger gedateerd en gesigneerd J. Backer 163[7?]. Het laatste cijfer zou echter ook als 

een 9 gelezen kunnen worden; zie Van den Brink 2008, A47 en cat. nr. 14. 
519 Van den Brink 2008, cat. nr. 41. Opmerkelijk is de extra aanduiding ‘in Vlissingen’ die Backer op de 

tekening vermeldde. Van der Veen suggereert dat Backer in Vlissingen verbleef vanwege een reis naar 
Antwerpen; zie Van der Veen 2008, p. 21. 

520 Van der Veen 2008, cat. nr. 14. Als we uitgaan van een datering rond 1637 of zelfs 1639 (zie noot 518) 
dan is het afgebeelde meisje van rond de zes jaar inderdaad te oud om Tjercks oudste dochter Elisabeth 
Backer te zijn, zij was in 1635/36 geboren. 

521 Ook Van den Brink betwijfelt de gelijkenis; zie Van den Brink 2008, cat. nr. 41. 
522 Van der Veen 2008, p. 19.
523 Dit portret kennen we alleen van een prent van Salomon Savrij; zie Van den Brink 2008, D6, p. 14, 

pp. 20-21, fig. 4. Andere voorbeelden zijn het portret dat mogelijk Anna Roefs of Rousch (ca. 1564-
1639) voorstelt. Zij is de tweede vrouw van de zeer vermogende doopsgezinde zijdehandelaar Philips 
de Flines (1581-1652); zie Van den Brink 2008, A18 en p. 20. Uit de sterfboedel van Ameldonck Leeuw 
– Flincks neef - is het portret bekend van de doopsgezinde Josyna Lambrechts (ca. 1565-1638); zie Van 
der Brink 2008, E161 en p. 20. Het niet ondenkbaar dat ook het portret uit 1636 van Harmen Dircksz. 
van der Kolck uit Backers bekende netwerk kwam. Alhoewel er over hem geen biografische gegevens 
bekend zijn, kan door de inscriptie op de cartouche wel zijn identiteit en leeftijd worden geïdentifi-
ceerd; zie Van den Brink 2008, A42, inscriptie op cartouche rechtsboven: ‘Harman Dircksz van de 
kolk/Ae.sue 74 Aº 1636.

524 Een suggestie van Jaap van der Veen op basis van het monogram fV op het pakket op tafel; zie Van den 
Brink in zijn aanvullingen op zijn catalogus uit 2008, nog te publiceren in Kroniek Rembrandthuis. Dit 
schilderij is reeds ongeïdentificeerd opgenomen in: Van den Brink 2008, cat. nr. 10, A33, evenals een 
latere kopie naar dit dubbelportret van alleen de man in identieke pose, zie: ibidem A34. 

525 Van der Veen 2008, p. 20. 
526 Koocker was gehuwd met Catharina Schimmelpenninck, de zuster van Elisabet die de vrouw was 

van Pieter Bas (1603-1658), een volle neef van Margaretha Bas die zich in 1637 liet portretteren door 
Backer (afb. 116); zie. pp. 94-95, fig. 5. Voor Pieter Bas; zie Dudok van Heel 2008 II, pp. 712-715. Voor 
Koocker; zie Montias Database Frickcollectie, inv.no. 1236, 506 en 5060. Over Koocker is geen verdere 
informatie gevonden. Omstreeks 1634 kreeg Backer nog drie katholieke commissies dat mogen we 
afleiden aan de onderwerpen: Christus aan het kruis, De Heilige Franciscus van Borgia en De Heilige 
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Lodewijk van Frankrijk; zie Van den Brink 2008, A22-A24. Volgens Peter van den Brink (email 18 
februari 2013) zijn deze vervaardigd voor de Societeit van Jezus in De Zijdeworm aan de Kalverstraat. 
Waarschijnlijk was Petrus Laurensz de opdrachtgever voor A23 en A24. Van den Brink vermoed dat 
ook A22)voor dezelfde opdrachtgever is vervaardigd. In 1647 had Backer nogmaals een katholieke 
opdrachtgever: de koopman Adriaen van Ginderdeuren; zie Van den Brink 2008, A116. Alhoewel een 
aanzienlijk deel van de kunstproductie voor de eigen magen en vrienden werd vervaardigd, hoefde de 
klantenkring hiertoe niet beperkt te blijven. Ook Flinck en Rembrandt hadden klanten met verschil-
lende religieuze achtergronden; zie Bruyn 1986, p. 92. 

527 Van den Brink 2008, A8, noot 5. Op 7 december 1633 werd twintig gulden voor een doek betaald ‘daer 
de moeders op geschildert sullen worden’. De opdracht is dus waarschijnlijk al in 1633 gegeven. Zie 
ook Korevaar 2008, pp. 31-32. 

528 Middelkoop 2002, p. 15; Van den Brink 2008, cat. nr. 8; Korevaar 2008, p. 32. Ook de schilder Abra-
ham de Vries (1590-1655) voegde in 1633 (in zijn schilderij van de zes regenten van het Burgerwees-
huis) in het midden de binnenvader met weeskind toe, waardoor de compositie in een staande en 
zittende groep is opgedeeld; zie Middelkoop 2002, p. 23, afb. 22 en Van den Brink 2008, p. 102, fig. 1. 

529 Corpus II, A 51.
530 Corpus I, A 15; A 30; A 34; zie ook Van de Wetering 2006, p. 180. 
531 Van den Brink 2008, cat. nr. 8 (door Rudi Ekkart).
532 Zie hiervoor respectievelijk: Elias I, p. 245 en Middelkoop 2002, cat. nr. 67; Elias I, p. 268 en Zandvliet 

2006, nr. 82; Elias I, p. 397 en Middelkoop 2002, pp. 254-255; Elias I, p. 485.
533 Van den Brink 2008, p. 102, fig. 1; Middelkoop 2002, p. 22, afb. 22. Ook Frans Hals maakte om-

streeks 1635 een portret van Nicolaes Hasselaer; zie: Middelkoop 2002, cat. nr. 25a.
534 Zowel in stedelijke functies, als in de raad en op burgemeestersposten; zie hiervoor Elias I, p. 205, p. 

369 en p. 489.
535 Elias I, p. 206.
536 Dudok van Heel 2008, p. 578; Elias I, p. 205.
537 Elias I, p. 43.
538 Zie voor de relatie tussen de woonplaatsen van opdrachtgevers en kunstenaars: Dudok van Heel 2006, 

pp. 58-61, fig. 26 en 27 (na en voor de Alteratie), fig. 34 (buurt Sint Antonisbreestraat) en fig. 97 (buurt 
Rozengracht en Westerkerk).

539 Elias I, p. 489. De portretten van Gerrit en Agatha Hasselaer afgebeeld in Dudok van Heel 2008, p. 
581 bij generatienummer XIij3, corresponderen niet met het desbetreffende generatienummer, dat 
betreft namelijk een generatie later. Bij Van den Brink 2008, A124 en A125 is als datering ca. 1647-
1648 opgenomen. Dat moet echter 1645 zijn, omdat de doeken ter gelegenheid van het huwelijk dat 
jaar vervaardigd zijn, zoals bij Van den Brink 2008, cat. nr. 32, p. 158 wordt vermeld.

540 Van den Brink 2008, A123, A124 en A125. Agatha en Gerard zijn de kleinkinderen van Pieter Dir-
cksz. Hasselaer, de grondlegger van de Hasselaerdynastie. Agatha’s vader is burgemeester (acht maal) 
Pieter Pietersz. Hasselaer (1582-1651) en haar moeder is Aechtje Cornelisdr Hooft (1587- ?) ook zij 
was vertrouwd met het burgemeesterspluche, want haar vader Cornelis Pietersz. Hooft (1547-1626). 
bekleedde het ambt zelfs 12 keer. Hooft was getrouwd met de doopsgezinde Anna Blaeu (-/1527) en 
zij woonden enige tijd op de Nieuwendijk; zie Middelkoop 2002, cat. nrs. 2a en 2b en Elias I, p. 147. 
Gerard is een zoon uit het eerste huwelijk van Nicolaes Pietersz. Hasselaer met Geertruyt van Erp 
(1596-1620), uit zijn tweede huwelijk met Sara Wolphaerts van Diemen (1594-1667) werd dochter 
Geertruida geboren; zie Elias I, p. 489.

541 Elias I, p. 489; Van den Brink 2008, p. 62, afb. 62, A132; Korevaar 2008, p. 33.
542 Voor een nauwgezette bespreking van Backers vlotte stijl; zie Van den Brink 2008, pp. 62-69.
543 Van den Brink 2008, A116, A117, A119-A126, A128-A131, A134-135.
544 Zie hoofdstuk 4. pp. 127-129 over de rol van Joachim von Sandrart bij de introductie van deze trend. 
545 Van den Brink 2008, cat. nrs. 38a en 38b, A134 en A135.
546 Zie hoofdstuk 4, p. 128
547 Van den Brink 2008, cat. nr. A48, p. 38, noot, 77. 
548 De identificatie van het portret van Dirck Jacobsz. Bas berust op een getekende kopie met onderschrift 

door Jan Thopas, nu in Amsterdam, Jan Six Fine Arts; zie Van den Brink in de aanvullingen op zijn 
catalogus uit 2008, nog te publiceren in Kroniek Rembrandthuis; A142. Voor de tekening van Jan Tho-
pas; zie Dudok van Heel 2008, II, p. 579, fig. 391. Hier is abusievelijk naar P. Codde verwezen. Dat 
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moet zijn naar het familieportret dat Dirck Dircksz. van Santvoort van het gezin Dirck Jacobsz Bas 
schilderde rond 1635 (afb.118). Voor het familieportret; zie Dudok van Heel 2008, p. 610, fig. 449 en 
Middelkoop 2002, cat. nr. 6. Voor biografische gegevens en familieverwantschap van Bas; zie Elias I, 
pp. 245-246 en 249; Dudok van Heel 2008, II, p. 737, p. 609 en pp. 578-579.

549 Ekkart 2002a, pp. 28-45; Ekkart 2007. pp. 17-49. 
550 De derde partner was Simon de Rijck; zie Elias I, p. 151. 
551 Volgens Kurt Bauch (die in 1926 de eerste monografie over Backer schreef ) zou Backer ook nog twee 

portretten van Pieter en Jacob de Graeff hebben vervaardigd. Waarschijnlijk waren dat de twee zoons 
van Cornelis de Graeff: Pieter (1638-1707) en Jacob (1642-1690). Bauch geeft echter geen afbeeldin-
gen of nadere gegevens. Ook Van den Brink noemt de twee portretten slechts zijdelings; zie Bauch 
1926, cat. nrs. 141-142 en Van den Brink 2008, p. 57. Indien dit klopt dan zouden het zeer jeugdige 
portretten moeten zijn geweest: bij Backers overlijden in 1651 was Pieter dertien en Jacob negen jaar 
oud; zie Elias I, p. 422 (Pieter) en nr. 287 (Jacob); Zandvliet 2006, nr. 44 (Pieter). 

552 Elias I, pp. 151 en 422. Hendrick Willemsz. Hooft was de vader van Dr. Hendrick Hooft (1617-1678) 
die in 1640 Aegje Hasselaar huwde, een nicht van Pieter Hasselaer die de zakenpartner van zijn vader 
was. Michiel van Mierevelt (1567-1641) vervaardigde hun huwelijksportretten; zie Middelkoop 2002, 
cat. nrs. 27a en 27b. 

553 Van den Brink A140 en A141, in zijn aanvullingen op zijn catalogus uit 2008, nog te publiceren in 
Kroniek Rembrandthuis. In 1635 was het echtpaar al eens door Pickenoy ten voeten uit geportretteerd, 
zie Middelkoop 2002, cat.nrs. 21a en 21b. 

554 In hoofdstuk 2, pp. 66-72 wordt ingegaan op de achtergrond en betekenis van de opdracht. 
555 Zie hoofdstuk 2, p. 70, noot 379. 
556 Van Hall 1963. p. 8. Backer, op de trap rechts naar links gedraaid met snor en sikje, rechterhand tegen 

de borst, met hoed. De toeschrijving aan Lundens wordt overigens door Van den Brink betwijfeld; zie 
Van den Brink 2008, p. 236 en A92 onder kopie, met afbeelding.

557 Van den Brink 2008, A132; Korevaar 2008, p. 33.
558 Van den Brink A124 en A125.
559 Van den Brink 2008, A109, cat. nr. 27. 
560 Pieter Post was de verantwoordelijk architect voor de planning en uitvoering van de Nieuwe Galerij 

voor het kasteel van stadhouder Frederik Hendrik te Buren. Hij schreef in een brief op 12 juli 1644 
aan de raad en griffier van Frederik Hendrik, dat Backer nog niet aan het schilderij was begonnen. 
Het doek is pas bijna een jaar later klaar: op 17 maart 1645 krijgt Backer 300 gulden betaald ‘voor 
een schilderij wesende eene vrijhijt voor de Nieuwe Gallerij tot Bueren’. Geciteerd uit: Van den Brink 
2008, cat. nr. 27. Over de correspondentie en betaling, zie ibidem 2008, p. 56 en Van der Veen 2008, 
p. 23. 

561 Zie p. 126.
562 Wel portretteerde Backer in 1649 Markgräfin Maria Elisabeth von Brandenburg-Bayreuth in de Van 

Dyckiaanse aristocratische portretstijl. Het is voorstelbaar dat het contact met de Markgräfin via het 
stadhouderlijke hof in Den Haag zou kunnen zijn ontstaan zoals Van den Brink suggereert; zie Van 
den Brink 2008, A128, cat. nr. 34.

563 Voor deze lijst; zie Van der Ploeg en Vermeeren 1998a, p. 53.
564 Van den Brink 2008, A47, A71, A72, A81, A95 en A109, en het niet overgeleverde historiestuk, maar 

dat wel is beschreven in de boedel van Anthonie Pinel; zie ibidem, p. 23. Van der Veen vond een ver-
melding van twee historiestukken van Backer in de inventaris van Jan de Wijs. Hij maakt aannemelijk 
dat De Wijs in 1682 in het bezit was van De bekransing van Mirtillo uit 1641 te Sibiu (Van den Brink 
2008, A81), maar dat hij niet de opdrachtgever kon zijn geweest, omdat hij ten tijde van de vervaardi-
ging onvoldoende financiële middelen had; zie: Van der Veen 2008, p. 21-22. Het tweede stuk in de 
inventaris van De Wijs betrof het onderwerp De edelmoedigheid van Scipio, maar dat kennen we niet in 
Backers oeuvre. 

565 Van der Veen 2008, p. 23. Voor Anthonie Pinel; zie Montias Database Frickcollectie, invno:218, datum 
1643/04/23, Montias1 # 135, 24/01/13. 

566 Nicolaes Eliasz. Pickenoy, Schutters van de compagnie van kapitein Dirck Tholinx en luitenant Pieter 
Adriaensz. Raep, 1639. Doek, 202 x 340.5 cm. Amsterdam, Amsterdam Museum. Oorspronkelijk wa-
ren op het schuttersstuk 23 schutters afgebeeld. Na 1790 is er een groot deel van het schilderij met 
daarop 11 schutters afgesneden. De namen van alle 23 schutters inclusief vaandrig Pieter Hasselaer 
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en Anthonie Pinel worden vermeld; zie Six 1886, p. 97, noot 1. Aldaar Anthonie Pinel onder de naam 
Antonie Penel. 

567 Het wordt door Van den Brink rond 1642 gedateerd en door Sluijter op circa 1640; zie Van den Brink 
2008, A95; Sluijter 2006, pp. 243-244. Rond 1640 schildert Backer al in een koeler en helder coloriet. 
De overgang van de warme, monochrome naar deze koelere en heldere stijl voltrekt zich rond 1639 
zoals is te zien in Vertumnus en Pomona dat door Van den Brink circa 1638 is gedateerd; zie Van den 
Brink 2008 A59. Daarom zal Cimon en Ephigenia vanwege het warm tonaal palet in overwegend mo-
nochrome bruintinten niet veel later zijn vervaardigd dan omstreeks 1637-1638. Het levensgrote naakt 
is daarentegen uitgevoerd in een hele losse en vloeiende diagonale compositie die we tot dan toe niet 
van Backer kennen. 

568 ‘Van Bassen, hou tog stant; de Nimf die gy ziet slapen, / Is niet door ’t groot penceel, maar door natuur 
geschapen. / …. / Dies zyt een weinig stil; hier moet geen voetzool kraken. / Gy zult, zoo gy u rept, de 
Veldnimf wakker maken. / Zy brand ons nu zy slaapt; indien zy wakker wert, / Zoo maaktze ons heel 
tot asch; want ’t oog ontsteekt het hert.’ Jan Vos, 1656; zie Houbraken 1718-1721, I, pp. 335-336.

569 Elias I, nr. 96, p. 303. Warnar Ernst van Bassen (1581-1630) is Raad van 1616-1630 en Schepen in 1618; 
Heemraad van den Nieuwer-Amstel in 1614 en in datzelfde jaar ook regent van het St. Pietersgasthuis/
Binnengasthuis. In deze functie werd hij afgebeeld door Cornelis van der Voort, Regenten van het 
Binnengasthuis, ca 1617-1618, Amsterdam Museum, inv. nr. 486; zie Middelkoop 2002, cat. nr. 60. 
Warnar Ernst van Bassen was in 1607 loodgieter op ’t Water ‘in de drie Roemers’. Hij trouwde in 1607 
met Maria Hollesloot (1587-1662) die een nicht was van Andries Boelens Jansz. Hollesloot (?-1619).

570 Blankert 1982, cat. nr. 179, plaat 191, p. 68. Van Bassen is vanaf links als derde man afgebeeld.
571 Van den Brink 2008, A132.
572 Elias I, p. 303 en p. 305. Andries was schout voor de Alteratie. Maria was de dochter van zijn broer 

Pieter Jansz. Holesloot (?-1614).
573 Elias I, p. 205. 
574 Elias I, p. 209-210 en p. 304.
575 Sluijter en Spaans 2001, pp. 95-97, met de afbeeldingen.
576 Het schilderij van Rubens dat ten grondslag ligt aan deze prent werd in 1843 te Parijs geveild met de 

verzameling Aguado, sindsdien is het spoorloos. Het maakte ooit deel uit van de verzameling van 
Karel I; zie Van den Brink 2008, p. 54, noot 146. 

577 Van den Brink 2008, p. 54; Sluijter 2006, p. 245. Over het belang van Backer voor Van Loo; zie 
Mandrella, 2011, pp. 54- 63, i.h.b. p. 57 en in de Cataloque des peintures, p. 55. Voor Bartholomeus 
Breenbergh; zie Roethlisberger 1981, cat. nr. 224-225. 

578 De Bie 1661, p.130.
579 Van den Brink 2008, p. 83.
580 Standaardwerken over de toepassing van de Pastor Fido in de schilderkunst; zie Van den Brink 1993; 

McNeil Kettering 1983.
581 Van den Brink 1993, p. 6. Voor de bespreking van deze thema’s in de Noord Nederlandse schilder-

kunst; zie Sluijter 1983.
582 Na de opdracht voor Kloveniersdoelen vervaardigde Backer zes historiestukken: Van den Brink 2008, 

A97, A109, A114, A118, A127, A133. Hierin is A95 Cimon en Efigenia niet opgenomen. Dat historiestuk 
is door Van den Brink weliswaar circa 1642 gedateerd, maar wordt in deze studie, vanwege het warm 
tonaal palet in overwegend bruintinten, veel vroeger, omstreeks 1637-1638 gedateerd; zie p. 151, noot 
126.

583 Van Eikema Hommes 2012.
584 Dudok van Heel 2008, I, p. 176.
585 Dudok van Heel 2008, I, p. 155; Van der Veen 2008, p. 18. Ook Backers broer Tjerck trad toe tot de 

remonstrantse gemeente. Wellicht was de overstap niet zo groot, omdat tussen doopsgezinden en re-
monstranten al langer samenwerking was, zo deelden zij dikwijls dezelfde kerkgebouwen; zie Dudok 
van Heel 2008, I, p. 176.

Hoofdstuk 4. Joachim von Sandrart
586 We kennen Sandrart als Joachim von Sandrart, maar hij werd als Joachim Sandrart geboren. Pas toen 

hij in 1653 door Keizer Ferdinand III (1608-1657) in de adelstand werd verheven, kon hij het aristocra-
tische von aan zijn naam toevoegen. Zie Klemm 1986, p. 341. 
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587 Het standaardwerk is de monografie door Christian Klemm; zie Klemm 1986. Voor de meest actuele 
literatuur met aandacht voor de verschillende aspecten van Sandrarts leven en werk; zie Ebert-Schif-
ferer en Mazzetti di Pietralata 2009. Sandrarts literaire werk de Teutsche Academie geniet de laatste 
jaren een toenemende belangstelling zoals blijkt uit het onderzoeksproject Sandrart.net, een samen-
werkingsproject van het Kunstgeschichtliches Institut van de Goethe Universität te Frankfurt aan de 
Main en het Kunsthistorisch Instituut Florence dat liep van april 2007 tot maart 2012. Sandrart.net 
ontsluit de Teutsche Academie met een volledig doorzoekbare tekst online en met Sandrarts kunstwer-
ken evenals die van de kunstenaars die hij bewonderde. Bovendien publiceert Sandrart.net een actuele 
bibliografie. Een selectie uit de meest recente publicaties over Sandrart en zijn Teutsche Academie; zie 
Meurer 2005; Ibidem Meurer 2006; Heck 2006; Korthals 2008; Ebert-Schifferer 2009. 

588 Voor de literatorenreeks; zie Middelkoop 2009, pp. 97-107. Voor de Twaalfmaandenreeks en Sandrart 
positie in de intellectuele elite; zie Porteman 1987.

589 Sandrart 1675. In dit hoofdstuk wordt de originele tekst geciteerd naar de on-line editie van het project 
Sandrart.net; zie TA 1675. 

590 Voor een bespreking van Sandrarts Lebenslauf als half poëtische en half historische bron; zie Meier 
2004, pp. 205-239.

591 Vasari 1550/1568. 
592 Kris en Kurz 1979. p. 11.
593 Kris en Kurz 1979, p. 5.
594 Zie bijvoorbeeld Bok 2009.
595 TA 1675, Lebenslauf, p. 1, http://ta.sandrart.net/620, 05/04/2013. ‘LebensLauf und Kunst-Werke Des 

WolEdlen und Gestrengen Herrn Joachims von Sandrart auf Stockau Hochfürstl. Pfalz-Neuburgi-
schen Rahts: zu schuldigster Beehrung und Dankbarkeit/ beschrieben und übergeben von Desselben 
Dienst-ergebenen Vettern und Discipeln. Nürnberg/Gedruckt bey Johann-Phillip Miltenberger/Im 
Jahr Christi 1675’. Voor de betekenis en bijdrage van Von Birken aan de Lebenslauf en Teutsche Acade-
mie; zie Meier 2004, pp. 205-206, p. 223.

596 Schreurs 2009, p. 51.
597 Greenblatt 1980. Zie kort voor Greenblatt's concept, noot 312. Self-fashioning in relatie tot Bol, zie 

hoofdstuk 2, pp. 58-62. 
598 De luxe en dus kostbare uitgave blijkt uit Sandrarts keuze voor een helder lettertype, goed papier en 

het grotere folioformaat waarop 500 bladzijden tekst met kleine illustraties en 122 prenten werden 
gedrukt. Alleen al aan de illustraties en 122 prenten werkte een team van twaalf graveurs; zie Meurer 
2006, pp. 424-427.

599 Meurer 2006, p. 446.
600 In 1675 zou naast de Teutsche Academie ook de Lebenslauf in druk zijn gegeven bij Johan Philipp Mil-

tenberger in Nürnberg; zie Meier 2004, p. 207.
601 Voor Sandrart verheffing in de adelstand; zie Klemm 1986, p. 341. Sandrart was een vernuftig onder-

nemer in de exploitatie van het landgoed Stockau; zie Meurer 2006, p. 428. 
602 Zie ook Meier 2004, p. 207.
603 Castiglione 1528. Il Libero del Cortegiano kende in de zestiende en zeventiende eeuw een brede ver-

spreiding in meerdere talen: Frans, Spaans, Latijn, Engels en in het Nederlands in 1662. Hier is ge-
bruik gemaakt van de moderne Nederlandse vertaling van Anton Haakman: Castiglione/Haakman, 
2000. 

604 De biografische gegevens zijn ontleend aan de Lebenslauf die Sandrart zelf heeft laten optekenen; zie 
TA 1675. Hieruit zal worden geciteerd volgens de gegeven richtlijnen van de on-line-editie. Ook vin-
den we enkele biografische gegevens over Sandrart verspreid genoteerd in verschillende biografieën 
van kunstenaars die Sandrart behandelde. Klemm heeft de door Sandrart opgetekende wetenswaar-
digheden geconfronteerd met visuele en literaire bronnen, in het bijzonder in de onderdelen: Klemm 
1986, ‘Annalen zum Lebenslauf Sandrarts’, pp. 335- 355 en ‘Uberzicht über die wichtigeren archivbe-
stände mit ausgewählten Quellentexten’, pp. 355-361. Zie ook Meier 2004, pp. 204-238.

605 Van Mander 1604, Voorrede, p. 4v: ‘…maer die daer nieuwer begheerde, die en hoefde (soo’t hem ghe-
leghen waer) maer te gaen tot Praga, by den teghenwoordigen meesten Schilder-const-beminder der 
Weerelt, te weten, den Roomschen Caesar Rhodolphus de tweedde, sien in zijn Keyserlijcke wooning-
he, en oock elder, in alle Const-camers der machtighe Lief-hebbers, alle d’uytnemende costlijcke stuc-
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ken, ondersoeckende, overstaende, en rekenende yeders weerde en prijs, om te sien wat mercklijcke 
somme hy vinden sal.’

606 TA 1675, II, Boek 3, p. 356, http://ta.sandrart.net/584, 15/10/2010: ‘... Römische Käyser Rudolpho II als 
aller Tugend-Künsten berühmtestem Liebhaber und Beförderer [...] Prag [...] lang florirte Kunst-Par-
nas aller Musen...’

607 Kaufman 1988, p. 4. 
608 Voor het artistieke milieu en een catalogus van de schilderijenproductie aan het Praagse hof; zie Kauf-

man 1988.
609 Kaufman 1988, pp. 100-101.
610 TA 1675, II, Boek 3, p. 356, http://ta.sandrart.net/-text-584, 15/11/2012: ‘Nachdem aber nun Ihre Käy-

serliche Majestät Rudolphus verblichen/ und selbigem Matthias succedirt/ hatte sich viel Unruh we-
gen des Türken-Kriegs in Ungarn erhoben/ dahero Ihre Käys. Majestat Prag verlaßen/ und zu Wien 
residiret/ worauf hin auch viel Kunst-reiche Subjecta theils von Prag sich weggemacht/ theils aber 
gestorben/ also daß selbiger lang florirte Kunst-Parnas aller Musen beraubt worden’. 

611 Ibidem: ‘Egidius Sadler bliebe allein daselbst/ und consumirte sich/ theils aus Mangel der Gelegen-
heit/ theils Alters halben/ nach und nach/ maßen ich ihn Anno 1622. gesehen/ als ich noch ein 
junger Mensch expressè seiner Wißenschaft halber von Nürnberg zu ihme nach Prag verreist/ auch 
demselben vorgelegt/ was ich damalen in der Zeichenkunst und anderm gewust/ mich auch/ um weil 
ich bey demselben zu verbleiben gesinnet gewesen/ für einen Lehrjungen angebotten/ der mich dann 
freundlich empfangen/ und mir alles/ was er gehabt/ oder gekönnt/ gezeiget/ und darunter...’

612 TA 1675, Lebenslauf, p. 5, http://ta.sandrart.net/623, 15/11/2012: ‘Er [Aegidius Sadler] rahte ihm aber/ 
aus eigener Erfahrung/ das jenige/ was er selber/ wann er Alters halber könte/ thun wolte: nämlich/ 
Er solte das mühsame Kupferstechen auf- und dafür zur Mahlerey sich begeben; maßen sein guter an 
ihm verspürter Geist ihn versichere/ daß er den Berg aller Glückseeligkeit in dieser Kunst ersteigen 
wurde. [...] und zoge bald darauf/ mit deren Einwilligung/ nach Utrecht Niderland: alda Er zu dem 
weltberühmten Gerhard von Hundhorst in die Lehre begeben/ und noch viel andere vornehme Kin-
der/ als Lehrlinge/ bey ihm gefunden. Allhier machte Er die Mahlerey-Kunst/ mit solchem Ernst und 
Eifer/ Ihme bekant und verwandt/ daß Er bald den Progress seiner Vorgänger/ in dieser Academie, 
nicht allein erreichte/ sondern auch weit übertraffe.’ 

613 Voor Honthorst; zie Judson en Ekkart 1999. Wanneer precies Honthorst naar Italië ging is niet be-
kend; zie ibidem, p. xxxiii en pp. 5-6; Blankert en Slatkes 1986, p. 276. 

614 Zie ook: Heck 2006, p. 21.
615 Van Mander 1604, Leven, fol. 191r: ‘Dan zijn segghen is, dat alle dinghen niet dan Bagatelli, kinder-

werck, oft bueselinghen zijn, t’zy wat, oft van wien gheschildert, soo sy niet nae t’leven ghedaen, en 
gheschildert en zijn, en datter niet goet, oft beter en can wesen, dan de Natuere te volghen. [...] dan soo 
veel zijn handelinghe belangt, die is sulcx, datse seer bevallijck is, en een wonder fraey maniere, om 
de Schilder-jeught nae te volgen.’ 

616 Voor de zeventiende-eeuwse kennis van het werk van Caravaggio in Nederland; zie Manuth 2006. 
Voor de Utrechtse Caravaggisten; zie Blankert/Slatkes1986. 

617 TA 1675, II, Boek 2, p. 189, http://ta.sandrart.net/403, 22-02-2011. ‘Es ware dieser Caravaggio unter 
allen Italienern der erste/ welcher seine Studien/ von denen angewöhnten alten Manieren ab- und 
auf die einfältige Ausbildung der Natur/ nach dem Leben zoge: Dannenhero beflisse er sich/ keinen 
Strich anderst/ als nach dem Leben zu thun/ und stellte sich zu dem Ende/ dasjenige/ so er abbilden 
wollte/ in seinem Zimmer so lang in der Natur vor/ biß er solcher nach Genüge in seiner Arbeit 
nachgefolget: Damit er aber auch die vollkommene Rondirung und natürliche Erhebung desto bäßer 
herfür bringen möchte/ bediente er sich fleißig dunkler Gewölber/ oder anderer finsterer Zimmer/ 
die von oben her ein einiges kleines Liecht hatten/ damit die Finsterniß dem auf das model fallen-
den Liecht/ durch starke Schatten/ seine Macht lassen/ und darmit eine hoch-erhobene Rundirung 
verursachen möchte’. Voor navolging van de natuur en licht en kleur bij Caravaggio; zie Van Eikema 
Hommes en Van de Wetering 2006.

618 Judson en Ekkart 1999, p. 14. 
619 TA 1675, II, Boek 3, p. 291, http://ta.sandrart.net/51409/08/2010; TA 1675, II, Boek 3, p. 252, http://

ta.sandrart.net/472, 09/08/2010‘... reißte er [Rubens] fürters nach Amsterdam und in andere Oerter 
Holland/ allwo er inner 14. Tagen alles/ was löblich darinne / durchsehen / worbey ich [Sandrart] 
ihme/ als einem Künstler/ der in meiner Profession mir mit reden / rahten/ Worten und Werken/ zu 
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großer Wißenschaft Anlaß geben konnte/ willig aufgewartet/ und bis in die Brabandische Gränzen 
begleitet; Da ich dann viel von diser Reiß und seinem Tugendsamen Verhalten zu melden wüste/ 
will aber alles kürzlich darein schließen/ da/ gleichwie er in seiner Kunst fürtreflich gewesen/ also 
ich ihn in allen andern Tugenden vollkommen gefunden/ und dannenhero von hohen und niedern 
Stands-Personen in hohem Wehrt halten sehen.’ 

620 TA 1675, II, Boek 3, p. 291, http://ta.sandrart.net/514, 09/08/2010Klemm 1986, cat. nr. 1 en p. 336.
621 TA 1675, Lebenslauf, p. 5, http://ta.sandrart.net/623, 09/08/2010; TA 1675, II, Boek 3, p. 303, http://

ta.sandrart.net/529, 09/08/2010. Gerard van Honthorst, Apollo en Diana, 1628. Gesigneerd en geda-
teerd. Doek, 357 x 640 cm. Londen, Hampton Court, inv. nr. RCIN 405746. Zie Ekkart 2007, p. 144. 

622 TA 1675, II, Boek 3 p. 304, http://ta.sandrart.net/529, 09/08/2010.
623 TA 1675, Lebenslauf, p. 5, http://ta.sandrart.net/623, 09/08/2010: ‘Er/ H. von Sandrart/ bey dem 

König/ als einem sonderbaren Liebhaber der Künste/ verbleiben müßen. Allhier hat die Emsigkeit 
unserer begierigen Kunst-Biene/ den herrlichen Königlichen Palast/ die rare Cabineten und darinn 
befindliche sonderbare Gemälde/ als saftreiche Blumengebüsch/ Ihme stattlich zu nutzen gemacht/ 
eine wol-ge-fundirte Manier daraus angenommen/ und solche Progresse gethan: daß K. Carolus 
Ihn/ auf sein stätiges anhalten/ zu entlassen/ sich mit Unnmut entschlossen hat.’ Sandrart gebruikt 
deze metafoor ook bij zijn leerling Matthaeus Merian de Jongere: TA 1675, II, Boek 3, p. 324, http://
ta.sandrart.net/550, 10-02-2011: ‘...hernach lernte er den emsigen Immen ihre Kunst ab/ und soge aus 
den fürtreflichen Blumen/ der schönsten Werke zu Rom/ den köstlichen Honig einer vollkommenen 
Wißenschaft/ kehrte daraufhin wieder mit diesem herrlich-gesamleten Schatz zuruck nach Teutsch-
land ...’ Voor de toepassing van de metafoor van de kunst-bij op twee schilderijen van Sandrart; zie 
Schreurs 2009. pp. 51-67.

624 TA 1675, I, Boek 3, p. 73, http://ta.sandrart.net/160, 23-02-2011: ’Wer in dieser und andren Künsten 
etwas löbliches thun will/ der mus sie zuvor recht erlernen. Kunst/ hat ihren Namen vom können: 
man mus können und kennen/ was man practiciren will.’ Die ohne Wissenschaft herein platzen/ sind 
wie die Schiffleute/ die auf das hohe Meer sich begeben/ und doch vorher mit Segeln oder Steurruder 
sich nicht versehen haben/ auch daher der gewißen Gefahr in die Arme fahren.’ 

625 Van Mander 1603, Grondt, Voorrede, fol. 4; Sandrart TA 1675, I, Boek 3, p. 57, http://ta.sandrart.
net/144, 28-12-2012. 

626 TA 1675, I, Boek 3, p. 57-58, http://ta.sandrart.net/144, 22-02-2011: ‘… wann ich ihnen zuspreche/ 
daß sie ohn Verzug herzutretten/ und im ersten Angriff den besondersten Theil der Kunst/ nämlich 
die Stellung des Menschen/ und folgends auch alle andere Stucke/ fassen und erlernen sollen/ oder 
doch/ weil öfters die Natur und der Geist nicht gleich in alles einwilliget und darzu disponirt ist/ nur 
in einem und anderm sich zu perfectioniren und vollkommen zu machen trachten sollen. Es ist die-
ses bey unserer Kunst gewöhnlich/ auch so wol an den antichen/ als modernen/ zu ersehen/ daß der 
eine in einem/ derandere in etwas anders/ die wenigsten in allem/ excelliret und Meister gewesen.’ 

627 Voor Sandrarts periode in Rome; zie Ebert-Schifferer 1994.
628 TA 1675, Lebenslauf, p. 8, http://ta.sandrart.net/626, 22-02-2011: ‘... Von dergleichen Kunststucken/ 

befindet sich zu Venedig eine große Anzahl: aus welchen eine schöne Practic, absonderlich in der 
Invention und im coloriren zu erlernen/ nicht soviel aber in Zeichnungen und Umrißen/ nach art der An-
tichen. Dann die Venediger sind allezeit/ mehr im ersten/ als im : andern berühmt gewesen. Unser 
ämsiger Herrn von Sandrart / hat dessen sich fleißigst bedienet/ und damit/ neben den Jahren/ auch 
seine Wissenschaft reichlich vermehret: also daß Er/ im Zeichnen und Coloriren/ wundersam profi-
cirt.’[mijn cursivering].

629 Klemm 1986, p. 337.
630 TA 1675, Lebenslauf, p. 8, http://ta.sandrart.net/626, 22-02-2011: ’Die Begierde/ noch mehrere Pro-

gressen in der Zeichenkunst zu thun/ machte Ihn von Venedig nach Rom abreisen …’
631 Door Cavazzini 2008 en Spear en Sohm 2010 is aangetoond dat (in tegenstelling tot wat lang is 

gedacht) er ook in Rome een grote varieteit aan partijen, relatievormen en verkoopkanalen bestond. 
Rome had naast het uitvoerig beschreven en bekende elitekunstmilieu aan de hoven ook een grote 
onderklasse van arme (vaak Nederlandse) schilders die werkten voor kunsthandelaren. 

632 Zie daarover Van Hoogstraten 1678, p. 310: ‘... maer daer nae moet hy omzien, dat hy door yverige 
Mecenaten in de gunst der machtige Prinsen of Koningen geraeke: of by de welvaerende kooplieden in 
achtinge koome. Want zonder hulpe van gunstige aenleyders, en voortkruijers, die hem luitruchtich 
opschreeuwen, zal hy bezwaerlijk bekent worden...’. Voor het hele citaat; zie hoofdstuk 1, p. 40. 
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633 Verberne 2001 en Tacke 2009, hier ook enkele afbeeldingen van het welkomstritueel. 
634 TA 1675, Lebenslauf, p. 9, http://ta.sandrart.net/627, 18/08/2010: ‘Zu diesem seinem Fürhaben ware 

Ihm beförderlich/ die daselbst/ auf Niederländische Manier/ übliche Willkomms-Mahlzeit: worzu Er 
alle fürnehme Künstlere/ (deren Anzahl sich damals auf 40 erstrecket) selbst in Person eingeladen/ 
auch mit vernünftigen Discursen/ sowol die Französische und Italiänische/ als die Teutsche und 
Niederländische/ jeden in seiner eigenen Sprache unterhalten.’

635 Voor de discrepantie tussen ‘Wahrheit und Dichtung’; zie Tacke 2009, pp. 9-21 en Meier 2004, p. 217. 
636 TA 1675, Lebenslauf, p. 9, http://ta.sandrart.net/627, 18/08/2010. 
637 TA 1675, Lebenslauf, pp. 9-10, http://ta.sandrart.net/627, 18/08/2010: ‘Dann/ sobald von seiner Hand 

zwey Stucke ans Liecht gekommen/ ward Er unter die jenige berühmteste Künstlere in gezehlet/ die 
da zwölf Stucke für den König in Hispanien / von gleicher Größe/ nach dem Leben verfärtigen sollen.’

638 TA 1675, Lebenslauf, p. 10, http://ta.sandrart.net/627628, 18/08/2010.
639 Over aanleiding en datum van de gebeurtenis zijn vele suggesties gedaan onder meer door: Costello, 

1950. Voor de bespreking en weerlegging van de verschillende opvattingen over de competitie; zie 
Meier 2004, pp. 217-218.

640 Klemm 1986, p. 337.
641 Salerno 1960 II, p. 101, nr. 156; Klemm 1986, p. 64, cat. nr. 11. Dit exemplaar zou in de 2de WO verloren 

zijn gegaan en bevond zich het laatst in Berlijn, Kaiser Friedrich Museum, inv. nr. 445. 
642 Signering en datering; zie Klemm 1986, cat. nr. 11, noot 1, p. 66 en afbeelding p. 65. 
643 Dit schilderij van Honthorst en de verblijfplaats ervan zijn onbekend, maar het bevond zich in 1650 

vermoedelijk in de collectie van kunsthandelaar Martin Kretzer, zoals valt op te maken uit het gedicht 
van Lambert van den Bosch over Kretzers collectie. Zie; Van den Bosch 1650, B3r-B3v. Nu kennen we 
het alleen nog de voorbereidende tekening die omstreeks 1622 is gedateerd en een viertal kopieën; zie 
Judson en Ekkart 1999, cat. nr. 160, D29 en plaat 75. Een kopie uit het atelier van Honthorst bevindt 
zich in het Centraal Museum Utrecht; zie ibidem, cat. nr. 160, plaat 76.

644 Giustiniani was in Rome de belangrijkste opdrachtgever van Honthorst; zie Judson en Ekkart 1999, 
p. 6 en pp. 10-13.

645 Klemm 1986, cat. nr 5, p. 59 en cat. nr. 11, p. 64 en p. 337. 
646 Meier 2004, p. 219.
647 Klemm 1986, cat. nrs. 4, 5, 9 en 11. 
648 Voor het colorito-disegno debat dat in Rome onder connaisseurs, kunsttheoretici en kunstenaars werd 

gevoerd en de doorwerking daarvan in Holland; zie Sluijter 2006, pp. 195-219 en specifiek de rol van 
Sandrart daarin, ibidem pp. 212-217.

649 Salerno 1960 I, p. 22.
650 Salerno 1960 I, p. 25. De inventaris van de schilderijenverzameling van Vincenzo Giustiniani is be-

schreven in twee delen: Salerno 1960 II en ibidem III. Recente studies over Giustiani en zijn verza-
meling; zie Danesi Squarzina 2001.

651 Voor een gedegen bespreking van Sandrarts kunsttheorie; zie Heck 2006, pp. 319-333.
652 TA 1675, I, Boek 3, p. 57, http://ta.sandrart.net/144, 22-02-2011. Dit in tegenstelling tot Houbraken die 

de twee benaderingen als opposities zag en een duidelijke voorkeur toont voor de tekening; zie Sluijter 
2006, pp. 195-221. 

653 TA 1675, Lebenslauf, p. 8, http://ta.sandrart.net/626, 22-02-2011.
654 TA 1675, I, Boek 3, p. 72, http://ta.sandrart.net/159, 23-02-2011: ‘Unsere Teutsche/ haben mit sonder-

barer Arbeitsamkeit/ ihre Werke volbracht: wie zu sehen in den Stucken Albrecht Dürers/Holbeins/
Lucas von Eych und anderer/ in welchen/ auch die geringste Haare ganz klar und rein ausgebildt 
erscheinen; das dann in der Nähe wol zu sehen ist. Diese Sauberkeit ist löblich/ und macht sich dem 
Gesicht je länger je mehr gefällig: das ist rühmlich/ wann Geist dabey ist/ und die Ferne nichts be-
nimmet. zumahl wann gute Manier/ Geist und Dapferkeit dabey/ und wann alles auch in der weite 
recht zu erkennen ist. Dann wann solche Stucke auf die Ferne nichts verlieren/ mögen sie wol vor 
sonders ruhmwürdig gehalten werden.’ 

655 Voor Vasari; zie Van Veen 1998, p. 396; Van Mander, Grondt, XII, pp. 22-26, fol. 48r-48v; TA 1675, 
I, Boek 3, p. 72, http://ta.sandrart.net/159, 23-02-2011: ’... Aber in seinen letzten Zeiten und Jahren/ 
mahlte er (Titiaan) sehr rauh/ mit vielen Farben beschwert: welches in der Nähe nicht/ aber nur 
von weitem/ sehr wol gestanden. dem wird übel nachgeahmet. die weite als nähe/ gefällig Solcher 
Manier/ haben sich auch andere bedienen und gebrauchen wollen: aber sie verderbten ihre Arbeit/ 
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zu ihrem großen Schaden. Dann sie vermeinten/ daß sein Gemähl ohne viel nachsinnen und Arbeit 
leicht hinweg geschehe: da er doch die äuserste Kräften des Verstands weit mehr/ als andere urtheilen 
können/ daran gestrecket.’ 

656 Klemm 1986, pp. 337-338. In Nederlandse bibliotheken is de Galleria Giustiniani niet raadpleegbaar. 
Voor alle afbeeldingen; zie http://www.giustiniani.info/galleria/, 24/01/13.

657 TA 1675, Lebenslauf, p. 11, http://ta.sandrart.net/629, 18/08/2010; TA 1675, II, Boek 2, p. 210, http://
ta.sandrart.net/425, 18/08/2010: ‘ … wie ich allda die Antiche Statuen der Galeria Justiniana gezeich-
net/ und um solche in Kupfer zu stechen/ den Cornelis Blomart, Theodor Matham, Renier Persi, aus 
Niderland kommen lassen/ auch den Michaël Natalis darzu gebraucht …’ 

658 TA 1675, Lebenslauf, pp. 8-12, http://ta.sandrart.net/626/630, 09/08/2010: Claude Lorrain, TA 1675, 
II, Boek 3, pp. 331-332, http://ta.sandrart.net/559, 09/08/2010;Domenichino, TA 1675, II, Boek 2, 
pp. 197-198, http://ta.sandrart.net/411, 09/08/2010; Duquesnoy, TA 1675, II, Boek 3, pp. 348-350, 
http://ta.sandrart.net/576, 09/08/2010 Poussin, TA 1675, II, Boek 3, p. 367, http://ta.sandrart.
net/597, 09/08/2010; Pietro da Cortona, TA 1675, II, Boek 2, pp. 200-201, http://ta.sandrart.net/414, 
09/08/2010; Bernini, TA 1675, II, Boek 2, p. 199, http://ta.sandrart.net/413 09/08/2010; Testa, TA 
1675, II, Boek 2, p. 202, http://ta.sandrart.net/417, 18/08/2010; Klemm 1986, p. 337. 

659 Klemm 1986, cat. nrs. 4, 5, 9 en 11. Voor de periode in Rome noemde Sandrart in de Teutsche Academie 
nog zeven andere - niet bekende of overgeleverde - werken; zie Klemm 1986, cat. nrs. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. 

660 Salerno 1960 I, p. 25. 
661 TA 1675, I, Boek 3, p. 81, http://ta.sandrart.net/168, 19/08/2010: ‘Gerhard von Hundhorst war für-

trefflich in den Nachten/ bey wiederscheinenden Liechtern; wie von ihme/ zu Rom / alla Madonna 
della scala, zu sehen: deren er noch viele/ und zur Zeit/ da ich in Utrecht sein Discipul gewesen/ 
allesamt in Lebens-Größe gemahlt/ auch hiermit überall Ehre eingelegt.’

662 TA 1675, Lebenslauf, p. 12, http://ta.sandrart.net/631, 30-09-2010; Meier 2004, p. 221.
663 Klemm 1986, cat. nrs. 13 en 14; Schreurs 2008.
664 Klemm 1986, cat. nr. 12.
665 In zowel de Lebenslauf als in de Teutsche Akademie laat Sandrart geen gelegenheid onbenut om alles 

te noemen dat hem status kan geven. Het feit dat hij zelf niet meer kunstwerken of opdrachtgevers 
uit deze periode noemt, wijst erop dat we aan zijn zelfgecreëerde beeld als beste en meest gevierde 
kunstenaar mogen twijfelen. 

666 Sandrart verbleef van 1637 tot 1645 in Amsterdam - onderbroken voor een portretopdracht voor de 
Keurvorst Maximiliaan I van Beieren in München in de zomer van 1641; zie Klemm 1986, pp. 339. 
Van der Veen en Dudok van Heel plaatsen Sandrarts verblijf in Amsterdam tussen 1637-1642, echter 
zonder aan te geven op grond waarvan (zie Van der Veen 2006, p. 50 en Dudok van Heel 2009a, p. 
24). Dat is onjuist. Sandrart zou pas na de dood van zijn schoonvader in 1645 vanuit Amsterdam naar 
Duitsland terugkeren en daarop vooruitlopend heeft Sandrart in 1645 zijn kunstverzameling verkocht 
(zie Klemm 1986, p. 339). Dat Sandrart in 1645 uit Amsterdam vertrok blijkt ook uit een brief van 
Christina van Zweden die is gedateerd 9 september 1645. Vanwege het vertrek van Sandrart uit Am-
sterdam wenst zij dat Sandrarts leerling Georg Waldau (die de zoon is van Christina’s keukenmeester 
en wiens leergeld zij betaalde) naar Jordaens gestuurd moet worden (zie Klemm 1986, p. 55, noot 256). 
Bovendien gaf Sandrart in 1645 de prentserie naar de geschilderde twaalfmaandenreeks in Amster-
dam uit. Daarvan zijn de prenten December en Januari 1645 gedateerd en dragen als onderschrift: 
‘Joachimus Sandrart Pinxit’, terwijl Januari bovendien is voorzien van de toevoeging ‘et excudit Am-
stel’(zie Klemm 1986, p. 103 en p. 339). 

667 Dit aantal is gebaseerd op: Klemm 1986, cat. nrs. 15-59 en aangevuld met het Kinderbacchanaal te 
Rome dat door Cecillia Mazzeti Di Pietralata in 2006 werd herkend. Zie Ebert-Schifferer, Sybille 
en Mazzetti di Pietralata 2009, p. 81 en p. 252, fig. 8. Van de zesenveertig in Amsterdam vervaar-
digde kunstwerken zijn er twee waarvan we geen afbeelding kennen en die alleen bekend zijn uit 
een vermelding in de Teutsche Akademie; zie Klemm 1986, cat. nrs. 25 en 32 (de portretten van Peter 
Spierinck en zijn vrouw en Barent Fonteyn). Vier kunstwerken kennen we alleen van prenten: Klemm 
1986, cat. nrs. 26, 27, 30 en 58 (Nereïden brengen Leander naar Hero, Caspar Barleus, P.C. Hooft en het 
Zelfportret van Sandrart). 

668 Portretten vervaardigd gedurende de gehele Amsterdamse periode inclusief drie ongeïdentificeerde 
portretten, een groepsportret (schuttersstuk) en een zelfportret: Klemm 1986, cat. nrs. 16-23, 25, 27-
34, 51en 58. 
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669 Periode 1641-1645: Portretten: Klemm 1986, cat. nrs. 33-34, 51 en 58. Allegorieën: Klemm 1986, cat. 
nrs. 19-34, 54 (of genre?) en cat. nr. 55. Religieus: Klemm 1986, cat. nrs. 49, 52 en 53. Mythologisch: 
Klemm 1986, cat. nrs. 49-50, 56, 59 en het Kinderbacchanaal te Rome van circa 1642-1643. Sandrart 
vervaardigde ook nog drie schilderijen van antieke filosofen: Klemm 1986, cat. nrs. 15, 24 en 57. 

670 Klemm 1986, p. 55, p. 339 en p. 355. 
671 Klemm 1986, p. 55, noot 256 en p. 339. 
672 TA 1675, II, Boek 3, p. 324 , http://ta.sandrart.net/550, 03-12-2010.
673 TA 1675, II, Boek 3, p. 329, http://ta.sandrart.net/556, 03-12-2010.
674 Klemm 1986, p. 339 en p. 355; Ecartico database. Klemm noemt ook nog Hans Georg Salzbrunner die 

later tussen 1650-1664 in Duitsland bij Sandrart werkte; zie Klemm 1986, p. 55. 
675 TA 1675, Lebenslauf, pp. 12-13, http://ta.sandrart.net/631, 30-09-2010.
676 TA 1675, Lebenslauf, pp. 12-13, http://ta.sandrart.net/631, 30-09-2010.
677 TA 1675, Lebenslauf, pp. 13, http://ta.sandrart.net/631, 03-12-2010: ‘Er stiftete auch alda manch schö-

nes Gedächtnis seiner Kunst: sonderlich/ auf des Clevenirs Duelle, das große Werk von einer Com-
pagnie Burger/ welche die Königin in Frankreich/ Mariam de Medices, in Amsterdam eingeholt; wie 
nicht weniger vom Herrn Fontaine, bey dem berühmten Liebhaber Herrn von Bicker, und noch viel 
andere. So hat Er auch den in aller Welt berühmten Swedischen Abgesandten Herrn von Spiring / 
samt seiner Gemahlin / als unvergleichliche Liebhabere dieser Künste/ sehr natürlich in Lebensgrö-
ße gecontrafätet.’ 

678 TA 1675, I, Boek 3, p. 58, http://ta.sandrart.net/145, 22-02-2011: ’Ein rechtschaffener Künstler/ der 
verständig ist/ hat nichts liebers/ als Ehre und Lob durch Tugend zu erlangen. Hieraus folget nun/ 
daß ein löbliches vernünftiges Leben/ neben dem studio, einen großen Künstler mache... Kurz: ohne 
diese beyde Gaben der Kunst und zierlichen Wandels/ wird kein Künstler der wahren Vollkommen-
heit sich zu versehen haben.’ 

679 TA 1675, Lebenslauf, p. 13, http://ta.sandrart.net/631, 30-09-2010: ‘Er hat aber daselbst/ alle seine 
Kunstwerke/ auf inständiges Bitten und anhalten der Kunst Liebhabere in Amsterdam/ gegen hoch-
wichtigem baarem Wehrt/ hinterlassen: massen ihme/ von dem vorgedachten Swedischen Abgesand-
ten Herrn von Spiring/ 3500 Gülden für zwey Buch Italiänischer Handriße/ in dem Ausruff aber/ 
4555 Gulden für andere von einem und andern erkaufte Handriße und Kupferstiche/ und für die noch 
übrig-habende rare Gemälde 14566 baare Gulden bezahlt worden; worauf Er/ in ausbegleitung vieler 
Personen/ sich auf die Reiße begeben.’

680 Jan Torrentius, TA 1675, II, Boek 3, p. 306, http://ta.sandrart.net/532, 10-02-2011; Jacob Backer, ibi-
dem, p. 307, http://ta.sandrart.net/533, 10-02-2011; Adriaen van Nieulandt, ibidem, p. 310, http://
ta.sandrart.net/536, 10-02-2011; Salomon Koningh, ibidem, p. 316, http://ta.sandrart.net/542, 10-
02-2011; Bartholomeus van der Helst, ibidem, p. 317, http://ta.sandrart.net/543, 10-02-2011; Govert 
Flinck, ibidem, p. 319, http://ta.sandrart.net/545, 10-02-2011; Rembrandt, ibidem p. 326, http://ta.san-
drart.net/552, 10-02-2011. 

681 Rembrandt, TA 1675, II, Boek 3, p. 326, http://ta.sandrart.net/552, 10-02-2011 en TA 1675, I, Boek 3, p. 
84, http://ta.sandrart.net/171, 09-03-2011: ‘…In grossen Werken/ mus die disminuirung beobachtet 
werden/ so die Holländer Hauding nennen. Bambots [Pieter van Laer] und Rembrand sind hierinn 
fürtreflich …’. Het gebruik van deze beeldende middelen door Rembrandt en Caravaggio wordt zeer 
verhelderend besproken in: Sluijter 2006, pp. 212-218, i.h.b. pp. 214-215 en Van Eikema Hommes en 
Van de Wetering 2006, pp. 174-178. Zie ook: Taylor 1992 en voor de doorwerking van deze schilders-
wijze op de Franse kunst rond 1770-1810; zie Heck 2010. 

682 Rembrandt, TA 1675, II, Boek 3, p. 326, http://ta.sandrart.net/552 10-02-2011: ‘Gewiß ists/ daß/ wann 
er mit den Leuten sich hätte wißen zu halten/ und seine Sache vernünftig anzustellen/ er seinen 
Reichtum noch merklich ergrößert haben würde; Dann ob er schon kein Verschwender gewesen/ 
hat er doch seinen Stand gar nicht wißen zu beobachten/ und sich jederzeit nur zu niedrigen Leuten 
gesellet/ dannenhero er auch in seiner Arbeit verhindert gewesen.’

683 Rubens, TA 1675, II, Boek 3, p. 290, http://ta.sandrart.net/513, 10-02-2011; Honthorst: ibidem, p. 303, 
http://ta.sandrart.net/528, 10-02-2011:Van Dyck ibidem, p. 304, http://ta.sandrart.net/529, 10-02-
2011; Matthaeus Merian de Jongere: ibidem, p. 324, http://ta.sandrart.net/550, 10-02-2011.

684 Ecartico database: het aantal ons bekende in Amsterdam werkende kunstenaars nam tussen 1637 en 
1645 toe van circa 150 tot meer dan 200. 

685 Klemm 1986, cat. nrs. 18-21, 22, 27-31.
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686 Ekkart 2002b, pp. 31-35; Ekkart 2007, pp. 30-34.
687 Meyer 1888, p. 237. 
688 TA 1675, Lebenslauf, pp. 12-13, http://ta.sandrart.net/631, 30-09-2010. Zie ook Dickey 2006, p. 101. 
689 Elias II, p. 851. De Neufville staat met zijn vermogen van ƒ 798.000 op de 27ste plaats op de lijst van de 

250 rijksten van de Gouden Eeuw die Kees Zandvliet samenstelde; zie Zandvliet 2006, p. 65. 
690 Leonhardt 1979, pp. 90-91. 
691 Klemm 1986, cat. nr. 23. Klemm schreef het portret op stilistische gronden toe aan Sandrart. Uit per-

soonlijke observatie samen met Jan Six, gedaan in de collectie Six op 7 januari 2011 blijkt echter dat 
het schilderij rechtsboven volledig is gesigneerd en gedateerd: J.San(d)rart 16(3)8. De staart van de J 
zit onder het kroontje van het wapen. Het schilderij is bedoekt en bij het opnieuw aanbrengen van het 
doek op het spanraam is het iets breder uitgelegd. Daardoor zijn de gaatjes van de originele spijkers 
aan de voorzijde van het schilderij zichtbaar. Het wapen gaat (deels) over de lijn van deze gaatjes heen. 
Hieruit kan worden afgeleid dat het wapen later is aangebracht. Volgens informatie van Jan Six zal 
Jhr. Mr. Hendrik Six V (1790-1847) daar opdracht voor hebben gegeven zoals hij dat voor meerdere 
schilderijen uit de Six-collectie heeft gedaan. Deze wapens waren bedoeld om de geportretteerden als 
familielid te kunnen identificeren en voor de familiegeschiedenis te behouden. Uit het Six-archief 
blijkt dat het portret van Suzanna Bex in de Six-collectie is gekomen door het huwelijk van Jan Six 
II (1668-1750) met zijn derde vrouw Anna Elisabeth van den Bempden (1695-1773). Zij was de ach-
terkleindochter van Suzanna Bex en Johan de Neufville. Op het overlijden van Suzanna Bex in 1648 
schreef Jan Six de Chandelier een treurdicht ‘Op het kontrefeitsel van Suzanna Bex lijk: aan heuren 
man Jan de Neufville, myn neef’; zie Six/ Jacobs 1991, dl.1, p. 259 en dl. 2, p. 273-274. Uit het gedicht 
lezen we dat er van Suzanna ook een doodsportret zou zijn gemaakt. Dat kan echter niet Sandrarts 
portret zijn. Er is immers een verschil van tien jaar, bovendien spreekt de dichter van een paneel: 
‘Zyn dan de roose, en leeliwangen / Verandert, in blank albast? / Of heeft des schilders fyne quast / 
Heur zoo een sneeuwvel omgehangen? / ’t Penceel heeft zoo ’t panneel bestreken. / Toen ‘t, tot een 
voorbeeld kreegh dat beeld, / Waar, voor de ziel, te vroegh gekeelt, / De styve dood was ingeweeken...’.

692 Voor de Amsterdamse portrettraditie; zie Ekkart 2002b en ibidem 2007, i.h.b. pp. 31-36. Tegen de 
gangbare opvattingen in toont Ekkart aan dat Rembrandt in zijn portretten in het begin van de jaren 
dertig niet als revolutionair moet worden gezien in zijn streven om zijn opdrachtgevers in levendige 
poses en in gevarieerde enscenering van groepen te vereeuwigen. Daarin stond hij in de traditie van 
zijn voorgangers, Cornelis van de Voort, Pickenoy, Werner van de Valckert en Thomas de Keyser; zie 
Ekkart 2009 en ibidem 2007, pp. 31-32. Rembrandt zou dat wel tot tot een grotere hoogte ontwikkelen, 
naast levendig- en bewegelijkheid kenmerkten zijn portretten zich door een sterke illusie van nabij-
heid en levensechtheid. Vergelijk bijvoorbeeld; Ekkart en Buvelot 2007, cat. nrs. 47- 48 (Pickenoy) en 
afb. 47-48a en 47-48b (Rembrandt).

693 Voor de biografie en het netwerk van Michel le Blon; zie De la Fontaine Verwey 1976.
694 Voor Le Blon als agent-kunstenaar en zijn uitgebreide netwerk; zie Noldus 2006 en Keblusek 2003.
695 Cool, Keblusek en Noldus 2006. Voor het samengaan van kunsthandel en diplomatie; zie Jonckheere 

2008.
696 Cool, Keblusek en Noldus 2006, pp. 10-13.
697 De la Fontaine Verwey 1976, pp. 109-112. Voor Pieter Isaacsz.; zie Roding en Noldus 2007 en Noldus 

2007. Voor een politieke biografie over Rubens als agent; zie Lamster 2009. Voor meer voorbeelden 
van agenten; zie Keblusek, 2003, p. 206, noot 5. 

698 Noldus 2006, pp. 54-55; Ibidem 2006a, p. 175.
699 TA 1675, II, Boek 3, p. 321, http://ta.sandrart.net/547, 03-12-2010. ‘…Sonsten ist gewiß/ daß er in 

stillstehenden Sachen ein verwunderlicher Meister gewesen/ wordurch obgedachter Herr von Spiring 
bewogen/ ihme jahrlichen 1000. Gulden Pension versprochen/ mit dem Geding/ daß er nach eignem 
Gefallen/ das bäste von allem was er mahlte/ gegen baarer Bezahlung nemen dörfte...’; Ook bij Noldus 
2006, p. 55, die Phillip Angel citeert en spreekt van een jaarbedrag van 500 gulden; Angel 1642, p. 

23. ‘... die nette uyt-muntende Gerrit Dou, die jaerlicx om dat hy de Ed. Heer Spierings de eerste aenbie-
dinghe van sijn stucken doet, 500 Carolus guldens tot vergeldinghe krijgt ...’

700 Klemm 1986, cat. nr. 25, ‘Johann Philipp Silvercroon erklärt auf Ersuchen Joachim von Sandrarts in 
Den Haag, dass dieser um 1641 seine Eltern und andere Familienmitglieder portraitiert und dafür ca. 
1000 holländische Gulden erhalten habe’; TA 1675, Lebenslauf, p.13, http://ta.sandrart.net/631, 03-12-
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2010. ‘…So hat Er auch den in aller Welt berühmten Swedischen Abgesandten Hernn von Spiring / 
samt seiner Gemahlin/ als unvergleichliche Liebhabere dieser Künste/ sehr natürlich in Lebensgröße 
gecontrafätet….’

701 Klemm 1986, cat. nr. 26; TA 1675, II, Boek 3, p. 361, http://ta.sandrart.net/591, 13-12-2010. ‘Wo-
selbst er nach meiner Zeichnung und Gemählden die Historie/ wie Leander der Ero zu lieb über 
das Hellespontische Meer schwimmen wolte/ darinnen aber ertrunken/ und von denen Sirenen/ 
Meer-Nymphen/ Tritonen und Waßer-Göttinnen als todt beklaget und zu Land gebracht worden/ ver-
färtiget

702 Klemm 1986, p. 26.
703 Noldus 2006, p. 54.
704 Geciteerd uit: Noldus 2006, p. 53, noot 11.
705 Noldus 2006, p. 55, p. 60 en p. 64.
706 Genoemd met afbeelding bij De la Fontaine Verwey 1976, pp. 105, fig. 24. Het voorbeeldenboek is 

enkel antiquarisch te vinden; zie Le Blon.
707 Middelkoop 2002, p. 208; Zandvliet 2006, p.17. 
708 De la Fontaine Verwey 1976, p. 104. 
709 Voor de diverse literaire ondernemingen en het netwerk, zie De la Fontaine Verwey 1976, pp. 105- 109; 

Ibidem 1971.
710 De la Fontaine Verwey 1976, p. 118.
711 Le Blon was lid van de Brabantse kamer ’t Wit Lavendel’ en bezoeker van de literaire bijeenkomsten 

die door de koopman en dichter Roemer Visscher tot zijn dood in 1620 werden georganiseerd in ‘‘t 
Saligh Roemers huys’. Voor de aktiviteiten van ’t Wit Lavendel; zie Smits-Veldt 1992 en Worp 1930, 
pp. 24-31. Voor de familie Roemer Visscher; zie o.a. Dudok van Heel 1994. Voor de Hollandse lite-
raire elite; zie Porteman en Smits-Veldt 2008, pp. 353-354. Vondel, Hooft, Huygens en Barleus waren 
de leidende figuren in wat in de negentiende eeuw ‘de Muiderkring’ werd genoemd. Het was echter 
geen vaste en regelmatig bijeenkomende vriendenclub. Wel nodigde Hooft af en toe een wisselend 
gezelschap gasten uit op het Muiderslot, die hem ook in de winter in Amsterdam bezochten. Aan 
dit culturele netwerk van persoonlijke relaties zouden ook verschillende meelezende en meelevende 
liefhebbers deelnemen; zie ibidem p, 354. 

712 Klemm 1986, cat. nr. 27 en 28. Norbert Middelkoop dateerde de twee schilderijen in de late jaren 
dertig; zie Middelkoop 2009, p. 105. 

713 Voor bespreking, reconstructie en afbeeldingen; zie Middelkoop 2009, pp. 97-107; Klemm 1986, cat. 
nrs. 27-31.

714 Porteman 1987, p. 20.
715 Alleen al op de serie zijn ruim twintig gedichten gemaakt; zie Porteman 1987, p. 20.
716 Er werden haast zeventig gedichten rond Sandrart in Amsterdam geschreven, daarvan schreef Vondel 

er drieëndertig en Barleus drieëntwintig; zie Porteman 1987, p. 23 en pp. 158-161.
717 Dat mag worden afgeleid aan het lofdicht dat Vondel ‘Op d’afbeeldinge van Iochime Sandrart’ schreef 

en dat in 1644 werd gepubliceerd; zie dit lofdicht even verderop in de tekst en noot 721.
718 Klemm 1986, cat. nr. 58. 
719 Prent in Klemm 1986, cat. nr. 58 en Porteman 1987, p. 22.
720 Porteman 1987, p. 22.
721 Verwey 1986, p. 825. Het zelfportret zal tussen 1641-1644 zijn vervaardigd, namelijk na de vervaardi-

ging van de literatorenreeks en voor de uitgave van Vondels gedicht in 1644. 
722 De la Fontaine Verwey 1976, p. 116.
723 Dudok van Heel 1991, p. 61.
724 De clustering van kunstenaars in de buurt van hun opdrachtgevers werd door Dudok van Heel voor 

verschillende buurten in Amsterdam in kaart gebracht. Voor de grachtengordel en de Jordaan; zie 
Dudok van Heel 2006, pp. 74-75 en ibidem 1991, pp. 62-63.

725 De la Fontaine Verwey 1976, pp. 116; Klemm 1986 p. 338; Dickey 2004. p. 98.
726 Elias II, p. 851; Zandvliet 2006, p. 65. 
727 Van Baerle/Blaeu 1689; Logan 1979, p. 20.
728 Dickey 2004, pp. 97-100.
729 Dickey 2004, pp. 98-100; Van den Berghe, 1992, pp. 21-41.
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730 Van den Berghe 1992, pp. 21-41; Logan 1991, pp. 137-155; Ibidem 1979, pp. 102-103; Meijer 2000, pp. 
377-417.

731 TA 1675, II, Boek 3, p. 348, http://ta.sandrart.net/576, 16-02-2011.
732 Ibidem.
733 Sandrart vermeldde 1637 als jaar van overlijden en dat wordt meestal nagevolgd, maar Van Uffelen 

werd op 5 mei 1638 in de Westerkerk begraven. 
734 Voor de Van Uffelen veiling; zie Van den Berghe 1992, pp. 25-28; TA 1675, I, Boek 3, p. 55, http://

ta.sandrart.net/142, 16-02-2011.
735 Links op Rembrandts schets staat: ‘De conte Baltasar Kastylone van Raefael’. Rechts van de schets 

staat genoteerd: ‘verkoft voor 3500 gulden’. Onder de schets staat genoteerd: ‘het geheel caergesoen tot 
Luke van Nuffelen, heeft gegolden f 59 456:. Anno 1639.’ Voor de afbeelding van de schets in relatie 
tot de andere werken; zie White en Buvelot 1999-2000, cat. nr. 53. 

736 Rafaëls Castiglione bracht vijf keer zoveel op als het vorige record voor een album met prenten en teke-
ningen van Lucas van Leyden; zie Montias 2002, p. 16. 

737 TA 1675, I, Boek 3, p. 55, http://ta.sandrart.net/142, 10/11/2010. ‘Ich habe auch/ für ein Contrafät Don 
Balthasars von Castilion, so nur ein halbes Bild und Gemälde von Raphaël d’Urbino gewesen/ An. 
1639 den 9 April/ in des von Uffelen Ausruff zu Amsterdam 3400 fl. geboten/ welches mir dannoch 
nicht ist zutheil worden/ sondern dem Herrn Alfonso Lopes, gegen 3500 gefolget.’

738 Zandvliet 2006, nrs. 30 en 88.
739 Kooijmans 1997, p. 122.
740 TA 1675, p. 188, http://ta.sandrart.net/401, 16-02-2011.
741 Logan 1991, p. 149; Zandvliet 2006, p. 378; TA 1675, I, Boek 3, p. 56, http://ta.sandrart.net/143, 16-02-

2011. 
742 Logan 1979; Logan 1991, pp. 137-155; Van den Berghe 1992, pp. 26-28.
743 Zandvliet 2006, pp. 378-379. Gerard Reynst is nummer 235 met een geschat vermogen van 200.000 

gulden. 
744 Logan 1979, pp. 75-87; Ibidem 1991, p. 153.
745 Jacques Niquet (ca. 1571-1642) was de zoon van Jan Niquet (1539-1608). Zijn zuster Margaretha Nic-

quet (?-1603) huwde in 1588 met Gerrit Reynst (ca. 1568-1615), gouverneur-generaal van Oost Indië. 
Zij kregen twee zoons Jan en Gerard Reynst van wie Jacques Niquet in 1613 voogd werd. Zijn zus 
Margareta was dan al in 1603 gestorven en vader Gerrit vertrok in 1613 als gouveneur-generaal naar 
Oost-Indië waar hij in 1615 stierf. De kinderloze Jacques Niquet wees zijn neef Gerard Reynst aan als 
enige erfgenaam; zie: Dudok van Heel 1979a; Logan 1991, pp. 144-148. 

746 Logan 1991, p. 146.
747 Dudok van Heel 1979a; De opgemaakte inventaris van Jacques Niquet bevatte 37 schilderijen, helaas 

zonder vermelding van de schilders. Voor de inventaris; zie Logan 1979, pp. 248-268. 
748 Dickey 2004, p. 99. 
749 Montias 2002, pp. 141-143. De schilderijen bevonden zich in het huis van Lambert Massa op de Kei-

zersgracht toen in 1640 de inventaris was opgemaakt in opdracht van Lucretia Coymans (1600-1684); 
zie ibidem, p. 131.

750 In de inventaris die bij het overlijden van De Renialme in 1657 werd opgemaakt door Marten Kretzer 
en Adam Camerarius taxeerden zij de 614 kunstwerken op 36.512 gulden. Van de 246 geïdentificeerde 
schilderijen waren het merendeel door Noord-Nederlandse en Antwerpse kunstenaars vervaardigd, 
waaronder dertien schilderijen van Rembrandt. Ook bevonden er zich 24 Italiaanse schilderijen in 
de boedel, waaronder die van Titiaan, Tintoretto, Palma Vecchio en Bassano. Voor de boedel van De 
Renialme uit 1657; zie <http://research.frick.org/montias/browserecordxl.php?-action=browse&-re-
cid=1382. >. Over De Renialme; zie De Blecourt 2012.

751 Dickey 2004, p. 99; Montias 2002, p. 61, p. 73, p. 75, p. 115, p. 139.
752 Van den Bosch 1650, p. C1v: ‘Sandrart u sien ick endlijck daer, Wat schoonder visch hebt ghy gevan-

gen! Die nimmer stincken sal, soo lange Men leeft in Platoos groote jaer.’; Klemm neemt de verwijzing 
uit het gedicht van Lambert van den Bosch op als een onbekend dierstilleven en legt niet het verband 
met De Visverkoopster; zie Klemm 1986, cat. nr. 54, p. 318. 

753 TA 1675, II, Boek 3, p. 318, http://ta.sandrart.net/544, 16-02-2011.
754 Zie Klemm 1986, p. 352, noot 45 en Van der Veen 1992, p. 126. Het genoemd stilleven is tot op heden 

nog niet geïdentificeerd. 
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755 Zandvliet 2006, pp. 73-75. 
756 Middelkoop 2002, p. 116. Voor de stamboom van de maagschap Bicker en de Graeff; zie Zandvliet 

2006, pp. 424-425.
757 TA 1675, Lebenslauf, p. 13, http://ta.sandrart.net/631 18-02-2011; zie Klemm 1986, p. 339. 
758 TA 1675, II, Boek 3, p. 252, http://ta.sandrart.net/472, 18-02-2011.
759 Zandvliet 2007, nr. 57 met een vermogen van ƒ 500.000. Adriaan Reiniersz Pauw (1585-1653), wordt 

in 1611 raadspensionaris van Amsterdam en bewindhebber van de VOC. Bovendien is hij curator van 
de Leidse Universiteit en Heer van Heemstede. In 1627 wordt hij door de Staten van Holland benoemd 
tot raad en rekenmeester van de domeinen. Het gezin heeft 5 zonen, verhuist 1627 naar Den Haag en 
gaat aldaar aan de Herengracht wonen. In 1631 wordt hij gekozen tot raadspensionaris van Holland. 
Van 1646-1648 is hij hoofdonderhandelaar namens de republiek bij de onderhandelingen voor de 
Vrede van Munster. In 1651 wordt hij weer raadspensionaris hetgeen hij tot zijn overlijden blijft. Voor 
de afbeeldingen van de ondertekening en Pauw in zijn koets onderweg naar de ondertekening; zie 
Zandvliet 2007, p. 119 en XXXV. De koets was het symbool om zichzelf als rijk en deftig regent aan de 
buitenwereld te tonen. Pauw liet zich rijdend per koets vastleggen door Gerard Terborch. 

760 TA 1675, II, Boek 3, p. 332, http://ta.sandrart.net/559, 18-02-2011. De schilderijen van Veronese en 
Titiaan zou Sandrart aan ‘Renier Pau, Herr von Hemstätten’ hebben verkocht. Echter Reinier, die 
Adriaen’s vader was, overleed al in 1636. Dus kennelijk bedoelde Sandrart hier Adriaan Reiniersz.; zie 
TA 1675, II, Boek 2, p. 173, http://ta.sandrart.net/386, 18-02-2011. Paolo Verones, De doop van Chris-
tus. Doek, 124 x 208 cm. Braunschweig, Herzog Anton-Ulrich-Museum. Zie hiervoor ook Klemm 
1986, p. 232; Titiaan, Portret van Andreas Vesalius, Doek, 130 x 98 cm. Florenz, Palazzo Pitti, Galleria 
Palatina. Zowel de toeschrijving aan Titiaan als de identificatie van de geportretteerde Vesalius wordt 
betwijfeld; ziehet commentaar vanChristina Posselt, 08.07.2010, http://ta.sandrart.net/aw/3482, 18-
02-2011. Over de verkoop aan Pauw; zie ook Van der Veen 2006, p. 50. 

761 Klemm 1986, cat. nrs . 22, 18, 19, 20, 21.
762 Elias I, pp. 352-353. Geelvinck was 12 maal burgemeester, waarvan 6 maal tijdens Sandrarts verblijf in 

Amsterdam: 1636, 1637, 1639, 1641, 1643 en 1644. 
763 Klemm 1986, pp. 20-21, cat. nrs. 18-21. Ook Van den Brink 2008, p. 59.
764 Zie o.a. in: Brown en Vlieghe 1999, cat. nrs: 25, 49, 55, 64, 65, 67. 
765 De portretten van de jonge Hendrick en zijn vrouw wijken af van de traditionele statige (staande) 

portretten in portretgallerij van de familie Bicker-De Graeff; zie Dudok van Heel 2001a.
766 Corpus III, A131. Een voortekening van het portret bevind zich in Londen, British Museum. 
767 Zandvliet 2006, nr. 8.
768 Corpus III, A129. De toepassing van architectuur elementen binnenshuis kennen we reeds van de 

traditionele familieportretten van Cornelis van der Voorst en Pickenoy; zie Dudok van Heel 2002, 
pp. 46-63. Voor de overtuigende identificatie van Andries de Graeff; zie Dudok van Heel 1969. Voor 
Rembrandts conflict met De Graeff; zie Crenshaw 2006, pp. 111-120.

769 Na terugkeer uit Engeland introduceerde Sandrarts leermeester Honthorst de hofstijl in Den Haag 
omstreeks 1630 met de portretten ten voeten uit van Frederik V, koning van Bohemen en zijn gema-
lin Elizabeth Stuart; zie Judson en Ekkart 1999, cat. nrs. 329 en 335. Voor Flinck in 1646; zie Ekkart 
2007, fig. 27 en 28. Voor Backer in 1647; zie Van den Brink 2008, A116, fig. 58, A117 en de Hasselaer-
portretten A123, A124, A125. Voor Van der Helst in 1647 en 1648; zie Van Genth 2011, cat. nrs. 42 en 
44. Voor Bol in 1650; zie Blankert 1982, cat.nrs 156 en 146. Voor Van Loo in 1654-1655; zie Mandrella 
2011, P. 77, P. 78 en P. 92 

770 Voor de ontwikkeling naar het Van Dyckiaanse portrettype in Amsterdam; zie: Lootsma 2008; Ekkart 
2007, pp. 34-36; Middelkoop 2002, p. 117. Voor Van der Helst; zie: Van Gent 2011, p. 81.

771 Een kopie van het originele portret in Toronto bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum te 
Amsterdam, inv. nr. SK-A-205.

772 Klemm 1986, cat. nr. 17. De onbekende vrouw – ibidem, cat. nr. 51 - die in 1643 door Sandrart werd 
geschilderd in de conventionele portretstijl wordt als mogelijke tegenhanger door Klemm afgewezen. 

773 Klemm 1986, cat. nr. 22; Porteman 1987, p. 18; Haak 2003, pp. 292-296; Schwartz 2006, pp. 170-175, 
met reconstructie van de ‘groote sael’ op p. 171. Voor het genre van de schuttersstukken; zie Adams 
2009, pp. 211-259.

774 Dudok van Heel 2009, p. 27 en p. 34.
775 Dudok van Heel 2009a, pp. 24-25.
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776 Dat blijkt uit de restauratierapporten van 1983 en 1984; zie Dudok van Heel 2009a, p. 24, noot 52. 
777 De twintig schutterscompagnies in Amsterdam moesten wisselen tussen de drie doelengebouwen 

(Kloveniers-, Hand- en Voetboogdoelen). Zij werden regelmatig in verschillende formaties overge-
plaatst om te voorkomen dat ze een (te) grote politieke machtsbasis konden vestigen. Het is niet be-
kend wanneer precies de compagnie van Cornelis Bicker van de Handboogdoelen werd overgeplaatst 
naar de Kloveniersdoelen. Volgens Dudok van Heel vermoedelijk kort na de intocht van Maria de’ 
Medici in 1638. Dat blijft in zijn reconstructie echter onopgehelderd; zie Dudok van Heel 2009, p. 17. 

778 Vanwege niet afgeronde werkzaamheden aan de grote zaal vermoedt Dudok van Heel dat Sandrarts 
schilderij daar niet voor 1641 kan hebben gehangen, maar misschien wel in een van de benedenruim-
tes; zie Dudok van Heel 2009a, p. 24. Het is ook voorstelbaar dat Sandrarts stuk gelijktijdig werd 
geplaatst met de drie schuttersstukken uit 1642 of in de tijd daarna, maar vast voordat Flinck in 1645 
zijn schilderij afleverde. 

779 Pas tien en vijftien jaar later zal de opdracht voor de Kloveniersdoelen in omvang overtroffen worden 
door de opdrachten voor de Oranjezaal in het Huis ten Bosch te ‘s Gravenhage en het Amsterdamse 
stadhuis. 

780 Klemm 1986, cat. nr. 33 en 34 en p. 339. Maria Anna (1610-1665) was de dochter van Keizer Ferdinand 
II van Habsburg en huwde in 1635 met haar oom Maximiliaan I. De portretten uit Wenen zijn replie-
ken van de orginele pendanten uit 1641 en waarschijnlijk circa 1643 geschonken aan keizer Ferdinand 
III van Habsburg, die de broer en zwager was van Anna Maria en Maximiliaan I. Via deze directe 
familieleden van de keizer, werd Sandrart aan het hof in Wenen geïntroduceerd; zie Klemm 1986, p. 
99. 

781 Klemm 1986, p. 95, cat. nr. 33. 
782 Klemm 1986, p. 24 en cat. nrs. 35-48. Januari, maart, juni en juli zijn 1642 gedateerd, april, november, 

december en de ‘dag’ in 1643. December is met een volledige datum gesigneerd 1643/December/15, dat 
wijst wellicht op de afsluiting van de opdracht. Hoewel het een decoratief ensemble betrof zijn de 
schilderijen niet in lambrisering gevat, maar afzonderlijk ingelijst en opgehangen. Voor een globale 
reconstructie van de hanging in de zaal; zie Klemm 1986, p. 99. 

783 Klemm 1986, p. 99: Rekeningen in 1643 ‘Herrn Joachimo Sandrart, mallers aus Amsterdam wegen 
hiehero verschickter mallerij St(ück), sambt fuehrlohn und ...spesa, laut Zetl fl. 672,32. (...) Herrn 
Gassner Churf(ürstlicher) Rath, wegen der dem obennanten Sandrart mallers, für 5 gemachte stucks 
remittirter fl. 772,30.’

784 TA 1675, Lebenslauf, p. 13, http://ta.sandrart.net/631, 15-03-2011: ‘…Also mahlte Er/ für S. Churf. 
Durchl. Maximilian in Bäyrn [...] die zwölf Monate/ samt Tag und Nacht in Lebensgröße: zu aus-
zierung des großen Saals in Schleißheim [...] und der Churfürst/ als ihm solches Stuck neben den 
andern von Amsterdam eingelanget/ dasselbe eröffnet und beschauet...’

785 TA 1675, Lebenslauf, p. 13, http://ta.sandrart.net/631, 15-03-2011: ‘Dieses waren solche Werke/ daß die 
Natur selbst darüber erstaunet: massen/ als Er/ im November besagter XII Monate/ einen Jäger ge-
bildet/ der/ unter anderm gefangenen Wildbrät/ einen Hasen über den Rucken hinabhangend truge/ 
und der Churfürst/ als ihm solches Stuck neben den andern von Amsterdam eingelanget/ dasselbe 
eröffnet und beschauet/ die eben beywesende Windspiele/ den Hasen für natürlich und lebendig 
haltend/ darnach gesprungen und gebissen.’

786 Klemm 1986, pp. 24-25 en cat. nrs. 35-48; Porteman 1987.
787 Voor de rijke traditie waaruit Sandrart heeft kunnen putten; zie Huys Janssen 2002.
788 Klemm 1986, p. 24. 
789 TA 1675, Lebenslauf, pp. 20-22, http://ta.sandrart.net/638, 11-03-2011, [mijn cursivering]. Voor de al-

taarstukken in Lambach; zie Klemm 1986, p. 29, pp. 34-36, cat. nrs. 117-123; Heck 2009, pp. 85-95. 
790 Porteman 1987, p. 59. Porteman’s schema is als basis gebruikt en aangevuld.
791 Porteman spreekt zelfs van ‘artistieke machtsontplooiing’; zie Porteman 1987, p. 58.
792 De kussende putti in Mei zijn - gespiegeld - direct ontleend aan Titiaan (afb. 177), Sandrart bestudeer-

de dit schilderij in Rome; zie Klemm cat. nr. 38-39.
793 Voor Sandrarts nachtstukken; zie Ebert-Schifferer 2009a.
794 Geobserveerd in september 2008, waarbij moet worden opgemerkt dat kleur, helderheid en uitvoe-

ring van de schilderijen moeilijk te beoordelen zijn door de vervuilde staat van de schilderijen.
795 Porteman 1987, pp. 60-63, voor de planodruk, p. 62. Deze praktijk was een geschikte manier om ge-

dichten snel bekend te maken zonder dat er een oeuvre nodig was om een hele bundel uit te brengen. 
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Verschillende bladen konden eventueel in de boekhandel worden samengebonden. Vermoedelijk zijn 
Vondels beeldgedichten kort na Sandrarts laatste schilderij - gedateerd 15 december 1643 - geschreven, 
maar voor de verschijning van Vondels Verscheide gedichten in 1644, want daarin waren de maandge-
dichten opgenomen. 

796 Zoals op het schuttersstuk voor de Doelenzaal, de literatorenreeks en Sandrarts zelfportret. Voor alle 
33 gedichten die Vondel op Sandrart en zijn kunstwerken schreef; zie Porteman 1987, pp. 158-160.

797 Voor de planodruk; zie Porteman 1987, p. 62.
798 Voor alle prenten, epigrammen en de bespreking daarvan; zie Porteman 1987, pp. 65-153.
799 Zie noot 666 voor de argumentatie van Sandrarts verblijf in Amsterdam tot in het jaar 1645.
800 Porteman 1987, p. 83, fig. 30 en p. 153, fig. 70. 
801 Theodoor Matham (februari), Renier van Persijn (juli-oktober-november), Jonas Suyderhoef (april-

mei- juni-augustus-nacht), Jeremias Falck (januari- maart-dag), Cornelis van Daelen (september) en 
Albert Haelwegh (december); zie Porteman 1987, pp. 65-153 en Paas 2009, pp. 123-131. 

802 Klemm vermeldt Engelse kopieën uit 1675 en midden achttiende eeuw: een Spaanse editie uit 1673 
en een ongedateerde Nederlandse kopie van Gerard Leendrtsz. Valck (ca.1652-1726). De kopie van 
Valck wordt ook genoemd door Porteman 1987, p. 66, fig. 20 en Paas 2009, p. 125, fig, 4. Deze serie 
heeft bijschriften van de verkorte gedichten van Vondel in het Nederlands en in het Frans. Paas geeft 
bovendien aanvullingen op Klemm: een kopie van Huch Allard in 1651; een anonieme serie uit 1673; 
een serie van P. L. Surugue gepubliceerd in Parijs in 1731 en negentiende-eeuwse lithografieën; zie 
Klemm 1986, p. 103; Paas 2009, p. 124, noot 7. Een volkse navolging in de vorm van kalenderillustra-
ties in kleine houtsneden (3.7x4.5cm) uit 1730 en 1731 van Loterius de Snaecks te Brugge wordt nog 
vermeld door Porteman 1987, p. 68, fig. 21. 

803 Voor de prenten; zie Paas 2009, pp. 126-127. Voor Von Birken’s epigrammen; zie ibidem pp.129-131.
804 TA 1675, Lebenslauf, p. 13-17, http://ta.sandrart.net/631634, 23-03-2011. 
805 Klemm 1986, cat. nr. 50; Jan Vos schreef een gedicht op het schilderij : ‘Ulysses by Nausikla &c. door 

...... geschildert. Dit is geen doode verf; ‘t zijn leevendige baaren. / Het woeste water heeft Ulysses kiel 
verdelgt. / Nooit vondt men vondt, om ‘t groot gevaar in zee t’ontvaaren. / Wijk, eer de zee ons in haar 
zoute kaaken zwelgt: / Of wy vervallen in de bitterst’ ongevallen. / Nauzikla schrikt nu dat de Griek 
haar naakt genaakt. / Zy biedt hem kleedt en vrucht en huisvest in haar wallen. / Een eedel hart wordt 
licht door klachten week gemaakt. / Minerf verschijnt omhoog, om ‘t onweer te bepaalen. / Wie gunst 
van gooden heeft ontworstelt alle quaalen.’; zie Vos 1662, p. 537.

806 Ottenheym 1989. pp. 38-41.
807 Fock 2001, pp. 31-33. Laat zien dat de schoorsteenmantel een zeer belangrijk en centraal interieurstuk 

was in de zeventiende-eeuwse interieurdecoratie.
808 Ottenheym 1989, p. 41. In 1654 waren Johan Maurits van Nassau-Siegen en in 1661 de Grote Keur-

vorst van Brandenburg en zijn gezelschap bij Huydecoper te gast; zie HUA 67, Huydecoper 2, map 
‘Div. Aanteekeningen’. 31. Aantekeningen van Joan Huydecoper betreffende door hem gegeven ont-
vangsten 1650-1661 (o.a huwelijk Leonora 1657); Ibidem 100, Lijsten van gasten op het huwelijksfeest 
van Maria Huydecoper en Jacob Hinlopen (1642).

809 Het Utrechts Archief, 67 Huydecoper, 32. Vertaling (18e eeuw) van de akte van 10 augustus 1637 waar-
in Joan Huydecoper in 1637 door koningin Christina van Zweden in de adelstand wordt verheven, met 
een wapentekening; zie ook Elias I, p. 384.

810 Ottenheym 1989, p. 38, noot 97. Ottenheym neemt uit de map ‘Aantekeningen van de Huysen of Pak-
huysen’ de afrekeningen van de bouw op over de periode 1639 tot en met 26 augustus 1642, in totaal ƒ 
37.368. Daarbovenop wordt nog een bedrag van ƒ 3.280 uit 1641 vermeld, namelijk: ‘1641: voor tapijten 
en schilderijen in de grote zaal 3280’. Ottenheym voegt daar zelf aan toe: ‘(hiervan was ƒ 3.000 voor 
de tapijten uit Delft bestemd en ƒ 280 voor het schoorsteenstuk van Sandrart)’. Deze specificatie in 
prijs heb ik in de archiefstukken echter niet kunnen vinden; zie HUA, Huydecoper 2, map ‘Aanteke-
ningen van de Huysen of Pakhuysen’. Maar indien deze prijs van ƒ 280 voor het schilderij van Sandr-
art juist is, dan is dat van een ander niveau dan de prijzen die Rembrandt kreeg voor bijvoorbeeld zijn 
opdracht voor Stadhouder Frederik Hendrik voor zeven schilderijen van de Passiereeks. Rembrandt 
kreeg namelijk ƒ 600 per stuk voor de eerste vijf werken uit 1632-1639 en voor de latere twee uit 1646 
zelfs ƒ 1200 per stuk. In totaal betaalde Frederik Hendrik dus ƒ5400 voor de zeven schilderijen. Voor 
de briefwisseling over de prijzen; zie Strauss en Van der Meulen 1979, 2de brief aan Constantijn Huy-
gens, p. 133; 4de brief, p. 165; 6de brief, p. 171 en de 7de brief, p. 173. Meer over prijzen; zie Sluijter 2008. 
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pp. 7-28, i.h.b. p. 13; Boers-Goosens 2006. pp. 59-71. Voor de Passiereeks; zie Brown, Kelch en Van 
Thiel 1991, nr. 13.

811 Klemm 1986, cat. nr. 50. 
812 Italiaansche penceelkonst en helder schilderen waren de termen waarmee Houbraken de stijl van Flinck 

beschreef toen hij de Rembrantieke stijl losliet; zie Houbraken II, p. 21. 
813 Bij observatie op 13 maart 2009 in het depot in Lelystad was die helderheid bedekt door een verhullen-

de laag geel vernis. Bovendien heeft het gehele schilderij veel ouderdomscraquelé. 
814 Sluijter 2006, pp. 217-218.
815 Klemm 1986, cat. nr. 50, noot 12; Sluijter, 2006, p. 218.
816 Klemm 1986, p. 128.
817 Niettemin waren de schilderijen van Rembrandt nog altijd verreweg het duurst. De inventaris van De 

Renialme uit 1657 omvatte 583 werken met een getaxeerde waarde van ƒ36.512. Rembrandt was met 13 
schilderijen ruim vertegenwoordigd. Met een gemiddelde waarde van 291 gulden per schilderij stond 
hij bovenaan de lijst van de 24 in Amsterdam actieve schilders die in de inventaris van De Renialme 
waren vertegenwoordigd; samen vertegenwoordigden zij bijna 50 % van de waarde van de inventaris. 
Bovendien behoorden 4 van Rembrandts schilderijen tot de hoogste prijscategorie, met als absolute 
topwaarde, ‘No. 291 een schilderij van ‘t vroutje in overspel, door Rembrant va Rhijn 1500 gulden’; zie: 
<http://research.frick.org/montias/browserecordxl.php?-action=browse&-recid=1382 >, 24/01/2013; 
zie ook De Blécourt 2012. 

818 Sluijter noemt Sandrart als de mogelijke katalysator voor een nieuwe stijl; zie Sluijter 2009, p. 128 en 
ook ibidem 2006, pp. 217-219.

819 Voor de toeschrijving door Cecilia Mazzetti di Pietralata; zie Ebert-Schifferer en Mazzetti di Pietralata 
2009, p. 81, fig. 18, p. 252, fig. 8.

820 De serie werd gemaakt voor de Camerino d’Albastro (studiolo) van Alfonso I de Este in Ferrara, maar 
werd in 1598 overgebracht naar het Palazzo Aldobrandini in Rome, en in 1637 door Niccolo Ludovico 
overgedragen aan Filips IV (1605-1665) van Spanje. 

821 TA 1675, II, Boek 2 , p. 159, http://ta.sandrart.net/371-372, 15-03-2011.
822 Sandrart verwijst daar meerdere malen naar in de Teutsche Academie o.a.: ‘...Ein andermal sind wir/

Pousin, Claudi Lorenes, und ich/ Landschaften nach dem Leben zu mahlen oder zu zeichnen/ auf 
Tivoli geritten/...’; zie TA 1675, II, Boek 3, p. 311, http://ta.sandrart.net/537, 15-03-2011. En: ‘...In seiner 
[Poussin] ersten Zeit hielte er große Kundschaft mit uns Fremden/ kame auch gar oft/ wann er wuste/ 
daß Francesco du Quesnoy, Bildhauer/ Claudi Loraines, und ich/ beysammen waren...’; zie TA 1675, 
II, Boek 3, p. 368, http://ta.sandrart.net/598, 15-03-2011.

823 TA 1675, Lebenslauf, p. 8, http://ta.sandrart.net/626, 15-03-2011.
824 Klemm 1986, cat. nr. 49. 
825 Klemm 1986, cat. nrs. 56 en 69. Voor de bepreking van Minerva en Saturnus vanuit het perspectief van 

de Kunst-biene; zie Schreurs 2009, pp. 51-67.
826 Schreurs 2009, p. 55.
827 Voorbeelden uit de verzameling Reynst; zie Logan 1979, p. 115, fig. 6, 155, fig. 35, p. 156, fig. 36 en fig 

36a, p. 158, fig. 38. Voor Galleria Giustiniani zie: <http://www.giustiniani.info/galleria/index.html>, 
fig. 57-61.

828 Verwey 1986, p. 905; Porteman 1987, pp. 24-25; Klemm 1986, p. 356. In de Lebenslauf wordt over het 
vertrek gememoreerd:‘...hat Er/ mit großem Leid allerKunstliebenden Amsterdamer/ (wie es die in 
Druck verfärtigte Klagschrift und überaus-sinnreiche Reim-Gebände Jost Vondels bezeugen) sich da-
hin begeben müßen/ um diesen Adelsitz zu bewohnen/ und demselben vorzustehen...’; zie TA 1675, 
Lebenslauf, p. 13, http://ta.sandrart.net/631, 15-03-2011.

829 Klemm 1986, cat. nrs. 94-98. 
830 Zoals hiervoor besproken portretteerde Sandrart al in 1641 de pendantportretten (en waarschijnlijk 

een aantal replieken) van Ferdinands zuster en zwager, de aartshertogin Maria Anna en haar man 
Maximiliaan I, de keurvorst van Beieren; zie Klemm 1986, cat. nrs. 33-34. Voor hun slot in Schleiss-
heim vervaardigde Sandrart in 1642-1643 nog eens 15 schilderijen; zie Klemm 1986, cat. nrs. 35-48 en 
cat. nr. 49. Bovendien zou Sandrart voor Ferdinands broer, de aartshertog Leopold Wilhelm in 1644 
en 1647 twee allegoriën schilderen; zie Klemm 1986, cat. nrs. 56 en 69. 

831 Klemm 1986, p. 341. 
832 Klemm 1986, cat. nrs. 111 en 112. 
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833 Klemm 1986, p. 342
834 Klemm 1986, cat. nr. 146. 
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82. Govert Flinck, Allegorie op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het portret van 
zijn weduwe Amalia van Solms, 1654. Doek 307 x 189 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A-869.

83. Govert Flinck, De onomkoopbaarheid van consul Marcus Curius Dentatus, 1656. Doek 485 x 377 cm. 
Amsterdam, Koninklijk Paleis. Foto Tom Haartsen.

84. Govert Flinck, Salomo bidt om wijsheid, 1658. Doek 465 x 450 cm. Amsterdam, Koninklijk Paleis. 
Foto Tom Haartsen

85. Kopie naar Artus Quellinus (origineel in Museum Kurhaus Kleve), Beeld van Pallas Athene met het 
wapen van Amsterdam op de sokkel, in de tuin die Johan Maurits liet aanleggen. Kleef. Foto Erna 
Kok.

HooFdstuk 3 BaCker 

86. Theodor Matham, naar Thomas de Keyser, Portret van Jacob Backer, Gravure 33.8 x 24.2 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-P-OB-23.191.

87. Jacob Backer, Portret van Eva Ment (1606-1652) en Marinus Lowysse (1598-1645) uitgebeeld als Isaäk 
en Rebecca, 1640. Doek 95.6 x 125.4 cm (fragment, oorspronkelijk formaat 215 x 159 cm), Tokio, 
Verzameling Toshikazu Kaida. 

88. Jacob Backer, Isaäk en Rebecca. Zwart en wit krijt op lichtbruin papier 48 x 33.1 cm. Braunschweig, 
Hertzog Anton Ulrich-Museum, inv. nr. 339.

89. Salomon Savry, De Schouwburg van Jacob van Campen, naar het toneel gezien. Gravure 1658. 
Amsterdam, Theaterinstituut. inv. nr. g000860.000.  
a. Detail linkerdoorkijk op het achterliggende architectuurpaneel. 
b. Detail rechterdoorkijk op het achterliggende architectuurpaneel.

90. Reconstructie van de tekening en het schilderij door ze in transparanten over elkaar heen te leggen. 
Fotobewerking Erna Kok.

91. Jacob Backer, Isaäk en Rebecca, (detail gezicht), Tokio, Verzameling Toshikazu Kaida. Foto eigenaar.

92. Jacob Backer, Isaäk en Rebecca, (UV-foto detail gezicht met retouches), 1640. Tokio, Verzameling 
Toshikazu Kaida. Foto eigenaar.

93. Rafaël, Isaäk en Rebecca bespied door Abimelech, Fresco. Rome, Palazzi Pontifici, Vaticaan Loggia op 
2e verdieping.

94. Sisto Badalocchio, Isaäk en Rebecca bespied door Abimelech, 1607. Ets 13.2 x17.8 cm, in: Historia del 
Testamento Vecchio, 1607, folio 22.

95. Jacob Backer, Portret van het gezin van Marinus Lowysse (1598-1645) en Eva Ment (1606-1652), 
verbeeldend de historie van Christus en de Kanaänitische vrouw, 1640. Doek 210 x 270 cm. Middelburg, 
Nederlands Hervormde Gemeente, Nieuwe Kerk. Foto Erna Kok.
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96. Jacques Waben, Portret van Eva Ment (1605-1652) op 26-jarige leeftijd, weduwe van Jan Pietersz. Coen 
(1587-1629), 1631. Paneel 121.9 x 94.6 cm. Amsterdam, Ksth. Douwes Fine Art. 

97. Jacob Backer, Portret van een man met een tulband, vermoedelijk Marinus Lowysse (1598-1645). Doek 64 
x 53.1 cm. Amsterdam, Ksth. Jan Six Fine Art, 2011.

98. Jacob Backer, Familiegroep met de prediking van Johannes de Doper, ca. 1637. Doek 140.6 x 151.1 cm. 
Amsterdam, Part. verz.

99. Paulus Moreelse, Sophia Hedwig, Gravin van Nassau Dietz, met haar drie zoons, 1621. Doek 140 x 122 
cm. Apeldoorn, Paleis Het Loo, inv. nr. 0174-RL451.

100. Ferdinand Bol, Portret van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Paris en Venus, 1656. Doek 118 x157 
cm. Dordrecht, Dordrechts Museum, bruikleen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

101. Thomas de Keyser, Portret van Jacob Backer (1608- 1651). Paneel 34 x 26 cm. Veiling Amsterdam 
(Muller) 25-27.IV.1939, lot. nr. 494.

102. Jacob Backer, Portret all antica van de schilder Bartholomeus Breenbergh (1598-1657), 1644. Doek 93 x 
72 cm. Amsterdam, Amsterdam Museum, inv.nr. SA 23536. 

103. Jacob Backer, Portret all antica van Rebecca Schellingwou (1610-1667), de vrouw van de schilder 
Bartholomeus Breenbergh, 1644. Doek 93 x 72 cm. Amsterdam, Amsterdam Museum, inv.nr. SA 
23537. 

104. Jacob Backer, Het zogenaamde zelfportret, 1638. Zwart krijt. Wenen, Albertina, inv. nr. 9038.

105. Compilatie van het zogenaamde getekende zelfportret van Jacob Backer, de prent van Pieter de 
Bailliu voor de portrettenserie uit 1649 van Jan Meyssens Image de divers hommes d’esprit sublime, de 
prent van Theodor Matham (afb. 86) naar het geschilderde portret door Thomas de Keyser (afb. 101). 

106. Salomon Saverij naar Jacob Backer, Portret van Reynier Wybrants (1573-1645), Gravure 26.7 x 18.5 cm, 
Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-P-1898-A-20716.

107. Jacob Backer, Portret van een 62-jarig echtpaar, ca. 1635. Doek 138.5 x 113.5. Rheims, Musée-Hôtel le 
Vergeur, la Société des Amis du Vieux Rheims.

108. Jacob Backer, De regentessen Dieuwertje Bicker, Annetge Backer, Aegen Francken en Aechje Hendrix 
Oetgens van Waveren van het Amsterdamse burgerweeshuis. Doek 238 x 274 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. B 4842.

109. Rembrandt, De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, 1632. Doek 169. 5 x 216.5 cm. Den Haag, 
Mauritshuis, inv. nr. 146.

110. Rembrandt, Judas geeft de zilveren penningen terug, 1629. Paneel 79 x 102 cm. Part. verz.

111. Jacob Backer, Portret van Gerard Hasselaer (1620-1673), 1645. Doek 96 x 75 cm. Nederland, Part. verz. 

112. Jacob Backer, Portret van Agatha Hasselaer (1623-1658), 1645. Doek 96 x 75 cm. Nederland, Part. verz. 

113. Jacob Backer, Portret van Geertruid Hasselaer (1624-1696), ca. 1647-1648. Doek 96.9 x 75.2 cm. Den 
Haag, Ksth. Hoogsteder & Hoogsteder.

114. Jacob Backer, Portret van Abraham de Visscher (1605-1667), koopman en bewindvoerder van de WIC, ca. 
1651. Doek 127 x 98 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. SK-A 589.

115. Jacob Backer, Portret van Machtelt Bas (?-1681), vrouw van Abraham de Visscher, ca. 1650-1651. Doek 
127 x 100 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. SK-A 397.

116. Jacob Backer, Portret van Margaretha Bas (1608-1679), ca. 1637. Paneel 72 x 61 cm. Rijswijk, 
Rijksbureau Cultureel Erfgoed, inv. nr. C1812.
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117. Jacob Backer, Portret van Dr. Dirck Bas (1596-1637) (Theodorus Bas Jacobi), ca. 1641. Doek 87 x 66.7 
cm (oorspr. ovaal). Kaapstad, Michaelis Collection, inv. nr. 14/2.

118. Dirck Dircksz. van Santvoort, Het gezin van Dirck Bas Jacobsz, burgemeester van Amsterdam, 1635. 
Doek 136 cm x 251 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-365.

119. Jacob Backer, Portret van Cornelis de Graeff (1599 – 1664), ca. 1643-1645. Doek 72. x 60.2 cm. 
Zwitserland, Part. verz. 

120. Jacob Backer, Portret van Catharina Hooft (1618 – 1691), ca. 1643-1645. Doek 61 x 52.0 cm. 
Verblijfplaats onbekend. 

121. Jacob Backer, Allegorische vrouwenfiguur (De Republiek Holland of De Vrijheid), ca. 1644-1645. Doek 
162.5 x 115.8 cm. Berlijn, Stiftung Staatliche Schlösser und Gärten, Schloss Oranienburg, inv. nr. 
GK I 3073.

122. Jacob Backer, Cimon en Ephigenia, ca. 1640. Doek 150 x 230 cm. Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, inv. nr. 670.

123. Jacob Louys, De rust van Diana, Ets en gravure 34.2 x 40.5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, Rijks   
 prenten kabinet inv.nr. RP-P-OB-46.220.  
 
123a.  Jacob Backer, De bekransing van Mirtillo, 1641. Doek 225 x 221 cm. Sibiu, Muzeul Brukenthal,  
 inv. nr. 46. 

HooFdstuk 4 sandrart 

124. Joachim von Sandrart, detail zelfportret in: Het vredesmaal in het raadhuis van Neurenberg op 25 
september 1649, 1650. Doek 291.5 x 448 cm. Neurenberg, Museen der stadt Nürenberg, Gemälde- 
und Skulpturensammlung, inv. nr. Gm 0009. 

125. Titelblad van de Lebenslauf und Kunstwerke van Joachim von Sandrart auf Stockau, in 1675 gedrukt 
door Johann-Phillip Miltenberger.

126. Caravaggio, De ongelovige Thomas, ca. 1600. Doek 107 x 146 cm. Potsdam Sanssouci, Bildergalerie, 
inv. nr. GKI 5438.

127. Gerard van Honthorst, Christus voor de hoge priester, ca. 1617. Doek 272 x 183 cm. Londen, The 
National Gallery, inv. nr. NG3679.

128. Joachim von Sandrart, De dood van Seneca, 1635. Doek 171 x 215 cm. Verloren gegaan, voorheen 
Berlijn, Kaiser Friedrich Museum, inv. nr. 445.

129. Joachim von Sandrart, Dood van Cato, ca. 1631, Doek 140.5 x 186, 5 cm. Padua, Museo Civico, inv. nr. 
125.

130. Joachim von Sandrart, De Barmhartige Samaritaan, 1632. Doek 133 x 133 cm. Milaan, Pinacoteca 
Brera, inv. nr. 702.

131. Joachim von Sandrart, Johan Maximiliaan de Jonge, 1636. Doek 189 x 138 cm. Frankfurt, 
Historisches Museum, inv. nr. B 176.

132. Joachim von Sandrart, Maanlandschap met Amor, 1636. Paneel 32 x 47 cm. Seligenstadt, 
Verzameling Karl Blehle. 

133. Joachim von Sandrart, Portret van Suzanna Beckx (1621-1648), 1638. Doek 80 x 57 cm. Amsterdam, 
Verzameling Six, inv.nr. 00234. Foto Erna Kok.

134. Reinier van Persijn, naar Sandrart, Nereïden brengen Leander’s dode lichaam naar Hero, ca. 1650. 
Gravure 41.4 x 50.5 cm. Londen, British Museum, inv. nr. 2000,0521.45.
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135. Joachim von Sandrart, Portret van Samuel Coster, 1641. Doek 127.5 x 109 cm. Amsterdam, 
Theatermuseum.

136. Joachim von Sandrart, Portret van Gerard Vossius (1577-1649), ca. 1641. Paneel 26.5 x 22 cm. 
Amsterdam, Universiteitsmuseum De Agnietenkapel, inv. nr. 000.071.

137. Joachim von Sandrart, Portret van Pieter Cornelisz Hooft (1581-1647). Doek 27 x 22.5 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. SB 5814, bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-364. 

138. Kopie naar Joachim von Sandrart, Zelfportret, voor 1644. Doek 116 x 85.5 cm. Florence, Uffizi, 
verzameling van de zelfportretten, inv. nr. 1763.

139. Jacob von Sandrart, Portret van Joachim von Sandrart, (naar zijn zelfportret) 1668. Gravure 33.1 x 22.7 
cm. Neurenberg, Museen der Stadt Nürnberg, Graphische Sammlung, inv. nr. Gr.A. 12003.

140. Theodor Matham, naar Sandrart, Portret van Caspar van Baerle, Gravure 28 x 19.8 cm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, RP-P-1884-A-7836. 

141. Anthony van Dyck, Portret van Lucas van Uffelen, 1622. Doek 108.5 x 90 cm. Braunschweig, Herzog 
Anton Ulrich-Museum.

142. Titiaan, Flora, ca. 1515. Doek 79.7 x 63.5 cm. Florence, La Galleria Degli Uffizi. 
a: Joachim von Sandrart, naar Titiaan, Flora ca. 1639, Tekening 22. 4 x 18. 2 cm. Neurenberg, 
Germanisches Nationalmuseum, inv. nr. St.N. 16582. 
b: Joachim von Sandrart, naar Titiaan, Flora, ca. 1639. Gravure 26 x 19.6 cm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet.

143. Rafaël, Portret van Baldasar Castiglione (1478-1529), ca. 1514-1515. Doek 82 x 67 cm. Parijs, Musée du 
Louvre, inv. nr. 611.  
a: Joachim von Sandrart, naar Rafaël, Baldassare Castiglione. Tekening. Verblijfplaats onbekend. 
b: Reinier van Persyn, naar Rafaël, Baldassare Castiglione, ca. 1641. Gravure 26.4 x 19.7 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-P-OB-60.206.

144. Titiaan, Portret van Gerolamo (?) Barbarigo (‘Ariosto’). Doek 81.2 x 66.3 cm. Londen, The National 
Gallery, inv.nr. NG1944. 
a: Joachim von Sandrart, naar Titiaan, Gerolamo (?) Barbarigo (’Ariosto’), ca. 1639-1641. Tekening, 
22.5 x 18 cm. Parijs, Fondation Custodia, inv. nr. 7230. 
b: Reinier van Persyn, naar Sandrart, Gerolamo (?) Barbarigo (‘Ariosto’), Gravure, 26 x 19.6 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-P-OB-60.201.

145. Joachim von Sandrart, De visverkoopster, 1644. Doek 148.5 x 126 cm. Braunschweig Hertog Anton 
Ulrich-museum, inv. nr. 553.

146. Joachim von Sandrart, Portret van Hendrick Bicker (1615-1651), 1639. Doek 139 x 105 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. SA 7400.

147. Joachim von Sandrart, Portret van Eva Geelvinck (1619-1698), 1639. Doek 139 x 105 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. SA 7401.

148. Anthony van Dyck, Portret van Dorothy, Lady Dacre, 1633. Doek 132 x 105.5 cm. Denver, The Berger 
Collection.

149. Rembrandt, Portret van Maria Trip (1619-1683), 1639. Paneel 107 x 82 cm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, inv. nr. SK-C-597.

150. Rembrandt, Portret van Andries de Graeff, 1639. Doek 199 x 124 cm. Kassel, Staatliche 
Kunstsammlungen. 

151. Joachim von Sandrart, Portret van Jacob Bicker (1612-1676), 1639. Paneel 93.5 x 71 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. SA 2078. Foto René Gerritsen.
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152. Anthony van Dyck, Portret van Michel le Blon (1587-1656), ca. 1630-1635. Doek 78,1 x 61 cm. Toronto, 
Art Gallery of Ontario, inv. nr. #64/45.

153. Joachim von Sandrart, Portret van jongeman van 30 jaar, 1639. Paneel 92.5 x 69.7 cm. Londen, Ksth. 
Charles Beddington ltd. 

154. Joachim von Sandrart, Portret van Alida Bicker (1620-1702), 1639. Paneel 92 x 72 cm. Amsterdam, 
Amsterdam Museum, inv. nr. SA 2077. Foto René Gerritsen.

155. Joachim von Sandrart, Portret van Hertog Maximilian I (1573-1651), keurvorst van Beieren, 1643. Doek 
135 x 95 cm. Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 8035. 

156. Joachim von Sandrart, Portret van Aartshertogin Maria Anna (1610-1665), keurvorstin van Beieren, 
1643. Doek 135 x 95 cm. Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 8034. 

157. Joachim von Sandrart, Januari, 1642. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 356. 

158. Joachim von Sandrart, Februari, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 357.

159. Joachim von Sandrart, Maart, 1642. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 358.

160. Joachim von Sandrart, April, 1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 359.

161. Joachim von Sandrart, Mei, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 360.

162. Joachim von Sandrart, Juni, 1642. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 361.

163. Joachim von Sandrart, Juli, 1642. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 362.

164. Joachim von Sandrart, Augustus, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 363.

165. Joachim von Sandrart, September, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 364.

166. Joachim von Sandrart, Oktober, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 365.

167. Joachim von Sandrart, November, 1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 366.

168. Joachim von Sandrart, December, 1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 367.

169. Joachim von Sandrart, Dag, 1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 1574.

170. Joachim von Sandrart, Nacht, ca. 1642-1643. Doek 149 x 123 cm. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 1575.

171. Verkleining van de oorspronkelijke planodruk van Joost van den Vondels Byschriften op de 
twalef maenden. Planodruk 38.1 x 26.6 cm. Amsterdam 1644. Amsterdam, Rijksmuseum, 
Rijksprentenkabinet.

172. Joachim von Sandrart, Odysseus en Nausikaä, 1641. Doek 104 x 168.5 cm. Amsterdam Rijksmuseum, 
inv. nr. SK-A-4278. 
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173. Philips Vingboons (II), Schoorsteen Huydecoperhuis met het schilderij van Sandrart, 1639. Hout met 
verguldsel 435 x 310 x 115 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. BK-NM-10269.

174. Pieter Lastman, Odysseus and Nausicaä, 1619. Paneel 91.5 x 117.2 cm, Alte Pinakothek, München, 
inv. nr. 4947. 

175. Paolo Veronese, De ontvoering van Europa, 1580. Doek 240 x 303 cm. Venetië, Sala di Anticollegio, 
Palazzo Ducale.

176. Joachim von Sandrart, Kinderbacchanaal, ca. 1642-1643. Rome, Part. verz.

177. Titiaan, De aanbidding van Venus, ca. 1518-1519. Doek 172 x 175 cm. Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 
P00419. 

178. Titiaan, Bacchanaal op Andros, ca. 1523-1524. Doek 175 x 193 cm. Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 
P00418.

179. Titiaan, Bacchus en Ariadne, ca. 1520-1523. Doek 176.5 x 191 cm. Londen, National Gallery, inv. nr. 
NG35.

180. Nicolas Poussin, Bacchanaal van putti, 1626. Doek 74 x 84 cm. Rome Galleria Nazionale d’Arte 
Antica.

181. François Duquesnoy, Bacchanaal van putti, 1630. Marmer. Rome, Galleria Spada.

182. Nicolas Poussin, Dans van de tijd, ca. 1634-1636. Doek 82.5 x 104 cm. Londen, Wallace Collection, 
inv. nr. P108. 

183. Nicolas Poussin, Bacchanaal op Andros, ca. 1628-1630. Doek 121 x 175 cm. Parijs, Musée du Louvre, 
inv. nr. 7296.

184. Nicolas Poussin, Midas en Bacchus, ca. 1624. Doek 98.5 x 153 cm. München, Alte Pinakothek, inv. nr. 
528.

185. Joachim von Sandrart, De heilige familie, ca. 1643-1644. Doek 128 x 137 cm. Rennes, Museé des 
Beaux Arts.

186. Joachim von Sandrart, Minerva en Saturnus, 1644. Doek 146 x 202 cm. Wenen, Kunsthistorisches 
Museum, inv. nr.1136.

187. Joachim von Sandrart, De mythische verloving van de heilige Catharina met de heilige Leopold, 
bijgewoond door Aartshertog Leopold Willem, Paneel 74 x 57 cm. Wenen, Kunsthistorisches Museum, 

inv. nr. GG 1117.


