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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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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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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.


