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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-
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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-



26

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. 


