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2.  Govert Flinck & Ferdinand Bol:  
 zonder vrienden geen carrière

Door de overheersende oriëntatie op Rembrandt in het onderzoek naar de schilderkunst in de 

zeventiende eeuw worden Govert Flinck (1615-1660) en Ferdinand Bol (1616-1680) steevast in één 

adem met de grote meester genoemd (afb. 3 en 4). De leertijd die zij bij Rembrandt doorbrachten 

wordt meestal als leidraad gekozen voor de analyse van hun artistieke identiteit en loopbaanont-

wikkeling. Dat wordt onmiddellijk duidelijk als we de monografieën van Joachim Wolfgang von 

Moltke over Flinck en Albert Blankert over Bol erop nalezen.161 Het talent en de eigenheid van 

Flinck en Bol komen er, in de marge van Rembrandt geplaatst, dikwijls maar pover vanaf. Deze 

moderne benadering is echter in schril contrast met het aanzien dat Flinck en Bol in de eigen tijd 

genoten; zij zouden hun voormalig meester in sociaal- economisch succes ver voorbijstreven. Bei-

den slaagden erin zich te positioneren in het invloedrijke netwerk van de Amsterdamse bestuur-

lijke elite.162 Hoewel de loopbanen van Flinck en Bol in de tijd parallel verliepen, was het pad naar 

succes voor beiden toch verschillend. De carrièrestrategieën die hun succes hebben bespoedigd 

zullen vergelijkenderwijs in dit hoofdstuk worden behandeld.

Een rentmeesterszoon en de zoon van een chirurgijn 
Flinck stierf op 45- jarige leeftijd op het hoogtepunt van zijn carrière. Slechts twee maanden voor 

zijn overlijden op 2 februari 1660 had hij de grootste opdracht uit de geschiedenis van de stad 

Amsterdam verworven, het schilderen van ’12 stucken tot de galerij van ’t stadhuys’. De twaalf doe-

ken zouden vier beroemde Helden verbeelden en een serie van acht met als onderwerp de Opstand 

van de Batavieren tegen de Romeinen, een verwijzing naar de opstand van de Republiek tegen de 

Spanjaarden.163 Flinck had zes jaar achter elkaar twee schilderijen per jaar zullen leveren voor de 

topprijs van duizend gulden per doek.164 

Bijna tien jaar later was Bol – 53 jaar oud - financieel vrij om zijn geslaagde carrière als 

schilder achter zich te laten. Het Zelfportret met cupido uit 1669 markeert dat moment en toont 

Bol in zijn nieuwe positie als volwaardig en welgesteld lid van de Amsterdamse elite (afb. 35). 

Het schilderij was een zelfbewust en trots bewijs dat hij gearriveerd was. Het doek is in 1669 

vervaardigd, het jaar dat hij waarschijnlijk zijn tweede huwelijk sloot met de zeer rijke weduwe 

Anna van Erckel.165 Daarna kennen we geen gesigneerde werken van Bol meer - kennelijk gaf 

hij het schilderen op. Bol leefde als een zeer vermogend man met status en eer: hij rentenierde; 

werd in 1674 van alle Amsterdamse schilders op zijn vermogen het hoogst aangeslagen door de 

belasting; woonde op stand aan de Keizersgracht en was lid van het regentencollege van het Ou-

dezijdshuiszittenhuis.166 Opgegroeid in het gezin van een bemiddeld gereformeerd chirurgijn in 

Detail van Govert Flinck, De compagnie van 
Albert Bas en Lucas Conijn, 1645. Zie afb. 64.
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Dordrecht bracht Bol het via zijn schildersloopbaan tot Amsterdams regent.167 Hoe heeft hij deze 

grote stap kunnen maken? 

Anders dan bij Bol, creëerde de sociaal-economische afkomst van Flinck de voorwaar-

den voor zijn glansrijke carrière.168 Hij werd geboren op 25 januari 1615 te Kleef en groeide op 

in een voornaam en vermogend doopsgezind handelsmilieu.169 Zijn vader Theunis Govertsz. 

Flinck (? - na 1649) was behalve een vermogend linnenkoopman ook rentmeester van de stad 

Kleef.170 Dat was naast de burgemeester, schepen en raden van de stad een van de hoogste amb-

telijke functies in het bestuur en daarmee maakte de familie Flinck onderdeel uit van de Kleefse 

regentenkring. 

De stad was onderdeel van het hertogdom Kleef dat sinds 1614 onder de autoriteit van 

keurvorst van Brandenburg stond. George Willem van Brandenburg (1595-1640) voerde het be-

stuur over Kleef van 1619 tot zijn overlijden in 1640, waarna zijn zoon de Grote Keurvorst Frede-

rik Willem (1620-1688) hem opvolgde tot zijn overlijden in 1688.171

Flincks moeder was de dochter van de doopsgezinde voorganger Ameldonck Leeuw 

te Keulen, die ook schilder was.172 Het is goed voor te stellen dat een schilderende grootvader 

voor Flinck als inspirerend voorbeeld heeft gefungeerd. Een broer van Flincks moeder was Ja-

cob Leeuw, een doopsgezinde koopman die in Amsterdam woonde met zijn zoons Dirck Leeuw 

(1614-1652) en Ameldonck Jacobsz Leeuw (1604-1652). Verschillende leden van de familie Leeuw 

waren geslaagde kooplieden die in Amsterdam een groot vermogen opbouwden. David Leeuw 

(1631/2-1703) staat op de lijst van meest vermogende Nederlanders van de zeventiende eeuw van 

Zandvliet op de dertiende notering met een vermogen van één miljoen gulden. Dat vermogen zal 

ongetwijfeld bijeengebracht zijn door de opeenvolgende handelsactiviteiten van zijn grootvader 

Jacob Leeuw en zijn vader Ameldonck Jacobsz Leeuw, respectievelijk Flincks oom en neef.173 

Flincks jeugd kennen we alleen uit de uitvoerige anekdotische beschrijving van Houbra-

ken.174 Van deze kunstenaarsbiograaf weten we dat Flinck voorbestemd was om koopman te wor-

den. Zijn vader had hem bij een zijdehandelaar in Kleef te werk gesteld, maar de jonge Flinck 

werd door zijn patroon weggestuurd omdat hij meer aandacht gaf aan tekenen dan aan zijn werk. 

Het idee dat zijn zoon schilder zou worden was een schrikbeeld voor Flincks vader ‘…die zeedig 

en gemaniert leefde…’ en die uit overlevering zou hebben gezegd: ’… Daar bewaart my God voor, 

dat ik myn Zoon tot een Schilder, hoedanige luiden meest alle Ligtemissen zyn, en een ongebonden le-

ven leiden, zoude opvoeden…’.175 Dus besloot zijn vader om Flinck bij een koopman in Amsterdam 

aan het werk te zetten. Ongetwijfeld zal hij daarbij Ameldonck Jacobsz. Leeuw - de broer van zijn 

vrouw - in gedachte hebben gehad. Maar zover zou het niet komen. 

Flinck kreeg van huis uit de mentaliteit, het gedrag en de sociale vaardigheden mee die 

nodig waren om een eerlijk en betrouwbaar koopman te worden. Als zoon van de rentmeester 

van Kleef zal hij de welgemanierdheid en het hoffelijke gedrag hebben meegekregen die vereist 

waren in de omgang met de stedelijke elite en leden van het hof van de grote Keurvorst van Bran-

denburg. Koopman zou Flinck niet worden, maar eenmaal werkzaam als schilder-ondernemer 

in Amsterdam, kwamen deze kwaliteiten, zijn ervaringen met het hof en zijn netwerk in Kleef 

hem goed van pas.
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De opleiding tot schilder
Ondanks zijn voorbestemming tot koopman, volhardde Flinck in zijn passie voor tekenen, zo 

lezen we bij Houbraken.176 Zijn talent werd omstreeks 1629 herkend door zijn toekomstige leer-

meester Lambert Jacobsz (ca. 1598-1636) tijdens diens bezoek aan Kleef.177 Hij kwam uit Leeuwar-

den en behalve voorganger in de Waterlandse doopsgezinde gemeenschap was hij ook schilder en 

kunsthandelaar en bovendien had hij een dakpannenbakkerij. 

Deze predikant-schilder, ‘…beroemt om zyne welsprekendheid en ingetogen leven…’ 178, 

moet net als Flincks schilderende grootvader een eerbaar rolmodel zijn geweest. Hij wist Flincks 

vader er kennelijk van te overtuigen dat het schildersberoep wel degelijk even respectabel kon 

zijn als dat van een koopman. Ook zal cruciaal zijn geweest dat Flinck gedurende zijn leertijd bij 

Lambert Jacobsz. binnen het doopsgezinde netwerk zou blijven. 

Flinck bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden

Flinck was veertien jaar toen hij in het Leeuwarder atelier van Lambert Jacobsz kwam, waar hij 

de zeven jaar oudere werck-gesel Jacob Backer (1608-1651) ontmoette, die eveneens doopsgezind 

was.179 Leeuwarden was de residentie voor het Friese stadhouderlijk hof en de verkoop van schil-

derijen aan de adel vormde voor de meeste schilders een belangrijke bron van inkomsten. Voor de 

artistieke ontwikkeling en de schilderijenproductie ter plaatse was het belangrijk dat er al sinds 

het einde van de zestiende eeuw een levendige zakelijke en culturele uitwisseling bestond met 

Zuid-Nederlandse immigranten. Eveneens waren er nauwe zakelijke en sociale betrekkingen van 

Friese kunstenaars met collega’s in Amsterdam.180 Zo trouwde de schilder Wybrand de Geest - 

een zoon van Antwerpse immigranten - in 1622 met Hendrickje Uylenburg, de zuster van Saskia 

die later met Rembrandt huwde en het nichtje was van de kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh 

in Amsterdam. 

Ook wordt wel geopperd dat als Rembrandt zijn verloofde Saskia bezocht, hij dan ook 

het atelier van Lambert aandeed.181 Die had immers zakelijk banden met Uylenburgh, in wiens 

atelier Rembrandt op dat moment de leiding had.182 Gezien het belang van persoonlijke relaties 

en aanbevelingen, ligt het voor de hand dat Flinck zo kennis heeft gemaakt met de befaamde 

meester en de succesvolle kunsthandelaar, bij wie hij midden jaren dertig in Amsterdam zou 

gaan leren en werken.

Het oeuvre van Flincks eerste leermeester Lambert Jacobsz. toont de grote stilistische 

wendbaarheid: variërend van kleinfigurige werk met Italianiserende elementen die te relateren 

zijn aan de Amsterdamse groep rond Lastman, tot monumentale historiestukken en levensgrote 

halffiguren die verwantschap hebben met de Utrechtse Caravaggisten, maar die tevens kennis 

van het werk van Rubens vertonen. In Flincks vroege werk - zoals de gesigneerde, maar ongeda-

teerde Jacob zegent Isaäk (afb. 14) - zien we de verwantschap met respectievelijk zijn eerste leer-

meester en zijn werck-gesel Jacob Backer (1608-1651). Flinck zou volgens Houbraken samen met 

Backer naar Amsterdam vertrekken: 

‘Te Lewaarden gekomen vond hy Jakob Backer een geschikt en yverig Jongman tot zyn byslaap en 
gezelschap in de Konst, die met hém (na dat zy nu zoo veer gevordert waren dat zy op eigen wieken 
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konden vliegen) naar Amsterdam vertrok, daar FLINK, wyl hy daar zeer welvarende Bloedvrienden 
had wonen, ten eersten gelegentheid vond om proeven, van zyn Konst te geven.’ 183 

Backer ging in Amsterdam direct als zelfstandig schilder aan de slag. Hij was al op 19 mei 1633 

‘inwoonder deser stede’, zoals blijkt uit een door Backer en zijn broers Tjerck en Isaac Jacobsz. 

ondertekende machtiging.184 Bij een gezamenlijke verhuizing van Leeuwarden naar Amsterdam 

zoals medegedeeld door Houbraken, plaatst Van der Veen vraagtekens: hij suggereert dat Flinck 

pas in 1635 naar Amsterdam verhuisde en aan het einde van zijn leertijd bij Rembrandt - dat sa-

menviel met diens vertrek bij Uylenburgh - zijn positie in de werkplaats overnam.185 

Dat laatste is niet waarschijnlijk omdat Rembrandt in 1635 - net zo als andere Amster-

dammers - zal zijn verhuisd op de vaste verhuisdag die in Amsterdam op 1 mei was vastgesteld.186 

Bovendien had Houbraken zijn informatie over Flinck rechtstreeks van zijn zoon Nicolaes. Daar-

om lijkt er vooralsnog geen reden om te betwijfelen dat Flinck tegelijkertijd met Backer naar 

Amsterdam kwam en dat dit in mei 1633 was, zoals inmiddels met zekerheid van Backer bekend 

is.187 Backer wist al snel zijn eerste publieke opdracht te verwerven: een monumentaal groepspor-

tret van De regentessen van het Amsterdamse burgerweeshuis (afb. 108), waarover meer in hoofdstuk 

drie.188 De veel jongere Flinck koos er echter voor om zijn vakbekwaamheid uit te breiden door 

zich te bekwamen in de stijl van Rembrandt, die van 1631 tot midden 1635 aan het hoofd stond 

van de werkplaats van de doopsgezinde kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh (ca. 1587-1661).189 

Het was een zorgvuldig gekozen strategie, want Rembrandt was al befaamd en naar zijn stijl was 

op dat moment veel vraag, zoals uit Houbraken’s woorden blijkt:

‘Maar alzoo te dier tyd de handeling van Rembrant in ‘t algemeen geprezen wierd, zoo dat alles op 
die leest moest geschoeit wezen, zou het de Waereld behagen; vond hy [Flinck] zig geraden een jaar 
by Rembrant te gaan leeren; ten einde hy zig die behandeling der verwen en wyze van schilderen 
gewende welke hy in dien korten tyd zoodanig heeft weten na te bootsen dat verscheiden van zyne 
stukken voor egte penceelwerken van Rembrant wierden aangezien en verkogt.’190

Ook Bol besloot enkele jaren later dan Flinck - in 1636 - zich te bekwamen in de manier van de 

befaamde Amsterdamse meester. 

Bol bij Jacob Cuyp in Dordrecht 

Van Ferdinand Bols jeugd weten we weinig.191 Algemeen wordt aangenomen dat hij de beginse-

len van de schilderkunst leerde bij Jacob Gerritsz. Cuyp (1594-1652) in Dordrecht.192 Een bewijs 

hiervoor ontbreekt, maar zowel Blankert als Sumowski – en anderen in hun kielzog – leiden dat 

af op grond van stilistische overeenkomsten met de Dordtse meester.193 Blankert en Sumowski 

gebruikten echter ieder een ander schilderij van Bol als basis voor hun veronderstelling, maar 

daarin overtuigen zij niet. Blankert ziet een artistieke relatie met het oeuvre van Cuyp in de gesig-

neerde Vertumnus uit Tokio die hij bovendien als Bols vroegste werk zag en dateerde rond 1635.194 

Deze Vertumnus moet echter als schilderij van Bol worden afgeschreven, omdat de signatuur op 

het doek niet van Bol is, maar van de Haagse schilder Ferdinandus West.195 

Sumowski neemt deze Vertumnus niet op, maar ziet de Bevrijding van Petrus als Bols 

vroegste werk dat hij circa 1640 dateerde (afb. 5).196 Op basis van dit schilderij veronderstelde 
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Sumowski een leertijd bij Jacob Cuyp vanwege de paralellen in thema en compositie met De be-

vrijding van Petrus door Benjamin Gerritsz. Cuyp (1612-1652) (afb. 6).197 De uitvoering en de com-

plexiteit van Bols compositie doet echter een latere datering - rond 1643 - vermoeden. Bol is dan 

zelfstandig gevestigd en vervaardigde zijn eerste monumentale en complexe composities die qua 

lichtregie, handeling en motieven sterk op Rembrandt leunen. Bols Bevrijding van Petrus toont 

eerder zijn rembrandtieke stijl dan dat het een bewijs is van zijn artistieke relatie met Jacob Cuyp.

Hoewel dat Bols leertijd bij Cuyp niet is gedocumenteerd en enige stilistische overeen-

komsten niet zijn aan te wijzen, moet hij Cuyp zeker hebben gekend. Cuyp had als zelfstandig 

meester in Dordrecht een goedlopend atelier met verscheidene leerlingen. Uit gildepapieren is 

bekend dat er alleen al tussen 1637 en 1641 maar liefst zestien leerlingen in Cuyps werkplaats 

werden opgeleid.198 Van hen kennen we geen werk meer. Van Bol wel, maar zijn naam komt niet 

voor onder de geregistreerde leerlingen van Cuyp. Dat Bol zijn eerste leertijd bij Jacob Cuyp heeft 

doorgebracht is dus niet hard te maken, maar het ligt wel voor de hand. Eind december 1635 on-

dertekende hij in Dordrecht nog verscheidene notariële akten met “Ferdinandus bol, schilder” 199 

en daar was Jacob Cuyp op dat moment de toonaangevende schilder met een goedlopende werk-

plaats. Tussen 1629 en 1641 was hij viermaal thesaurier van het St. Lucasgilde. Bovendien was 

Cuyp niet alleen een centrale figuur in het artistieke milieu, maar daarbuiten ook een man met 

een zeker aanzien: hij was ouderling en diaken van de Waalse kerk.200 

Omdat Bol in december 1635 in meerdere documenten als schilder te Dordrecht wordt 

vermeld zal hij dus niet eerder dan 1636 naar Amsterdam zijn vertrokken. Bol is dan twintig jaar 

oud, geschoold als volleerd schilder en hij is de eerste Dordtse kunstenaar in Rembrandts atelier. 

Andere schilderstalenten uit Dordrecht zouden hem daarin volgen, zoals Samuel van Hoogstaten 

(1640), Nicolaas Maes (1648) en Aert de Gelder (1661). Dordrecht had kennelijk een vruchtbare 

bodem voor schilderstalent, maar zoals Johan van Gool (1685–1763) schreef was haar ‘vette klei-

grond wel goed om kunstenaars te queeken, doch niet om op den duur te voeden’.201

Leren en werken bij Uylenburgh en Rembrandt 
Bol en Flinck kozen beiden niet voor Italië om hun leertijd af te ronden. Dichterbij bood Rem-

brandt een artistiek alternatief en de stad Amsterdam met zijn florerende kunstmarkt leverde 

aantrekkelijke sociaal-economische vooruitzichten. Ook Rembrandt werd enige jaren eerder aan-

getrokken door de economische mogelijkheden in Amsterdam. Dat zijn reputatie veel vraag uit 

Amsterdam genereerde en hem heeft gestimuleerd om van Leiden naar Amsterdam te verhuizen 

werd in zijn eigen tijd al onderkend en opgetekend door Jan Jansz Orlers (1570-1646), die in zijn 

Stadsbeschrijving uit 1642 in de biografie over Rembrandt schrijft: 

‘Dewijle dat zijne konst ende arbeidt / de Borgeren ende Innewoonderen van Amsterdamme ten 
hoochsten behaechde ende aengenaem was, / ende dat hij veeltijden versocht werde omme ‘t zij 
Conterfeijtselen ofte ander stucken aldaar te maecken / soo heeft hij goet ghevonden hem van 
Leyden te transporteren naar Amsterdamme/ende is involgende van hier vertrocken ontrent den 
Jaere 1630 [...]’202 
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Houbraken memoreerde dat het vooruitzicht van geldelijk gewin Rembrandt had aangespoord 

om rond 1630 naar Amsterdam te verhuizen.203 Dat bleek een succesvolle keuze, omdat, zoals 

Houbraken beschreef: 

‘Daar zynde vloeide hem het werk van alle kanten toe ; gelyk ook menigte van Leerlingen [...] ‘...zyn 
Konst werd zoodanig in zyn tyd geagt en gezogt, dat men hem (als het spreekwoord zeit) moest 
bidden en geld toegeven.’ Vele jaren agter den anderen heeft hy het met schilderen zoo druk gehad 
dat de menschen lang naar hunne stukken moesten wagten.’204

Rembrandts productie van vooral portretten was in de eerste helft van de jaren dertig op zijn 

hoogtepunt zoals Bok en Van der Molen tonen aan de hand van zijn overgeleverde werken (afb. 

1 en 2).205 Precies in deze periode - van 1631 tot 1635 - werkte Rembrandt voor de doopsgezinde 

Hendrick Uylenburgh. Zijn kunstbedrijf was niet alleen een schilderswerkplaats, maar ook een 

kunsthandel met een zeer uitgebreide kring van vooral doopsgezinde klanten. 

Rembrandt was de modeportrettist van dat moment.206 En, omdat er veel vraag was naar 

zijn stijl waren ‘konstoeffenaren [...] genootzaakt [.. .] zich aan die [Rembrandts] wyze van schilderen 

te gewennen; al hadden zy zelf eene veel prysselyker behandelinge’, aldus Houbraken.207 Dat maakte 

Rembrandt tot een gewild meester voor ambitieuze kunstenaars.208 Vanuit dat belang moeten we 

de keuze van Flinck en Bol voor Rembrandt als leermeester zien: als carrièrestrategie. Dat was 

weliswaar een dure investering omdat Rembrandt een hoog leergeld van honderd gulden per jaar 

vroeg. 209 Daar stond echter tegenover dat de jonge kunstenaars bij Rembrandt de up-to-date tech-

nische vaardigheden, stijl en expertise zouden leren die nodig waren voor artistiek succes.210 Bo-

vendien zouden zij als beginnende schilders gebruik kunnen maken van de status die Rembrandt 

toen nog genoot in het Amsterdamse netwerk. Op deze wijze zouden zij hun entree kunnen ma-

ken in de insiderwereld van face-to-face contacten en persoonlijke relaties kunnen aanknopen met 

kopers, liefhebbers en kenners. Voor de introductie in dat netwerk was Uylenburgh overigens 

de belangrijkste schakel: hij had immers de contacten met de opdrachtgevers en zorgde voor het 

binnenhalen van de vele portretopdrachten, die vervolgens door Rembrandt werden uitgevoerd.211 

Flinck door Uylenburgh aangetrokken 

Door bij Rembrandt te gaan werken kwam Flinck bij Uylenburgh in dienst.212 De Italiaanse kun-

stenaarsbiograaf Filippo Baldinucci (1624-1697) werpt een bijzonder licht op de verhouding tus-

sen Flinck en Uylenburgh. Baldinucci was goed geïnformeerd door de schilder Eberhard Keil 

(1624-1687). Die moet Flinck goed gekend hebben omdat hij in de periode 1642-1651 zowel bij 

Uylenburgh als bij Rembrandt had gewerkt.213 De eerste twee jaar (1633-1635) zou Flinck bij Uylen-

burgh als werckgesel onder leiding van Rembrandt werken.214 Van Houbraken vernemen we dat 

Flinck één jaar bij de meester heeft geleerd, maar anders dan de belangrijke gebeurtenissen zelf, 

kunnen de exacte jaartallen daarvan en hoe lang iets precies duurde vlug uit de herinnering ver-

dwijnen. En dat zou al door Flinck zelf verkeerd kunnen zijn doorgegeven aan zijn zoon Nicolaes, 

die Houbrakens vertrouwelijke informant was over het leven van zijn vader. 

Rembrandts befaamde stijl was in de jaren dertig het handelsmerk van Uylenburgh ge-

worden en Flinck werkte mee aan de grote productie van Rembrandtieke portretten en tronies die 
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we kennen uit die periode.215 Flinck bleek zo bedreven in het nabootsen van Rembrandts hand, 

dat volgens Houbraken zijn werk ‘… voor egte penceelwerken van Rembrant wierden aangezien 

en verkogt.’216 Toen Rembrandt in mei 1635 voor zichzelf begon, nam Flinck zijn positie in de 

werkplaats van Uylenburgh over en werkte hij er nog eens drie of vier jaar als chef d’atelier, zoals 

Bruyn dat noemde.217 Sandrart merkte op dat Flinck lang bij Uylenburgh werkte en daar bijdroeg 

aan een verdienstelijke portretproductie: 

‘Er hielte sich lange Jahre auf bey dem berühmten Kunsthändler Ulenburg dem er viel ausbündige 
herrliche Contrafäte von eigner Hand hinterlaßen’.218

Baldinucci beschrijft dat Flinck zich in zijn jeugd ‘in handen had gegeven’ van een zekere koop-

man die hem, door hem van veel geld te voorzien, ‘bijna voortdurend’ voor zich liet werken, maar 

wel ‘zoals diens [Flinck] fantasie hem ingaf’.219 

We kunnen ons voorstellen dat in de circa vijf jaar dat hij voor Uylenburgh werkte, naast 

de artistieke lessen van Rembrandt ook veel zal hebben opgestoken van het ondernemerschap van 

Uylenburgh. Als jonge schilder kreeg Flinck mee wat het betekende om een succesvol kunstbe-

drijf te runnen en kon hij zich de vereiste omgangsvormen en erecodes in de relatie met klanten 

en hun wensen eigen maken. Die vaardigheden zullen de zoon van een koopman en rentmeester 

overigens niet vreemd zijn geweest. Van grote betekenis was ook dat Flinck zijn sociaal kapitaal 

vergrootte door zijn binding met het netwerk van Uylenburgh, dat qua denominatie naadloos 

aansloot bij dat van zijn eigen doopsgezinde ‘zeer welvarende bloedvrienden’.220 

Van Baldinucci vernemen we dat Flinck na verloop van tijd voor zichzelf kon gaan wer-

ken, omdat hij naam had gemaakt als de beste schilder van Amsterdam en zoveel aanzien had 

verkregen dat zijn werk gretig aftrek vond bij de kunstliefhebbers. Flinck liet zich goed betalen: 

voor een schilderij van vier palmen breed - wat ongeveer een meter is - kreeg hij 60 scudi en dat is 

bijna 150 gulden.221 Vermoedelijk vestigde Flinck zich rond 1638-1639 als zelfstandig meester.222 

Zijn flexibele toepassing van de verschillende stijlen waarin hij bij Rembrandt alsook bij Lambert 

Jacobsz. was getraind, zijn eigen doopsgezinde netwerk gekoppeld aan dat van Uylenburgh en 

de opdracht voor de Kloveniersdoelen, zouden het verdere verloop van zijn carrière bevorderden.

Bol bij Rembrandt in de Nieuwe Doelenstraat

Bol had niet het voordeel van bloedvrienden in Amsterdam.223 Daarom was zijn keuze voor Rem-

brandt als leermeester nog zwaarwegender. Toen hij in 1636 bij Rembrandt kwam werken had 

deze zich net zelfstandig gevestigd aan de Nieuwe Doelenstraat (nr. 20).224 Dat bleek een minder 

gunstig moment en een heel andere situatie te zijn dan Flinck had ondervonden met zijn leer- en 

werktijd bij Uylenburgh.

Rembrandts artistieke faam was weliswaar groot, maar hij miste het ondernemerschap 

van Uylenburgh en zijn sociale reputatie begon te wankelen. Zoals eerder beschreven liep mede 

daardoor zijn portretproductie sterk terug en dat was juist de periode dat Bol als werckgesel bij 

Rembrandt werkte (afb. 1 en 2.).225 Met weinig portretopdrachten vervielen ook de poseersessies 

in het atelier waardoor er minder opdrachtgevers in het atelier kwamen die eventueel ander werk, 

zoals historiestukken zagen, die aankochten of iets anders bestelden.226 
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Bovendien kreeg Rembrandt in 1642 een geschil met Andries de Graeff over het portret 

dat Rembrandt van hem had gemaakt.227 Alhoewel we niet precies weten waar het conflict over 

ging, bleek het wel zeer veelbetekenend voor zijn loopbaan te zijn. Het conflict wierp zijn scha-

duw over de toekomst, want Rembrandt zou hierna geen opdrachten meer krijgen uit het netwerk 

van de bestuurlijke elite.228 Ongetwijfeld was Rembrandt in artistieke zin voor Bol nog steeds de 

beste keuze, maar we kunnen ons voorstellen dat de debuterende schilder geenszins had kunnen 

vermoeden dat Rembrandt, vanuit het oogpunt van opbouwen van een elitenetwerk, niet meer de 

beste alliantie was.

Bol bleef lange tijd als assistent voor de meester werken. Hij had een nauwe band met 

Rembrandt, wat blijkt uit een notariële verklaring waarin hij eind augustus 1640 als getuige voor 

Rembrandt optrad.229 Ook is er bewijs overgeleverd dat Bol productie leverde die door Rembrandt 

werd verkocht. De meester noteerde ‘fardynandus [ferdinand] van sijn werck verhandelt’ op een 

rol papier dat hij voor zijn administratie gebruikte en dat op de achterkant een eigenhandige 

krijttekening naar Pieter Lastmans Susanna en de ouderlingen uit circa 1636 draagt.230 Dat was al 

vrij kort nadat Bol zich bij Rembrandt had gevoegd en geheel in lijn met de werkplaatsorganisatie 

bij Rembrandt, waarover Sandrart opmerkte dat Rembrandt behalve leergeld, ook inkomsten ont-

ving uit de verkoop van schilderijen en grafiek door leerlingen gemaakt.231 

Deze dubbele functie van het atelier – scholing en productie - was geheel in lijn met 

het sociaal-economische principe van wederkerige belangen. Zoals Van de Wetering uiteenzette 

verdiende Rembrandt zijn investering in tijd en middelen terug door de verkoop van de schilde-

rijen die door een werckgesel waren geproduceerd. Bol kreeg zijn investering - leergeld, arbeid en 

productie - ‘uitbetaald’ in onderdak, lessen in de stijl van de meester én heel belangrijk: het was 

een opstap naar een goed betalende en zelfstandige schilderscarrière, omdat hij als ‘leerling van’ 

kon meeliften op de faam van zijn meester.232

Bol zou rond 1640 zijn zelfstandige loopbaan aanvangen, want uit dat jaar kennen we 

zijn eerste gesigneerde en gedateerde schilderij.233 Hij is op dat moment waarschijnlijk net te laat 

en te onervaren om in aanmerking te komen voor de opdracht voor een van de schutterstukken 

voor de Kloveniersdoelen. Juist deze grootse opdracht zou als een stuwende kracht voor de carriè-

re werken van de aankomende generatie schilders, zoals Flinck en Van der Helst.234

Flinck en Bol leerden en werkten met slechts enkele jaren verschil bij dezelfde meester, 

maar in een wezenlijk andere situatie en dát maakte voor het verloop van hun loopbanen een be-

duidend verschil. Flinck groeide al in de jaren veertig uit tot een van de meest gevraagde schilders 

van Amsterdam, terwijl Bol pas een decennium later furore zou gaan maken.

Op eigen benen
Het behoeft geen betoog of misprijzen dat we in het werk van Flinck en Bol als beginnende zelf-

standige schilders, en soms ook nog later, overeenkomsten met hun voormalig meester herken-

nen. Daar was het hun juist om begonnen. De verwantschap in handeling, compositie, thema’s 

en motieven tussen Rembrandt en zijn leerlingen is al lang onderwerp van intensief onderzoek.235 

De vele aanwijsbare overeenkomsten tonen het resultaat van de training die Flinck en Bol hebben 

gehad en zijn de vruchten van de uitwisseling van onderlinge ideeën in Rembrandts atelier. 
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Dat zij hun meester citeerden spreekt niet ten nadele van hun kunstenaarschap, zoals 

weleens wordt gevonden, maar is vanzelfsprekend, omdat het aanleren van de kunstgrepen van 

de meester juist in de aard van de meester-leerlingverhouding besloten ligt. Schilderen in de stijl 

van Rembrandt gold bovendien als een aanbeveling, zeker tot het begin van de jaren veertig. Het 

is daarom evident dat Flinck en Bol het voorbeeld van Rembrandt als hulpmiddel gebruikten toen 

zij eenmaal zelfstandig hun composities moesten opzetten. Maar als debuterende kunstenaars 

stonden zij tevens voor de opgave om zich te positioneren met een onderscheidende kwaliteit en 

manier van schilderen. Dat was de paradox van het leerlingschap: de meester navolgen tot in de 

perfectie en wanneer je dat eenmaal kon, breken met zijn voorbeeld om een eigen herkenbare 

artistieke persoonlijkheid te ontwikkelen.

Flincks bloedvrienden en stijlflexibiliteit

Flinck was verzekerd van de steun en diensten van zijn welvarende bloedvrienden toen hij rond 

1638-1639 zijn zelfstandige loopbaan begon. Hij had een hechte relatie met hen: zijn beide neven 

Dirck en Ameldonck getuigden bij zijn huwelijk in 1645 met de remonstrantse Ingetje Thoveling 

(ca. 1620-1651) en Flinck werd zelfs de buurman van Dirck toen hij in 1644 aan de Lauriergracht 

ging wonen.236 Deze verwantschapsrelatie was voor de loopbaan van Flinck van belang want zijn 

neven behoorden tot zijn vroegste afnemers van zeker tien schilderijen. 

Neef Dirck werd door Flinck ten voeten uit geschilderd in het eerste gesigneerde en 

gedateerde schilderij uit 1636 dat we van Flinck kennen (afb. 7).237 Daarnaast zijn maar liefst 

negen werken van Flinck in de boedelinventaris van de nalatenschap (1653) van zijn andere neef 

Ameldonck Jacobsz Leeuw en diens vrouw Maeyken Rutgers vermeld, waaronder de familiepor-

tretten van Jacob, Ameldonck, zijn zoon David en Susanna Rutgers. Ameldonck moet boven-

dien een goede relatie van Uylenburgh zijn geweest, want ook andere schilders uit de werkplaats 

van Uylenburgh waren vertegenwoordigd in zijn boedelinventaris: opgetekend zijn werken van 

Gerrit Uylenburgh (ca. 1625-1669), Rembrandt en Jürgen Ovens (1623-1678). Ook de zelfstandig 

werkende Backer was in de inboedel vertegenwoordigd met een ‘conterfeytsel van bestemoeder 

Josyna Lambrechts’.238

Naast opdrachten van zijn bloedvrienden had Flinck meer afnemers uit het doopsgezinde 

netwerk, zoals het portret van een jonge doopsgezinde man - bekend als Gozen Centen (1611/12-

1677) - dat circa 1636 is vervaardigd (afb. 8).239 Een andere vroege liefhebber van Flincks werk was 

de doopsgezinde lakenkoopman Jan Pietersz. Bruyningh (1600-1646). Hij was een goede klant 

en geloofsgenoot van Uylenburgh en had bij zijn overlijden in 1646 acht schilderijen van Flinck 

in bezit. Eén daarvan is ‘een afneminge van ’t cruys van Govert Flinck’, waarvan we mogen aan-

nemen dat dit de in 1637 gesigneerde Bewening in Tokio is (afb. 9).240 

Deze Bewening is het eerste gesigneerde en gedateerde historiestuk dat we van Flinck 

kennen en het is vervaardigd toen hij zelf aan het hoofd stond van het Uylenburgh atelier en niet 

meer onder het corrigerende oog van Rembrandt werkte. Het laat een synthese zien van de com-

positorische en picturale elementen, die Flinck bij zijn beide leermeesters heeft opgepikt. Het 

doek is een mooie illustratie van zijn zoekproces naar een eigen handeling. Ongetwijfeld heeft 

de grisaille van Rembrandt De bewening van Christus onder het kruis circa 1633-1635 in Londen als 



52

uitgangspunt van zijn denkproces gefungeerd (afb. 10).241 De overeenkomst betreft zowel het on-

derwerp als de compositie, maar in de uitvoering onderscheidt Flinck zich op essentiële aspecten 

van Rembrandt. De lichtregie is rembrandtiek, maar door de reflectie van het licht ‘rekt’ Flinck de 

lichtbundel als het ware op om de beschouwer meer - eigenlijk het hele verhaal te laten zien. Hij 

besteedt nauwkeurig aandacht aan het uitwerken van de individuele figuren in gedrag, gebaar en 

mimiek, evenals aan hun rijke, kleurige en gedetailleerde gewaden die tezamen een decoratief 

patroon vormen. In de Bewening herkennen we Flincks streven naar een handeling in heldere 

lokaalkleuren met de lijn als middel om gracieuze contouren en vormen te definiëren. 

Dit werk is een vroeg voorbeeld van de wijze waarop de jonge Flinck zich van zijn mees-

ter onderscheidde ‘in het tekenen van de omtrekken’, waarin hij volgens Baldinucci, veel bekwa-

mer was dan Rembrandt.242 Ook Vondel roemde die tekenkwaliteit van Flinck in het huwelijksge-

dicht dat hij in 1656 voor hem en Sofia van der Hoeven schreef. De befaamde dichter prijst Flinck 

vanwege zijn vermogen om elk figuur weer te geven met een precieze ‘omtreck’, bovendien zou hij 

de regels en de wetten van de kunst volgen en met zijn ‘klaerheit’ anderen de juiste weg tonen.243 

Dat Vondel midden jaren vijftig Flinck een lichtend voorbeeld noemt weerspiegelt de algemene 

waardering voor de heldere manier van schilderen, wat toentertijd betekende dat zijn handeling als 

verwant werd gezien aan de manier van Rubens en Van Dyck. 

Maar zoals we hierna nog zullen zien, alvorens Flinck zover was toonde hij met zijn 

eerste historiestuk De bewening uit 1637, al helemaal aan het begin van zijn loopbaan, dat hij zich 

van Rembrandt wilde en kon onderscheiden door ook elementen te gebruiken uit de training die 

hij bij Lambert Jacobsz. had genoten. Flinck kon bovendien een voorbeeld nemen aan zijn vriend 

Backer die zich al sinds zijn komst in Amsterdam als een van de eersten met deze onderscheiden-

de stijl naast Rembrandt positioneerde.

 Zowel het portret van Dirck Leeuw uit 1636 als het historiestuk De bewening maakte 

Flinck in zijn tijd als chef d’atelier bij Uylenburgh, zij zullen dus waarschijnlijk via Uylenburghs 

kunsthandel zijn verkocht. Het is zeer aannemelijk, zoals Van der Veen suggereert, dat Flinck 

net als Rembrandt voor ieder schilderij betaald zal hebben gekregen, terwijl Uylenburgh commis-

sie kreeg,.244 Door beide doeken te signeren en dateren, positioneerde Flinck zich al in 1636 als 

meesterschilder en daarmee liep hij vier jaar vooruit op Bol. 

De overgang naar zelfstandig schilder

Vermoedelijk verliet Flinck de werkplaats van Uylenburgh omstreeks 1639. Toen verkocht hij het 

in 1639 gedateerde, grote doek De verkondiging aan de herders (afb. 11) aan Uylenburgh, waarin 

Flinck de compositie en motieven van een prent met hetzelfde onderwerp van Rembrandt over-

neemt (afb. 12). 245 Uit de verkoop aan Uylenburgh valt af te leiden dat Flinck niet meer bij de 

kunsthandelaar in dienst was. Kunnen we de overgang van Flinck als zelfstandig schilder mar-

keren met de monumentale Isaäk zegent Jakob in Amsterdam? Dat wordt immers traditioneel in 

1638 gedateerd (afb. 13).246 De signatuur en datering zijn echter verdwenen en er wordt soms zelfs 

getwijfeld of het werk wel van Flincks hand zou zijn, vanwege de uitzonderlijk hoge kwaliteit en 

omdat het nauwelijks overeenkomst zou vertonen met ander werk uit zijn oeuvre.247 
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Uit recent materiaaltechnisch- en kunsthistorisch onderzoek, dat is uitgevoerd door het 

Rembrandtleerlingen project, mogen we afleiden dat we aan Flincks eigenhandigheid niet hoeven 

te twijfelen.248 Aan de originaliteit van de verdwenen signatuur en datering echter wel.249 In het 

onderzoek van het Rembrandt leerlingenproject werden twee vroege werken van Flinck vergele-

ken die hetzelfde onderwerp hebben: Isaäk zegent Jacob, het een in Amsterdam en het ander in 

Utrecht (afb. 14).250 De Utrechtse versie, zonder datum maar met signatuur, wordt algemeen be-

schouwd als een vroeg werk vanwege de vorm- en stijlverwantschap met Lambert Jacobsz. zoals: 

de afsnijding en nabijheid van de compositie, het gebruik van de grote halffiguren, de enigszins 

grove proporties van de figuren en de gezichtstypen van Jacob en Rebecca. Een opmerkelijk gelijk 

motief is het opgeheven gezicht van Flincks Jacob dat overeenkomt met Jacob in Lambert Jacobsz. 

Esau verkoopt Jacob zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen (afb. 15).251 

Met de recente aandacht voor de Friese schilderkunst en in het bijzonder de Friese schil-

der Lambert Jacobsz. is het niet verwonderlijk dat Piet Bakker en Jasper Hillegers suggereren 

dat Flinck de Utrechtse Zegening nog in de werkplaats van Lambert Jacobsz. in Leeuwarden zou 

hebben vervaardigd.252 Dat lijkt echter niet waarschijnlijk omdat uit het materiaaltechnisch on-

derzoek is gebleken dat de behandeling van de verf - vooral in het gezichtsinkarnaat van Isaäk 

- duidt op kennis van en ervaring met het technische en picturale idioom van Rembrandt. Ook de 

uitkomsten van het onderzoek naar de grondering maken aannemelijk dat de Utrechtse Zegening 

in Amsterdam is vervaardigd.253 Daarmee is duidelijk geworden dat Flinck de beide doeken in 

Amsterdam moet hebben geschilderd. Helaas blijft de precieze datering van beide een vraag waar 

we vooralsnog slechts naar kunnen gissen.

De eenvoudige Utrechtse versie zal het vroegst vervaardigd zijn en enkele jaren daarna 

moet het andere doek zijn geschilderd. Het werk uit het Rijksmuseum laat namelijk onmisken-

baar zien dat Flinck een aanzienlijke schilderkundige progressie heeft doorgemaakt in het creë-

ren van een overtuigende illusie van de ruimte door het gebruik van licht en kleur.254 Ongetwij-

feld dankzij de lessen van Rembrandt, want die was daarin baanbrekend omdat hij weloverwogen 

was in het ‘breken van de kleuren’ en als geen ander ‘…Liecht und Schatten künstlich beysam-

men hielte...’.255 Deze werkwijze werd met de term houding aangeduid.256 

Flinck zou het onderwerp ontleend kunnen hebben aan een schilderij van Jan Lievens 

(1607-1674) dat we slechts kennen van een ets van Jan Joris van Vliet (ca. 1610 - na 1635) uit 

circa 1633-1635 (afb. 16).257 Het is echter ook mogelijk dat Flinck een voorbeeld heeft genomen 

aan Isaäk zegent Jacob dat van Rosso Forentino heette te zijn. Dat schilderij was in helder colo-

riet uitgevoerd en Flinck heeft het mogelijk in bezit gehad.258 Van Rembrandt kennen we geen 

schilderij met Isaäk zegent Jakob als onderwerp.259 Desondanks was het thema wel geliefd in het 

Rembrandt-atelier, want meerdere leerlingen kozen het onderwerp van list en bedrog aan het bed 

van Isaäk als onderwerp, maar deze zijn allen na Flinck vervaardigd.260 Door zijn virtuoze uit-

voering en vindingrijke weergave van het onderwerp is Isaäk zegent Jacob uit de collectie van het 

Rijksmuseum van een bijzondere kwaliteit, waarmee de jonge Flinck bewees dat hij een topwerk 

kon leveren (afb. 16a). 

Met het bespreken van deze twee vroege doeken - De bewening en Isaäk zegent Jacob - is 

beoogd Flincks vaardigheid als beginnend schilder midden jaren dertig te tonen. Deze werken 
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zijn representatief voor de stijlflexibiliteit die hij tot midden jaren veertig zou tentoonspreiden. 

Flinck kon in de manier van Rembrandt leveren, maar liet zich ook zien met de heldere stijl. De 

stilistische wendbaarheid van Flinck in combinatie met zijn sociaal kapitaal legden het funda-

ment voor zijn positionering op de Amsterdamse kunstmarkt 

Positioneren door een dubbele marktstrategie 

Het belang van stijlflexibiliteit voor Flinck als debuterend schilder moeten we begrijpen in de 

context van de twee schilderstijlen die in de jaren veertig op de markt te zien waren. Het sinds 

midden jaren dertig zeer geliefde nae ’t leven schilderen of koloreeren van Rembrandt en de stijl 

die Houbraken het ‘heldere schilderen’ of de ‘Italiaansche penceelkonst’ noemde in relatie tot Flincks 

(loopbaan-) ontwikkeling:

‘... hy [Flinck] heeft die wyze van schilderen [koloreeren] naderhand met veele moeite en arbeid 
weer afgewent; naardien de Waereld voor ’t overlyden van Rembrandt, de oogen al geopent 
wierden, op ’t invoeren der Italiaansche penceelkonst, door waren Konstekenners, wanneer het 
helder schilderen weer op de baan kwam.’ 261 

Deze twee rivaliserende schilderstijlen koloreeren en teykenen waren, zoals Sluijter beschrijft, in 

navolging van Italië ook in Amsterdam onderwerp van debat.262 Rembrandts stijl was in de tijd 

iets geheel nieuws en werd ook als zodanig ervaren, want schilders op zoek naar afzet en faam 

waren genoodzaakt hem in die trend te volgen, zoals Houbraken schreef.263 Niet iedereen liet 

zich daar echter door meeslepen. Jacob Backer beoefende, al vanaf zijn vestiging in Amsterdam 

midden jaren dertig, de heldere stijl waarmee hij een alternatief bood naast Rembrandt.264 Die 

tendens werd in 1637 versterkt met de komst van Sandrart die de nieuwste artistieke trends uit 

Rome meebracht.265 

De nae ‘t leven stijl van Rembrandt zou midden jaren veertig terrein gaan verliezen 

als Flinck, Bol, Van Loo en Van der Helst zich ook met de heldere stijl op de markt laten zien.266 

Die stijl werd geassocieerd met Van Dyck en Antwerpen en met de Italiaanse meesters van de 

zestiende eeuw en Renaissance en was geliefd aan de Europese hoven. Om die reden kunnen we 

deze stijl als een internationale stijl betitelen. De hoofse connotatie van deze stijl sloot aan bij de 

veranderende smaak van de Amsterdamse kooplieden en regenten met aristocratische allures. 

Toen Flinck en Bol zich als zelfstandig meester moesten positioneren, was het debat over de twee 

rivaliserende stijlen nog in volle gang. Dit zou pas omstreeks 1650 definitief in het voordeel van 

de heldere stijl beslecht worden.

Zeker tot die tijd was Flinck wendbaar in zijn stijl, kennelijk om de verschillende kopers 

in de markt te kunnen bedienen. Na zijn vroege meesterwerk Isaäk zegent Jacob schilderde Flinck 

in de periode 1638-1640 een aantal variaties naar Rembrandtcomposities. Twee monumentale 

schilderijen uit die periode waarvoor in beide gevallen etsen van Rembrandt als uitgangspunt 

voor zijn eigen inventie dienden, zijn de eerder genoemde Verkondiging aan de herders in Parijs 

uit 1639 (afb. 11- 12) en De terugkeer van de verloren zoon in Raleigh van circa 1640 (afb. 17 en 18). 

In de laatste zien we echter net als in De bewening (afb. 9) dat Flinck de rembrantieke compositie 
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en motieven combineerde met eigen karakteristieken: een heldere lichtregie en het gebruik van 

de lijn om afzonderlijke vormen en kleuren aan te geven. 

Het zijn onder andere deze schilderijen die de kritische toets van kunsthistorici later 

niet konden doorstaan en met als gevolg dat ze als ‘Rembrandtklonen’ terzijde zijn geschoven.267 

Flincks stilistische wendingen werden negatief beoordeeld, want daarmee toont hij geen doelbe-

wuste kunstenaar te zijn, zoals Bruyn en Sumowski menen. Moltke ziet het gemis aan stijlvast-

heid als een uiting van Flincks wisselende kwaliteit.268 Deze negatieve kwalificaties vonden brede 

navolging en ondanks pogingen om de beperkende Rembrandtoriëntatie te nuanceren, onder 

andere door Broos, werden in de literatuur de negatieve klanken in vele variaties herhaald.269 

Flincks imago heeft fors te lijden gehad van de Rembrandt-oriëntatie in het kunsthis-

torisch onderzoek én van de vanzelfsprekende aanname dat de artistieke ontwikkeling van kun-

stenaars zich individueel en lineair zou ontwikkelen. Zo’n opvatting isoleert het artistieke proces 

van de sociaal-economische context en houdt geen rekening met ‘the invisible hand’: de onzicht-

bare maar sturende krachten van vraag en aanbod.270 Die legde nu eenmaal beperkingen op aan 

de artistieke vrijheid van de kunstenaar.271 Het schilderij was immers een reflectie van zowel de 

behoefte van de koper-liefhebber als de artistieke keuzes van de ondernemer-schilder. Een proces 

dat door Burke, sprekend over portretten, als een onderhandelingstransactie wordt omschreven: 

‘The portrait was the outcome of a process of ‘negotiation’ between two parties; it was a ‘transaction’ 
in more than the simple financial sense of the term. Sitters are more or less demanding, artists 
more or less accommodating.’272

Flinck was geen Rembrandtkloon, hij had immers al bewezen dat hij ook anders kon. Waarom 

dan koos hij ervoor om in de periode 1638-1640 een reeks variaties naar Rembrandt te maken? 

Het antwoord is: hij hanteerde een gedifferentieerde marktstrategie. Met een gevarieerd artistiek 

profiel wist Flinck vanuit het vertrouwde netwerk van zijn magen ende vrienden al in de jaren veer-

tig contacten te leggen met opdrachtgevers in de regentenkring en de grote burgerij. Het artistieke 

bewijs daarvan is de opdracht in 1642 en 1645 voor de Kloveniersdoelen, waarover later meer. 

Eerst keren we terug naar Ferdinand Bol als navolger van zijn leermeester Rembrandt.

Bol in navolging van de meester

Bol moet zich in 1640, vier jaar later dan Flinck, als zelfstandig schilder gevestigd hebben. Dat 

valt af te leiden aan het eerste gesigneerde en gedateerde schilderij dat we van Bol kennen - Gide-

on en de engel te Utrecht (afb. 19).273 Meestal signeerden kunstenaars hun werk pas na het beëin-

digen van hun tijd als werckgesel en uit eigen observatie blijkt dat de datering van dit doek als 1640 

moet worden gelezen, en niet zoals Blankert en Sumowski menen als 1641.274  

Het engelenthema in zijn eerste historiestuk zou Bol meerdere malen gebruiken en hij 

nam daarin steeds een voorbeeld aan Rembrandt,275 zoals de houding en het gebaar van Gideon 

die hij overnam van Tobias in Rembrandts De engel verlaat Tobias en zijn familie uit 1637 in het 

Louvre (afb. 20).276 Ook zien we dat Bol heeft geleerd van Rembrandts koloriet en zijn uitgekien-

de lichtregie. De lessen van zijn meester combineerde hij echter met een eigen keuze voor een 

vrij zeldzaam onderwerp: van Rembrandt kennen we het Gideon thema namelijk niet.277 Wel is 
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een uitvoering van dit thema op klein paneel door François Venant (ca. 1591-1636) bekend. Hij 

behoorde tot de groep rond Pieter Lastman, met wiens zuster Venant was getrouwd.278 

In het Rembrandts atelier zal Bol ongetwijfeld de in- of uitvliegende engelen hebben 

gezien die zijn leermeester in de jaren dertig meerdere malen schilderde.279 Maar zou hij in de 

werkplaats ook al naar het voorbeeld van de meester hebben geoefend? Dat lijkt erop, gezien 

de overtuigende suggestie van Van de Wetering dat Bol rond 1637-1638 een kopie zou hebben 

gemaakt naar Rembrandts voorbeeld in het Louvre.280 De toeschrijving aan Bol is opmerkelijk 

omdat dit schilderij tot op heden altijd als anoniem werkplaatsproduct is opgevoerd.281 

Dat Bols eerste historiestukken nog zeer dicht tegen de handeling van Rembrandt aan-

leunen wordt duidelijk als we ze vergelijken met de in onderwerp gelijke, maar veel later (ver-

moedelijk rond 1660) vervaardigde Jakobsladder, die in 2009 op de Tefaf werd getoond en door 

Blankert aan Bol is toegeschreven (afb. 21). We herkennen het thema aan het engeltje dat de 

ladder naar de hemel opklimt om zich bij zijn kornuiten te voegen. De compositie is een samen-

voeging van Gideon en de engel in Utrecht en de Jacobsladder in Dresden (afb. 22).282 In dit late 

werk lijkt de engel een spiritueel wezen te zijn, althans op het eerste gezicht, want bij nauwkeuri-

ge beschouwing zien we door het gewaad een lichaam met ronde vormen in een lichte, gracieuze 

contra-posto houding. Nog verrassender is het wel zeer menselijke gebaar van de engel, die koket 

het gewaad optilt om een deel van een stoffelijk bloot been te tonen.

Het onderwerp is ook qua lichtintensiteit en kleur geheel anders aangepakt. De tonaliteit 

is losgelaten en we herkennen een academische stijl met de voorkeur voor heldere lokaalkleuren, 

een egaal verspreide belichting en een door lijn gedefinieerde vorm. Het opvallend heldere gele, 

rode en oranje van het koloriet in de Jakobsladder passen geheel in de stijl van Bols productie aan 

het einde van de jaren vijftig, zoals we bijvoorbeeld zien in Venus en Adonis van circa 1657-1660 in 

Amsterdam (afb. 23) en Maria met Jezus, Johannes de Doper en Gabriël uit 1659 in de verzameling 

Kremer (afb. 24).283 Midden jaren veertig zal Bol al elementen van deze meer kleurrijke en gra-

cieuze stijl laten zien in Vertumnus en Pomona uit 1644 (afb. 25).284 Maar alvorens Bol zover was, 

zou hij eerst nog een aantal schilderijen maken met herkenbare ontleningen aan Rembrandt. An-

ders dan Flinck, die reeds als debuterend schilder met meerdere stijlen varieerde, zien we dat Bol 

in de jaren veertig, zowel in zijn portretten als bij de vervaardiging van zijn eerste monumentale 

historiestukken, het voorbeeld van Rembrandt nog hard nodig heeft.285 De Rust op de vlucht naar 

Egypte uit 1644 is illustratief voor een groep van rembrandtieke schilderijen midden jaren veertig. 

In een essay over wedijver en plagiaat presenteert Blankert Bol ter voorbeeld van het laatste en 

noemt hem een ‘blatant kleptomaniac who always got away with it’.286 Dit onverbloemd scherpe 

oordeel is echter onterecht. 

 Inderdaad zien we dat Bol de compositie van de drie figuren in de Rust op de vlucht naar 

Egypte uit 1644 te Dresden (afb. 26) heeft overgenomen van een hele kleine ets (9.2 x 5.9 cm) 

van Rembrandt uit circa 1643 met hetzelfde onderwerp Bovendien is het kind op schoot volgens 

Blankert gekopieerd naar Rembrandts Heilige familie uit 1634 in München.287 Maar door een forse 

uitbreiding heeft Bol er toch een heel eigen schilderij van gemaakt. Het doek is namelijk samen-

gesteld uit vier delen. De hoofdcompositie bestond oorspronkelijke uit twee doeken waarop Bol 

een Heilige familie had geschilderd. Later heeft hij het schilderij vergroot door er twee stukken 
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aan de linker- en onderkant aan te zetten en het te voorzien van bijwerk, wat Rembrandt nooit 

deed (afb. 27). Daardoor is het schilderij van onderwerp veranderd en heeft het een eigen karakter 

gekregen. Dat Bol niet alleen het kind van Rembrandt in München heeft overgenomen, maar de 

hele beeldvorm van moeder en kind blijkt duidelijk uit de fotoreconstructie van Marlies Giebe 

(afb. 28).288 
Hoe is dat mogelijk als we in ogenschouw nemen dat er tussen de vervaardiging van 

Rembrandts en Bols schilderij tien jaar ligt? Giebe suggereert dat Bol een overtrek (zij noemt dat 

een carton) zou hebben gebruikt voor het overbrengen van zo’n minutieuze overeenkomst. Dat is 

zeker mogelijk; Hubert von Sonnenberg en Marcus Dekiert wezen eerder al op een vergelijkbare 

productiemethode in verband met een kopie die in 1636 zeer waarschijnlijk door Flinck werd 

gemaakt naar Het offer van Abraham van Rembrandt.289 Kennelijk beschikte Bol over een calque 

die in Rembrandts atelier was gemaakt en die hij op enig moment dat hij verkoos in zijn eigen 

praktijk kon gebruikten, maar waarmee hij naar zijn eigen idee een ander type schilderij vormde. 

Veel portretten, maar wie? 

Ook qua portretstijl had Bol tijdens zijn verblijf in Rembrandts atelier de hand van de meester 

goed in de vingers gekregen, zoals hij met zijn portret van Elisabeth Jacobsdr. Bas toont (afb. 

29). Dat is lang aan Rembrandt toegeschreven, maar wordt tegenwoordig als Bols eerste portret 

beschouwd uit de vroege jaren veertig.290 Bol vervaardigde ruim twee maal zoveel portretten en 

tronies (125) als historiestukken (55).291 Op basis van deze aantallen kan Bol meer als portretschil-

der dan als historieschilder worden gekarakteriseerd. Na zijn vestiging als zelfstandig meester 

was Bol tot 1653 zeer productief met maar liefst 52 portretten en tronies en acht historiestukken. 

Bijna de helft van zijn portretten vervaardigde hij dus in de eerste twaalf jaar van zijn loopbaan. 

Toch kennen we Bol ook juist vanwege de monumentale historiestukken die hij met name in de 

(late) jaren vijftig en zestig maakte voor regenten, de admiraliteit en voor het stadhuis op de Dam. 

Als gevolg daarvan overtrof - in die periode - de omvang van historiestukken vele malen zijn por-

tretproductie (afb. 1 en 2).292

Portretkunst was het geëigende genre waarmee een beginnend schilder zich op de Am-

sterdamse markt kon positioneren. Juist uit het directe persoonlijke contact in de poseersessies 

konden kunstenaar een vertrouwelijke relatie opbouwen met hun opdrachtgevers en zoals gezegd 

konden er tevens opdrachten voor historiestukken of publieke commissies uit voortvloeien. Een 

grote vraag is: wie Bols afnemers waren en hoe hij aan zijn klanten kwam? Van het merendeel van 

de tweeënvijftig portretten uit de periode 1641-1653 kennen we de identiteit van de geportretteer-

den niet. Dat zou kunnen betekenen dat Bols opdrachtgevers wellicht minder belangrijke posities 

in de samenleving innamen. Van slechts vijf schilderijen - vier privé en een publieke opdracht - 

uit deze periode zijn de geportretteerden wel geïdentificeerd.293 

De al eerder genoemde Elisabeth Jacobsdr. Bas (ca. 1571-1649) werd door Bol rond 1640-

1642 geportretteerd (afb. 29). Zij is de weduwe van Jochem Hendriksz. Swartenhont (ca. 1566-

1627) een zeeman die was opgeklommen tot luitenant-admiraal en die zich in vol ornaat met zijn 

onderscheiding voor zijn heldendaden op zee, in 1627 liet vereeuwigen door Nicolaes Eliasz. Pic-
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kenoy. Ook een van hun kleinkinderen, Maria Rey werd samen met haar man Roelof Meulenaar 

door Bol in 1650 geportretteerd (afb. 30 en 31).294 

Uit 1648 zijn er pas weer opdrachtgevers bekend: Anna van Erckel - zij zou in 1669 

Bols tweede vrouw worden - werd afgebeeld in een portrait historié met haar eerste man Erasmus 

Scharlaken als Isaäk en Rebecca (afb. 32). Scharlaken was kashouder van de Admiraliteit.295 Mar-

kant is dat de opdrachtgevers zowel aan het begin als aan het einde van de jaren veertig gelieerd 

waren aan de Admiraliteit. Dat was precies het elitenetwerk waarin Bol na zijn huwelijk met Ely-

sabeth Dell in 1653 furore zou maken met opdrachten waarvan we de opdrachtgevers wél kennen, 

namelijk de leden van de maagschap Dell en Spiegel. Zijn huwelijk was een grote stap omhoog op 

de maatschappelijk ladder. Hoe was het mogelijk dat Bol boven zijn stand trouwde? 

Wellicht was het niet slechts toeval of geluk dat Bol binnen het milieu van de Admira-

liteit wist op te klimmen. De admiraliteit was weliswaar hiërarchisch gestructureerd in vele ran-

gen, maar bood wel kansen voor opwaartse sociale mobiliteit, zoals uit het voorbeeld van Jochem 

Swartenhont blijkt, maar wat meest treffend is in de loopbaan van Michiel de Ruyter die zich wist 

op te werken van bootsjongen tot admiraal. 

Uit de twee bekende portretopdrachten blijkt dat Bol zich al in de jaren veertig in het 

netwerk van de Admiraliteit had gepositioneerd. Kennelijk wist hij in dit netwerk voldoende eer 

en krediet op te bouwen om een geschikte huwelijkskandidaat te zijn. Dat Bol in de aanloop 

daarnaartoe voor verschillende opdrachtgevers uit dit netwerk moet hebben gewerkt, mogen we 

veronderstellen. Misschien ligt hun identiteit wel verscholen in de vele onbekende beeltenissen 

die Bol in de jaren veertig schilderde. Sommige van deze naamloze portretten hebben wellicht als 

geschenk gefungeerd om vrientschap te initiëren en daarmee wederdiensten uit te lokken, zoals 

gebruikelijk was in de dagelijkse praktijk van het uitwisselen van geschenken. Helaas weten we 

dat niet, maar Bol heeft wel meer en langer moeite moeten doen dan Flinck om zich te positione-

ren in een van de elitenetwerken. Daarbij hanteerde hij een opmerkelijke marktstrategie. 

Positioneren door self-fashioning 
Bol werkte als beginnend schilder niet alleen in de stijl van Rembrandt, maar hij nam heel op-

merkelijk ook een onalledaagse marktstrategie van zijn meester over; het schilderen van zelfpor-

tretten. Bol schilderde acht werken die meestal als zelfportretten worden aangeduid, wat echter 

door Blankert wordt betwijfeld (fig. 2).296 Van de acht zelfportretten kunnen volgens hem name-

lijk slechts drie als zodanig worden aangemerkt: het Zelfportret met baret op 30-jarige leeftijd uit 

1646 in Dordrecht (afb. 33); het Zelfportret met palet in Londen (afb. 34), dat de 37-jarige Bol ver-

vaardigde ter gelegenheid van zijn eerste huwelijk in 1653 en uit 1669 het Zelfportret met cupido 

in Amsterdam, waarop Bol drieënvijftig jaar oud is en dat tevens het laatste schilderij is dat we 

van hem kennen (afb. 35).297 

Deze werken kunnen inderdaad als zelfportretten in strikte zin worden beschouwd, na-

melijk als portretten waarin de kunstenaar als individu is te herkennen. Deze drie zelfportretten 

zijn veelzeggend omdat ze cruciale momenten in Bols loopbaan markeren: in 1646 als hij zich 

nog moet positioneren als zelfstandig schilder op de Amsterdam kunstmarkt toont hij zich als 

de gentiluomo- kunstenaar; in zijn huwelijksportret in 1653 toont hij zich eenmalig als schilder 
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waarmee hij zijn nieuwe sociale status markeert als lid van de maagschap Dell-Spiegel en in 1669 

presenteert de gearriveerde Bol zich als welgesteld lid van de Amsterdamse burgerelite. 

De overige vijf (uit 1647-1648) betitelde Blankert ook als zelfportret, maar hij plaatste ze 

wel tussen aanhalingstekens (fig. 2).298 Op deze werken - aldus Blankert - verschillen de gelaats-

trekken niet alleen onderling maar ook in vergelijking met de drie geïdentificeerde zelfportret-

ten. Daarom oppert hij dat we deze groep van vijf moeten opvatten als tronies waarin Bol slechts 

het prototype van de kunstenaar zou hebben willen verbeelden en niet zijn eigen verschijning.299 

Dordrecht,1646

New York,1648 Springfield,1648 Londen,1653 Amsterdam,1669

Madrid,1647 Onbekend,1647 Toledo,1647

Fig. 2. De acht werken die meestal als zelfportretten van Ferdinand Bol worden beschouwd  
(afb. 33 - 40).

Die opvatting gaat mijns inziens alleen op voor het Zelfportret met gevederde baret uit circa 1647 

in Madrid (afb. 36) en het Zelfportret met halsberg en tekening uit 1648 dat zich het laatst in een 

veiling in New York bevond (eerder in bezit van het Los Angeles County Museum), maar eind 

2010 in New York is verkocht aan een onbekende koper (afb. 37).300 De gezichten vertonen wel 

gelijkenis met de andere zelfportretten, maar door de idealisering van het gelaat kunnen ze niet 

als zelfportret in strikte zin worden opgevat. Dat geldt zeker niet voor het Zelfportret uit 1647 met 

onbekende verblijfplaats (afb. 38)en het Zelfportret met schriftrol uit circa 1648 in Springfield en 

(afb. 39). Beide vertonen overtuigende individuele trekken die een zelfbewust portret karakteri-

seren. In vergelijking met het huwelijksportret uit 1653 in Londen is, behalve de kromming in 

het neusbeen, vooral het iets hoger geplaatste linkeroog een saillant detail. Dat laatste zien we 

eveneens op Bols zelfportret in Amsterdam uit 1669 (afb. 35).301 
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Het schilderij uit 1647 in Toledo vertoont ook individuele eigenschappen en valt op door 

de flamboyante edele uitstraling van de man (afb. 40). Bol gebruikte in dit portret weliswaar 

dezelfde formule (compositie, houding en kleding), maar er is slechts een globale gelijkenis te 

bespeuren met de zelfportretten uit het midden van de jaren veertig. Het lange, smalle gezicht 

en de bolle ogen wijken teveel af. Dit is kennelijk een portret dat Bol van een andere man heeft 

geschilderd.

Anders dan Blankert worden er door mij dus zeven portretten als zelfportret opgevat. 

In strikte zin die in Dordrecht, Londen, Amsterdam, Springfield en het schilderij met onbekende 

verblijfplaats. De werken in Madrid en New York worden gezien als een tronie-zelfportret,302 in 

analogie met de vroege zelfportretten van Rembrandt die vergelijkbare dubbelzinnige kenmer-

ken vertonen en waarvoor Van de Wetering deze term hanteert. Door Marieke de Winkel werden 

zij als ‘tronie-achtige zelfportretten’ aangeduid.303 Bij tronie-zelfportretten zijn de specifieke ge-

laatstrekken van minder belang en wordt het eigen uiterlijk met veel vrijheid gebruikt ten behoe-

ve van een specifiek beeld dat de kunstenaar wil communiceren.304 Dat relativeert het beoordelen 

van Bols werken in Madrid en New York op basis van slechts gelijkenis, wat in de woorden van 

Van de Wetering toch al ‘bij uitstek een moeilijk grijpbaar en subjectief fenomeen’ is.305 

Het zelfportret en self-fashioning

Bol maakte een tekening naar Rembrandts zelfportretten uit 1639 en 1640 (afb. 41). Dat gebruik-

te hij als prototype bij het vervaardigen van zijn eerste Zelfportret uit 1646 en de daaropvolgende 

vijf zelfportretten en tronie-achtige zelfportretten die hij in 1647 en 1648 vervaardigde. Deze 

werken kenmerken zich door de consequente navolging van Rembrandts voorbeeld: het geëtste 

Zelfportret, leunend op een muur uit 1639 (afb. 42) en het daarop voortbordurende Zelfportret op 

34-jarige leeftijd uit 1640 in Londen (afb. 43).306 Tezamen vormen deze een hoogtepunt in Rem-

brandts productie van zelfportretten in de late jaren dertig, wanneer hij artistiek en maatschap-

pelijk op zijn top is. Zoals eerder opgemerkt wordt al lang onderkend dat Rembrandt in de keuze

Fig. 3. Bol geplaatst in de noord-europese en italiaanse traditie van gentiluomo-kunstenaars. Het zelFpor-
tret van dürer; de portretten door titiaan en raFaël van gerolamo (?) BarBarigo (‘ariosto’) en Baldassare 
Castiglione; de voorBeelden waarnaar remBrandt zijn zelFportret sCHiep; en Bols tekening naar remBrandt 
als prototype voor zijn eerste zelFportret (aFB. 46, 44, 45, 42, 43, 41, 33).

van de compositie, de houding en het kostuum een voorbeeld heeft genomen aan illustere voor-

gangers: Titiaans Portret van Gerolamo (?) Barbarigo (’Ariosto’), Rafaëls Portret van Baldassare Cas-

tiglione en het Zelfportret van Dürer (afb. 44 - 46).307 Rembrandt plaatste zich met zijn Londense 
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zelfportret in de traditie van het gentiluomo-type, zoals dat door de grootste Renaissancekunste-

naars was vormgegeven.308 

Het zelfportret mag niet worden begrepen als een egodocument waarin we de ziel van 

de kunstenaar kunnen lezen, die introspectieve functie had het zelfportret niet voor kunstenaar 

in de zeventiende eeuw.309 Wel was het een statement van de schilder over hoe hij gezien wilde 

worden.310 Het ‘conterfeisel door hem zelf gedaan’ werd zoals Raupp opmerkte, in de zeventiende 

eeuw geschilderd met een weldoordacht programma.311 De kunstenaar was zich immers bewust 

van een opdrachtgever of een publiek dat het schilderij onder ogen zou komen: daartoe werd het 

‘eygen conterfeytsel’ door de kunstenaar doelbewust met betekenis geladen. Dat wat we zien is dan 

ook het resultaat van de keuzes die de kunstenaar maakte, deze wijze van self-fashioning is op te 

vatten als het creëren van een sociaal en artistiek imago: het geconstrueerde beeld van zichzelf 

dat de kunstenaar aan zijn beschouwers communiceerde.312 

Niet eerder had een kunstenaar in Amsterdam zich op deze zelfbewuste wijze getoond. 

Met de introductie van het gentiluomo-zelfportret reflecteerde Rembrandt het statusbewustzijn 

en de nieuwe verheven sociale positie van de kunstenaar.313 We zien dat hij zich in dit waardige 

zelfportret laat gelden in een trotse manifestatie van zijn sociale positie en artistieke virtuositeit. 

Bol stapte met zijn zelfportretten in het voetspoor van Rembrandt, het laat zich raden wat hij 

daarmee over zichzelf wilde zeggen. 

Bols self-fashioning

Op Bols eerste gesigneerde en in 1646 gedateerde Zelfportret op 30-jarige leeftijd te Dordrecht, is 

Rembrandts Londense voorbeeld in alle opzichten zichtbaar: de compositie, de driekwart gedraai-

de houding, het historiserende kostuum, het gebruik van de baret en de gouden ketting, maar 

ook in de toepassing van licht en schaduw en het tonale coloriet (afb. 33). Waar Bol wel varieerde 

was in het weglaten van de balustrade waarop Rembrandts arm steunt. De illusionistische ruim-

tewerking daarvan verving hij door ruime plooien en verschillende lagen in zijn rode mantel 

aan te brengen. Met zijn rechterarm maakt Bol een betekenisvol gehandschoend spreekgebaar 

waarmee hij zich tot de toeschouwer richt en zijn zelfpresentatie kracht bijzet. Bol schilderde dit 

zelfportret in de beginfase van zijn carrière toen hij zijn naam nog moest maken. Maar er is geen 

enkel spoor van het schildersberoep te bekennen. Wel presenteerde hij zich door zijn elegante 

kleding, trotse blik en gedistingeerde verschijning als een geleerd gentleman met een eervolle 

status en van een goed aanzien.314 Op deze wijze markeerde Bol zijn positie op de Amsterdamse 

kunstmarkt: hij plaatste zich net als Rembrandt in de traditie van befaamde gentiluomo-kunste-

naars. Bovendien verwees hij naar zijn status als voormalig werckgesel van Rembrandt. Daarmee 

bracht Bol een hommage aan zijn befaamde meester en zette zich zelfbewust naast hem neer - als 

zijn gelijke in artistieke status. 

Deze wijze van self-fashioning wordt in 1647 en 1648 doorgezet in de vier zelfportretten 

die het eerste zelfportret opvolgden, maar waar hij het ‘muurtjes-motief’ toevoegde. Alle volgen 

consequent Bols eigen en Rembrandts voorbeeld, want ondanks de variaties die hij aanbrengt, 

kunnen we niet spreken van een nieuwe conceptie. Anders dan Rembrandt voorzag Bol deze 

doeken echter van bijwerk, een manier om zich van zijn meester te onderscheiden. Een schilderij 
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met bijwerk ging, om met Angel te spreken, ‘beter van de handt’, omdat de ‘aerdigh-vercierende 

Rijckelijckheydt’ voor de ‘Konst-beminders en Lief- hebberen’ een lust voor het oog was.315

Alle variaties waren evenals het toevoegen van attributen, steeds bedoeld om het schil-

derij te laden met de betekenissen van geleerdheid, voornaamheid en respectabele status. We 

zien in het Zelfportret met schriftrol dat Bol een opgerold document in zijn hand houdt, een attri-

buut dat wordt geassocieerd met schrijvers, dichters en sprekers (afb. 39). In het Zelfportret met 

halsberg en tekening uit 1648 verwijst de tekening (of prent) kennelijk naar Bol als kenner dan wel 

bezitter van kunstwerken (afb.) 37. De rechterhand die onder de kin is gelegd in het Zelfportret 

met gevederde baret in Madrid roept de associatie op met de denker, die bovendien in een omlijs-

ting van classicistische architectuurelementen is geplaatst. 

Bol moet een bewuste keuze hebben gemaakt om in de voetsporen te treden van Rem-

brandts passie om zichzelf te representeren. Maar hij was een beginnend kunstenaar en lang 

niet zo beroemd als zijn voormalig meester. Waar Rembrandt door middel van de zelfportretten 

zijn faam reproduceerde, moest Bol zijn naam nog verwerven. Door het aantal van vijf zelfpor-

tretten in een periode van drie jaar toonde hij zich echter niet minder ambitieus in zijn wijze van 

self-fashioning: met zijn elegante, aristocratische zelfportretten communiceerde Bol een bewust 

geconstrueerd beeld van de elegante gentiluomo-kunstenaar. Bol kon niet steunen op een netwerk 

van bloedvrienden, daarom waren deze zelfportretten een gedurfd visitekaartje voor een aanko-

mend schilder met een niet mis te verstane verwijzing naar zijn relatie met Rembrandt. Met zijn 

zelfportretten gaf Bol een proeve van zijn bekwaamheid en positie als kunstenaar die we kunnen 

zien als een uiting van een artistieke strategie waarmee hij aan zijn reputatie bouwde en klanten 

hoopte te werven.316 

Het huwelijksportret als schilder 

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Elysabeth Dell (1628-1660) in 1653 vervaardigde Bol het 

enige zelfportret waarin hij zich laat kennen als schilder. Op het Zelfportret met palet uit 1653 - 

met als pendant een portret van zijn vrouw - draagt hij penselen, een palet en de schilderstok 

(afb. 34).317 Deze schildersattributen zijn echter niet gecompleteerd met schilderkleding, waar-

mee we Bol als werkend vakman zouden herkennen. Integendeel, door zich te tooien in weelderig 

historiserende kleding, de flamboyante baret en een gouden ketting, legt hij de nadruk op een 

verheven status als kunstenaar. Daarmee hanteert hij ook in dit zelfportret het gentiluomo-type 

voor self-fashioning. 

Dit zelfportret had echter een privé-functie; het zal samen met het pendant van zijn 

vrouw in hun eigen huis hebben gehangen. Het markeert Bols entree binnen de maagschap 

Dell-Spiegel. Door zijn huwelijk met Elisabeth Dell lieert Bol zich aan de Amsterdamse regenten-

klasse en vanaf dat moment was dat zijn potentieel aan opdrachtgevers bij wie hij het grootste deel 

van zijn latere opdrachten zou verwerven, zoals we verderop zullen zien. Met zijn huwelijkspor-

tret presenteerde Bol zich expliciet als respectabel schilder én man van eer aan zijn magen en 

vrienden. Samen met het portret van zijn vrouw toont hij zich aan zijn verwanten als kunstenaar 

die het vertrouwen verdient, opdat zij met een gerust hart hun prestigieuze opdrachten aan hun 

nieuwe bloedvrient Bol zullen toevertrouwen. 
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Het zelfportret als regent

Het Zelfportret met cupido uit 1669 wordt traditioneel gezien als huwelijksgeschenk aan Bols 

tweede vrouw Anna van Erckel, met wie hij in 1669 trouwde (afb. 35). De slapende Cupido ver-

wijst naar beteugelde lust en kuisheid, waarmee Bol duidelijk maakte dat op zijn leeftijd, de be-

geerte tot rust was gekomen. De Jongh interpreteert dit als een weerspiegeling van Bols weduw-

naarschap en opvattingen over huwelijk en trouw.318 We zien een kniestuk met rechts een grote 

zuil op de achtergrond. Bol draagt een pruik en een goudgele kamerjas, de zogenaamde ‘Japonse 

rok’ met daaroverheen een fluwelen rode mantel en hij leunt met zijn linkerarm achteloos op de 

slapende Cupido. Zowel de compositie als de attributen wijken geheel af van alle voorafgaande 

zelfportretten. 

Met dit zelfportret heeft Bol zich losgemaakt van Rembrandts voorbeeld en presenteer-

de hij zichzelf als een zelfbewust, welgesteld en volwaardig lid van de Amsterdamse burgerelite. 

Als laatste vervaardigd zelfportret is het Zelfportret met cupido een ‘statement’ ter afsluiting van 

Bols geslaagde carrière als schilder en een bekrachtiging van zijn sociale ambitie naar een positie 

in de Amsterdamse regentenklasse. 

Na 1669 zijn er geen gesigneerde werken van Bol meer bekend. Hij heeft het schilderen 

opgegeven en leeft het leven van een vermogend eervol man. Hij renteniert en is lid was van het 

regentencollege van de Oudezijdshuiszittenhuis voor de uitdeling aan armen en werklozen. Ook 

deze loopbaanfase van rentenierend regent werd op het doek vastgelegd, maar ditmaal door zijn 

oud-collega Pieter van Anraedt die het regentencollege in 1675 vereeuwigde en waarop Bol uiterst 

links is afgebeeld (afb. 47). 

Het huwelijk: een strategie voor opwaartse mobiliteit
Om echt door te breken naar een toonaangevende positie als portrettist en historieschilder in het 

topsegment van de Amsterdamse kunstmarkt bood een goed huwelijk Bol de beste vooruitzich-

ten. In 1652 liet hij zich inschrijven als poorter van Amsterdam en hij trouwde een jaar later (1653) 

met de vijfentwintigjarige Elysabeth Dell (1628-1660).319 Bol ging door zijn huwelijk deel uitma-

ken van de maagschappen Dell en Spiegel.320 Zijn schoonvader Elbert Dell (1595-1667) was sinds 

1642 vendumeester van de admiraliteit – een positie die 88 jaar lang in de familie zou blijven.321 

Via zijn schoonmoeder, Cornelia Dircksdr. Spiegel (1606-1646), werd Bol familie van haar twee 

broers: de in rechten gepromoveerde mr. Elbert Spiegel was ontvanger-generaal bij de admirali-

teit, en sloot zijn tweede huwelijk in 1649 met burgemeestersdochter, Elisabeth de Vlaming van 

Oudtshoorn (1600-1669).322 Cornelia’s andere broer was Hendrick Dircksz. Spiegel (1598-1667). 

Deze was lid van de vroedschap in de periode 1655 tot 1665 en vier keer burgemeester (1655, 1659, 

1663 en 1665), bovendien was hij raad in de Admiraliteit tussen 1660-1662.323 Met deze solide po-

sitie in het netwerk van twee regentenfamilies was Bol niet alleen verzekerd van een verbinding 

met de Admiraliteit, maar was ook zijn connectie met de magistraat gegarandeerd.

Doorbraak begin jaren vijftig: de Dell-Spiegel maagschap

Het huwelijk met Elysabeth Dell bleek een lonende alliantie, die verscheidene opdrachten ople-

verde, zoals eerder beschreven door Blankert die vooral de betekenis die vader en zoon Dell voor 
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Bol beklemtoonde en Ekkart die de patronage van Elbert Spiegel en zijn familie benadrukte.324 

Het is zoals gezegd gangbaar om dit type relatie te karakteriseren in termen van patronage en 

protectie. Dat geeft echter de connotatie van een hiërarchische, afhankelijke relatie tussen de op-

drachtgever en kunstenaar.325 Het zal duidelijk zijn dat in dit onderzoek het cluster van opdrach-

ten dat Bol in dit netwerk vervaardigde, gezien wordt als een voortvloeisel van de verplichtende 

sociaal-economische zorg die de zeventiende-eeuwse magen en vrienden voor elkaar hadden. 

Door zijn huwelijk werd Bol als bloedvrient opgenomen in het brede en invloedrijk net-

werk van de Dell-Spiegel maagschap.326 Het was dus vanzelfsprekend dat Bol (portret) opdrachten 

kreeg in de familiale privésfeer, alsook aanzienlijke opdrachten voor die instellingen waar zijn 

magen hoge posities bekleedden. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van de opdrachten die 

Bol kreeg vanuit de Spiegelmaagschap. Ten tijde dat de broer van zijn schoonmoeder (Hendrick 

Spiegel) burgemeester was, schilderde Bol voor het nieuwe stadhuis twee enorme historiestuk-

ken: voor het burgemeestersvertrek in 1656 Fabritius en Pyrrhus, voor 1500 gulden; en voor de 

schepenkamer in 1663 Mozes met de stenen tafelen voor 1200 gulden (afb. 48 en 49 ).327 Ook van 

Bols portretten zijn er meerdere direct te herleiden tot de relatie met zijn schoonmoeder Corne-

lia Spiegel zoals de pendanten van haar broer Elbert en zijn vrouw (afb. 50 en 51).328 Daarnaast 

kennen we ook het portrait historié van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Venus en Paris (afb. 

52) en dat van Leonard Winnincx en Helena van Heuvel als Jason en Medea (afb. 53) en eveneens de 

portretten van Otto van Wayen en Petronella Elias (1648–1667) (afb. 54 en 55).329

Door aanbeveling van zijn schoonvader zal Bol ongetwijfeld de opdrachten bij de Admi-

raliteit hebben gekregen. Tegen het hoge honorarium van tweeduizend gulden leverde hij tussen 

1661 en 1663 vier schilderijen voor de nieuwbouw van het Admiraliteitsgebouw (afb. 56).330 Bo-

vendien kreeg hij de opdracht om een serie portretten van admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter 

(1607-1676) te maken die, na zijn eervolle overwinning bij Chatham in 1667, in alle raadzalen 

van de Admiraliteit kwamen te hangen (afb. 57).331 Uit het netwerk van de admiraliteit kreeg Bol 

verder meerdere individuele portretopdrachten, evenals begin jaren zestig een opdracht voor vijf 

monumentale kamerschilderingen voor Jacoba Martens Lampsins in Utrecht.332

Zoals gezegd, leidde het netwerk van de maagschappen Spiegel en Dell tot min of meer 

vanzelfsprekende opdrachtverlening. Bol moest natuurlijk wel kwaliteit leveren, maar hij was 

niet langer afhankelijk van het onzekere mechanisme van vraag en aanbod. De schilder Bol was 

in de comfortabele positie gekomen dat hij zich kon ‘nestelen’ in de diensteneconomie van de 

Dell-Spiegelmaagschap.333 

Stilistisch keerpunt: de heldere stijl

De sociaal-economische doorbraak van Bol valt samen met zijn stilistische keerpunt begin jaren 

vijftig. Dan zal hij een kleurrijke Vlaams georiënteerde stijl gaan hanteren en breken met zijn 

rembrandtieke stijl.334 Die verandering tekent zich voor het eerst af met de Juda en Tamar die hij 

in 1644 schilderde en waarin Bol een voorbeeld neemt aan Backer (afb. 58). Duidelijk herkenbaar 

zijn de karakteristieke grote halffiguren à la Backer en de heldere lokaalkleuren in duidelijke 

contouren en een gelijkmatige belichting (afb. 59).335 Treffend is ook de verwantschap in kleur, 

licht, lijnvoering en compositie van Bols Vertumnus en Pomona uit 1644 (afb. 62) met Backers 
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uitvoering van hetzelfde thema rond 1638 (afb. 60). Als we daar dan ook Flinck met hetzelfde 

onderwerp uit circa 1640 naast plaatsen (afb. 61),336 dan wordt heel duidelijk dat Bol en Flinck 

al midden jaren veertig naast hun rembrandtieke werken ook in een alternatieve stijl gingen 

werken, die verwant was aan de stijl die Backer al langer als alternatief naast Rembrandt voerde. 

De artistieke keuze van Bol en Flinck voor de heldere stijl reflecteert de geleidelijke ver-

andering in smaak in het topsegment van de Amsterdamse markt. Stijl was een kwestie van keu-

ze zoals eerder al werd opgemerkt over de jonge schilder Jan de Baen die in de heldere Vlaamse 

stijl van Van Dyck - die al eerder in hofkringen bij de Haagse aristocratie in de smaak viel - de 

beste kansen zag om zijn brood te verdienen.337 Schilderijen waren immers, net zoals kleding en 

huishoudelijke goederen, onderhevig aan opvolgende modes, waarover Houbraken in de biografie 

van Aert de Gelder zegt: 

‘Kleederen, Huisraad, en dergelijke soort van dingen zyn de mode, of verandering onderworpen; 
en wanneer de een daar in voorgaat, volgen straks anderen na. Dus is het ook gelegen met de 
schilderkunst. Dan bemint men eens ’t geen stout [moedig] gepenceelt en ruuw aangetast 
[aangepakt] is, als het maar welstandig is in zyn afstand: dan eens weer ’t geen gepolyst en 
uitvoerig geschildert van naby mag beschout worden.’.338

Een enorme productie: leerlingen en werkplaats?

Dat Bol een succesvolle sociaal-economische en artistieke strategie had gevoerd, blijkt uit de gra-

fiek waarin de geschilderde productie in oppervlakte van Rembrandt, Flinck, Backer en Bol naast 

elkaar is afgezet per vijf jaar (afb. 1 en 2).339 Begin jaren vijftig, toen Bol deel ging uitmaken van 

de netwerken van Dell en Spiegel, steeg zijn productie en deze bleef daarna op een constant hoog 

niveau. Zijn huwelijk met Elysabeth Dell in 1653 blijkt van cruciaal belang te zijn geweest voor 

zijn doorbraak naar een toonaangevende positie als portrettist en historieschilder in het topseg-

ment van de Amsterdamse kunstmarkt.

 Vanwege zijn enorme productie is het de vraag of Bol net als zijn leermeesters mis-

schien ook een werkplaats met medewerkers heeft geleid? Volgens Houbraken had Bol wel leer-

lingen; hij noemt de Dordrechtse schilder Cornelis Bisschop (1630-1674) en de uit Duitsland 

afkomstige Godfried Kneller.340 Uit een door Bol zelf ondertekend document uit november 1662 

blijkt dat hij zich liet assisteren door ‘syn gewesen knecht’ de schilder Frans van Ommeren. Bol 

heeft meerdere schilderijen en schilderbenodigdheden van deze knecht in zijn huis en maakt 

aanspraak op ‘…2 schilderijen die Frans van Ommeren begonnen hadde en gehoude was op te 

schilderen, en noch een stuck, dat noch niet begonnen, en hij van Ommeren gehouden was te 

schilderen, tsestich guldens...’ 341 Het is opmerkelijk dat Bol een nog op te werken en een nog aan 

te vangen schilderij van zijn knecht in huis had en daar kennelijk een claim op kon leggen. Het 

zou mogelijk zijn dat deze knecht onder Bols naam werkte. Voor de zeer succesvolle kunstenaar 

die belast was met grote opdrachten is het immers denkbaar dat hij heel goed extra handen kon 

gebruiken, maar we weten verder niets dat wijst op een grote werkplaatspraktijk.

Elysabeth Dell stierf in 1660 en Bol hertrouwde in 1669, opnieuw binnen het netwerk 

van de Admiraliteit, met Anna van Erckel, de zeer rijke weduwe van Erasmus van Erckel, die 

tijdens zijn leven kashouder van de Admiraliteit was. Bol kende haar al geruime tijd. Zij was een 
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van zijn eerste opdrachtgevers geweest in 1648.342 Met zijn tweede huwelijk consolideerde Bol zijn 

materiële positie, wat hem in staat stelde een andere keuze te maken. Het paar verhuisde naar de 

Keizersgracht 672 (het huidige Museum Van Loon) en Bol heeft - zoals gezegd - sindsdien niet 

meer geschilderd. Na elf jaar van het rijke patriciërleven te hebben genoten, stierf hij vierenzestig 

jaar oud op 24 juli 1680. Bol werd begraven in de Zuiderkerk: daar hing Het aanbieden van de 

geschenken aan Salomo’s tempel - een van Bols laatste schilderijen dat hij in 1669 vervaardigde, ten 

tijde dat zijn schoonvader kerkmeester van de Zuiderkerk was.343 

Netwerken: door ‘Const en de beleeftheyt’ naar de top 
In tegenstelling tot Bol hebben de twee huwelijken van Flinck zowel qua netwerk als vermogen 

niet als een hefboom voor zijn verdere loopbaan gefungeerd. Zijn beide vrouwen hadden welis-

waar een respectabele status, maar waren niet vermogend en kwamen van buiten Amsterdam.344 

Flinck huwde in 1645 met de remonstrantse Ingetje Claes Thoveling (1619-1651), de dochter van 

een Rotterdamse bewindvoerder van de Oost Indische Compagnie.345 Na haar overlijden her-

trouwde Flinck in 1656 met Sofia van der Hoeven (? - 1669) uit Gouda346. 

Doorbraak begin jaren veertig: de Kloveniersdoelen 

De artistieke doorbraak van Flinck uit het vertrouwde doopsgezinde netwerk naar het segment 

van opdrachtgevers uit de regentenkring en de grote burgerij, kan worden gemarkeerd met de pres-

tigieuze opdracht die hij kreeg voor de Kloveniersdoelen. Voor dit schildersproject vervaardigde 

hij zijn eerste twee groepsportretten: De vier doelheren van de Kloveniersdoelen in 1642 (afb. 63) 

en De schutters van de compagnie van Albert Bas en luitenant Lucas Conijn in 1645 (afb. 64 ).347 De 

monumentale doeken hingen in de ‘Groote Sael’. Dit was de belangrijkste ontvangsthal van de 

stad waar het stadsbestuur grote banketten en festiviteiten liet houden voor hooggeplaatsten uit 

binnen- en buitenland. Een hoogtepunt was ongetwijfeld het feestelijke banket dat in 1638 in de 

toen net voltooide zaal werd georganiseerd voor Maria de’ Medici en haar hofhouding. Om eer 

aan Maria de’ Medici te betonen waren alle twintig stadsmilities bij het banket in de Kloveniers-

doelen aanwezig. De compagnieofficieren van de Kloveniersdoelen hadden voor de gelegenheid 

hun ‘Groote Sael’ rijkelijk laten decoreren met gehuurde tapijten. Daaruit zouden zij het idee 

hebben opgevat voor een vaste versiering van de zaal met een ensemble van portretten van de 

schutters als symbool van hun belang voor de stad. Dudok van Heel betoogt overtuigend dat de 

feestelijke intocht van Maria de’ Medici wel de aanzet gaf tot de prestigieuze opdrachten, maar 

dat de intocht zelf niet het onderwerp van het decoratieprogramma van de ‘Groote Sael’ was.348 

‘It was not the old queen who was important, but the Amsterdam militiamen as burghers of a 
world city who was brought to lustre to the occasion, and that was what they wanted to show off in 
the Kloveniersdoelen’.349 

De decoratie was bedoeld ter representatie van de stedelijke macht en de politieke onafhankelijk-

heid van Amsterdam. Flinck plaatste zich met twee schilderijen tussen drie van de belangrijk-

ste kunstenaars van dat moment, die elk één schilderij in opdracht kregen: Rembrandt voor de 

schutters van kapitein Frans Banning Cocq, Nicolaes Eliasz (Pickenoy) voor de compagnie van 
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kapitein Jan van Vlooswijck en Jacob Backer voor de compagnie van kapitein Cornelis de Graeff 

(afb. 65-67). Alle drie waren zij ervaren meesters die al groepsportretten hadden vervaardigd 

en die hun schuttersstukken voor de zaal als eersten in 1642 afleverden.350 Maar ook opkomen-

de talenten kregen een kans zich te bewijzen. Bartholomeus van der Helst werd gekozen om 

de compagnie van kapitein Roelof Bicker (afb. 68) in beeld te brengen (1643) en Govert Flinck 

kreeg zoals gezegd zijn eerste twee groepsopdrachten: een groepsportret van de doelheren (1642) 

en een voor de compagnie van kapitein Albert Bas (1645). De buitenstaander Joachim Sandrart 

schilderde al eerder in 1640 de compagnie van Wijk XIX. Dat werd vermoedelijk pas later door 

Cornelis Bicker meegenomen uit de Handboogdoelen toen zijn militie naar de Kloveniersdoelen 

was overgeplaatst (afb. 69).351 

Fig. 4. reConstruCtie van de sCHilderijen in de ‘groote sael’ van jorien doorn in sCHwartz 2006, p. 171.  
(aFB. 63-69). 

Het resultaat was een indrukwekkend doorlopend fries waarin de schilderijen waren opgenomen 

in een vaste lambrisering (fig. 4) .352 Op de lange wand van de ‘Groote Sael’ hingen van links naar 

rechts de doeken van Rembrandt, Pickenoy en Backer. Boven de grote schouw naast de entree 

hing het schilderij door Van der Helst met het uitzonderlijke horizontale formaat van 235 x 750 

cm. Boven de kleine schouw aan de overzijde werd Flincks groepsportret van de doelheren ge-

plaatst, geflankeerd door de hoge smalle schuttersstukken van Sandrart en Flinck.

De eerste groepsportretten van Flinck 

In 1642 werden Albert Coenraedsz. Burgh, Pieter Reael (1569-1643), Jan van Vlooswijck (1571-

1652) en Jacob Willekens (1564-1649) door Flinck geportretteerd in hun positie als doelheren, 

ook wel overlieden genoemd.353 Zij voerden het beheer over het doelengebouw, maar vervulden 

daarnaast ook nog de hoogste ambten in de schutterij en op Pieter Reael na, hadden zij allen 

zitting in de vroedschap. Burgh was in 1638 zelfs al burgemeester geweest en zou dat in 1643 

opnieuw worden.
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In de jaren 1642-1643 produceerde Flinck enkele portretten die gerelateerd zijn aan het 

doelherenportret, zoals het individuele portret van Pieter Reael dat in 1643 naar zijn beeltenis 

in de Vier doelheren werd geschilderd (afb. 70). Omdat Reael in 1643 stierf, is het mogelijk, zoals 

Middelkoop oppert, dat dit doek door zijn weduwe Weyntge Oetgens (1553-1664) is besteld.354 

Een jaar eerder had Flinck al Reaels zwager geportretteerd; de belastingontvanger Augustijn Wt-

tenbogaert (1577-1655), die in 1601 met Pieters zuster Maria was getrouwd (afb. 71).355 Hun zoon 

Johannes Wttenbogaert (1608-1680), eveneens belastingontvanger, was verzwagerd met burge-

meester Mr. Simon van Hoorn (1618–1667), die blijkens een gedicht van Jan Vos ook door Flinck 

was vereeuwigd.356 Van Hoorn was burgemeester ten tijde van Flincks opdracht in 1659 voor de 

Batavierenreeks in het nieuwe stadhuis. 

Voor Jean Appelman (1608-1694) en zijn vrouw Maria Camerling (? - 1643) zou Flinck 

in 1643 pendantportretten hebben geschilderd.357 De vijfendertigjarige koopman en reder moest 

toen zijn carrière in de bestuurlijke top nog maken. Dat deed hij via de schutterij en als regent van 

het Nieuwezijdshuiszittenhuis: posities die als wachtkamer fungeerden onderweg naar de hoog-

ste functies in het besturende patriciaat.358 Die carrièrestappen werden vastgelegd door Flinck, 

die Appelman portretteerde als schutter in het schuttersstuk voor Huydecoper uit 1648 (afb. 73), 

en door Bol die hem in beeld bracht als regent van het Nieuwezijdshuiszittenhuis in 1657.359

Flinck vervaardigde de portretten in deze periode volgens de conventie die op de lokale 

markt gevraagd was: de portretten representeerden status in een sobere maar statige stijl.360 Dat 

veranderde met De schutters van de compagnie van Albert Bas en luitenant Lucas Conijn, het tweede 

groepsportret voor de Kloveniersdoelen, dat Flinck als laatste van de zes schilders in 1645 voltooi-

de (afb. 64).361 Over de individuele geportretteerden is weinig bekend, maar kapitein Dr. Albert 

Bas (1598-1650) was meerdere malen schepen en sinds 1638 lid van de vroedschap. Hij werd in 

1647 burgemeester en de twee daaropvolgende jaren was hij raad ter Admiraliteit.362

Ondanks zijn gebrek aan ervaring en het ongewoon monumentale staande formaat (347 

x 244 cm) wist Flinck een evenwichtige en levendige compositie op te bouwen door te variëren 

met posities, gebaren en poses. Dat hij daarin een voorbeeld nam aan prenten van Van Dyck, 

werd al door Von Moltke opgemerkt.363 Flinck heeft volgens Houbraken en Baldinucci de enor-

me altaarstukken van Rubens in Antwerpen gezien. 364. Bruyn attendeert op de (spiegelbeeldige) 

overeenkomst van Flincks latere monumentale doek voor het stadhuis, de Marcus Curius Dentatus 

(afb. 83), met Rubens’ Aanbidding der koningen in Antwerpen.365 Voor het schuttersstuk in de Doe-

lenzaal wijst Sluijter echter op een altaarstuk van Rubens dat zich sinds 1628 in de Kapucijnen-

kerk in Doornik bevindt, en dat ongetwijfeld mede model heeft gestaan voor Flincks complexe 

staande compositie (afb. 72).366 

Ook het gebruik van de helder gele en oranje lokaalkleuren en wisselende stofuitdruk-

king zorgden voor een expressief en kleurrijk geheel. Flinck werkte gezichten en handen nauw-

keurig uit, hij definieerde ieder figuur met heldere contouren en plaatste de schutters in het volle 

licht. Zo voldeed hij aan de belangrijkste conventie van het portretgenre: alle schutters waren 

individueel herkenbaar in een heldere, overzichtelijke ruimte. Flinck toonde dat hij de heldere stijl 

beheerste, waarmee hij zich in de ‘Groote Sael’ publiekelijk positioneerde in direct contrast met 

het drie jaar eerder geschilderde schuttersstuk van zijn voormalige leermeester Rembrandt (afb. 
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65). Daarin etaleerde Rembrandt alle facetten van zijn karakteristieke handeling: hij suggereerde 

een overtuigende ruimte-illusie (houding) en krachtige beweging door subtiele overgangen in 

kleur en toon aan te brengen en door sterke licht- en schaduwcontrasten te gebruiken. Daarmee 

week hij af van alle andere doeken in de ‘Groote Sael’.367 

Wedijver 

Midden jaren veertig konden de liefhebbers in de Kloveniersdoelen twee heel verschillende schil-

derbenaderingen publiekelijk aanschouwen én met elkaar vergelijken: de manier die uitging van 

de ‘natuerlijke koloreeringe’ tegenover de handeling die ‘de maetschiklijke teykening’ als uit-

gangspunt nam.368 Het voert te ver om te veronderstellen dat er sprake was van een welbewust 

bedachte of gecoördineerde artistieke competitie. Ongetwijfeld zullen de opdrachten voor de on-

gekend grote en complexe kunstwerken, die in dezelfde ruimte kwamen te hangen, de wedijver 

tussen de kunstenaars hebben geprikkeld. Dat de toeschouwers de zes meesters met elkaar ver-

geleken en beoordeelden was een vanzelfsprekend voortvloeisel van de naast elkaar geplaatste 

schilderijen. Nooit eerder hadden in Amsterdam en in de Republiek, portret- en historieschilders 

in zo’n groots publiek schildersproject met elkaar moeten wedijveren in creatieve vindingrijkheid 

en technisch vakmanschap.369

Over het idee van wedijver werd in de zeventiende-eeuw veel gesproken onder andere 

door Van Hoogstraeten die, in zijn Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst uit 1678, jonge 

kunstenaars tot slapeloze nachten aanspoort om - in hun streven naar het grootste vernuft en 

de absolute top - te wedijveren met grote meesters en met elkaar, en eindigt met de Engelse uit-

spraak: ‘It is no Herezy to outlymn Apelles’.370 Ook door kunstliefhebbers werd wedijver graag 

gezien en hoog geacht. Constantijn Huygens schrijft in het deel van zijn jeugdherinneringen dat 

handelt over de schilderkunst: 

‘Ik doe hen beiden [de jonge Rembrandt en Lievens] zelfs geen recht wanneer ik zeg dat zij de 
enigen zijn die zich met de absolute genieën kunnen meten. Als ik zeg dat zij al snel deze genieën 
zullen overtreffen, verwoord ik dat wat connaisseurs verwachten, op basis van hun vroege werk.’371 

De hooggespannen verwachtingen van liefhebbers zullen de jonge schilders hebben gestreeld en 

aangespoord in hun artistieke doelen. Voor de Nederlandse kunstmarkt heeft Sluijter in meerde-

re publicaties de werking van artistieke wedijver behandeld.372 Weliswaar kan artistieke wedijver 

de competitie tussen kunstenaars aanwakkeren, maar om de wedstrijd overtuigend te kunnen 

winnen moest er wel door kunstenaars met vergelijkbare vakbekwaamheid en met hetzelfde ma-

teriaal worden gespeeld.373 Wedijver is een artistiek proces dat eerder in termen van inspiratie, 

respect en vriendschap moet worden begrepen dan in termen van concurrentie en strijd.

Aan die voorwaarden voldeed de opdracht voor de Kloveniersdoelen: de ‘Groote Sael’ 

was de indrukwekkende ontvangstzaal waar het stadsbestuur hooggeplaatsten uit binnen-en bui-

tenland ontving en de triomfantelijke decoratie ervan was door de zes belangrijkste schilders van 

Amsterdam geschilderd. Naast elkaar kon men zeven enorme doeken bewonderen, vergelijken 

en beoordelen op hun creatieve verbeeldingskracht en technische virtuositeit in het veeleisende 

genre van het monumentale schuttersstuk. Een vergelijkende beoordeling van de schilderijen 
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nu is gecompliceerd omdat de composities veranderingen hebben ondergaan toen zij in 1715 zijn 

overgebracht naar het Stadhuis.374 Meestal wordt Rembrandts Nachtwacht in de latere receptie 

gezien als absoluut hoogtepunt van de doelenzaal én als innovatief in het genre van het schut-

tersstuk.375 De enige eigentijdse bron die een idee geeft hoe erover de onderlinge vergelijking ge-

sproken kan zijn, is een passage in Van Hoogstratens Inleyding, over de kunst van het ordineren. 

‘… Ten is niet genoeg, dat een Schilder zijn beelden op ryen nevens malkander stelt, gelijk men 
hier in Hollant op de Schuttersdoelen al te veel zien kan. De rechte meesters brengen te weeg, dat 
haer geheele werk eenwezich is […] Rembrant heeft dit in zijn stuk op den Doele tot Amsterdam 
zeer wel, maer na veeler gevoelen al te veel, waergenomen, maekende meer werks van het groote beeld 

zijner verkiezing, als van de byzondere afbeeltsels, die hem waren aenbesteet. Echter zal dat zelve werk, 
hoe berispelijk, na mijn gevoelen al zijn meedestrevers verdueren, zijnde zoo schilderachtich van 
gedachten, zoo zwierich van sprong, en zoo krachtich, dat, nae zommiger gevoelen, al d’ andere 
stukken daer als kaerteblaren nevens staen. Schoon ik wel gewilt hadde, dat hy ‘er meer lichts in 
ontsteeken had.’376

Van Hoogstraten prijst Rembrandts doek vanwege de beweging, ruimte-illusie en eenheid van 

compositie. Maar we lezen ook dat Van Hoogstraten en anderen met hem - zoals de opdrachtge-

vers - niet zo tevreden waren over de lichtbehandeling en de afzonderlijke portretten. De schut-

ters hadden honderd gulden per persoon betaald, uiteraard om zelf op een nauwkeurige en waar-

dige manier te worden afgebeeld.377 Hun individuele portret was door Rembrandt opgeofferd aan 

‘het groote beeld zijner verkiezing’, waardoor de betalende opdrachtgevers kennelijk vonden dat zij 

er bekaaid waren afgekomen. 

Toen Flinck als laatste van de zes schilders aan zijn schuttersstuk begon was hij be-

kend met de resultaten van zijn collega’s in de ‘Groote Sael’ en dat zal hem tot artistieke wedijver 

hebben aangezet. Zoals we reeds zagen had Flinck al eerder in zijn carrière getoond dat hij in de 

stijl van Rembrandt kon leveren. Maar in de openbare en directe confrontatie met zijn voormalig 

leermeester in de Kloveniersdoelen, moet hij er bewust voor hebben gekozen om zich van een 

heel andere kant te laten zien. Flinck bewees publiekelijk dat hij ook uiterst bekwaam was in het 

werken in de heldere stijl, de artistieke strategie waarmee hij in deze jaren zou doorbreken in het 

netwerk van regenten en de grote burgerij, zoals hierna nog zal blijken. 

Hoe Flinck zijn twee opdrachten voor de Kloveniersdoelen heeft kunnen verwerven is 

niet duidelijk. Het is mogelijk dat, zoals Schwartz suggereerde, dit via Uylenburgh was gelopen, 

die voor alle schilders zou hebben bemiddeld.378 Het ongekend grote en complexe kunstwerk in 

de Kloveniersdoelen zou voor Flinck een sleutelwerk in zijn carrière blijken te zijn dat hij niet 

enkel ondertekende met zijn naam, maar ook met een zelfportret. Dat deden de andere deelne-

mende kunstenaars ook. Op deze manier gaven zij allen hun visitekaartje af waarmee zij hun 

trots op het bewijs van een uitzonderlijke artistieke prestatie verbonden met hun zelfpromotie als 

maker.379 Flinck zou zich opnieuw op deze zelfbewuste wijze profileren in zijn groepsportret voor 

Joan Huydecoper, een schuttersstuk.
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Een nieuw marktsegment voor een ‘buygsaeme’ schilder

In dit schutterstuk uit 1648 plaatste Flinck zijn eigen portret recht boven dat van zijn opdracht-

gever Joan Huydecoper (afb. 73).380 Die zat op dat moment stevig in het bestuurlijke zadel: hij 

was al zestien jaar lid van de vroedschap en zou in de jaren vijftig zes keer burgemeester worden. 

Flinck moet wel met Huydecoper op vertrouwde voet hebben gestaan, anders had hij de schilder 

deze eervolle positie in het schilderij niet gegund. Huydecoper heeft ook nog een Lucretia van 

Flinck in bezit gehad, dat op zijn landgoed Goudestein in Maarseveen gehangen moet hebben. 

Het schilderij zelf kennen we niet, maar het is bezongen door Jan Vos.381 Huydecoper zou eind 

jaren vijftig opnieuw een voorname relatie voor Flinck zijn, bij de opdracht voor de Batavierenserie 

voor het nieuwe stadhuis.

Opmerkelijk is dat de opdrachtgevers die Flinck in de jaren veertig bediende een heel 

ander profiel hadden dan dat van zijn eigen doopsgezinde magen en vrienden uit de jaren dertig. 

Flincks nieuwe opdrachtgevers waren gefortuneerde kooplieden, ondernemers en hoge stedelijke 

functionarissen uit een remonstrants netwerk dat in denominatie aansloot bij het remonstrantse 

milieu waar Flincks vrouw Ingeltje Thovelingh uitkwam.382 Maar bovenal waren dit mannen met 

ambitie voor de hoogste posities in de stedelijke regering. Van hun streven naar opwaartse sociale 

mobiliteit zou Flinck profiteren, zoals zijn opdrachtgevers zijn artistieke kwaliteiten benutten om 

zich te laten schilderen in portretten die hun sociale status bekrachtigden. De meer mondaine 

en aristocratische, aan Van Dyck herinnerende stijl leende zich daar uitstekend voor en die zou 

Flinck in zijn portretopdrachten doorvoeren. Deze zijn - in vergelijking met zijn eerdere portret-

ten - kleurrijker, verfijnder in stofuitdrukking en gracieuzer in de poses. Een vroeg voorbeeld 

daarvan zijn de pendantportretten van een man en een vrouw (in Raleigh) uit 1646 (afb. 74 en 

75) en het hoogtepunt in zijn portretoeuvre het portret uit 1655 dat tot voor kort nog bekend stond 

als Margareta Tulp, maar dat recent door Tom van der Molen als Suzanna van Baerle (1622-1674) 

is geïdentificeerd (afb. 76).383 

Flincks stijlwisseling werd al door Houbraken opgemerkt. Hij zou zijn ‘… aangespoord 

door de Konst van Rubbens en van Dyk, die hy te Antwerpen met veel opmerken had wezen be-

schouwen …’.384 Het portret van Suzanna van Baerle zou Flinck direct naar een voorbeeld van Van 

Dyck geschilderd kunnen hebben; bij de verkoop van de inventaris van Flinck en zijn zoon in 

1754 bevond zich namelijk een ‘ovalen fraay Vrouwe Pourtret met een Roosje in de hand, dun en 

eel geschildert door Anthony van Dyk’, dat 75 gulden heeft opbracht. 385 Ook heeft het portret van 

Suzanna van Baerle veel overeenkomsten met Sandrarts schilderij Mei uit zijn serie van de twaalf 

maanden dat hij omstreeks 1642-1643 heeft geschilderd (afb. 161).386 

Naast te zijn geïnspireerd door de twee succesvolle Zuid-Nederlandse hofschilders, stap-

te Flinck qua artistieke oriëntatie immers ook in het voetspoor van Sandrart. Bij zijn aankomst in 

1637 in Amsterdam had deze zich met zijn kosmopolitische en aristocratische levensstijl meteen 

gepositioneerd in de culturele en bestuurlijke elite. Sandrart introduceerde in 1641 met zijn Odys-

seus en Nausikaä een uitgesproken Italiaansche stijl in Amsterdam (afb. 172). Dit schoorsteenstuk 

hing prominent in de ontvangstzaal van Huydecopers nieuwe stadspaleis aan het Singel en, zoals 

later zal worden betoogd, paste bij de internationale oriëntatie van de Amsterdamse culturele, 
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bestuurlijke en koopmanselite die zich met name in de nieuwe buurt van de Heren- en Keizers-

gracht had gevestigd.387 

Toen de welgestelde koopmanszoon Sandrart in 1645 terugkeerde naar Duitsland kon 

Flinck de opengevallen plaats in het topsegment innemen. Flinck had weliswaar niet Sandrarts 

internationale ervaring, maar hij kwam wel uit hetzelfde milieu als zoon van een vermogend 

koopman die het rentmeesterschap over Kleef voerde en zich in de hoogste kringen van de stad 

bewoog.388 Vanuit zijn functie zal Flincks vader te maken hebben gehad met de keurvorst van 

Brandenburg die tevens hertog van Kleef was en diens plaatsvervanger, de stadhouder Johan 

Maurits van Nassau Siegen. Zoals we eerder al bij Houbraken lazen was Flinck al jong door zijn 

vader deugdelijk voorbereid op een commerciële carrière waarin eer en vertrouwen als belang-

rijkste waarden en overtuigingen golden.389 Door zijn opvoeding kon hij zich met gemak op het 

elitaire, bestuurlijke, intellectuele en commerciële niveau bewegen. 

Eerder werd al genoemd dat Van Hoogstraten buygsaemheyt als één van de primaire re-

gels van goed gedrag ziet.390 Dit vermogen tot flexibiliteit benadrukt hij in Den Eerlyken jongeling 

als regel in de retorica en in hoffelijke gedrag. Van Hoogstraten wijst erop dat de retoricus het 

vermogen moet hebben om zich aan te passen aan de ‘…drift en meyningen…’ van het publiek 

wiens liefde hij nastreeft, want ‘…die vreugdig van gemoedt zijn, willen een andere tael hebben, 

als die swaermoedig of ernstig zijn’. 391 Daarom behoort de retoricus buygsaemheyt te betrachtten 

om ’...veelerley gestalten aen zich te kunnen nemen…’, echter met dien verstande dat hij wel altijd 

zichzelf moet blijven.392 

Aanvankelijk was buygsaemheyt een hoofs ideaal dat vooral het domein van het hof be-

trof, maar Thijs Weststeijn stelt dat Van Hoogstraten deze code van flexibel gedrag in de Inleyding 

verschillende keren verplaatst naar het schildersatelier, waar buygsaemheyt als metafoor stond 

voor de ideale methode van de schilder.393 Flinck was buygsaem in zijn stijl en gedrag en daarmee 

stond hij in de traditie van de bescheiden Apelles en de beleefde Rafaël ‘...twee soo blinckende 

nobel Artisten...’ die volgens Van Mander een onsterfelijke reputatie hadden verworven omdat zij 

de ‘Const en de beleeftheyt’ lieten samengaan.394 Eerder spoorde ook Phillips Angel kunstenaars 

aan om naast ‘…Schilder-deugden…de heussche lief-talicheyt van Appelles [te] ghebruycken om 

alsoo een goede naem te bekomen…’. Ten alle tijden moest immers ‘…een quade naem…’ worden 

voorkomen, want ‘…die in een qua gherucht raeckt, is half ghehangen…’. 395 Eer en reputatie was 

een kostbaar bezit, waar niet lichtzinnig mee kon worden omgegaan.

De jaren vijftig: grootse opdrachten in prestige en formaat

Dat Flinck buygsaemheyt kon betrachtten in gedrag en stijl zal hem de reputatie en het krediet 

hebben gegeven dat nodig was om opgenomen te kunnen worden in het elitaire bestuurlijke en 

intellectuele netwerk. Daarvan getuigen de opdrachten die hij in de jaren vijftig kreeg alsook de 

vrientschap die hij onderhield met prominente Amsterdamse magistraten zoals we van Houbra-

ken weten.396 Houbraken die het belang van vrientschap en de daaraan verbonden rituelen en 

conventies kende, noemt heel precies en met duidelijk respect Flincks netwerk van invloedrij-

ke vrienden op het hoogste bestuurlijk niveau. Van hen portretteerde Flinck onder andere zijn 

vertrouwde vrienden de machtige burgemeesters Cornelis Bicker (1593-1654) in 1654, en zijn 
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schoonzoon Andries de Graeff (1611-1678) die twee jaar later werd geschilderd (afb. 77).397 Uit de 

mond van Andries’ dochter Aertje van Voorst (1652-1703) vernemen we dat ‘Flinck, de schilder, 

een conterfeitsel van haer vader gemaeckt had, daer hij 50 mael voor geseten had’.398 Het is on-

waarschijnlijk dat Flinck vijftig poseersessies nodig heeft gehad om het portret van Andries te 

vervaardigen. Eerder moeten we denken aan de woorden van Houbraken dat De Graeff en Flinck 

een hechte relatie hadden en dat de burgemeester de kunstenaar uit vrientschap bezocht. 

De Kleefsche Apelles: schilderen voor het hof 

Flinck vereeuwigde in 1653 de gevierde literator Joost van den Vondel, die - evenals Jan Vos - de 

schilderijen van Flinck in vele lofdichten zou prijzen en zo zou bijdragen aan het ‘luitruchtich 

opschreeuwen’ van zijn faam (afb. 78).399 Vondel kon Flinck geen groter compliment maken dan 

door hem de ‘Kleefsche Apelles’ te noemen in het lofdicht dat hij schreef op het portret dat Flinck 

in 1652 vervaardigde van Frederik Willem, de keurvorst van Brandenburg tevens hertog van Kleef 

(1620-1688) (afb. 79).400  

In navolging van de legendarische held van de antieke schilderkunst, roemt Vondel 

het schilderkunstige vermogen van Flinck om de keurvorst levensecht af te beelden, maar dat is 

vooral een poëtische conventie. Aan vorstelijke representatie laat het statige portret echter niets 

te raden over. De identificatie van Flinck met Apelles is niet slechts een artistiek compliment: 

ook de keurvorst wordt door Vondel in het rollenspel betrokken door hem als Alexander te beti-

telen. Daarmee plaatste hij de relatie van schilder en opdrachtgever in de antieke traditie van de 

legendarische hofschilder Apelles en de roemruchte vorst en heerser Alexander de Grote.401 Voor 

schilders schuilt het belang van deze legende in de status van Apelles aan het hof van Alexander: 

door zijn intieme omgang met de legendarische heerser stond hij als hofschilder op vertrouwelij-

ke voet met de kunstminnende vorst.402 

Met de verwijzing naar Apelles en Alexander in Vondels lofdicht worden schildersroem 

en heersersdeugd met elkaar verbonden én versterkt. De roem van Flinck die naam had gemaakt 

in Amsterdam, maar in Kleef was geboren en getogen, vergrootte het aanzien van de Branden-

burger keurvorst; terwijl door diens vorstelijke status, Flinck aan eer won. Op symbolische wijze 

waren de schilder en zijn opdrachtgever in een wederkerige relatie verbonden en die relatie werd, 

net als in de legende, volgens de conventies van vrientschap door kostbare geschenken geëerd.403

Voorname relaties, geschenken en opdrachten

In Flincks atelier aan de Lauriergracht hingen, zo vernemen we van Houbraken:

‘…goud geborduurde behangsels [wandtapijten] die gekomen waren uit het oude Hof van den 
Hertog van Kleef: want hy was bezonder in de gunst van Willem Keurvorst van Brandenburgh 
en Hertog van Kleef […] gelyk hy ook verscheiden stukken voor hem, (als ook zyn pourtret 
buitengemeen los en geestig, egter uitgevoert en dikmaal overschildert) gemaakt heeft, die den 
Vorst zoo Wel bevielen, dat hy zyn pourtret met Diamanten omzet aan hem vereerde.’404 

De Brandenburger vorst, die het bestuur voerde over Flincks geboorteplaats Kleef, had hem al 

eerder een opdracht verstrekt; ter gelegenheid van de geboorte van zijn zoon en beoogde troon-

opvolger schilderde Flinck in 1648 een Allegorie op de geboorte van de Prins Willem Hendrik III 
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van Brandenburg (afb. 80). Op de achtergrond is de Zwanenburgt afgebeeld, het hertogelijk paleis 

in Kleef, dat op dat moment de residentie van de keurvorst en zijn vrouw was (afb. 81). Door het 

vroege overlijden van de jonge prins datzelfde jaar zou Flinck het doek veranderen in een allego-

rie op zijn dood.405 

De vroeg gestorvene was het eerste kind van de keurvorst en zijn vrouw Louise Henriet-

te van Oranje Nassau (1627-1667), de dochter van stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje 

(1584-1647) en Amalia van Solms (1602-1675).406 Het huwelijk, dat in 1646 in Den Haag was vol-

trokken, was gearrangeerd door Amalia en geheel in lijn met de huwelijkspolitiek van Amalia en 

Frederik Hendrik om allianties aan te gaan met de Europese vorstenhuizen.407 Met dit huwelijk 

intensiveerde de keurvorst de verwantschapsbanden met het huis van Oranje en hij hoopte door 

deze verbintenis met de Republiek zijn positie in de successiestrijd met Zweden te versterken.408 

Dat de politieke verhoudingen in de Republiek spoedig zouden veranderen had hij niet kunnen 

voorzien. Met de dood van Willem II in 1650 trad het eerste Stadhouderloze tijdperk in waardoor 

de politieke rol van de Oranjes tot 1672 zou zijn uitgespeeld. De macht kwam te liggen bij de Sta-

ten-Generaal, en feitelijk dus in handen van de stedelijke regenten; met name de magistraten van 

het politiek en economisch machtige Amsterdam speelden daarin een voorname rol. Zij waren 

dan ook het nieuwe doel van de keurvorst. In 1655 slaagde hij erin om het Amsterdamse stadsbe-

stuur tot zijn nieuwe strategische partner in de Republiek te maken, maar daarover later meer.

De gehuwden kenden elkaar al van de visites die de jonge Frederik Willem aan zijn 

verwanten aflegde tijdens zijn vierjarige verblijf in de Republiek tussen 1634 en 1638.409 Op het 

huwelijk schreef Vondel het gedicht De Kleefse hofzwaan.410 Daarmee verwees hij naar de eerste 

verblijfsplaats van de gehuwden die in het vervallen hertogelijke paleis Zwanenburgt in de stad 

Kleef woonden tot zij in 1648 naar Berlijn vertrokken, de residentie in Brandenburg. Het jaar 

daarvoor (in 1647) was Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) door de keurvorst aange-

steld als stadhouder van Kleef.411 Die had zijn sporen verdiend in de positie van militair bevelheb-

ber en als gouverneur-generaal van Brazilië. Bovendien was Johan Maurits een bloedvrient; hij 

was namelijk de neef van schoonvader Frederik Hendrik. Dat was van belang omdat daarmee het 

vertrouwelijke ambt - de plaatsvervanger van de keurvorst in het conflictueuze hertogdom Kleef 

- in loyale familiehanden werd gelegd.412 

Flinck zou in 1658 ook Johan Maurits portretteren en in de achtergrond werd opnieuw 

de Zwanenburgt afgebeeld. Het schilderij is een kopie naar een eerder portret van Johan Mau-

rits uit circa 1653 dat nu alleen nog bekend is door een prent van C. van Dalen.413 De schilder 

en de vorst waren goede vrienden die - zo weten we van Houbraken - elkaar in Amsterdam met 

wederzijdse bezoeken vereerden.414 Zou Flinck in Kleef ook door Johan Maurits in Kleef zijn ‘ver-

gast’ in zijn fraaie huis, met tuin en dierentuin dat was ontworpen door Jacob Van Campen, de 

bouwmeester van het Amsterdamse stadhuis? Dat is heel goed mogelijk; Flinck zal zijn vaderstad 

hebben bezocht voor familievisites en om zijn belangen te behartigen - én om te schilderen.  

Een ‘schilderhuys in Kleve’

Flincks ouders leefden zeker nog in 1649 en zijn broer Ameldonck woonde in het naburige Em-

merik. We mogen aannemen dat zijn vader al die tijd zijn ambt in Kleef heeft uitgeoefend en 
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vanuit zijn positie als rentmeester zal hij contact met de keurvorst en de stadhouder hebben ge-

had. Maar ook na het overlijden van zijn ouders hield Flinck belangen in Kleef, omdat hij in bezit 

was van het ‘huys ende Bleeckery’ van zijn vader en obligaties had op twee verwanten in Kleef en 

Emmerik.415 

De aantekeningen die Willem Frederik van Nassau (1613-1664), stadhouder van Fries-

land, maakte van zijn bezoeken in september 1647 en juli 1648 aan Johan Maurits in Kleef wer-

pen mogelijk een interessant licht op Flincks activiteiten in Kleef. De Friese stadhouder beschrijft 

dat hij zich daar drie keer heeft ‘…laeten schilderen …’ en dat hij daarvoor ‘…ginck in ’t schil-

derhuys…’.416 Alhoewel hij de schilder niet noemde, moet het Flinck zijn geweest die zijn schil-

dersmaterialen ter hand heeft genomen om het portret van Willem Frederik te schilderen.417 Dat 

portret wordt door Moltke genoemd; helaas is noch een afbeelding noch de verblijfplaats bekend, 

maar gezien de dagboekaantekeningen van Willem Frederik kan het portret op 1647-1648 wor-

den gedateerd.418 

Rest de vraag waar het ‘schilderhuys in Cleve’ zich bevond. Zou er aan het hof van de 

keurvorst of in het huis van Johan Maurits een atelier zijn geweest? Dat zou natuurlijk kun-

nen, maar het is niet onmogelijk dat het ‘huys ende Bleeckery’ van Flincks vader ruimte bood 

aan ’t schilderhuys waar de vorstelijke opdrachtgevers zich lieten vereeuwigen. Dat betekent dat 

Flinck in nog nader te bepalen perioden niet in Amsterdam, maar in Kleef heeft gewerkt. De 

consequenties daarvan zullen in het toekomstig onderzoek naar Govert Flinck moeten worden 

meegenomen. 

Schilderen voor het hof in Den Haag

Met zijn vorstelijke relaties in Kleef en Flincks vermogen om op groot formaat in de internatio-

nale academische stijl te werken, zal het niet verbazen dat hij in 1654 en 1655 voor het hof in Den 

Haag werd gevraagd om twee monumentale allegorieën te vervaardigen. Jaren eerder was Flinck 

nog niet in beeld geweest voor de decoratie van de Oranjezaal, waarvoor de schilders in 1647 wa-

ren geselecteerd. Hij was op dat moment nog te onervaren op groot formaat en kennelijk nog niet 

overtuigend in zijn heldere stijl.419 Zoals bekend, waren het onder andere deze kwaliteiten waarop 

de twaalf Vlaamse, Utrechtse en Haarlemse meesters werden geselecteerd voor de uitvoering van 

het decoratieprogramma.420 

Flinck kreeg in 1654 van Amalia van Solms de opdracht om een monumentale Allegorie 

op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het portret van zijn weduwe Amalia 

van Solms te vervaardigen voor het grote kabinet in haar appartement in Huis Ten Bosch (afb. 

82).421 Hiermee kreeg Flinck een plaats tussen de internationaal befaamde schilders Rubens en 

Van Dyck van wie historiestukken in de belendende voorkamer en de ‘bedtkamer’ van Amalia 

hingen.422 

Met deze monumentale allegorie van Flinck was er uiteindelijk toch nog een Amster-

damse schilder vertegenwoordigd in het decoratieprogramma van Huis Ten Bosch. Kennelijk 

was dat tot tevredenheid van Amalia, want in 1655 vroeg zij Flinck nogmaals om een allegorie te 

schilderen, ditmaal een Glorificatie van de kinderen van Frederik Hendrik. 423 We weten niet voor 

welke plek dit doek was bedoeld, wel is bekend dat het originele werk verloren is gegaan. Dit 
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schilderij is in de jaren 1938-1939 door Han van Meegeren op onbeschaamde wijze verminkt om 

er Het laatste avondmaal in de stijl van Vermeer overheen te schilderen.424 

De as Amsterdam - Kleef - Brandenburg - Republiek

Met de voorgaande acht opdrachten is het vorstelijke netwerk van Flinck zichtbaar gemaakt: als 

een ‘Kleefsche Apelles’ genoot hij krediet en aanzien van de vorsten die het gezag voerden over 

zijn vaderstad. Niet verwonderlijk, want de zoon van de rentmeester van Kleef was uitgegroeid 

tot een van de voornaamste schilders in het artistiek en economisch florerende Amsterdam. In 

die hoedanigheid had Flinck voor zowel Amsterdam als Brandenburg een waardevolle functie. 425

Brandenburg en Amsterdam waren politiek gebaat bij een band die in 1655 werd be-

klonken door een officiële alliantie.De burgemeesters aanvaardden de eervolle uitnodiging van 

de keurvorst om de stad Amsterdam peetvader te maken van zijn zoon en troonopvolger Karel 

Emiel, die dat jaar was geboren. Huydecoper, de presiderend burgemeester, reisde in het gezel-

schap van drie burgemeesterszonen in april 1655 naar Berlijn, om namens Amsterdam te getui-

gen bij de doop. Het petekind kreeg als pillegift een lijfrentebrief voor de periode van acht jaar 

van 1000 gulden jaarlijks. De keurvorst had echter liever kanonnen en kreeg er in totaal 19.426 

Amalia van Solms vervulde een bemiddelende rol bij de voorwaarden van de overeenkomst die 

in een ‘Tractaet van Alliancie defensive’ werd vastgelegd en Johan Maurits zorgde ervoor dat de 

kanonnen op de juiste plaats werden afgeleverd.427 Het traktaat, de kanonnen en de bemoeienis 

van de Oranjes onthullen de intentie van het eervolle peetouderschap: Amsterdam sloot namens 

de Republiek een militair verbond met Brandenburg dat diende als alliantie tegen Zweden.428 

 Alle betrokkenen in deze alliantie troffen elkaar vier jaar later opnieuw, maar nu in 

het stadhuis van Amsterdam, voor het banket dat de burgemeesters in augustus 1659 aanboden 

aan Amalia van Solms en haar vorstelijk gevolg, waaronder de keurvorst Frederik Willem, zijn 

vrouw Louise Henriëtte en Johan Maurits.429 Tijdens de feestelijkheden konden de gasten - al-

len geestdriftige Konst-beminders - twee monumentale allegorieën van goed bestuur bewonderen 

die door Flinck waren geschilderd: De onomkoopbaarheid van consul Marcus Curius Dentatus uit 

1656 (afb. 83) dat in het burgemeestersvertrek hing (met daartegenover Consul Gaius Fabritius 

Luscinus en Pyrrhus van Bol (afb. 48)430) en in de vroedschapskamer Salomo bidt om wijsheid uit 

1658 (afb. 84).431 Bovendien had Flinck nog snel voor aankomst van het vorstelijk bezoek, vier 

waterverfschetsen op doek geschilderd, waarmee de boogvelden in de galerijen tijdelijk werden 

gedecoreerd.432 Ook deze keer zou Vondel de doeken en het vorstelijke bezoek met een gedicht 

eren.433 

De relatie tussen Kleef, Brandenburg, Amsterdam en het huis van Oranje-Nassau wer-

den door het bezoek bekrachtigd.434 Vanzelfsprekend werden er geschenken uitgewisseld. De 

stad Amsterdam schonk Johan Maurits een beeld van Pallas Athene (met het wapen van Am-

sterdam op de sokkel), waarop Vondel wederom zijn lof zong (afb. 85).435 Ook Flinck zou met 

een gift bijdragen, hij schonk zijn geboortestad Kleef de olieverfschets die hij als ontwerp voor 

Salomo bidt om wijsheid had gemaakt.436 Het was een goed gekozen geschenk, omdat de eer we-

derkerig was. Flinck vereerde namelijk niet alleen zijn geboortestad, maar ook zichzelf, want met 
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dit geschenk kon men op het stadhuis van Kleef met eigen ogen de roem aanschouwen die hun 

stadgenoot in Amsterdam te beurt viel. 

De ‘grooter ondernemingen’ voor het stadhuis

Flinck was zeer productief. Zijn overgeleverde oeuvre is ongeveer 237 schilderijen groot: waarvan 

58 historiestukken (inclusief de halffiguren) en - bijna drie maal zoveel - 177 portretten.437 Flinck 

is evenals Bol op basis van deze getallen meer portretschilder dan historieschilder. Toch zou hij 

in de laatste jaren van zijn loopbaan de lucratieve portretopdrachten doorspelen naar Van der 

Helst.438 Flinck had zijn handen immers vol aan de ‘grooter ondernemingen’ voor het nieuwe 

stadhuis, waarvoor hij royaal werd betaald. Wat de kroon op zijn carrière had kunnen worden, was 

de opdracht in 1659 voor de Batavierenserie; daarvan kennen we slechts enkele schetsen, omdat 

Flinck niet tot schilderen kwam door zijn onverwachte overlijden in januari 1660.439 

Cornelis de Graeff en Joan Huydecoper waren samen de leidende figuren achter de 

bouw van het stadhuis én bij Flincks opdrachten.440 Bij de gunning van de eerste twee opdrachten 

aan Flinck in 1656 en 1658 was De Graeff burgemeester. Ten tijde van de gunning van het grote 

lucratieve stadhuisproject in 1659 bezetten De Graeff, Huydecoper en Van Hoorn de burgemees-

tersposten, waarvan Huydecoper die van presiderend burgemeester met doorslaggevende stem. 

De magistraten hadden voor de uitvoering en verdeling van de twaalf schilderijen voldoende 

keuze; er was aan historieschilders geen gebrek. Ook Ferdinand Bol en Jan Lievens, die al eerder 

opdrachten voor het stadhuis hadden gekregen, als ook Nicolaes de Helt Stockade, of Jan Gerritsz. 

van Bronckhorst waren respectabele gegadigden. De opdracht ging echter naar één man en dat 

garandeerde hem zes jaar lang een rijkelijk inkomen. 

Flinck was zeker een artistieke, maar mogelijk ook een persoonlijke schakel, in de 

politieke en vriendschappelijke allianties tussen Kleef, Brandenburg en Amsterdam. Als vrient 

genoot hij het vertrouwen van Johan Maurits en werd hij gesteund en beschermd - eenzijdich 

gedraegen - door Huydecoper en De Graeff. Dat was zijn persoonlijke verdienste en die had hij te 

danken aan het zorgvuldige opbouwen en duurzaam onderhouden van relaties gedurende zijn 

loopbaan. Flinck zou een vermogen nalaten van 44.000 gulden waaronder een verzameling van 

beroemde Italiaanse en andere meesters die hij bewonderde. Dat Flinck daar ‘het schoonste wist 

uit te keuren en tot zyn gebruik te maken’, zoals Houbraken stelt, zal hem zeker hebben geholpen 

bij het verkrijgen van zijn grote reputatie onder de elite.441

Ten slotte
Stilistische wendbaarheid is lange tijd in het kunsthistorische onderzoek als blijk van middelma-

tigheid gezien: de kunstenaar zou de oren te veel laten hangen naar zijn opdrachtgever ten koste 

van zijn artistieke ontwikkeling. In het hiervoor afgaande is betoogd dat stijlflexibiliteit een van-

zelfsprekend gevolg is van de gangbare praktijk van leren en werken onder verschillende mees-

ters bij wie de kunstenaar zich meerdere stijlen toe-eigenden. Bovendien was stijl een kwestie van 

keuze. Met de uiteindelijke artistieke keuze van Bol en Flinck voor de heldere stijl rond 1650 gaven 

zij vorm aan de andere behoeften van connaisseurs en verzamelaars in het topsegment van de 
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Amsterdamse markt. Dat Flinck en Bol welbewust voor deze richting kozen kan hen niet worden 

verweten, maar mogen we verwachten van culturele ondernemers die succes nastreefden.  

Uit de succesvolle loopbanen Flinck en Bol blijkt het belang van netwerken. We zagen 

dat hun netwerkstrategieën verschillend maar doorslaggevend waren voor hun artistieke status 

en sociaal-economisch succes. Beiden begrepen dat niet alleen artistieke kwaliteit telde: de op-

dracht moest ook worden gegund. Ondanks de verschillende achtergronden en het feit dat zij 

verschillende wegen bewandelden, slaagden zij er beiden in om duurzame stabiele relaties op te 

bouwen én te onderhouden met te onderscheiden netwerken van prominente leden van de ma-

gistraat en de koopmanselite. 

In tegenstelling tot Rembrandt en Flinck is het leven van Jacob Backer, aan wie het 

volgende hoofdstuk is gewijd, slechts spaarzaam gedocumenteerd. Als we echter zijn opdracht-

gevers analyseren op basis van hun onderlinge verhoudingen, dan zijn er voldoende puzzelstuk-

ken die een gezamenlijk duidelijk patroon vormen om te vermoeden dat ook Backer duurzame 

relaties onderhield met opdrachtgevers en zich daarmee had genesteld in een onderscheidend 

marktsegment waaruit hij veel van zijn opdrachten verwierf. In het volgende hoofdstuk zal de 

vraag centraal staan in welke ‘economie van dienst en wederdienst’ Backer zich had weten te 

positioneren. 


