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3. Jacob Backer (1608/9-1651) 

Het is pas recent (2008) dat we beschikken over een historisch correcte interpretatie van Jacob 

Backers werk en leven (afb. 86). Lange tijd was de kunstenaar immers belast met een onterecht 

Rembrandtimago. Dit berustte op de misvatting dat Backer - evenals Govert Flinck - bij aankomst 

in Amsterdam in 1633 bij de populaire meester in de leer was gegaan.442 Deze misvatting was in 

1860 ontstaan door een onjuiste interpretatie van Théophile Thoré-Burger van de passage in Ar-

nold Houbrakens Groote Schouburgh. Hierin vermeldde de kunstenaarsbiograaf een gezamenlijk 

vertrek van Backer en Flinck naar Amsterdam.443 Thoré’s dwaling werd enkele jaren later verder 

de wereld in geholpen door Carel Vosmaer én vervolgens door Kurt Bauch verankerd in zijn 

monografie over Backer. Deze werd in 1926 gepubliceerd met de niet mis te verstane titel Jakob 

Adriaensz. Backer. Ein Rembrandtschüler aus Friesland. 444 

Ruim honderd jaar later werd deze vergissing als eerste door Albert Blankert aan de 

kaak gesteld in de catalogus van de baanbrekende tentoonstelling God en de Goden in 1980 - de 

mythe bleek echter hardnekkig.445 Backer werd pas in 2008 door Peter van den Brink definitief 

uit de schaduw van Rembrandt gehaald in zijn oeuvre-catalogus Jacob Backer (1608/9-1651) en 

de daaraan gerelateerde tentoonstelling Jacob Backer (1608/9-1651), Rembrandts tegenpool.446 De 

grondige oeuvre-catalogus en de revisionistische biografie vormen een betrokken eerbetoon aan 

Backers onderscheidende artistieke identiteit die een alternatief was naast die van Rembrandt. 

Met deze catalogus kreeg Backer voor het eerst een eigen plaats tussen de belangrijkste portret- 

en historieschilders van de jaren veertig en vijftig in de Gouden eeuw.

Backer genoot geen lange carrière: hij overleed rond zijn tweeënveertigste levensjaar. 

Niettemin kennen we 145 schilderijen van zijn hand die laten zien dat Backer in de eerste plaats, 

net zo zeer als Flinck en Bol, een portrettist was: 61% van zijn overgeleverde oeuvre wordt ge-

vormd door negenentachtig portretten. De resterende 39 % bestaat uit 33 historiestukken en 23 

werken in het genre van allegorieën en tronies en pastorale halffiguren.447 

Over Backers persoonlijke leven tasten we enigszins in het duister, hij heeft weinig 

gegevens achtergelaten. Desondanks heeft Jaap van der Veen daarmee wel een beeld van Backers 

levensloop weten te schetsen.448 Door het recente onderzoek van Van der Veen en Van den Brink 

weten we nu veel meer over Backers positie in de portret- en historieschilderkunst in Amsterdam 

dan voorheen. Dat nodigt uit tot aanvullend onderzoek en gezien de doelstelling van mijn onder-

zoek zal in dit hoofdstuk het verder ontsluiten en in kaart brengen van Backers netwerk centraal 

staan. Daarom wordt in het tweede deel van het hoofdstuk Backers netwerk van opdrachtge-

vers nader geanalyseerd aan de hand van 42 schilderijen (samen 35% van Backers totale oeuvre) 

waarvan de geportretteerden, opdrachtgevers en eigenaren bekend zijn.449 Afgezien van zeven 

historiestukken zijn dat 34 portretten en die vertegenwoordigen 33% van zijn portretproductie.450. 

De leidende vragen bij deze netwerkanalyse zijn: wie waren Backers opdrachtgevers én waren zij 

Detail van Jacob Backer, Portret van 
vermoedelijk Marinus Lowysse. Zie afb. 97.
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onderling met elkaar verbonden? In vogelvlucht zal ook Backers biografie aan de orde komen om 

de opdrachtproductie in de context van zijn loopbaan te kunnen plaatsen.451

Het hoofdstuk begint echter met een casestudie van een gedateerd en gesigneerd 

historiestuk uit 1640 dat bekend stond als David en Bathseba en zich in Tokio bevindt (afb. 

87).452 Dit schilderij viel tijdens het onderzoek op omdat het omgeven was door intrigerende 

kunsthistorische vragen. Het bleek een sleutelstuk in Backers oeuvre, omdat het zijn stilistische 

overgang naar het helder schilderen markeert, maar het ontpopte zich ook als een portrait 

historié.453 Er zijn geen schriftelijke bronnen bekend, maar het iconografisch, stilistisch en 

materiaaltechnisch onderzoek leidde, behalve tot een nieuwe identificatie van het onderwerp, 

verrassend genoeg ook tot de identificatie van de opdrachtgevers: het zeer vermogende 

Amsterdamse echtpaar Marinus Lowysse (1598-1645) en Eva Ment (1606-1652), die zich hadden 

laten uitbeelden als Isaäk en Rebecca.

De identificatie van dit vermogende echtpaar uit het VOC-milieu sluit aan bij het beeld 

dat Van den Brink van Backer schetst als ‘portrettist van de elite’.454 Maar die omschrijving is 

nog te vaag: we moeten specifieker weten wat het profiel was van zijn elitaire clientèle. Pas dan 

kunnen we toetsen of Backer zich net als Flinck en Bol had weten te positioneren in een van 

de ‘deelmarkten der kooplui’ zoals in hoofdstuk één is omschreven. Anders gezegd: wat was het 

marktsegment dat Backer bediende en waarmee onderscheidde hij zich van de andere populaire 

portret- en historieschilders in Amsterdam? 

Een liefdespaar onthuld 

In het artikel dat ik in 2011 over het historiestuk uit Tokio in Oud Holland publiceerde heb ik 

uitvoerig beargumenteerd dat hier niet David en Bathsheba zijn verbeeld, maar dat Backer een 

portrait historíe schilderde waarin zijn opdrachtgevers Eva Ment en Marinus Lowysse zich lieten 

uitbeelden als Isaäk en Rebecca (afb. 87).455

In dit bijbelverhaal moeten Isaäk en zijn gewettigde vrouw Rebecca elkaar heimelijk 

beminnen. Toen zij als Joodse ballingen naar het land van koning Abimelech waren gevlucht, 

had Isaäk zich namelijk als Rebecca’s broer voorgedaan uit angst dat hij vanwege zijn bekoorlijke 

vrouw vermoord zou worden. Als Abimelech hen tijdens het minnekozen betrapt, begrijpt deze 

onmiddellijk dat zij niet broer en zus zijn, maar een echtpaar. Hoewel Abimelech ontstemd is 

over het verraad, waarschuwt hij toch zijn volk dat het echtpaar met geen haar mag worden ge-

krenkt.456

Het schilderij laat zich op het eerste gezicht moeilijk interpreteren, omdat het door 

overschildering en afsnijding een gedaantewisseling heeft ondergaan.457 We zien slechts een 

fragment.458 Bij de indentificatie van het onderwerp speelde de tekening uit Braunschweig, die 

de hele compositie toont, een belangrijke rol, omdat de overeenkomst tussen de tekening en het 

schilderij zo groot is, dat moeilijk valt aan te nemen dat zij onafhankelijk van elkaar tot stand 

zijn gekomen (afb. 88). De Braunschweig-tekening is nauwkeurig uitgewerkt en zal - zoals Van 

den Brink al opmerkte - hebben gediend als modello om de goedkeuring van een opdrachtgever 
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te krijgen.459 Als we op basis van de tekening de maten van het schilderij extrapoleren, dan moet 

het in zijn oorspronkelijk staat circa 215 x 150 cm hebben gemeten.460

Om Backers intenties te achterhalen biedt de tekening aanknopingspunten. Wanneer 

we het schilderij en de tekening in transparant over elkaar heen leggen blijkt hoe één op één de 

verwantschap is (afb. 90). Onmiddellijk valt op dat door het inkorten en overschilderen beteke-

nisvolle elementen verloren zijn gegaan. Ook is geconstateerd dat de huidige conditie van het 

schilderij zeer matig is. Bovendien is het overal meerdere malen overschilderd, zoals met het 

blote oog heel goed te zien is aan het volledig overgeschilderde gelaat van de vrouw, wat haar 

meisjesachtige uitstraling verklaart (afb. 91). De man heeft een starre blik en zijn gezicht oogt 

schematisch. Vermoedelijk is ook dat op het conto van de restaurator te schrijven, omdat bij de 

ogen, neus en in het gezicht vele retouches zichtbaar zijn (afb. 92). 

De tekening heeft een sterk erotische lading, die in het huidige schilderij ontbreekt door 

de overschilderingen en de inkorting ervan. De seksuele implicaties van het onderwerp zullen 

door tijdgenoten zeker zijn herkend aan het betekenisvolle slung-leg motief. Dat werd in de zes-

tiende en zeventiende eeuw gebruikt om het bedrijven van de liefde, zowel binnen als buiten het 

huwelijk, op decente wijze te kunnen verbeelden.461 We treffen het slung-leg motief echter niet zo 

vaak in Bijbelse voorstellingen aan.462 Backer modelleerde zijn liefdeskoppel naar Rafaëls fresco 

van Isaäk en Rebecca bespied door Abimelech in de Loggia van het Vaticaan (afb. 93). 463 Rafaëls 

voorstelling was in de zeventiende eeuw al vroeg bekend door een prent van Sisto Badalocchio uit 

1607 in Historia del Testamento Vecchio (afb. 94).464 Door de herdruk van vijftig prenten naar Ra-

faëls fresco’s door Claes Jansz. Visscher in 1638 in Amsterdam moet Backer bekend zijn geweest 

met Badalocchio’s prent. Die heeft hij als vertrekpunt voor zijn compositie genomen om vervol-

gens enkele veranderingen aan te brengen.465 Backer koos voor zijn monumentale uitvoering van 

Isaäk en Rebecca het moment juist voordat zij betrapt werden, waardoor hij de artistieke vrijheid 

kon nemen om de nadruk te leggen op het minnekozen van het liefdespaar en waarmee hij tot 

uitdrukking bracht dat de ware echtelijke liefde overwint - zelfs onder moeilijke omstandigheden. 

Dat de oudere Isaäk enigszins gereserveerd en alert is afgebeeld laat zich nu ook verklaren uit de 

heimelijkheid van de situatie en het risico van ontdekking. 

Backers voorstelling met het verhaal van de minnende Isaäk en Rebecca is in de schil-

derkunst nauwelijks uitgebeeld. Het zeldzame onderwerp in combinatie met de nadrukkelijke 

erotische lading op levensgroot staand formaat maakt dit tot een exclusief schilderij dat voor pri-

védoeleinden zal zijn gemaakt: ongetwijfeld een gerichte opdracht met een specifieke functie en 

bedoeld voor een speciale plaats. Het is uitzonderlijk voor Backer om zijn levensgrote halffiguren 

te plaatsen tegen een herkenbaar decor met nauwkeurig bijwerk. Backer hanteerde zijn penseel 

meestal niet zo zorgvuldig beschrijvend, liever koos hij voor de suggestieve kracht van een vlugge 

en rake toets en ongedefinieerde achtergronden. Met deze artistieke keuze die duidt op een snelle 

schilderwijze, had Backer al in zijn eigen tijd naam gemaakt.466 De bijzondere achtergrond blijkt 

zelfs rechtstreeks geïnspireerd te zijn op het decor van de Amsterdamse Schouwburg zoals het 

er bij de opening in 1638 moet hebben uitgezien.467 Het interieur kennen we dankzij de prenten 

van Salomon Savry uit 1658 (afb. 89). Daarop zijn de ruimten tussen de pilaren links en rechts 

onder de galerijen gevuld met de grote verwisselbare decorstukken die in 1638 zijn geschilderd 
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door Peter Post en Aelbert Valck (afb. 89 a&b).468 De vormovereenkomsten tussen de geschilder-

de architectuurpanelen en Backers compositie zijn frappant: we zien dezelfde gecanneleerde zuil 

met daarvoor een opgetrokken gordijn - zoals ook op de tekening is te zien - én een perspectivisch 

scherp verkorte classicistische paleisarchitectuur. De gelijkenis is zo treffend – en niet bekend 

van ander werk uit die periode - dat de compositie wel op de decorstukken van Post en Valck moet 

zijn gebaseerd. 

De architectuurpanelen van Post en Valck werden afwisselend gebruikt met enorme 

landschapsdecors die in 1638 waren geschilderd door de landschapschilder Steven Jansz. van 

Goor.469 Backer was goed bevriend met Van Goor. Samen met de schilder Thomas de Keyser on-

dertekende hij in 1640 het testament van Van Goor en zijn vrouw Stijntie Claes Paets.470 Mogelijk 

was Backer ook aanwezig op hun huwelijk, ruim een jaar eerder op 25 januari 1639, waar ook Ja-

cob van Campen - de architect van de Schouwburg - als getuige van zijn nichtje Stijntie optrad.471 

Backer had dus relaties in het netwerk van de Amsterdamse schouwburg dat stevig was verknoopt 

met dat van het Burgerweeshuis waarvoor hij rond 1633-1634 zijn eerste openbare opdracht in 

Amsterdam schilderde: het Portret van de regentessen van het Amsterdamse Burgerweeshuis (afb. 

108).472 Onmiskenbaar heeft Backer zich voor de decoratieve enscenering van zijn verhaal laten 

inspireren door de toneeldecors van zijn collega’s. Mijn onderzoek naar het in die tijd bekende 

toneelrepertoire heeft geen toneelstuk met dit bijzondere onderwerp opgeleverd en vooralsnog 

kan evenmin worden vastgesteld dat degene die, zoals we hierna zullen zien, in dit werk zijn ge-

portretteerd, een band met de schouwburg hadden. Backer zelf lijkt wel contact met die kringen 

te hebben gehad; wellicht zal dat ooit ook nog eens blijken voor de geportretteerden. 

Opdracht voor nog een portrait historíe 

Wanneer we Isaäk en Rebecca vergelijken met een andere monumentale opdracht die Backer in 

hetzelfde jaar 1640 kreeg, dan wordt duidelijk dat we te maken hebben met dezelfde opdrachtge-

vers. Marinus Lowysse en Eva Ment gaven Backer in 1640 opdracht om een Bijbelse voorstelling 

te schilderen waarin zij prominent geportretteerd werden met hun twee kinderen. Op basis van 

de boedelinventaris van hun zoon Michiel Louijsz van der Grijp kon Marten Jan Bok dit portrait 

historié identificeren als Christus en de Kanaänitische vrouw met de portretten van het gezin van 

Marinus Lowysse en Eva Ment nu in de Nieuwe Kerk in Middelburg (afb. 95).473 De individuele 

gelaatstrekken van de familie zijn gedetailleerd uitgewerkt. In de vrouw herkennen we Eva Ment 

zoals zij enkele jaren eerder was afgebeeld op het portret dat zij in 1631 had laten vervaardigen 

door Jacques Wabbe (1602-1634) (afb. 96). Het is zeer waarschijnlijk dat dit portret wordt vermeld 

in de boedelinventaris van Marinus van der Grijp - de kleinzoon van Eva en Marinus - die bij zijn 

overlijden in 1731 werd opgemaakt: ‘...twee zeer grote schilderijen of portretten; het een zijn de 

grootvader en grootmoeder van vaders zijde ...’474 

Het genoemde portret van grootvader Marinus kennen we helaas niet.475 Wel verscheen 

er in 2010 een anoniem portret op de kunstmarkt dat door Jan Six en Peter van den Brink aan 

Backer werd toegeschreven (afb. 97). Vanwege de gelijkenis met de man op het schilderij in Mid-

delburg acht ik het aannemelijk dat dit een portret van Marinus Lowysse is.476 
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Omdat Bok het portrait historié in Middelburg had geïdentificeerd herkende hij onmid-

dellijk de gelaatstrekken van Marinus Lowysse in het schilderij uit Tokio, toen dat in augustus 

2009 aan hem werd voorgelegd.477 Inderdaad, de uiterlijke gelijkenis van de twee mannen is 

frappant en zet aan tot nadere bestudering. Backers kwaliteit als portretschilder toont zich in 

de nauwkeurig uitgewerkte individuele gelaatstrekken van de man in het Middelburgse doek.478 

Het gezicht van de man in het schilderij uit Tokio is minder nauwkeurig uitgewerkt waardoor 

zijn gelaatskenmerken een enigszins schematische gelaatstypering vertoont.479 Waarschijnlijk 

is dat grotendeels te danken aan de vele overschilderingen in het gezicht (afb. 91). De treffende 

gelijkenis van het spichtige gelaat van de twee mannen - dezelfde karakteristieke scherpe neus, 

het enigszins holle oog met daarboven de afhangende wenkbrauw, het geaccentueerde jukbeen 

met daaronder de scherp invallende wang, de mond met snor en de onderkin die doorloopt in de 

vlezige nek - maken echter dat we ook de man op het schilderij uit Tokio kunnen identificeren als 

Marinus Lowysse. Opmerkelijk is bovendien hetzelfde zware postuur van de mannen en dat zij 

beide gehuld zijn in een rode mantel met goudgeel onderkleed en een bolle tulband dragen waar 

het donkere haar onderuit krult bij het oor en in de nek.480 

Omdat beide schilderijen in hetzelfde jaar zijn vervaardigd zal de vrouw in Marinus’ ar-

men, echtgenote Eva Ment zijn. De overschilderingen van haar gelaat, maar ook de houding van 

haar hoofd verhinderen dat we Eva’s gelaatstrekken kunnen herkennen. Vanwege de erotische la-

ding van het schilderij zal het ook niet als herkenbaar portret zijn bedoeld, maar de voorstelling is 

wel zo geconstrueerd dat we haar gezicht erin kunnen projecteren. De identificatie van Marinus 

Lowysse is zo doorslaggevend dat ook het schilderij in Tokio als een portrait historié is te herken-

nen: Marinus Lowysse en zijn echtgenote Eva Ment uitgebeeld als Isaäk en Rebecca. 

Backer verbeeldde Marinus en Eva als minnend liefdespaar dat zich niet liet weerhouden 

van de echtelijke liefde. Om deze kwaliteiten van zijn opdrachtgevers goed over te laten komen 

was het afbeelden van Abimelech niet meer relevant. Backer sloot hiermee aan bij de conventies 

van het portrait historíe, het genre dat bij uitstek geschikt was om op een fragment van het verhaal 

in te zomen om zodoende een bijzondere kwaliteit, deugd of schoonheid van de geportretteerde 

voor het voetlicht te brengen.481 

De opdrachtgevers Eva Ment en Marinus Lowysse

Met twee monumentale portrait historiés en waarschijnlijk nog één portret, waren Marinus 

Lowysse en Eva Ment belangrijke opdrachtgevers voor Backer. Lowysse was een opperkoopman 

van de VOC en lid van de Raad van Justitie in Oost-Indië en later bewindhebber van de WIC 

kamer Amsterdam. Hij trouwde op 16 maart 1632 in Amsterdam met Eva Ment. Zij ontmoeten 

elkaar wellicht al enkele jaren eerder in Indië, want Eva was de weduwe van Jan Pietersz. Coen, 

de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië die eind 1629 aan dysenterie in Batavia was ge-

storven. De 23-jarige weduwe keerde na Coens dood met het schip ‘Hollandia’ in de vloot van Van 

den Broecke terug naar Amsterdam in december 1629. Marinus Lowysse repatrieerde in dezelfde 

vloot, maar met het schip ‘Leyden’. Zij kregen na hun huwelijk vijf kinderen en daarvan is alleen 

van Michiel Louis - hij noemde zich Van der Grijp - zeker dat hij in 1687 op volwassen leeftijd 
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stierf. Het is door de nalatenschap van Michiel van der Grijp dat Bok het schilderij in Middelburg 

heeft kunnen identificeren.482 

Eva Ment en Marinus Lowysse waren zeer vermogend - in 1631 werd ‘De weduwe van 

generael Coenen’ aangeslagen voor een vermogen van 70.000 gulden. Het echtpaar betrok vijf 

jaar na hun huwelijk in 1637 het huis ‘de Vergulde Aeker’ op het Singel nr. 64 dat zij ruimschoots 

hebben uitgebreid. Het was het soort huis dat voldoende ruimte bood om de twee monumentale 

historiestukken bij Backer te kunnen bestellen.483 Zoals reeds gezegd kan de veronderstelling dat 

de opdrachtgevers wellicht banden hadden in het milieu van de Amsterdamse Schouwburg (nog) 

niet door bronnen worden bevestigd.484 

Opmerkelijk aan beide schilderijen is dat de vrouw des huizes - tegen de heersende 

strenge moraal van kuisheid en eer - nogal vrijpostig wordt afgebeeld: niet alleen zien we Eva 

Ment met een diep decolleté, maar zelfs met ontblote boezem. Maar dat had Backer al eerder 

gedaan in zijn Familiegroep met de prediking van Johannes de Doper - eveneens een portrait historié 

uit circa 1637 (afb. 98). Volgens Van den Brink zou Backer de vrouw met ontblote borst hebben 

geciteerd naar het allegorische portret van Sophia Hedwig, gravin van Nassau en haar drie zonen 

door Paulus Moreelse uit 1621 (afb. 99). De vrouw van de Friese stadhouder wordt hier in de 

rol van Caritas afgebeeld waarbij haar ontblote borst symbool is voor de voedsterfunctie van het 

moederschap.485 Backer kan dit portret in Leeuwarden gezien hebben, aldus Van den Brink.486 

Ook van Ferdinand Bol kennen we een portrait historié uit 1656 waarop hij Elisabeth 

Spiegel met een ontblote borst afbeeldde naast haar echtgenoot Wigbold Slicher (afb. 100).487 

Dergelijke erotische toespelingen zijn dan wel voor een formeel familieportret onconventioneel, 

maar het genre van het portrait historié bood meer mogelijkheden. Door de bijbelse, mythologi-

sche of allegorische betekenis werden de hoofdrolspelers uit de context van hun gewone dagelijks 

leven en rollen verheven ter ere van hun bijzondere deugden. Bovendien zouden - volgens De 

Jongh - aristocraten zich meer vrijheid kunnen veroorloven, terwijl er zich onder calvinisten, 

piëtisten en doopsgezinden ook meer vrijzinnig denkenden zouden hebben bevonden.488 

Kennelijk hadden ook de gereformeerde Eva Ment en Marinus Lowysse vrijere denk-

beelden dan de gangbare moraal en konden zij het zich permitteren om het vrome thema Christus 

en de Kanaänitische vrouw door Backer te laten opluisteren met een voor die tijd ongebruikelijk 

diep decolleté van Eva Ment. Versterkt door de vrijmoedige blik waarmee zij de beschouwer in de 

ogen kijkt, wordt alle aandacht naar het familieportret getrokken. Dit duidt erop dat de keuze voor 

dit Bijbelse onderwerp minder uit vrome overwegingen is gemaakt, maar dat het persoonlijke 

motieven communiceert. 

Het hoofdmotief van het verhaal is dat Christus na aanvankelijke weigering, het heil 

van Godswege niet enkel aan de Joden, maar ook aan de heidenen toebedeelt, als waren zij aange-

nomen kinderen onder de christenen.489 Dit is een directe verwijzing naar de taak die Eva Ment 

vervulde in Batavia. Hier ontfermde zij zich over het lot van de (half-) Europese meisjes - geboren 

uit het gemengde samenzijn van Hollandse vaders en inheemse moeders - die in Indië waren 

achtergebleven na het vertrek of de dood van hun ouders. Deze zogenaamde ‘staatdochterkes’ 

werden opgenomen in haar huishouding.490 
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De symbolische representatie van deze charitatieve taak op geschilderd doek kon zonder 

meer op respect en goedkeuring rekenen en dus de openbaarheid verdragen. Het schilderij zal 

ter verheffing van de status en deugd van de vrouw des huizes in het woonhuis aan de Singel 

in een publieke ruimte hebben gehangen, waar het kon worden bewonderd door de bezoekers 

die daar werden ontvangen.491 Het is de vraag of dat respect ook kon worden opgebracht voor de 

symbolisch verbeelde liefdesdaad in Isaäk en Rebecca. De bezoekers zouden daarin onmiddellijk 

hun gastheer en vrouw hebben herkend en dat zou weliswaar prikkelend, maar vooral oneerbaar 

zijn geweest. 

Het is moeilijk om de mentale processen en motieven te reconstrueren, maar het ligt 

voor de hand dat het geschilderde liefdesspel van het echtpaar in een meer persoonlijke behoefte 

heeft voorzien. De erotische voorstelling van het koppel zal exclusief bedoeld zijn geweest voor de 

privé-vertrekken, waar het sensuele genot van het kijken, aan de nieuwsgierige en of afkeurende 

blikken van bezoekers werd onttrokken.492 

 Toen Backer in 1640 de drie schilderijen voor het huis van Marinus en Eva aan het Sin-

gel vervaardigde, werkte hij al minstens zeven jaar in Amsterdam. Het echtpaar verkeerde in het 

hoogste bestuurlijke milieu van reders en bewindhebbers van de WIC en de VOC. Juist uit dat 

netwerk wist Backer meerdere van zijn opdrachten te verwerven, zoals zal worden aangetoond, 

nadat we eerst inzicht hebben gekregen in het verloop van Backers vroegere carrière.

Een elitenetwerk ontrafeld

Na gedurende een periode van zeven jaar gewerkt te hebben in de werkplaats van Lambert Ja-

cobsz. in Leeuwarden vestigde Backer zich in 1633 als zelfstandig schilder in Amsterdam. Voor 

zijn positionering was het belangrijk dat hij daarbij kon terugvallen op zijn netwerk van bloed-

vrienden en geloofsgenoten én dat van zijn artistieke vrienden.

Een doopsgezind en artistiek netwerk aan de Nieuwendijk

Jacob Backer was in 1608/9 in Harlingen in Friesland geboren als zoon van de doopsgezinde 

bakker Adriaen Tjercksz. (ca. 1575-1626). Maar vanaf zijn derde jaar groeide hij op in Amsterdam 

in de doopsgezinde buurt rondom de Nieuwendijk. In deze wijk woonden traditioneel veel doops-

gezinden zoals al opgetekend door burgemeester Cornelis Pietersz Hooft (1547-1626).493 Na het 

overlijden van zijn moeder was Backers vader in 1611 hertrouwd met de weduwe Elsje Roelofs 

(ca. 1575/6-1614) uit Amsterdam, waarna Tjercksz. met zijn drie zoons Tjerck (1605-1659), Jan 

(1606/7-1626) en de driejarige Jacob bij haar introk in de ‘Gloeyende Oven’ op de Nieuwendijk 

(nr. 6).494 In Amsterdam zou de familie Tjercksz. de achternaam Backer aannemen, die refereert 

aan het beroep van Jacobs vader. 

Backer groeide op niet ver van de werkplaats (Nieuwendijk nr. 59) van de Amsterdamse 

schilder Jan Pynas (ca. 1583-1631).495 Pynas behoorde tot de groep rondom Pieter Lastman (1583-

1633), de grondlegger en vernieuwer van de historieschilderkunst in Amsterdam.496 Deze kring 

van historieschilders was behalve door artistieke ook door familie- en vriendschapsbanden hecht 

met elkaar verbonden.497 Naast Lastman en Pynas bestond de groep uit François Venant (ca. 1591-
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1636), Jan Tengnagel (ca. 1584-1633), Nicolaes Moeyaert (1592-1655) en Jans jongere broer Jacob 

Pynas (ca. 1590-na 1650).498 Zij werden in zeventiende eeuw al geprezen. Theodore Rodenburgh 

roemde in 1618 Jan Pynas samen met ondermeer: Pieter Lastman, Pieter Isaacsz, Jan Tengnagel, 

Govert Jansz. Poelenburgh (1577- ca. 1619), Adriaen van Nieulandt (1587-1658), Nicolaes Moey-

aert, François Venant, Cornelis van der Voort (ca. 1576-1624), David Vinckboons (1576-1639) en 

Roelant Savery (1576-1639).499 

Op de Nieuwendijk (nr. 35) woonde ook Lambert Jacobsz. (ca. 1598 - 1636) en zijn fa-

milie, zij waren eveneens doopsgezind. Lambert Jacobsz. vertrok na zijn huwelijk in 1620 naar 

Leeuwarden - de woonplaats van zijn bruid - waar hij zich vestigde als kunsthandelaar, schilder 

en voorganger.500 Bij wie hij het schildersvak in Amsterdam leerde weten we niet. Maar de grote 

overeenkomsten in zijn kleinfigurig werk met de stijl en onderwerpkeuze van de groep Lastman 

maakt het heel aannemelijk, dat Lambert Jacobsz. zijn opleiding bij een van hen heeft genoten.501 

Dudok van Heel oppert dat Jan Pynas daarvoor in aanmerking komt. Zijn atelier bevond zich 

slechts enkele deuren verder van de familie Jacobsz, en doopsgezinden bleven voor hun handel 

en wandel bij voorkeur binnen het netwerk van verwanten, buurt- en geloofsgenoten.502 Heel be-

grijpelijk is het dat ook Van der Veen daarom vermoedt dat Backer de beginselen van de schilder-

kunst bij Jan Pynas heeft genoten, samen met zijn vriend Van Goor van wie is gedocumenteerd 

dat hij bij Pynas heeft geleerd.503 

Backers artistieke vrienden in beeld en woord

Backer en Van Goor zouden hun prille vriendschap voortzetten toen zij beiden - na een verblijf 

buiten de stad - in de vroege jaren dertig weer in Amsterdam terugkeerden om als zelfstandig 

schilder aan het werk te gaan.504 Hun vriendschap blijkt uit - zoals hiervoor al genoemd - het feit 

dat Backer samen met Thomas de Keyser in 1640 voor Van Goor als getuige optrad en zij aanga-

ven hem ‘seer wel te kennen’.505 Het getuigen bij officiële gelegenheden en documenten was een 

voorrecht dat met name voor de magen en vrienden was weggelegd, en waarmee de onderlinge 

relatie werd bekrachtigd, zoals hiervoor besproken. Door zijn nauwe band met Van Goor is het 

mogelijk dat Backer in contact stond met het netwerk van de Schouwburg. 

Backer kon in Amsterdam naast Van Goor en De Keyser op een breder artistiek netwerk 

terugvallen met vrienden als de schilders Bartholomeus Breenberg (die rond 1619 heel waar-

schijnlijk met Jacob Pynas heeft samengewerkt506), Govert Flinck en de veel jongere Jan Victors.507 

De band in dit vriendschapsnetwerk toont zich op bijzondere wijze door een aantal kunstenaars-

portretten die over en weer zijn vervaardigd: De Keyser schilderde Backer (afb. 101) terwijl Backer 

op zijn beurt Breenbergh en zijn vrouw portretteerde (afb. 102 en 103) en waarschijnlijk ook 

Victors.508 De Keyser nam bovendien een schilderij van Backer op in de achtergrond van een 

familieportret.509 Uit de boedel van Backers broer Dirck uit 1653 blijkt dat de drie vrienden goed 

vertegenwoordigd waren met twee schilderijen van De Keyser, drie landschappen van Breen-

bergh en vijf werken van Van Goor.510 

Ook de vriendschap die Backer met Flinck in de werkplaats van Lambert Jacobsz. sloot 

(zie hierna), blijkt een duurzame te zijn geweest. Flinck had van Backer een begrafenispenning 

in bezit, een gedenkteken dat ter verering aan (bloed)vrienden werd uitgereikt die bij de teraarde-
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bestelling aanwezig waren geweest en mede de kist hadden gedragen.511 Met het benoemen van 

dit artistieke netwerk wordt echter op de zaken vooruit gelopen, want alvorens het zover was zou 

Backer eerst nog zeker zeven jaar in Leeuwarden werken. 

Werckgesel bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden ca. 1626-1633

Na het overlijden van zijn vader in 1626 trok Backer - achttien jaar oud - in bij Lambert Jacobsz. 

waar hij zijn artistieke loopbaan kon voortzetten. Vanwege de nauwe familiebanden was dat be-

grijpelijk: behalve dat de doopsgezinde families buren waren op de Nieuwendijk, was de stiefzus-

ter van Backer getrouwd met Isaac Jacobsz. Rooleeuw (ca. 1600/1-1666) de broer van Lambert 

Jacobsz.512 Hoewel, meestal wordt aangenomen dat Backer bij Lambert Jacobsz. in Leeuwarden 

het schildersvak heeft geleerd, is dat onwaarschijnlijk. Met achttien jaar was in de zeventiende 

eeuw de schildersopleiding meestal al afgerond, zoals Van der Veen terecht opmerkt.513 Gezien de 

gangbare opleidingspraktijk ligt het meer voor de hand dat hij als werckgesel aan de productie van 

de werkplaats heeft bijgedragen.514 

Omstreeks 1639 voegt de zeven jaar jongere Flinck zich in het atelier van Lambert 

Jacobsz. Hij is eveneens doopsgezind, komt uit Kleef en begint als veertienjarige in Leeuwarden 

wel aan zijn eerste training. Zoals eerder bij Flinck besproken gaat Backer voor een nieuwe stap in 

zijn loopbaan samen met Flinck naar Amsterdam.515 Van der Veen vermoedt dat Backer in februari 

1633 of zelfs eind 1632 in Amsterdam moet zijn geweest in verband met de verkoop van het huis 

van zijn vader. In elk geval was Backer in mei 1633 in Amsterdam. Zoals in hoofdstuk twee reeds 

opgemerkt ondertekende Backer op de 19de mei samen met zijn broers Tjerck en Isaac Jacobsz. 

een machtiging met de toevoeging ‘inwoonder deser stede’. 516 Vermoedelijk bleef Backer ongehuwd 

en aangenomen wordt dat hij bij zijn oudste broer Tjerck op de Nieuwendijk is ingetrokken.517 

Het was gebruikelijk dat (beginnende) kunstenaars opdrachten uit hun eigen kring van 

de magen ende vrienden kregen. Het is daarom een aanlokkelijke gedachte om de Familiegroep 

met de prediking van Johannes de Doper van circa 1637 te zien als een familieportret van het gezin 

Backer (afb. 98).518 Dat idee wordt ingegeven doordat het een doopsgezind thema is en omdat 

door de centrale figuur met opgeheven vinger die een gelijkenis zou vertonen met het enige ge-

tekende portret, nu in Wenen, dat Backer in 1638 dateerde en voluit signeerde: traditioneel wordt 

deze tekening gezien als een zelfportret (afb. 104).519 Van der Veen merkt de gelijkenis op maar 

constateert dat, op basis van de levensdata van het gezin Backer, zij niet de afgebeelde figuren op 

het familieportret kunnen zijn.520 

Ook een identificatie op basis van de gelijkenis tussen de man op het schilderij en de 

tekening is bij een nadere bestudering niet overtuigend. Afgezien van het sikje en de snor zijn 

er weinig overeenkomsten te vinden. Wel zijn er markante verschillen: opvallend in de gelaats-

trekken van de man op de tekening zijn de uitgesproken knopvorming boven aan de neus met 

daaronder een verdiept aflopende neusrug en de bolle enigszins afhangende ogen. De man op 

het familieportret heeft daarentegen amandelvormige ogen, en ondanks de lichte oneffenheid in 

zijn neus, zeker niet de karakteristieke zadelneus zoals te zien op de tekening. 

Tenslotte is het de vraag of het zogenaamde getekende zelfportret überhaupt als identi-

ficatie kan dienen, want kan het wel als een zelfportret van Backer worden opgevat? De tekening 
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uit Wenen vertoont namelijk maar weinig parallellen met de gelaatstrekken die we van Backer 

kennen uit de drie portretten die van hem bekend zijn: de prent van Pieter de Bailliu voor de por-

trettenserie uit 1649 van Jan Meyssens Image de divers hommes d’esprit sublime, het geschilderde 

portret door Backers vriend Thomas de Keyser en de prent daarnaar van Thomas Matham (afb. 

105).521 

Hoewel Backer de Familiegroep met de prediking van Johannes de Doper niet voor zijn 

eigen familie heeft geschilderd, zal hij het schilderij, gezien het onderwerp, in elk geval voor 

een andere Doopse familie hebben vervaardigd. Het doopsgezinde netwerk was Backer immers 

vertrouwd en daarvan profiteerde hij direct bij zijn terugkeer in Amsterdam.522 Het gunnen van 

opdrachten binnen de eigen doopsgezinde (familie) kring was gebruikelijk zoals we eerder al bij 

Flinck zagen.

Positioneren in Amsterdam 1633-1638

Ook bij Backer is de praktijk van het gunnen aan te tonen met de portretten die hij in de periode 

1633-1638 vervaardigde, zoals het portret van Reynier Wybrants (1573-1645): de voorganger van 

de Waterlandse gemeente waarvan Backers vader sinds 1625 diaken was (afb. 106).523 Een ander 

voorbeeld betreft een dubbelportret waarvan de man vermoedelijk François Vincon voorstelt die 

waarschijnlijk lakenkoopman is, ook lid van de Waterlandse gemeente was en die net om de hoek 

van de Nieuwendijk woonde (afb. 107).524

Maar niet alle opdrachtverlening liep via denominatie zoals af te leiden is uit een 

schuldbekentenis van de katholiek Pieter de Koocker waaruit blijkt dat hij ‘twee conterfeytsels 

van Backer’ in zijn bezit had. Koocker was een koopman uit Harlingen, de geboorteplaats van 

Backer. Hij was weliswaar geen geloofsgenoot maar, zoals Van der Veen suggereert, de familie 

heeft elkaar mogelijk wel gekend, waaruit de opdracht om Koocker en zijn vrouw te vereeuwigen 

zou kunnen zijn voortgekomen. Van der Veen suggereert dat de verbouwing van Koockers huis 

aan de Herengracht in 1634 de aanleiding voor de opdracht zou kunnen zijn geweest.525 Het is 

daarbij belangwekkend dat Koocker verzwagerd was aan de familie Bas. Mogelijk heeft hij Backer 

in de maagschap Bas geïntroduceerd, want Backer zou, zoals uit het volgende zal blijken, veel van 

zijn opdrachten uitvoeren voor de maagschappen Bas, Hasselaer en de Graeff die door huwelijken 

gelieerd waren.526

 Bijzonder is dat Backer in dezelfde periode ook een belangrijke openbare opdracht 

kreeg: hij portretteerde de regentessen van het Burgerweeshuis in Amsterdam op groot formaat 

(afb. 108). Het schilderij werd vermoedelijk eind december 1633 besteld ter gelegenheid van de 

verbouwing van het meisjeshuis in 1634.527 Backer schilderde de vijf vrouwen ten voeten uit in een 

ordelijke driehoekscompositie met ingetogen warme tonale kleuren in helder en egaal licht. Daar-

door heeft het portret een eenvoudige, maar vooral voorname uitstraling gekregen. Innovatief is 

zijn schikking van de figuren: in het midden zien we de staande binnenmoeder die een weeskind 

binnenbrengt. Met dit vernieuwende motief week Backer in zijn eerste groepsportret af van het 

conventionele compositieschema van het regentenstuk.528 

Met zijn voorkeur voor een strakke ordening van de figuren in een geometrische com-

positie toonde Backer hier al vroeg in zijn loopbaan een eigen stijl, die geheel anders was dan 
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van Rembrandts levendige stijl met lichtcontrasten zoals in De anatomische les van Nicolaes Tulp 

van een jaar eerder uit 1632 (afb. 109).529 Ook voor Rembrandt was dat zijn eerste groepsportret 

waarmee hij experimenteerde met een innovatief compositieschema. Rembrandt plaatste de acht 

chirurgijns niet statisch op een rij zoals gebruikelijk in het groepsportret, maar organiseerde 

een levendige interactie tussen de figuren en de toeschouwer door de geportretteerden in ver-

schillende poses in een halve cirkel om het lijk te arrangeren. Rembrandt gebruikte dat compo-

sitieschema al in zijn historiestukken: Judas geeft de zilveren penningen terug uit 1629 (afb. 110), 

De opwekking van Lazarus uit 1631 en De lofzang van Simeon uit hetzelfde jaar.530 Met hun eerste 

groepsportret positioneerden de nieuwkomers Rembrandt en Backer zich beiden als vernieuwers 

van dit genre in Amsterdam. 

Voor Backer, die voor zover we weten nog geen opdracht in Amsterdam had gehad, 

was de monumentale opdracht voor de regentessen een hele eer. Het is opmerkelijk dat hij als 

beginnend kunstenaar deze prestigieuze opdracht heeft kunnen verwerven? Waarom de keuze 

op hem was gevallen en hoe en wat de aard was van zijn relatie met de opdrachtgeefsters, daar valt 

vooralsnog alleen maar naar te raden. Hij moet de opdracht te danken hebben gehad aan eerdere 

contacten oppert Rudi Ekkart: maar welke dan? 531 

Zoals betoogd in hoofdstuk één was het verlenen van opdrachten aan kunstenaars on-

derdeel van het systeem van dienst en wederdienst binnen begrensde netwerken (economieën) 

van magen ende vrienden. Dat gold voor zowel particuliere als institutionele kunstwerken, én ze-

ker in het vooraanstaande milieu van de regentessen. Backer schilderde van rechts naar links: Ae-

fgen Francken (1572-1651), Aechje Oetgens van Waveren (1561-1639), Annetge Willemsdr. Backer 

(1572-1639) en Dieuwertje Bicker (1584-1641). Allen waren zij de zeer gefortuneerde weduwen van 

kooplieden die succesvolle loopbanen hadden doorlopen en posities hadden vervuld in de be-

windvoering van de VOC, de WIC, en in het magistraat aan het begin van de zeventiende eeuw.532 

Aangenomen dat Backer de opdrachtverlening dankte aan de gangbare praktijk van gunning, 

dan mogen we verwachten dat hij reeds op een of andere manier gelieerd of geïntroduceerd was 

in dit netwerk van groothandelaren op Oost- en West-Indië. 

Een mogelijke schakel is Nicolaes Hasselaer (1593-1635). Hij was sinds 1622 regent van 

het Burgerweeshuis en in die hoedanigheid liet hij zich - net als de regentessen - ten behoeve van 

de verbouwing van het weeshuis samen met de andere vijf regenten in 1633 portretteren door 

Abraham de Vries (ca. 1580/90- tussen 1650/62).533 Nicolaes Hasselaer kan Backer gekend hebben 

omdat hij in dezelfde buurt van de Nieuwendijk was geboren en zijn familie daar woonde en tot 

1641 een brouwerij had gedreven. 

Opdrachten voor de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff

Nicolaes was een telg uit de maagschap Hasselaer, een vermogend reders-, koopmans- en brou-

wersgeslacht dat oorspronkelijk uit Haarlem kwam. Na de Alteratie wisten zij door te dringen tot 

het patriciaat van Amsterdam dat na 1610 aan de remonstrantse kant stond.534 Nicolaes nam al 

op jonge leeftijd in 1616 deel aan een diplomatieke missie naar Moscovië (Rusland). Samen met 

Albert Joachimi (1560-1654), lid van de Staten-Generaal en burgemeester dr. Dirck Jacobsz. Bas 

(1569-1637), boden zij assistentie bij de vredesonderhandelingen tussen Zweden en Rusland, van-
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zelfsprekend ter behartiging van de belangen van de Republiek, omdat door de oorlog de handel 

op de Oostzee ernstig werd belemmerd.535 

Door bloedbanden en huwelijk waren de Hasselaers verbonden met de maagschap Bas, 

Hooft en ook aan Cornelis de Graeff. Zij vormden een netwerk van zeer vermogende kooplieden, 

reders, oprichters en bewindvoerders van de VOC, WIC met invloedrijke posities in de magis-

traat. Uit de reconstructie zal blijken dat Backer tenminste negentien opdrachten vervaardigde in 

dit netwerk en dat is ruim veertig procent van de (42) opdrachten die van hem bekend zijn. Om 

de kluwen van relaties overzichtelijk te houden is het netwerk gevisualiseerd (fig. 5). In dit sche-

ma gaat het uitdrukkelijk niet om een volledige genealogie, maar om een genealogisch verband 

tussen de personen die bij Backer een schilderij bestelden. Stamvader van de Hasselaerdynastie 

was Nicolaes’ vader Pieter Dirckszn. Hasselaer (1554-1616) die zich in 1583 vanuit Haarlem in een 

voormalige kapel aan de Nieuwendijk vestigde. Ook woonde hij ‘in Andries Boelenzoons brouwe-

rie’, van wiens erfgenamen hij in 1587 de brouwerij ‘de Witte Arent’ kocht. Die was gevestigd in de 

later naar hem genoemde Hasselaarsteeg (nr. 3-5-7-9), die van de Nieuwendijk naar de Prins Hen-

drikkade loopt. Deze brouwerij zou vanaf 1601 tot 1641 als ‘de Dubbele Arent’ worden voortgezet 

op de huidige Droogbak (nrs. 2-3-4). Pieter Hasselaer was behalve brouwer ook reder en koopman 

op Brazilië en Guyana en medeoprichter en bewindhebber van de VOC.536 

Zijn tweede vrouw was Margriet Benningh (1565-1641) de zuster van Sophie Benningh 

(1561-1627), die gehuwd was met Claes Cornelisz. Ment (ca. 1551-1627). Zij waren de ouders van 

Eva Ment (1606-1652) die - zoals hiervoor is aangetoond – samen met haar man Marinus Lowysse 

een belangrijke opdrachtgeefster van Backer was (afb. 95). Omdat Claes en Sophie Ment tijdens 

hun huwelijk inwoonden bij hun zwager Pieter Dircksz. Hasselaer was Eva daar kind aan huis.537 

Het is goed voor te stellen dat Eva in dit VOC milieu ook haar eerste man had ontmoet, Jan 

Pietersz. Coen, die immers sinds 1617 in dienst was van de VOC als gouverneur-generaal van 

Nederlands Oost-Indië. 

Backer was praktisch om de hoek bij de Hasselaers opgegroeid en toen hij terugkwam 

uit Leeuwarden in 1633 vestigde hij zich weer op de Nieuwendijk. Dudok van Heel toonde al aan 

dat opdrachtgevers en kunstenaars vaak in elkaars nabijheid woonden.538 Dit kan mede verklaren 

waarom Backer voor de Hasselaers drie portretten maakte en de hiervoor besproken drie doeken 

voor hun nicht Eva Ment en haar man Marinus Lowijsse. De Hasselaerportretten vallen op door 

hun elegante stijl. Twee pendanten vervaardigde Backer voor het huwelijk in 1645 van de burge-

meestersdochter Agatha Hasselaer (1623-1658) met haar neef Gerard Nicolaesz. Hasselaer (1620-

1673) die in de raad zat en twee maal burgemeester werd (afb. 111 en 112).539 

Het derde portret van Geertruida Hasselaer (1624-1696) is vermoedelijk enkele jaren 

later gemaakt. Zij is de halfzuster van Gerard en een volle nicht van Agatha (afb. 113). Hier komt 

de reeds genoemde Nicolaes Hasselaer - regent van het Burgerweeshuis - weer in het zicht, want 

hij was de vader van zowel Gerard als Geertruida Hasselaer.540 Het is mogelijk dat Gerard Hasse-

laer ook de hand heeft gehad in de gunning van een latere opdracht aan Backer voor De regenten 

van het Nieuwezijds Huiszittenhuis omstreeks 1650. Het regentenstuk was bedoeld voor de nieuw-

bouw van het tehuis waar Gerard Hasselaer in het regentencollege zat toen daar de plannen voor 

werden gemaakt.541 
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In de Hasselaerportretten wordt door de rijke textuur van de weelderig geplooide stoffen 

en de juwelen de waardigheid en status van de geportretteerden uitgedrukt. Dat wordt extra be-

nadrukt door een gordijn op de achtergrond en de elegante pose van een arm in de zij of rustend 

op de balustrade. Daarmee portretteerde Backer de Hasselaers in een Van Dyck-achtige compo-

sitie, waarbij hij zich in de uitvoering echter wel onderscheidde met zijn vlotte penseelvoering in 

brede vloeiende streken.542 Het was Joachim von Sandrart die enkele jaren eerder in 1639 deze 

Van Dyckiaanse aristocratische portretstijl introduceerde voor de besturende elite in Amsterdam 

met twee portretten van de echtelieden Hendrick Bicker en Eva Geelvinck (afb. 146 en 147). 

Mogelijk namen de Hasselaers in 1645 hieraan een voorbeeld en gaven Backer de opdracht om 

hen ook met aristocratische allure te vereeuwigen. Backer zou deze modieuze trend na 1647 in 

zijn portretten verder verfijnen.543 Zoals wij zagen, had ook Flinck al midden jaren veertig het 

portrettype van Van Dyck als voorbeeld genomen, maar pas rond 1650 als ook Bol, Van der Helst 

en Van Loo volgen is de doorbraak van dit ‘elegante’ portrettype in Amsterdam definitief. (afb. 

76).544 Dat zien we onder meer in de twee kniestukken die Backer omstreeks 1651 vervaardigde 

van Machteld Bas (ca.1613-1681), de dochter van burgemeester Dr. Dirck Jacobsz. Bas en haar 

man Abraham de Visscher (1605-1667), een koopman en bewindvoerder van de WIC (afb. 114 en 

115).545 Deze pendanten behoren tot de laatste schilderijen die Backer maakte voor zijn vroegtij-

dige dood in 1651. Dat verklaart wellicht waarom zij onvoltooid zijn gebleven, met als gevolg dat 

door het doodverfstadium van het portret van Machteld Bas, haar uitstraling en houding nogal 

statisch zijn. Desondanks tonen het roodfluwelen gedrapeerde gordijn, de rozen op de balustrade 

en het landschappelijke doorkijkje Backers ambitie om het portret in de trant van Van Dyck te 

vervaardigen. Met het portret van Machtelds echtgenoot Abraham Visscher slaagde Backer daar 

beter in. Alhoewel hier de karakteristieke achtergrond en draperieën ontbreken, herkennen we 

wel de Van Dyckiaanse elegantie en gracieuze pose, die ook Rembrandt al veel eerder in 1639 

uitprobeerde in het portret van Andries de Graeff (afb. 150).546 

Backer had een duurzame relatie met de remonstrantse familie Bas, die al aanving rond 

1637 toen hij het portret van Margaretha Bas (1608-1679 schilderde (afb. 116).547 Omstreeks de-

zelfde tijd moet ook dat van haar oom Dr. Dirck Jacobsz. Bas zijn ontstaan (afb. 117). Omdat Dirck 

Bas in 1637 overleed, heeft waarschijnlijk zijn vrouw dit portret bij Backer besteld dat hij kopieer-

de naar het familieportret dat Dirk Dircksz. van Santvoort omstreeks 1635 van de familie Bas had 

gemaakt. (afb. 118).548 Dr. Dirck Bas was medeoprichter van de VOC, dertien maal burgemeester 

en gedeputeerde ter Staten-Generaal. Hij werd in 1616 door Gustaaf Adolf, koning van Zweden, 

in de ridderstand verheven, waarschijnlijk voor zijn verdiensten bij de vredesonderhandelingen 

tussen Zweden en Rusland datzelfde jaar, een missie waar ook Nicolaes Hasselaer bij was.
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Fig. 5. Genealogisch verband tussen de personen die bij backer een schilderij bestelden of in bezit hadden
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Met deze vroege Bas portretten volgde Backer de portretconventies van de jaren dertig 

en vroege jaren veertig, waarin het maatschappelijk aanzien van de geportretteerde op een veel 

statiger en formeler wijze werd gecommuniceerd.549 De vier voorgestelden op de portretten van 

de familie Bas zijn net als bij de Hasselaers door bloedbanden aan elkaar gerelateerd: Backer 

portretteerde niet alleen vader dr. Dirck Bas, maar ook zijn dochter Machteld, haar man en nicht 

Margaretha. 

Door huwelijk was de maagschap Bas verbonden met de Hasselaers en de verbindende 

schakel is Geertruyd Bas (1593-1654). Zij was de (half) zuster van Margaretha, dr. Dirck Bas was 

haar oom en Machteld haar volle nicht. Geertruyd Bas trouwde in 1618 met Gerrit Pietersz. Has-

selaer (1594-1620) die echter al snel overleed. Zij kregen wel een zoon, waardoor Geertruyd Bas 

in de familie bleef van de eerder genoemde Nicolaes en Pieter Pietersz. Hasselaer, en dát waren 

weer de vaders van de drie Hasselaers die Backer vereeuwigde (fig. 5). 

Behalve door bloedverwantschap waren de maagschappen Bas en Hasselaer ook sociaal-econo-

misch en in denominatie een hecht netwerk met vele onderlinge banden: de leden van deze fa-

milies waren lidmaat van de remonstranten, oprichters van de VOC, vermogende kooplieden en 

bewindvoerders van de VOC en WIC, en vervulden diverse stedelijke en maatschappelijke amb-

ten. Al sinds het begin van de zeventiende eeuw waren beide maagschappen ruimschoots verte-

genwoordigd in de vroedschap en namen meerdere leden talrijke malen burgemeestersposten in. 

Dat huwelijken binnen de familiale structuur van de maagschap zorgvuldig gekozen 

verbindingen waren blijkt ook uit het huwelijk van Pieter Pietersz Hasselaer (1583-1651) in 1608 

met Aechje Cornelisz. Hooft (1587-). Dat was een nuttige alliantie waarmee de maagschap Has-

selaer met die van burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft (1547-1626) werd gelieerd. Deze ver-

wantschap was ook zakelijk verankerd: Pieter Hasselaer was lid van een handelsfirma samen 

met Hendrick Willemsz. Hooft (1584-1626), een neef van zijn vrouw en schoonvader Cornelis.550

De opdrachten die Backer van leden van de maagschappen Hasselaer en Bas kreeg lij-

ken via de vrouwen te zijn gelopen. Veel van zijn schilderijen kunnen namelijk op die manier 

aan elkaar worden verbonden. Zo ook de drie opdrachten die Backer voor Cornelis de Graeff 

(1599-1664) schilderde.551 Zijn vrouw Catharina Hooft (1618-1691) was namelijk het nichtje van 

Aechje Hooft, de vrouw van Pieter Hasselaer.552 Backer vereeuwigde het echtpaar De Graeff-Hooft 

omstreeks 1643-1645 op conventionele wijze in een borststuk (afb. 119).553 Deze twee portretop-

drachten volgden nadat Backer in 1642 het Korporaalschap van kapitein Cornelis de Graeff en luite-

nant Hendrik Lauwrensz. had gemaakt voor de Kloveniersdoelen (afb. 67), een eervolle opdracht 

waarmee Backer De Graeff kennelijk tevreden had gestemd. 

De Kloveniersdoelen: één van de uitverkorenen 

Door zijn deelname aan het unieke publieke decoratieproject in de Kloveniersdoelen positioneer-

de Backer zich als één van de zes belangrijkste schilders van Amsterdam naast Rembrandt, Ni-

colaes Eliasz (Pickenoy), Bartholomeus van der Helst, Govert Flinck en Joachim von Sandrart 

(fig. 4). Zoals bij de bespreking van de monumentale doeken bij Flinck reeds werd uiteengezet, 

heeft Samuel van Hoogstraten later het schuttersstuk van Rembrandt boven die van de andere 
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schilders geprezen vanwege de levendigheid, de ruimtesuggestie en de eenheid van compositie. 

Maar we lezen ook dat Van Hoogstraten, en anderen met hem, zoals de opdrachtgevers, niet zo 

tevreden waren over Rembrandts lichtbehandeling en zijn uitbeelding van de individuele schut-

ters, die niet allemaal herkenbaar waren.554 

Die kritiek zal Backer niet hebben getroffen, want net als Flinck, voldeed hij aan belang-

rijkste conventie van het portretgenre: Backer schilderde alle schutters individueel herkenbaar 

in een heldere, overzichtelijke ruimte (afb. 67). Backer probeerde ook, ondanks het ongewoon 

brede en hoge formaat (367 x 511 cm), om een levendige compositie op te bouwen. In tegenstel-

ling tot Pickenoy (wiens bijna even grote doek naast Backer hing) plaatste Backer zijn schutters 

niet eentonig naast elkaar staand op een rij, maar rangschikte hij de mannen afwisselend zittend 

en staand in groepjes op twee diagonale lijnen die iets links van het midden samenkomen. Zo 

suggereerde hij diepte en hij versterkte dat door het gebouw aan de linkerkant in een krachtig 

perspectief weer te geven. De hoogte van het doek gebruikte Backer door aan de rechterzijde een 

groepje schutters op een trap te plaatsen. 

De prestigieuze schuttersstukken voor de Kloveniersdoelen waren belangrijk in de 

loopbanen van de kunstenaars en om de vervaardiger van het bijzondere resultaat te promoten 

hebben de schilders, zoals eerder vermeld, allemaal een zelfportret opgenomen.555 Backers zelf-

portret is op het schilderij in zijn huidige vorm door afsnijding niet meer zichtbaar, maar wel 

te zien op een kopie die is toegeschreven aan Gerrit Lundens in een particuliere verzameling 

in de Verenigde Staten.556 Heeft Backer van deze bijzondere publieke opdracht geprofiteerd? Hij 

kreeg veel portretopdrachten, maar in tegenstelling tot Flinck kreeg Backer na 1642 slechts twee 

publieke opdrachten. Vlak voor zijn overlijden maakte hij rond 1650-1651 een regentenstuk voor 

het Nieuwezijdshuiszitten- en Aalmoezeniershuis in Amsterdam.557 Zoals gezegd was hem dat 

waarschijnlijk gegund via Gerard Hasselaer een van de regenten (die Backer eerder samen met 

zijn vrouw Agatha had geportretteerd).558 

De tweede publieke opdracht was zelfs nog prestigieuzer: voor stadhouder Frederik 

Hendrik schilderde Backer in 1645 het schoorsteenstuk Allegorische vrouwenfiguur (De Republiek 

Holland of De Vrijheid) voor de nieuwe Galerij van Slot Buren (afb. 121).559 Deze opdracht voor 

het hof is gedocumenteerd en dat is waardevol gezien de geringe kennis over opdrachtverlening 

van historiestukken.560 Hoogstwaarschijnlijk heeft Backer deze opdracht op aanbeveling of door 

bemiddeling gekregen van zijn goede vriend, de landschapschilder Steven van Goor. Die was im-

mers een bloedvrient van Jacob van Campen. Bovendien had Van Goor in 1638 samen met Pieter 

Post de decorstukken voor de Schouwburg geschilderd.561 Post was ten tijde van de opdracht aan 

Backer de architect die de planning en uitvoering van de Nieuwe Galerij voor het kasteel van Fre-

derik Hendrik te Buren deed. Het moeten Backers relaties in het netwerk van de Amsterdamse 

schouwburg zijn geweest die hem aan deze opdracht voor het hof hebben geholpen.

Opdrachtgevers van historiestukken

Backer wist deze eervolle opdracht voor kasteel Buren enkele jaren later niet te verzilveren in een 

vervolgopdracht voor het Haagse hof - de prestigieuze decoratie van de Oranjezaal in Huis ten 

Bosch tussen 1647-1652.562 In potentie had Backer daar wel een goede kans op gemaakt, want 
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hij en Jacob van Loo stonden als enige Amsterdamse schilders tussen de veertien kandidaten op 

Huygens’ lijstje van favorieten.563 Dat Backer tot een van de uitverkorenen van Huygens behoorde, 

zal hij ongetwijfeld te danken hebben gehad aan de grote kleurrijke historiestukken die hij vanaf 

de tweede helft van de jaren dertig schilderde en waarmee hij in Amsterdam iets nieuws bracht. 

Backers schilderij voor kasteel Buren ontbeert echter beweging, levendigheid en gratie, waardoor 

het de kracht en overtuiging mist van een geslaagd monumentaal historiestuk. Dat zou wel eens 

de reden kunnen zijn geweest dat Jacob van Campen, die de uitvoering van de Oranjezaal coördi-

neerde, uiteindelijk niet voor Backer koos maar voor schilders met wie hij al eerder had gewerkt. 

Ook Van Loo kreeg de opdracht niet. 

Helaas zijn er bij de meeste schilders weinig gegevens bekend over opdrachtgevers van 

grote historiestukken. Van Backer echter relatief meer, we kennen zeven historiestukken - waar-

van drie portrait historiés - die te relateren zijn aan zijn opdrachtgevers.564 Uit een akte van dona-

tie uit 1650 valt af te leiden dat Anthonie Pinel (1593-1643?) een monumentaal historiestuk van 

Backer in bezit had: een ‘schilderij uitbeeldende een engel ende twee personen, heel groot, van Backer 

met een ebbe lijst’. Het werd op tweehonderd gulden geschat., Pinel had het bij Backer besteld voor 

het huis dat hij in 1638 aan de Herengracht kocht, zoals Van der Veen suggereert. Het schilderij 

wordt immers al in Pinels boedelinventarisatie van 1643 genoemd als ‘een groot stuck schilderij 

van Abraham ende Sara metten engel’, alleen ontbreekt hier de naam van de schilder.565 Het werk 

kennen we helaas niet meer. Wel kunnen we ook deze opdrachtgever van Backer relateren aan de 

Hasselaer maagschap. Anthonie Pinel - eigenaar van een lakenververij - was namelijk samen met 

Pieter Pietersz Hasselaer (1583-1651) schutter in de compagnie van Dirck Tholinx, een koopman 

die evenals Pinel ook op de Herengracht woonde. Zij hebben zich in 1639 laten portretteren door 

Pickenoy in het schuttersstuk dat in het voorhuis van de Kloveniersdoelen hing.566 

Backer verwierf in zijn eigen tijd al roem met ‘...het schilderen van historien...’ zoals 

Houbraken vermeldde. Hij citeerde de lofdichten die Jan Vos en Ludolf Smids maakten op één 

daarvan, het monumentale Cimon en Ephigenia dat waarschijnlijk rond 1637-1638 werd vervaar-

digd en nu te Braunschweig verblijft (afb. 122).567 Het gedicht van Vos leidt ons naar de vermoe-

delijke opdrachtgever van Cimon en Ephigenia. Vos memoreerde dat het levensgrote doek op de 

zaal bij Abraham van Bassen (1613-1680) hing, een telg uit een protestante regentenfamilie.568 

Zijn vader Warnar Ernst van Bassen (1581-1630) was raad, schepen en regent van het Binnengast-

huis.569 Abraham van Bassen zelf was regent van het Nieuwezijdshuiszittenhuis en in die functie 

afgebeeld op De zes regenten van het Nieuwe-Zijds Huiszittenhuis, door Bol in 1657.570 Backer was 

Bol enige jaren eerder rond 1650 voorgegaan in de uitbeelding van dit regentencollege.571 Hoe 

Backer de opdracht voor de flamboyante Cimon en Ephigenia heeft verworven, valt niet vast te 

stellen, maar ook hier zien we een connectie met de Hasselaers. De familie Van Bassen was zowel 

zakelijk als via huwelijk aan de Hasselaers gerelateerd. Abraham van Bassens moeder - Maria 

Pietersdr. Hollesloot (1587-1662) - was een nicht van Andries Boelens Jansz. Hollesloot (ca. 1540-

1619).572 Pieter Dircksz Hasselaer (1554-1616) had, zoals gezegd, bij diens zoon (‘in Andries Boe-

lenszoon brouwerie’) ingewoond en vervolgens had hij op 17 december 1587, van de erfgenamen 

van Andries Boelens Hollesloot, de eerder genoemde brouwerij ‘de witte Arent’ gekocht. Die was 

gevestigd in de naar hem vernoemde Hasselaersteeg in de Nieuwmarktbuurt.573 De zakelijke ban-
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den waren ook via een huwelijk verankerd: een volle neef van Warnar van Bassen - Marten Ernst 

van Bassen (1581-1613) - huwde in 1601 met Lysbeth Claesdr. Hasselaer (1579-1622) en zij was een 

volle nicht van Pieter Dircksz. Hasselaer.574 

Backer putte zijn inspiratie voor Cimon en Ephigenia uit de novelle Decamarone van 

Boccacio, en uit de prenten van Jacob Matham en Annibale Carracci, zoals door Sluijter en Nicole 

Spaans is opgemerkt.575 Ook heeft het beeldschema en de houding veel verwantschap met De rust 

van Diana van Rubens, dat we nu alleen nog kennen van de prent van Jacob Louys (afb. 123).576 

Backers Cimon en Ephigenia kreeg navolging onder meer van Backers vrienden Breenbergh en 

Van Loo.577 Dat Backer in zijn eigen tijd werd bewonderd vanwege zijn stilistische verwantschap 

met Van Dyck en Rubens vernemen we van Cornelis de Bie in zijn lofdicht op Backers dood ein-

digde met: 

‘Die [=sijn Const] soo wel had ghesmaeckt en aenghenaem gheweest / Midts daer ins was te sien 
Van Dijck oft Rubbens gheest.’578 

Of Backer schilderijen van Rubens heeft gezien weten we niet, maar er is wel gesuggereerd dat 

hij in Antwerpen is geweest.579 Backers oeuvre toont duidelijk dat hij zich op de schilderkunst 

van Rubens en Van Dyck oriënteerde: schilderijen die waren gestructureerd volgens een weldoor-

dachte ordelijke compositie, met egaal belichte grote figuren die in een helder coloriet en met een 

brede vloeiende penseelstreek werden uitgewerkt. Backer schilderde aangename onderwerpen 

die een genoegen waren om te zien: hij had een voorkeur voor pastorale thema’s als halffiguri-

ge herders en herderinnen en thema’s uit de pastorale contemporaine literatuur, in het bijzon-

der Amaryllis bekroont Mirtillo uit Guarini’s geliefde herdersspel Pastor Fido (afb. 123a).580 Uit de 

mythologie koos Backer vooral de amoureuze en idyllische motieven, zoals Bacchus en Ariadne, 

Venus en Adonis en Vertumnus en Pomona.581 Voor de Amsterdamse historieschilderkunst was zijn 

onderwerpkeuze en stijl vernieuwend. 

Backers heldere stijl zien we terug in zijn schuttersstuk voor de Kloveniersdoelen. Hoe-

wel hij zich hiermee als een van de zes beste schilders van Amsterdam positioneerde, lijkt het 

erop dat in tegenstelling tot Flinck, deze grootse publieke reclame aan zijn loopbaan geen extra 

vaart heeft gegeven. Backer was de opdracht voor de Oranjezaal al mis gelopen en overleed te 

vroeg om mee te kunnen dingen naar de opdrachten voor het stadhuis in de tweede helft van de 

jaren vijftig. 

Een moeilijk te beantwoorden vraag is of Backer een kans gemaakt zou hebben als 

hij nog had geleefd? Wel kunnen we constateren dat hij na de opdracht voor de Kloveniersdoe-

len, naast een aantal historiestukken, hoofdzakelijk portretten vervaardigde, waaronder de al ge-

noemde portretopdrachten voor de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff.582 Dat was het 

netwerk dat hij daarvoor ook al bediende. Dat Backer voor leden van dit netwerk ook zijn monu-

mentale kleurrijke historiestukken heeft vervaardigd, mogen we vermoeden, maar helaas hebben 

we daarover slechts weinig informatie. 



100

Ten slotte
Bij de ontwikkeling van zijn carrière miste Backer de gebruikelijk opstappen voor sociale mo-

biliteit. In tegenstelling tot Flinck die uit een vermogend koopmansmilieu kwam had hij als 

bakkerszoon een bescheiden afkomst in de brede burgerij. Omdat Backer ongehuwd bleef is hij, 

anders dan Bol, niet via het huwelijk opgeklommen naar een hogere status. Op zijn weg naar de 

top moest Backer het qua netwerken dus niet van de gebruikelijke hulpmiddelen hebben. 

Opmerkelijk is dan ook dat hij toch al snel een keten van opdrachten had weten te 

verwerven binnen het door huwelijk verweven netwerk van de maagschappen Hasselaer, Bas en 

De Graeff. Hoe dat zo kwam weten we niet, maar uit de reconstructie van Backers opdrachten 

ontpopt zich een patroon waaruit valt af te leiden dat voor Backers positionering in Amsterdam de 

Hasselaers een spilfunctie lijken te hebben vervuld. Backer en de Hasselaers waren buurtgenoten 

op de Nieuwendijk en kennelijk goed met elkaar bekend. Omdat er niet veel bronnen zijn weten 

we niet hoe het precies is gegaan, maar zoals hier beschreven, is bijna de helft van ons bekende 

opdrachten van Backer te relateren aan het netwerk van de Hasselaers. 

Wat opvalt aan de positionering in dit netwerk is dat Backers zijn eerste openbare op-

dracht waarschijnlijk door de bemiddeling van Nicolaes Hasselaer heeft gekregen, maar de op-

dracht zelf werd verstrekt door een viertal vermogende vrouwen. Een feit dat tot op heden niet 

op waarde is geschat. Het gunnen van opdrachten wordt meestal gezien als een vanzelfsprekend 

mannelijke zaak, waardoor het onderbelicht blijft dat vrouwen in de zeventiende eeuw eveneens 

een betekenisvolle rol vervulden bij opdrachtverlening. Dit is recent aangetoond door Margriet 

van Eikema Hommes met een studie naar een ensemble van vijf kamerschilderingen die door 

Ferdinand Bol voor een grachtenpand in Utrecht werd geschilderd. Als opdrachtgeefster identi-

ficeerde zij de rijke weduwe Jacoba Lampsins (1614-1667), én toonde aan dat de weduwe via de 

onderwerpkeuze haar ambities kracht wist bij te zetten om haar nageslacht een positie in het 

bestuurlijke patriciaat van Utrecht te bezorgen. Daarin is de weduwe uiteindelijk ook geslaagd.583 

De opdracht Van Backers regentessenportret uit 1633 sluit aan bij het patroon van op-

drachtverlening dat, bij de maagschappen Hasselaer, Bas en De Graeff, via de vrouwen lijkt te zijn 

gelopen. Backers schilderijen zijn namelijk op die manier aan elkaar te relateren. Dat is een voor-

zichtige constatering over een onontgonnen gebied in de kunstgeschiedenis dat helaas buiten het 

(tijds) bestek van deze studie moet vallen. De rol van vrouwen in het verstrekken van opdrachten 

is een interessant en nog verder te exploreren onderwerp dat uitnodigt tot verder onderzoek. 

Duidelijk is geworden dat Backer met zijn portretten, maar zeer waarschijnlijk ook met 

zijn historiestukken, een elitenetwerk bediende met een herkenbaar profiel: de zeer vermogende 

reders, kooplieden en bewindvoerders in het VOC en WIC milieu. Deze klanten waren tevens 

rijkelijk vertegenwoordigd in diverse stedelijke en maatschappelijke ambten en de magistraat. 

Leden van de families Bas en Hasselaer waren lidmaat van de remonstrantse gemeente, die in 

Amsterdam de leidende groep vormde.584 Waarschijnlijk heeft Backer zich qua denominatie aan 

zijn klantenkring willen aanpassen, gezien het feit dat hij - die aanvankelijk doopsgezind was - 

zich op latere leeftijd in 1651, net als Flinck, bij de remonstranten in Amsterdam liet dopen en 

lidmaat werd.585 
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Rest de vraag of Backer intensieve persoonlijke relaties met zijn opdrachtgevers onder-

hield. Daarover tasten we in het duister, maar mogen we wel vermoeden. Een professionele relatie 

wierp meestal pas duurzaam vruchten af als de kunstenaar niet alleen artistiek, maar ook als 

vrient achting en respect genoot. Dat was nu eenmaal kenmerkend voor het werken voor de top. 

Anders dan bij Flinck en Bol kan dat in het geval van Backer niet worden aangetoond. Maar ge-

geven de continuïteit in Backers opdrachten was hij kennelijk een betrouwbare relatie, wat naast 

zijn onderscheidende stijl doorslaggevend zal zijn geweest voor zijn artistieke status en succes 

in Amsterdam. Backer was erin geslaagd om zijn ‘deelmarkt’ te veroveren, en dat was zoals we 

zagen een andere dan die van Flinck en Bol. Of en hoe de nieuwkomer Sandrart - die in 1637 in 

Amsterdam kwam wonen en werken - daarin slaagde wordt in het laatste hoofdstuk onderzocht.


