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4. Schilder-aristocraat:  
 Joachim von Sandrart (1606 - 1688) 

Joachim von Sandrart doorliep een succesvolle artistieke loopbaan op het hoogste internationale 

niveau (afb. 124).586 Zijn voorname afkomst en een doelgerichte artistieke educatie werkte daar-

bij in zijn voordeel. Geboren in Frankfurt aan de Main, in een welgesteld calvinistische Waalse 

koopmansfamilie met relaties in het wijdvertakte internationale handelsnetwerk, bereidde hij 

zich al vanaf zijn tiende jaar met de beste leraren voor op een loopbaan in de beeldende kunsten. 

Dat bleef niet zonder succes. 

Zijn vroege carrière speelde zich internationaal af in Praag, Utrecht, Londen en in Ita-

lië. In de verschillende Europese kunstcentra raakte Sandrart bevriend met befaamde geleerden 

en kunstenaars, hij werkte met hen samen en leerde tevens het werk van vroegere meesters ken-

nen. Naast dit artistieke netwerk voegde Sandrart zich ook in het aristocratische milieu van de 

verschillende hoven in Praag, Londen en Italië. Zo woonde hij enige tijd in het paleis van markies 

Vincenzo Giustiniani in Rome als beheerder van diens befaamde kunstverzameling. 

Sandrart verbleef van 1637 tot 1645 in Amsterdam. Bij zijn entree had hij al een uitge-

breide internationale ervaring met relaties op het hoogste niveau en was bovendien op de hoogte 

van de laatste artistieke trends. De kosmopolitische Sandrart was een aantrekkelijke relatie voor 

de culturele, intellectuele en bestuurlijke elite. Voor een soepele entree in dit stedelijke elitenet-

werk fungeerden zijn bloedvrienden Michel le Blon (1587-1656) en Johan de Neufville (1613-1663) 

als intermediair. 

Afgezien van de monografie Joachim von Sandrart: Kunst Werke u. Lebens Lauf van 

Christian Klemm richten de meeste Sandrartstudies zich op zijn literaire werk - de Teutsche Aca-

demie - als primaire bron voor de biografieën van kunstenaars en voor Sandrarts kunsttheorie.587 

De achtjarige Amsterdamse periode van Sandrart is tot op heden in het onderzoek nauwelijks 

belicht. Wel kennen we twee op zichzelf staande studies: die naar de literatorenportretten door 

Norbert Middelkoop en de Twaalf maandenreeks door Karel Porteman: beide reeksen zijn door 

Sandrart in Amsterdam vervaardigd.588 Ook Sandrart zelf besteedde nauwelijks aandacht aan 

zijn Amsterdamse periode noch in de Teutsche Academie noch in zijn biografie de Lebenslauf. Dit 

hoofdstuk beoogt daarom Sandrarts kunstproductie en zijn netwerk in Amsterdam integraal 

te onderzoeken en de relevante onderdelen van de Teutsche Academie en de Lebenslauf daarbij te 

betrekken. 

Twee vragen staan centraal: hoe slaagde Sandrart erin zo snel tot het topsegment van 

de Amsterdamse kunstmarkt door te dringen? En, is Sandrart van betekenis geweest, en zo ja 

hoe, voor de veranderingen in stijl, thema’s en artistieke ideeën die rond 1640 in Amsterdam 

Detail van Philip Kilian, naar Johann Ulrich Mayr, 
Portret van Joachim von Sandrart, 1675. Gravure  
32.6 x 21.4 cm. Heidelberg, Universiteitsbibliotheek.



waarneembaar zijn. Om die vragen te kunnen beantwoorden zal eerst worden bestudeerd welke 

carrièrekeuzes aan zijn Amsterdamse periode vooraf gingen. 

Self-fashioning: De Teutsche Academie 
Sandrart was een van de beroemdste Duitse schilders van zijn tijd. Zijn betekenis als schilder 

wordt tegenwoordig echter overschaduwd door de faam van zijn literaire levenswerk: de Teutsche 

Academie der Edlen Bau- Bild- und Mahlerey-Künste.589 Een verdienste die Sandrart mede aan zich-

zelf heeft te danken. Waar Rembrandt en Bol hun zelfbeeld op het doek schiepen, zo constru-

eerde Sandrart voor zichzelf op papier een onsterfelijke identiteit als zelfbewuste en intellectuele 

aristocraat-kunstenaar. 

Sandrarts drie delen dikke Teutsche Academie wordt door kunsthistorici als rijke eigen-

tijdse bron gewaardeerd vanwege de talrijke kunstenaarsbiografieën van Duitse, Italiaanse en 

Nederlandse contemporaine kunstenaars. Bijzonder is dat Sandrart velen van hen persoonlijk 

had ontmoet op zijn reizen. Eveneens van onschatbare waarde zijn Sandrarts kunsttheoretische 

traktaten over de architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, omdat zij inzicht geven in hoe 

de zeventiende-eeuwse elite dacht over kunst. 

De waardering voor het tijdsdocument gaat hand in hand met bedenkingen over de 

mengelmoes van ‘Dichtung und Wahrheit’ in de levensbeschrijvingen.590 Vooral de door Sandrart 

gebruikte anekdotes en standaardfrases worden opgevat als repeterende clichés en topoi, waarvan 

de werkelijkheid oncontroleerbaar en dus onbetrouwbaar is. Deze ambivalente balans tussen het 

literaire en het historische ligt echter in het genre van de (kunstenaars)biografie besloten. Sinds 

de Oudheid heeft de kunstenaarsbiografie al een eigen literaire traditie waarin de anekdotiek als 

prominente stijlvorm functioneert. Vasari’s Vite is sinds de Renaissance het sleuteldocument dat 

lange tijd vorm gaf aan opvolgende kunstenaarsbiografieën.591 Daarin werkt de anekdote steeds 

als standaardformule om een specifiek - stereotiep - beeld van de kunstenaar of zijn werk in een 

bijzonder of gunstig daglicht te plaatsen. Juist in de herhaling wordt dit stereotypische beeld van 

de kunstenaar gerepresenteerd, zoals Ernst Kris en Otto Kurz in hun spraakmakende studie over 

het beeld van de kunstenaar hebben laten zien.592 

‘…from the moment when the artist made his appearance in historical records, certain stereotyped 
notions were linked with his work and his person – preconceptions that have never entirely lost 
their significance and that still influence our view of what an artist is.’ 593

Sandrarts Teutsche Academie staat in die zin geheel in Vasari’s traditie. Bovendien, Sandrart ci-

teerde Vasari vrijelijk – op dezelfde manier als waarop hij het Schilderboeck van Karel van Mander, 

De Hoveling van Baldassare Castiglione en werk van Justus Lipsius als bron gebruikte. Dat San-

drart anekdotes, topoi en standaardformuleringen hanteerde kunnen we niet eenvoudig afdoen 

als onhistorisch, maar moeten wij zien als een eigentijds communicatiemiddel dat verwees naar 

ideeën, gedrag en praktijken die voor zijn lezers in die tijd van betekenis waren.594

De biografie over Sandrart zelf is tekenend voor het genre. Zijn Lebenslauf is als afslui-

ting én hoogtepunt van het tweede deel van de Teutsche Academie opgetekend door Sigmund 

von Birken (1621-1681). De bekende dichter was een leerling en neef van Sandrart en fungeerde 
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als de poëtische ‘ghostwriter’, die op basis van de verhalen van familie en discipelen en gestuurd 

door Sandrart zelf, de biografie van zijn oom schreef.595 Von Birken creëerde met antieke kun-

stenaarsanekdoten en literaire topoi een exemplarisch kunstenaarsleven en schiep hiermee het 

beeld ’eines Künstlers, der als höfischer Edelmann ebenso brillierte wie als gefeierte Maler’.596 

Het programmatische karakter van de Teutsche Academie kunnen we beschouwen in 

het licht van Steven Greenblatts concept van self-fashioning. Dit concept behelst de wijze waarop 

auteurs in hun literaire werk - maar ook beeldend kunstenaars door middel van hun visuele werk 

- bewust een beeld van zichzelf construeren om hun artistieke en sociaal-economische positie te 

verheffen. De identiteit wordt gedefinieerd in relatie tot de groep waartoe men behoort of wil be-

horen én in contrast met die van anderen. Self-fashioning heeft een positionerende functie, vooral 

wanneer men zich van de ene sociale positie of geografische plaats naar de andere beweegt. 597 

Sandrart koos ervoor om te investeren in de uitgave van een luxe editie van de Teut-

sche Academie met superieure prenten. Dit moet enkele duizenden guldens hebben gekost.598 

Hij publiceerde het in eigen beheer zonder winst te maken. Behalve op de inhoud, hield hij zo 

ook controle op de kwaliteit van de prestigieuze publicatie. Beide waren van belang in de con-

structie van onsterfelijke roem van de aristocraat-kunstenaar.599 Sandrarts eigen biografie omvat 

vierentwintig bladzijden en werd voorzien van een apart titelblad. Dat maakte een zelfstandige 

verspreiding van zijn biografie naast de Teutsche Academie mogelijk.600 Het titelblad is voorzien 

van Sandrarts adellijke titel ‘Joachims von Sandrart auf Stockau / Hochfürstl. Pfalz-Neuburgischen 

Rahts’, en werd opgesierd met een afbeelding van zijn landgoed (afb. 125). De hofmark Stokau 

was vijfentwintig jaar lang de prestigieuze entourage voor de schilder die in 1653 in de adelstand 

was verheven en vanaf dat moment von aan zijn naam kon toevoegen - Joachim von Sandrart.601 

Met zo’n titelblad hoef je niet zoveel meer te communiceren: onmiddellijk wordt duidelijk dat 

Sandrart zich presenteert in zijn sociaal-economische positie als vermogend edelman en niet als 

schilder.602 Pas bij het lezen van de Lebenslauf wordt duidelijk dat de edelman van Stockau ook een 

geleerd, welbespraakt en hoffelijk kunstenaar is. 

Met deze kwaliteiten spiegelde Sandrart zich aan de ideale hoveling van Castiglione, 

wiens constructie van il Cortegiano in 1528 kan worden gezien als een van de vroegste literaire 

vormen van self-fashioning. Waarden als goede smaak, onberispelijke zeden en aristocratische ma-

nieren hadden in Europa navolging bij de aristocratie, maar ook bij de koopmanselite met adellij-

ke ambities. Zo werd de Nederlandse vertaling in 1662 opgedragen aan Jan Six. Als gedragsideaal 

streefde de elite naar ‘sprezzatura’ - waarmee bedoeld werd dat men zich eervol presenteerde door 

zich met quasi moeiteloze gratie en elegantie te gedragen.603 

Met behulp van retorische middelen heeft Sandrart in retrospectief een beeld van zich-

zelf geschapen als internationale kunstenaar tussen de groten van Europa. De waarde daarvan is 

dat het inzicht geeft in hoe Sandrart zichzelf als kunstenaar wilde presenteren én hoe hij zichzelf 

zag. Dit zelf gecreëerde professionele beeld wordt hier als referentiekader gebruikt om Sandrarts 

artistieke en economische strategieën en carrièrekeuzes te kunnen plaatsen. 
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Bouwstenen voor een succesvolle loopbaan

Het fundament: een internationaal calvinistisch handelsnetwerk

Sandrart werd op 12 mei 1606 in Frankfurt aan de Main als Joachim Sandrart geboren en groei-

de op in een welgesteld koopliedenmilieu van calvinistische Zuid-Nederlandse immigranten 

met een wijdvertakt internationaal handelsnetwerk.604 Door de vervolging was de calvinistische 

gemeenschap door heel Europa verspreid en sterk gericht op het eigen sociaal-economische en 

culturele netwerk. Zijn wortels in dit brede internationale netwerk waren voor Sandrarts loop-

baan van doorslaggevend belang. Sandrart wijdde zich al van jongs af aan de beeldende kunsten 

en verhuisde daarvoor vele malen. Dankzij de welstand en het netwerk van zijn familie kon hij 

les nemen bij internationaal befaamde leermeesters. Vanaf zijn tiende jaar kreeg hij tekenles 

van Georg Keller (1568-1634) in Frankfurt en later van de stillevenschilder Sebastiaan Stosskopf 

(1597-1657) in Hanau.

Sandrart wilde aanvankelijk graveur worden. Opgroeiend in de boekenstad Frankfurt 

kon hij kennis nemen van de beeldtraditie en ontwikkelingen in de prentkunst en was hij om-

ringd door tot de verbeelding sprekende rolmodellen zoals Matthäus Merian de Oude (1593-1650), 

een goede vriend van de familie en Sandrarts neef Michel le Blon (1587-1656). Het is daarom niet 

verwonderlijk dat hij zijn beeldende vorming in 1620 vervolgde bij de kopergraveur Peter Issel-

burg (1580-1630/31) in Neurenberg, die tot de beste graveurs van zijn tijd mocht worden gerekend. 

Aan het hof in Praag: Aegidius Sadeler II 

Sandrart ging in het najaar van 1622 in Praag in de leer bij de schilder en graveur Aegidius Sade-

ler II (1570-1629), een telg uit de beroemde Vlaamse Sadeler-dynastie van graveurs en kunsthan-

delaren. Sadeler had in Italië een gedegen training in de maniëristische stijl genoten. Hij werkte 

voor het hof van Keizer Rudolf II (1552-1612) in Praag ten tijde dat de keizer een gerenommeerd 

mecenas, connaisseur en hartstochtelijk verzamelaar was.605 Sandrart roemt Rudolfs Praag als 

het ‘Parnasus van de kunsten’ en de keizer als ‘de beroemdste patroon van de kunsten’.606 Hij 

had een zeer brede belangstelling en een grote voorliefde voor zowel de wetenschap als de kun-

sten. Alleen zijn schilderijenverzameling zou al uit een paar duizend werken hebben bestaan.607 

Rudolf II verzamelde niet alleen, zijn hof fungeerde ook als internationaal artistiek productiecen-

trum. Zowel uit de Lage Landen als uit Italië contracteerde hij kunstenaars als Sadeler, Bartholo-

meus Spranger, Adriaen de Vries, Hans von Aachen en Arcimboldo. Hij beperkte zich niet tot de 

beeldende disciplines van goudsmeden, architecten, beeldhouwers, schilders en graveurs, maar 

aan zijn hof bevonden zich ook geleerden als astrologen, wiskundigen, alchemisten, dichters en 

filosofen.608 Als keizerlijk mecenas was Rudolf II van belang voor het verhogen van de sociale 

status van de schilder. De kunstenaars aan zijn hof verleende hij adellijke privileges zoals het 

toekennen van wapenschilden én een aantal schilders zou hij in de adelstand verheffen: Giambo-

logna, Arcimboldo, Bartholomeus Spranger en Hans von Aachen. 

Dit elitaire internationale en culturele hofmilieu in Praag bloeide slechts gedurende 

een korte periode. Het zou uiteenvallen na het overlijden van Rudolf II in 1612, omdat zijn op-
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volger Keizer Matthias II (1557-1619) de hofresidentie naar Wenen verplaatste. Een groot deel 

van de kunstverzameling verhuisde mee.609 Sommige van de aan het hof in Praag verblijvende 

kunstenaars zochten in de daarop volgende jaren hun geluk elders en anderen overleden, waar-

door volgens Sandrart met het sterven van Rudolf II de ‘… florirte Kunst-Parnas aller Musen 

beraubt worden’.610 Sadeler bleef in Praag. Bij hem zou Sandrart volgens eigen zeggen in 1622 

zijn opleiding vervolgen.611 De grandeur van een gemeenschap van geleerde en artistieke disci-

plines aan het kosmopolitische hof was weliswaar voorbij, maar ongetwijfeld zullen de verhalen 

van zijn leermeester over de entourage van het hof, de kwaliteit van de kunstkammer van Rudolf 

II en wat daar nog van over was in Praag, een enorme indruk op de toen vijftienjarige leerling 

hebben gemaakt. Het zal zijn ideeën over kunst en de verheven status van de kunstenaar hebben 

gevormd. Sadeler adviseerde Sandrart om het ‘mühsame Kupferstechen’ op te geven om zich aan 

het schilderen te gaan wijden en daartoe voegde hij zich rond 1624-1625 bij Gerard van Honthorst 

(1592-1656) in Utrecht.612 

Schilderlessen in Utrecht: Gerard van Honthorst ca. 1624-1625

De Utrechtse meester Gerard van Honthorst verbleef tussen 1610 /1615 en 1620 in Italië en had 

reeds als jong kunstenaar succes in Rome, geweest waar hij onder meer in opdracht had gewerkt 

van de kunstverzamelaar en connaisseur Markies Vincenzo Giustiniani (1564-1637) in wiens 

paleis hij geruime tijd woonde.613 Het is niet ondenkbaar dat Sandrart tien jaar later mede op 

aanbeveling van Honthorst de positie bij Giustiniani als beheerder van zijn kunstverzameling 

zou krijgen.614 Met zijn leertijd bij Honthorst trad Sandrart in de kring van de Utrechtse Cara-

vaggisten: Honthorst, Hendrik ter Brugghen (1588-1629) en Dirk van Baburen (ca. 1595-1624) 

waren in Italië en Rome geweest. Daar had ‘eenen Michael Agnolo van Caravaggio, … wonderlij-

cke dinghen’ gedaan met een handeling die ‘seer bevallijck is, en een wonder fraey maniere, om 

de Schilder-jeught nae te volgen’.615 Dat was precies wat Honthorst, Ter Brugghen en Barburen 

deden: zij brachten de artistieke vernieuwingen van Caravaggio (1571-1610) naar Nederland.616 

 Anders dan men misschien zou verwachten was Sandrart positief over Caravaggio en 

alle schilders die wij nu Caravaggisten noemen. Hij schetst de roem en lof die Caravaggio ver-

wierf omdat hij als eerste brak met de ‘angewöhnten alten Manieren’, waarmee hij doelt op wat 

wij het maniërisme noemen. Zijn bijna fysiek tastbare helden en heiligen waren niet geïdeali-

seerd, maar vertoonden de tekenen van de dagelijkse realiteit. Caravaggio werkte uitsluitend ‘nae 

‘t leven’, zo zei Sandrart Van Mander na, en organiseerde zijn compositie met sterke licht-donker 

contrasten waarmee hij de afzonderlijke figuren ‘rondirung’ verleende - een overtuigend effect 

van volume (afb. 126).617 Honthorst kende het werk van Caravaggio uit de verzameling van Vin-

cenzo Giustiniani en specialiseerde zich in nachtstukken wat hem in Italië de bijnaam ‘Gherardo 

delle Notti’ opleverde (afb. 127).618 Dat Sandrart zijn Utrechtse meester daarin navolgde is duide-

lijk herkenbaar in de maand December (afb. 168) uit zijn twaalf maandenreeks en in de nachtstuk-

ken die hij zelf in Rome en af en toe daarna vervaardigde (afb. 128 en 129). 

Een hoogtepunt in zijn Utrechtse leerperiode moet ongetwijfeld zijn ontmoeting zijn 

geweest met Rubens, die eind juli/begin augustus 1627 het atelier van Honthorst bezocht. Ru-

bens was op een geheime diplomatieke missie in de Republiek en combineerde dit met een 



108

14-daagse tour langs de ateliers van diverse Hollandse meesters. Omdat in Utrecht Honthorst 

ziek was, mocht Sandrart de Antwerpse meester daar begeleiden naar de studio’s van Abraham 

Bloemaert en Cornelis van Poelenburch en vervolgens naar ateliers in Amsterdam en naar an-

dere Hollandse kunstcentra. Sandrart refereert aan de discussies die hij onderweg met Rubens 

over kunst voerde: 

‘...worbey ich [Sandrart] ihme/ als einem Künstler/ der in meiner Profession mir mit reden/ 
rahten/ Worten und Werken/ zu großer Wißenschaft Anlaß geben konnte...’619

Sandrart toont zich erg onder de indruk van Rubens’ persoonlijkheid en zijn grote kennis en 

aanzien: in al zijn facetten was de geleerde en befaamde kunstenaar voor Sandrart een bewonde-

renswaardig voorbeeld. Rubens zou bij zijn bezoek aan het atelier van Honthorst zijn lof hebben 

geuit over het schilderij Diogenes die een mens zoekt dat Sandrart aan het vervaardigen zou zijn.620 

Dat vermeldde Sandrart zelf in de Teutsche Academie, maar behalve deze schriftelijke verwijzing 

naar een schilderij van zijn hand kennen we uit de leerperiode bij Honthorst geen werken van 

Sandrart.

Opnieuw zou Sandrart zich aan een Europees hof vervoegen toen hij, naar eigen zeggen, 

als Honthorsts beste leerling mee mocht naar Londen waar Honthorst in april 1628 in opdracht 

van Karel I een monumentale Diana en Apollo vervaardigde, een allegorische verheerlijking van 

de koning.621 Sandrart ondervond opnieuw dat een kunstenaar het respect geniet van een vorst en 

zag dat uitgedrukt in de koninklijke beloning die Honthorst kreeg: 

‘[...] eine Recompens von 3000. Gulden/ samt einen von ganz Silber gemachten Servis auf 12. 
Personen an Schüsseln/ Tellern/ Kanten/ Saltzfäßern und anderm Zugehör/ neben einem 
kostbaren Pferd/ empfangen/ und mit Gnaden entlaßen worden.’622 

Als Honthorst naar Holland terugkeert blijft Sandrart nog enige tijd in Londen, waar hij naast de 

kunstverzameling van Karel I (1600-1649) ook die van de hertog van Buckingham (1592-1628) en 

graaf Arundel (1585-1646) bestudeerde en onder meer tekeningen en schilderijen van Holbein, 

Titiaan en Orazio Gentileschi zag. Sandrart wordt in deze fase van zijn leerproces in de Lebenslauf 

vergeleken met een begierigen Kunst-Biene die uit de honingrijke bloemenzee van kunstwerken 

gulzig opzoog wat hem artistiek het beste tot nut kon zijn.623 

De metafoor van de gulzige kunstbij is exemplarisch voor de eclectische kunstopvatting 

van Sandrart en de wijze waarop hij vorm gaf aan zijn artistieke loopbaan. Hij was van mening 

dat lofwaardige kunst enkel tot stand kon komen door kennis en vaardigheid.624 Daarom nam hij 

zeer uitgebreid kennis van alle artistieke ontwikkelingen van zowel oude als hedendaagse mees-

ters in Europa en streefde ernaar die in zijn eigen kunstwerken toe te passen. Dat sluit aan bij zijn 

visie dat een schilder een grote variëteit aan artistieke mogelijkheden moest beheersen. Dat lezen 

we in de Voorrede over de schilderkunst waarin hij zich tot de leergierige en kunstliefhebbende 

jeugd wendde met een pleidooi voor veelzijdigheid. Hij constateert dat er maar weinigen zijn die 

alles beheersen, maar wel heeft iedere schilder een eigen te respecteren bekwaamheid. Om dat te 

illustreren laat Sandrart een hele reeks oude en eigentijdse meesters de revue passeren van wie 

hij de specifieke kundigheid roemde. Van de antieke meesters noemde hij in navolging van Van 

Mander onder andere:
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‘Apelless war in allem zierlich; Parrhasius ware gut in seinen Umrißen; Daemon, reich von 
invention; Timanthes,verständig in allen seinen Werken/ auch immer verborgenen Sinns und 
Meinung; […] Asclepiodorus gut in dem messen und in den proportionen.’625 

Zelf voegde Sandrart daar aan toe dat ook de oude en hedendaagse Italianen ‘fürtreflich’ waren, 

zoals: 

‘… Andrea del Sarto, in Angenemheit; Raphaël d’Urbino, in meisterlicher inventio; […] Titian, in 
Anmutigkeit/ sonderlich der Coloriten; Corregio in gratiositeten; […] Caravaggio und Manfredo, 
in Lebhaftigkeit.’

Eveneens waren de Duitse en Nederlandse kunstenaars voorbeeldig zoals: 

‘... Albrecht Dürer/ im universal-Verstand; Hans Holbein/ in glückseliger Hand; […] Adam 
Elzheimer/ in verwunderlichem Verstand [...] fürberühmt waren die Niederländer/ in Erfindung 
der Oelfarben/ Johann und Hubert von Eyk; Lucas von Leyden/ im Fleiß; [...] Rubens/in 
Geistreichheit; der von Dick/ in Zierlichkeit; Hundhorst/ in Wolgemälden; Rembrand/ in 
Arbeitsamkeit; [...] auch der Gerhart Daro und Mires, hoch-preiswürdig in kleinen Oelfarben.626

De lijst van kwaliteiten in de Voorrede is nog veel langer en toont het brede spectrum van wat 

Sandrart als belangrijke schilderkundige, persoonlijke en specialistische vaardigheden zag voor 

de kunstenaar. 

Terwijl Sandrart zich aan het Engelse hof en later tijdens zijn verblijf in Italië nog geruime tijd 

als een Kunst-Biene zou laven aan de internationale diversiteit van kunstwerken, werkte Hont-

horst zich op tot hofschilder aan het Haagse hof. Daar maakte hij in de jaren dertig en veertig 

furore met zijn aristocratische portretten. Na Sadeler had Sandrart in Honthorst opnieuw een 

hofkunstenaar als zijn leermeester gevonden, een strategische keuze in zijn loopbaan waarmee 

hij zijn eigen status kon verheffen omdat hij zich als voormalig leerling kon associëren met de 

reputatie van deze hofkunstenaars. Een vergelijkbare positioneringstrategie hadden ook Bol en 

Flinck gevolgd, zij het dat ze met hun keuze voor Rembrandt de meest befaamde meester van dat 

moment kozen, die vooral voor de burger magistraten en kooplieden werkte. Sandrart kon zijn 

reputatie als assistent van hofschilder bijschrijven op zijn curriculum vitae, en dat zou voor zijn 

positionering zowel in Rome als in Amsterdam van waarde blijken. 

Positioneren op de kunstmarkt in Rome 1629-1635
Zoals het een serieus schilder en zoon uit een gegoed milieu paste, vertrok Sandrart begin 1629 

voor zijn grand tour door Italië om de grote Italiaanse schilders en antieke sculpturen te bestu-

deren.627 Hij begon in Venetië waar hij enige tijd bij de Duitse schilder Johann Liss (1595-1639) 

woonde. In dit centrum van het colorito bestudeerde hij de zestiende-eeuwse Venetiaanse schil-

ders zoals Bellini, Veronese en Titiaan: ‘...absonderlich in der Invention und im coloriren zu 

erlernen/ nicht soviel aber in Zeichnungen und Umrißen/ nach art der Antichen’.628 

Ook ontmoette hij hier de Amsterdamse kunstverzamelaar Lucas van Uffelen (? -1637) 

en trof hij er zijn 20 jaar oudere neef Michiel le Blon.629 Samen met Le Blon bezocht Sandrart in 

de zomer van 1629 andere belangrijke Italiaanse kunstcentra, zoals Bologna waar zij Guido Reni 
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en Francesco Albani ontmoetten. Zij bestudeerden daar hun werk, evenals dat van de Carracci’s. 

De volgende stop was Florence waar ze het werk van de oude meesters Michelangelo, Leonardo 

en Andrea del Sarto bekeken. 

Het einddoel van de reis was natuurlijk Rome dat met zijn antieken al sinds de zestiende 

eeuw voor vele kunstenaars de afsluiting van hun opleiding was en waar Sandrart ‘Die Begierde/ 

noch mehrere Progressen in der Zeichenkunst...’ hoopte te maken. 630 Rome was op dat moment 

het belangrijkste kunstcentrum in Italië waar zich een florerend artistiek milieu bevond, van 

een kunstenaarselite die voor de hoven van kunstminnende kardinalen, prinsen, hertogen en 

vermogende kooplieden werkten, tot een kunstenaarsbevolking die goedkope werken voor de 

kunsthandel produceerden.631 Om als schilder voor het topsegment in Rome te kunnen werken 

was het zaak om een kunstlievende mecenas voor je te winnen, want hier, anders dan in Am-

sterdam zoals eerder is gezegd, werkte bij opdrachten voor de elite het mecenaat als dominant 

marktmechanisme. Dankzij het mecenaat verzekerde een kunstenaar zich van opdrachten en 

financiële zekerheid. Bovendien kon hij profiteren van het netwerk van de mecenas waaruit hij 

een duurzame sociaal-economische positie kon opbouwen.632 

De inmiddels drieëntwintigjarige Sandrart moet in deze markt kansen hebben gezien 

om zijn loopbaan in de schilderkunst aan te vangen. Dat hij toen al over een goedgevulde port-

folio van kunstwerken beschikte waarmee hij zijn artistieke kwaliteiten kon aantonen is niet 

aannemelijk. Van Sandrart is uit die periode geen werk bekend. Bij zijn entree op de Romeinse 

kunstmarkt kon hij zich nog niet op zijn artistieke merites beroepen. Welke strategieën wendde 

Sandrart dan aan om zich op de Romeinse kunstmarkt te positioneren? De concurrentie was er 

namelijk groot. 

Positioneren door netwerken: het welkomstmaal 

Zoals gezegd had Rome van oudsher een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars uit alle 

delen van Italië en Europa. De kunstenaarsgemeenschap was omvangrijk en bestond uit diverse 

disciplines. Om als nieuwkomer opgenomen te worden in de buitenlandse omgeving was het van 

belang om aansluiting te vinden bij een netwerk dat de eigen doelen kon dienen. Daarom hadden 

de Hollandse en Vlaamse schilders in Rome zich verenigd in een zogenaamde schildersbent. Deze 

bent had een sociale ontmoetingsfunctie, maar was vooral bedoeld om elkaar te ondersteunen en 

helpen te overleven in het buitenlandse milieu. Voor elke nieuwkomer in Rome werd er een inwij-

dingsfeest met veel drank en eten georganiseerd. Op het bacchanaal kregen de nieuwelingen een 

zogenaamde bentnaam - als teken dat zij bij het netwerk van de Bentveughels hoorden.633 

De jonge Sandrart en de oudere, meer ervaren Le Blon moeten zich hebben afgevraagd 

wat de beste strategie was om zich in het artistieke netwerk van Rome te voegen. De welkomsttra-

ditie van de bent was hen daarin behulpzaam, alleen namen de neven zelf het initiatief voor een 

welkomstmaaltijd ‘auf Niederländische manier’, waarvoor zij veertig van de meest voortreffelijke 

kunstenaars van Rome uitnodigden.634 Maar anders dan de Bentveughels nodigden Sandrart en 

Le Blon niet alleen landgenoten uit, maar ook Fransen en Italianen. De welkomstfeesten waren 

berucht als een woest drinkgelag. Maar Sandrart verhief het feest tot een serieuze zaak door 

te benadrukken dat de gasten in wel vier talen verstandig over kunst hadden gediscussieerd.635 
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Of het een bacchanaal of een waarachtige artistieke samenkomst van vakgenoten was, dat blijft 

een vraag. Met deze anekdote positioneerde Sandrart zich echter te midden van de belangrijkste 

kunstenaars van Rome. In retrospectief toonde hij er mee aan dat hij veel aanzien en respect 

genoot, anders hadden de beroemde schilders zijn uitnodiging niet aanvaard en zich daarmee ge-

committeerd aan een wederdienst. In een vriendennetwerk was immers geen enkele uitnodiging 

belangeloos. De genereuze invitatie voor het grote welkomstmaal was bedoeld om zijn entree in 

het artistieke netwerk te versoepelen en, zoals Sandrart zelf zegt, toekomstige samenwerking en 

opdrachten te verwerven: 

‘...mit allen denen/ die in der Mahlerey-Kunst und Bildhauerey fürtrefflich waren/ eine recht-
verträuliche Kundschaft zu machen/ um dadurch zu seinem vorgesetzten Zweck desto bässer zu 
gelangen.’636 

Voor zijn artistieke en economische ambities had Sandrart niet alleen zijn collega’s nodig. Meer 

nog was hij voor het verwerven van prestigieuze opdrachten afhankelijk van een invloedrijker 

netwerk: dat van de hoofse kringen van kunstliefhebbers met aanzienlijke vermogens en palei-

zen. Hen kon hij moeilijk op de maaltijd uitnodigen. Over hoe Sandrart dat netwerk veroverde 

wordt verhaald in een zeer uitvoerige passage in de Lebenslauf.

Positioneren door openbare competitie: de twaalf schilderijen 

In de Lebenslauf wordt vermeld dat Sandrart bij aankomst in Rome twee kunstwerken zou hebben 

vervaardigd: er worden echter geen titels genoemd en we kennen ze ook niet op andere wijze. 

Toch, volgens Sandrart, waren deze twee schilderijen zo goed dat hij mocht meedingen in een 

door de Spaanse koning Phillip IV (1605-1665) opgezette openbare competitie. Daarvoor waren 

de twaalf beste schilders in Italië uitverkoren: Guido Reni, Guercino, Giuseppe Cesari, Massimo 

Stanzione, Orazio Gentileschi, Pietro da Cortona, Valentin de Boulonge, Andrea Sachi, Giovanni 

Lanfranco, Domenichino, Nicolas Poussin en Sandrart. Alle twaalf kregen zij de opdracht om 

een historiestuk te vervaardigen ‘von gleicher Größe/ nach dem Leben’. Deze bijzondere kunst-

werken zouden gezamenlijk tentoongesteld zijn geweest tijdens een processiefeest ter ere van de 

Santa Maria di Constantinopoli. Alle twaalf kunstwerken worden in de Lebenslauf beschreven 

en Sandrart zelf zou voor deze artistieke competitie het nachtstuk De dood van Seneca hebben 

vervaardigd (afb. 128).637

In artistieke wedijver met de elf andere eminente kunstenaars schilderde Sandrart met 

De dood van Seneca volgens eigen zeggen zo’n meesterstuk, dat hij in de ogen van kardinalen, 

hertogen, prinsen en connaisseurs als beste schilder uit de concurrentie naar voren kwam. Zo 

lezen we in de Lebenslauf dat slechts enkele jaren na zijn aankomst in Rome Sandrart zich met 

dit schilderij plaatste aan de top van de meest befaamde schilders in Italië. Volgens Sandrart was 

dat voor Giustiniani reden om hem als ‘fürtrefflichsten Künstlere’ in zijn paleis op te nemen en 

Sandrart het ambt van collectiebeheerder te geven.638 Ondanks de uitgebreide aandacht die aan 

deze gebeurtenis wordt besteed, zijn de belangrijke details zoals waar en wanneer de openbare 

competitie heeft plaats gevonden, niet concreet.639 
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Als we Sandrart in deze geschiedenis mogen geloven dan moet het voor 1632 hebben 

plaats gevonden, omdat gedocumenteerd is dat hij in dat jaar in het paleis bij Giustiniani woon-

de.640 Zou hij dan ook De dood van Seneca naar het paleis van de markies hebben meegenomen? 

Want uit Giustiniani’s inventaris van 1638 blijkt namelijk dat de markies een schilderij met dit 

onderwerp in zijn bezit had.641 Daarbij komt dat uit de datering op de bewaard gebleven voorte-

kening van het verloren schilderij kan worden afgeleid dat het betreffende werk pas in 1635 is 

vervaardigd, Sandrarts laatste jaar in Rome; toen werkte hij al enige jaren in het paleis van Gius-

tiniani aan het beheer van de Galleria Giustiniani. 642 Het schilderij van Giustiniani kan dus niet 

het product van een openbare competitie in 1631 zijn geweest. Het lijkt dus niet waarschijnlijk 

dat Sandrart zijn positie aan het hof bij Giustiniani aan de openbare competitie te danken heeft, 

tenzij Sandrart een eerdere versie van dit schilderij had vervaardigd in navolging van De dood 

van Seneca door Honthorst.643 Het is echter veel waarschijnlijker dat hij deze positie via bemid-

deling van Honthorst heeft gekregen die eerder voor Giustiniani had gewerkt.644 Ook hier geldt 

dat vertrouwen en eer in het vergeven van belangrijke ambten van doorslaggevend belang waren. 

Rest de vraag of we hiermee het hele verhaal van de twaalf schilderijen als fabel ter zijde kunnen 

schuiven?

Dit uitvoerig verhaal over zijn onovertroffen wedijver met de elf beste schilders van 

Italië heeft Sandrart vijfenveertig jaar na dato in de Lebenslauf laten optekenen. Het ontbeert 

concrete details. In retrospectief toont Sandrart zichzelf aan de lezer als uitmuntend schilder 

en schaarde hij zich onder de beste kunstenaars van Italië. We zien daarin zijn artistieke en eco-

nomische aspiraties weerspiegeld, maar het verhaal conflicteert met de ons bekende historische 

feiten. Klemm lost dit dilemma op door te suggereren dat Sandrart zich heeft vergist en dat hij De 

dood van Seneca moet hebben verwisseld met De dood van Cato, een ander werk dat we van hem 

kennen (afb . 129).645 Dat is echter niet waarschijnlijk, zoals ook Esther Meier concludeert. Boven-

dien betoogt Meier overtuigend dat Sandrarts verhaal over de openbare wedstrijd van de twaalf 

schilderijen nooit heeft plaatsgevonden en dat het een literaire fictie is waarmee hij zijn artistieke 

superioriteit wilde bewijzen.646 De anekdote maskeert tevens Sandrarts beperkte schilderpro-

ductie gedurende de zes jaar die hij in Italië verbleef. De dood van Seneca uit 1635 is namelijk 

Sandrarts eerste schilderij dat in de Lebenslauf wordt opgevoerd, waarvan we weten dat hij het ook 

werkelijk heeft geschilderd. Uit zijn Italiaanse periode kennen we van Sandrart slechts vier histo-

riestukken.647 Dat roept de vraag op hoe befaamd en gevraagd hij eigenlijk wel was. Sandrarts te-

rugblikkende verhalen gunnen ons echter wel een blik op zijn gedachten, mentaliteit en ambities. 

Sandrarts positie in het disegno- colorito debat

Sandrart vestigde zich in Rome op het moment dat het discours over naturalisme en idealisering 

ofwel colorito versus disegno in het voordeel van het laatste was beslecht. Sinds Caravaggio en zijn 

navolgers - de representanten van het naturalisme - aan het eind van de jaren twintig het pleidooi 

hadden verloren, domineerde het artistieke idioom van disegno.648 Deze verschuiving in smaak 

van naturalisme naar classicisme kan goed worden geïllustreerd aan de hand van de aankopen 

van markies Vincenzo Giustiniani. Hij was een van de grootste verzamelaars in Rome en een 
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invloedrijk mecenas die naast het verzamelen ook schreef over andere aristocratische genoegens 

als kunst, muziek, de jacht en de etiquette van het leven als een gentiluomo.649 

Giustiniani verzamelde in de eerste decennia van de zeventiende eeuw Caravaggisti-

sche werken en koos daarin uitsluitend voor de serieuze religieuze onderwerpen. Daarnaast had 

hij een onmiskenbare classicistische voorkeur zoals blijkt uit zijn omvangrijke collectie antieke 

sculpturen en schilderijen van schilders als Domenichino (1581-1641), Francesco Albani ( 1578-

1660), Giovanni Battista Viola (1576-1622) en Annibale Carracci. De werken van deze kunste-

naars duidden al op de trend van een nieuwe - meer idealiserende - stijl die in de vroege jaren 

dertig steeds meer in de smaak zou raken. In deze periode breidde Giustiniani’s zijn collectie uit 

met werken van een groep Franse schilders die een voorliefde voor het klassieke idioom lieten 

zien, zoals Claude Lorrain (1602-1682), Nicolas Poussin (1594-1665), Jean Lemaire (1597-1659) en 

Rémy Vuibert (ca. 1600-1652).650 Vooral de classicistische stijl van Poussin en Lorrain zouden een 

stempel drukken op de smaak en aankopen van de Europese elite van aristocraten, magistraten 

en kooplieden. De grondslag van deze stijl lag in de ideologie van disegno met zijn strenge regels 

voor proportie, anatomie en beweging en idealisering van het menselijk lichaam, met scherpe 

contouren gedefinieerde vormen, heldere kleuren, uniforme belichting en gladde, nauwelijks 

zichtbare penseelstreek (afb. 182). 

Sandrart zou zowel in zijn werk als in zijn kunsttheorie niet echt positie kiezen in dit 

ideologische debat.651 Dat zou de ijverige Kunst-Biene ook niet hebben gepast gezien zijn opvatting 

dat een schilder alle schilderkundige dimensies zou moeten kennen en kunnen toepassen.652 

Daarom ook dat Sandrart, zoals hij zelf schreef, zich zowel in de coloristische Venetiaanse traditie 

naar Titiaan als de disegno traditie in Rome bekwaamde, waar hij een voorbeeld aan zijn vriend 

Poussin nam.653 De eclectische stijl waarin hij Titiaans koloriet en Poussins classicisme samen-

brengt, zou Sandrart voor het eerst laten zien toen hij in Amsterdam werkte, maar daarover later 

meer (afb. 176).

In de Teutsche Academie laat Sandrart de keuze voor een van ‘beyde Manieren’ aan de 

jonge schilders, die naar eigen geest en verlangen maar zelf moeten bepalen of zij zich aangetrok-

ken voelen tot het ‘mühsames Sauber-Mahlen’ van de Duitse Dürer en Holbein of het ‘Rau-Mah-

len mit vielen Farben beschwert’ van Titiaan.654 Wel waarschuwt Sandrart, net als Vasari en Van 

Mander, ervoor om de navolging van Titiaans manier niet te lichtzinnig te nemen, omdat juist 

het koloreeren meesterschap vraagt om tot een geloofwaardig resultaat te komen.655 Ook raadt 

Sandrart aan om eerst het glad schilderen te beoefenen, maar dat heeft een praktische reden. 

Met het verstrijken der jaren zal het zicht immers afnemen waardoor men vanzelf minder nauw-

keurig kan werken. In lijn met zijn kunstopvattingen zien we dat Sandrart ook in zijn oeuvre het 

principe van de veelzijdigheid betracht, zoals zal blijken uit de beschrijving van verschillende van 

zijn kunstwerken.

Een positie bij mecenas markies Vincenzo Giustiniani 

Sandrart behoorde tot de intieme kring van Giustiniani in wiens paleis hij woonde van 1632-1635. 

Daar beheerde hij Giustiniani’s kunstverzameling en coördineerde de publicatie van de Galleria 
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Giustiniani, een tweedelige gravurereeks van Giustiniani’s verzameling van schilderijen en an-

tieke sculpturen.656 Voor deze reeks vervaardigde Sandrart een groot deel van de voortekeningen 

die hij vervolgens in prent liet brengen door onder meer de graveurs Theodoor Matham, Reinier 

Persijn en Cornelis Bloemaert, die hij daarvoor speciaal uit Holland had laten overkomen.657 

Zijn verblijf bij Giustiniani zal zijn ideeën, smaak en stijl onmiskenbaar hebben ge-

vormd. Werkzaam in de enorme Giustiniani collectie, was Sandrart jarenlang dagelijks omringd 

door het klassieke idioom van de antieke sculpturen en een keur aan schilderstijlen van voor-

aanstaande oude en eigentijdse meesterwerken. Bovendien was hij als behendig netwerker on-

getwijfeld betrokken bij de levendige kunsttheoretische discussies in het artistieke en geleerde 

netwerk waarin hij in Rome verkeerde. Van zijn omvangrijke netwerk in Rome, dat bestond uit 

befaamde kunstenaars, invloedrijke verzamelaars, connaisseurs en toonaangevende geleerden, 

maakte Sandrart notitie in de Teutsche Academie. Daar lezen we van zijn bewondering voor en 

de vriendschap en samenwerking met de geleerden Galilei en Anthanasius Kircher en de kun-

stenaars Pieter van Laer (Bamboccio), Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Andrea Sacchi, François 

Duquesnoy, Pietro da Cortona, Domenichino, Pietro Testa en Bernini.658 

Sandrarts kunstproductie in Rome en Frankfurt 1629-1637

Het kan zijn dat Sandrart zijn handen vol had aan het Galleria project, maar uit de Italiaanse 

periode kennen we zoals gezegd slechts vier historiestukken van Sandrart: de toegeschreven He-

melvaart van Maria in Rome, De dood van Cato in Padua (afb. 129), De Barmhartige Samaritaan 

in Milaan (afb. 130) en de sinds 1945 verloren geraakte Dood van Seneca (afb. 128), de laatste twee 

gesigneerd en gedateerd.659 Hij bleef in zijn onderwerpkeuze geheel in lijn met de smaak van 

Giustiniani, die een voorkeur had voor bijbelse onderwerpen en de minder frivole mythologische 

werken.660 Verder valt op dat drie van de vier Italiaanse werken nachtstukken zijn die Sandrarts 

navolging tonen van de meesters die in dit genre voortreffelijk waren en voor wie Sandrart een 

grote bewondering had: Honthorst, Elsheimer en Correggio.661 Als leerling van de befaamde Ge-

rardo della Notte (Honthorst) werd dat natuurlijk ook van Sandrart verwacht. 

Toen Sandrart in het voorjaar van 1635 terugkeerde naar Frankfurt, woedde daar nog 

steeds de 30-jarige oorlog (1618-1648) die hem in het voorjaar van 1637 deed besluiten om samen 

met zijn prille bruid Johanna Milkau (1621 -1648) en leerling Mattheus Merian de Jonge naar 

Amsterdam te vertrekken. Kort daarvoor - op 21 februari 1637 - had Sandrart op 31-jarige leeftijd 

een fortuinlijk huwelijk met deze Johanna Milkau gesloten. Zij was de dochter van een rijke 

calvinistische bankier en koopman Philipp Milkau uit Frankenthal en een nicht van de in Am-

sterdam wonende bankier en kunstliefhebber Johann de Neufville. Schoonvader Philipp Milkau 

bezat de hofmark Stockau, gelegen bij Ingolstadt, die door zijn overlijden in 1645 aan Sandrart 

toeviel. Gezien het bezit van een buitenplaats had de familie Milkau ongetwijfeld wel een adellij-

ke levensstijl, maar zij waren niet van adel zoals vaak naar Sandrart wordt geciteerd, die immers 

graag pronkte met de zogenaamde adellijke status van zijn schoonfamilie.662 Sandrart werd ove-

rigens zelf wel in de adelstand verheven, maar dat was in 1653, acht jaar nadat hij Amsterdam 

had verlaten. 
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Gedurende de twee jaar dat Sandrart in zijn geboorteplaats verbleef was - evenals in 

Rome - zijn schilderproductie gering. We kennen het portret van Johan Maximiliaan de Jonge, nu 

in Frankfurt en het kleine paneeltje Maanlandschap met Amor in Seligenstadt, beide gesigneerd 

en gedateerd (afb. 131 en 132).663 Sandrart vermeldt zelf nog het portret van de Hertog Bernhard 

von Weimar, hetgeen echter niet is overgeleverd.664

Alles bij elkaar zijn uit de periode 1629-1637 in Rome en Frankfurt dus slechts zes 

kunstwerken overgeleverd en acht schilderijen kennen we enkel uit vermelding in de Teutsche 

Academie/Lebenslauf. Met deze beperkte kunstproductie en het ontbreken van belangrijke op-

drachtgevers moet Sandrarts zelfgecreëerde beeld als een van de beste en meest gevierde schil-

ders van Rome echter in een bescheidener perspectief worden geplaatst.665 

Positioneren op de Amsterdamse kunstmarkt 1637-1645 
Sandrarts achtjarig verblijf in Amsterdam is daarentegen wel aantoonbaar een zeer succesvolle 

periode, die gekenmerkt wordt door veel opdrachten van voorname opdrachtgevers in en buiten 

Amsterdam.666 In vergelijking met zijn overgeleverde productie gedurende zijn verblijf in Rome 

en Frankfurt verdrievoudigde Sandrart in Amsterdam zijn productie en vervaardigde hij maar 

liefst zesenveertig schilderijen.667 Bijna de helft daarvan - negentien - zijn portretten. De meeste 

portretten vervaardigde Sandrart in zijn beginperiode in Amsterdam tussen 1638-1641 voor het 

topsegment van de lokale markt. Deze portretopdrachten zijn direct te herleiden tot zijn netwerk: 

voor de familie Bicker vier portretten plus het groepsportret voor de Kloveniersdoelen; verder de 

portretten van Susanna Beckx, Peter Spierinck en zijn vrouw en van de vijf belangrijkste Amster-

damse literatoren van dat moment, Hooft, Vondel, Coster, Barlaeus en Vossius.668 

Opmerkelijk is dat Sandrart na 1641 vanuit Amsterdam vooral voor de Duitse markt zou 

werken en zich toelegde op historiestukken, waarvoor hij opdrachten kreeg van zowel het Beierse 

hof als van de Jezuïetenorde in Beieren. Sandrart produceerde in deze periode 1641-1645 slechts 

vier portretten, maar wel zestien allegorieën, drie religieuze en vier mythologische werken.669 

Leerlingen en werkplaats

Amsterdam was dus een productieve periode voor Sandrart en waarschijnlijk heeft hij hulp gehad 

van leerlingen of werck-gesellen. Over het functioneren van zijn werkplaats is echter nauwelijks 

iets bekend, ook Sandrart zelf rept amper over zijn atelier en leerlingen in de Teutsche Academie. 

Toch zijn er zeven leerlingen tijdens Sandrarts verblijf in Amsterdam bekend: de Duitse Mat-

theus Merian de Jongere (1621-1687), Johan Sigmund Müller (ca. 1626-1694) en de Zweedse 

Georg Waldau (ca. 1626-1674).670 Waldau is alleen gedocumenteerd in archiefstukken. Hij is de 

zoon van de keukenmeester van Koning Gustaaf Adolf, die in het kader van kunstbevordering 

door Koningin Christina en Kanselier Oxenstierna met een brief gedateerd 16 juli 1641 naar Am-

sterdam werd gestuurd. Hij kreeg een jaarlijkse toelage van 200 rijksdaalders voor een periode 

van drie jaar. Door bemiddeling van Le Blon neemt Sandrart hem wel aan als leerling, maar hij 

krijgt geen biografie in de Teutsche Academie.671 

Dit in tegenstelling tot Merian en Müller, die wel worden vereerd met een biografie van 

maar liefst een hele pagina in de Teutsche Academie. Merian kwam samen met Sandrart in 1637 
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naar Amsterdam en zou met een aanbevelingsbrief van Sandrart voor Van Dyck in 1639 naar 

Londen vertrekken.672 Müller komt als zeventienjarige leerling uit Augsburg, wordt bij Sandrart 

in huis opgenomen en is vijf jaar zijn leerling.673 Klemm noemt ook nog vier leerlingen op grond 

van een document van 4 maart 1641. Sandrart is dan kennelijk afwezig, vermoedelijk voor de 

portretopdracht voor de Keurvorst van Beieren, maar in zijn atelier zouden er vier leerlingen aan 

het werk zijn geweest. Genoemd worden: Maerten Coren (1621-1654), Jan Benningh (1619 - ca. 

1646), Dudley Calandrini (1624-1692) en Hendrick Bosch (1614-1652). 674 

Gezien zijn grote Amsterdamse productie mogen we constateren dat de Amsterdamse kunst-

markt - op dat moment een van de meest bloeiende van Europa - een sterke impuls aan Sandrarts 

loopbaan heeft gegeven. Desondanks werd er in de Lebenslauf slechts twee alinea’s aan zijn pro-

ductieve verblijf in Amsterdam gewijd. Maar wat Sandrart had laten noteren door zijn ghostwriter, 

was zorgvuldig gekozen in het literair scheppen van zijn beeld als aristocraat-kunstenaar.675 San-

drart werd als volgt gepositioneerd:

’Daselbst hat Er einen Kunst-vollen Parnass der Edlen Mahlerey aufgerichtet/ und gleich anfangs/ 
durch hochgepriesene Werke/ sich in so großen Ruhm gebracht/ daß Er von männiglich/ nicht 
allein/ wegen seiner weltkundigen Kunst-Wissenschaft/ sondern auch wegen tugendlichen 
Wandels/ höflichen Comportements und zierlichen Conversationen/ dergleichen alda vorher 
wenig Künstlere von sich scheinen lassen/ hochgeschätzet/ geehrt und gepriesen worden.’676

Net als in Rome werd Sandrart een onmiddellijke positie en roem toegedicht in het artistieke net-

werk in Amsterdam. Om deze faam te legitimeren zou men verwachten dat Sandrart uitgebreid 

aandacht schenkt aan zijn hooggeprezen kunstwerken, maar zijn productie in Amsterdam wordt 

spaarzaam beschreven.677 Sandrart wordt daarentegen gepresenteerd als een nieuw type kunste-

naar met kwaliteiten die andere schilders in Amsterdam niet hadden. Sandrart begreep dat de 

waarde van een kunstenaar niet slechts op de kwaliteit van zijn werk stoelde, maar net zo goed op 

de reputatie van de maker. Dus wordt de nadruk gelegd op zijn uitgebreide artistieke kennis, zijn 

deugdzame levenswandel, zijn voorname levensstijl en sierlijke conversatie. Aldus profileerde 

Sandrart zich als internationaal kunstkenner en voortreffelijk vakman met aristocratische om-

gangsvormen. Waarmee hij opnieuw accentueerde dat alleen door die combinatie van gaven de 

kunstenaar tot grote hoogte kon stijgen.678 

Sandrart stichtte dus naar eigen zeggen een ‘kunstparnas der edele schilderkunst’ en 

vermeldde ook de verkoop van zijn kunstverzameling toen hij eenmaal naar Duitsland was te-

ruggekeerd: zodat we uit het flinke bedrag van 22.621 gulden moeten opmaken dat Sandrart een 

groots kunstverzamelaar was met een respectabele vermogen.679 Uit deze self-fashioning spreken 

zijn hoofse ambities en zelfingenomen mentaliteit en claimt hij een artistieke hoogstaandheid 

waaraan zijn Amsterdamse collega’s niet konden tippen. Van de vele kunstenaars die ten tijde van 

zijn verblijf in Amsterdam werkten zou hij er zeven in de Teutsche Academie opnemen onder wie 

Backer, Flinck, Rembrandt en Van der Helst. 680 Sandrart haalt nergens in de Teutsche Academie 

scherp of afgunstig uit naar zijn kunstbroeders - dat zou een nobel man ook niet passen - hij bleef 

steeds voorkomend en deelde zelfs hier en daar een compliment uit. Niettemin creëerde hij een 
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veelbetekenende tegenstelling tussen zichzelf en de andere kunstenaars: zij beheersten slechts 

één manier van werken - nae ‘t leven. Zij waren niet bereisd en hadden dus ook niet de antieke 

en moderne meesters met eigen ogen bestudeerd. Dat gold ook voor Rembrandt, maar bij deze 

meest befaamde schilder van dat moment - en dus Sandrarts belangrijkste tegenspeler - zette hij 

het contrast met zichzelf nog scherper aan. 

Rembrandt wordt impliciet geringschattend neergezet als eenvoudige molenaarszoon 

met weinig opleiding die ook nog eens niet in staat was kunsttheorie te bestuderen omdat hij 

alleen Nederlands las. Ook op het sociale vlak schoot Rembrandt tekort: hij schonk te weinig 

aandacht aan zijn relaties en het ophouden van zijn status, wat volgens Sandrart ten koste ging 

van zijn faam en vermogen. Als schilder negeerde hij de academische regels en volgde uitsluitend 

zijn eigen manier. Alleen in dat laatste werd hij wel door Sandrart gewaardeerd. Als geen ander 

kon Rembrandt de menselijke huid schilderen en in het suggereren van een overtuigende ruim-

teweergave was hij baanbrekend, omdat hij ‘licht en schaduw kunstig bij elkaar wist te houden’ 

en weloverwogen was in het ‘breken van de kleuren’: een werkwijze die met de term ‘houding’ 

werd aangeduid.681 

Sandrart was ambivalent over Rembrandt die slechts voldeed aan één onderdeel van zijn 

ideaalbeeld van de kunstenaar. Hij toonde zich weliswaar bewonderend over zijn meesterschap, 

maar is neerbuigend over zijn afkomst, geleerdheid en sociale vaardigheden.682 Kunstenaars die 

wel aan zijn ideaalbeeld voldeden waren Rubens, Van Dyck en Honthorst. Dit waren allen hof-

schilders die door hun wellevende gedrag net als Sandrart veel eer en faam genoten.683 Sandrart 

positioneerde zich in Amsterdam niet in de eerste plaats als de beste in zijn vak - het schilderen 

- maar onderscheidde zich van zijn vakgenoten door wat hij van de wereld had gezien, zijn ge-

leerdheid en talenkennis en zijn hoofse deugden. Dat was een noviteit waarmee hij in het netwerk 

van liefhebbers en schilders een nieuw kunstenaarsbeeld en een nieuwe artistieke levensstijl 

introduceerde.   

Waarom koos Sandrart voor Amsterdam toen hij in 1637 Frankfurt verliet en waarom ging hij 

niet terug naar Rome waar hij al eerder had gewerkt en zijn relaties had? Deze keuze zal zijn in-

gegeven door de op dat moment bloeiende kunstmarkt in Amsterdam die Sandrart aantrekkelijke 

perspectieven bood op lucratieve opdrachten.684 Bovendien woonden er, zoals gezegd, invloed-

rijke familieleden die hem daarbij konden helpen: Sandrart neef Michel le Blon en de oom van 

zijn vrouw Johan de Neufville. Beiden waren gefortuneerd en beschikten over een betrouwbare 

reputatie en positie in een groot sociaal en politiek netwerk. Voor Sandrart - een kunstenaar met 

ambities - een prachtige uitvalsbasis.

Invloedrijke bloedvrienden: Johan de Neufville en Michel le Blon

Dat Sandrart zich al binnen twee jaar na aankomst in Amsterdam had weten te positioneren in 

het netwerk van de magistraat en de intellectuele elite, blijkt uit de eerder genoemde vier portre-

topdrachten die hij kreeg van de familie Bicker: het schuttersstuk voor de Kloveniersdoelen in 

opdracht van Cornelis Bicker en de reeks van vijf literatorenportretten, allemaal vervaardigd in 

de jaren 1639-1640.685 
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Dit snelle succes is niet direct te verklaren door zijn artistieke prestaties, want daar-

voor was zijn schilderijenportfolio te beperkt en zeker op het gebied van de portretschilderkunst 

had Sandrart nog weinig laten zien. Ook zou men verwachten dat een onbekende schilder als 

Sandrart zich moeilijk een plaats zou kunnen verwerven tussen de vooraanstaande portret- en 

historieschilders die op dat moment in Amsterdam werkzaam waren. Van de oudere generatie 

portrettisten waren dat Thomas de Keyser en Nicolaes Eliasz Pickenoy; de toonaangevende ver-

nieuwer was Rembrandt, die midden jaren dertig op de top van zijn roem was; zijn leerling Govert 

Flinck was het aankomende talent dat Rembrandts positie bij Uylenburg in 1635 overnam en 

ook Bartholomeus van der Helst en Jacob Backer lieten zich gelden op de na 1630 exploderende 

portretmarkt.686 

Maar had Sandrart deze portrettisten wel als rivalen te vrezen voor het elitaire markt-

segment waarop hij zich richtte? Het is goed voorstelbaar dat de Amsterdamse patriciërs met 

voorname allures, zich meer tot de hoffelijke schilder met internationale aristocratische connec-

ties voelden aangetrokken dan tot ‘hunne eigene stadgenoten, [...] eerzame huisvaders van be-

krompen ontwikkeling, of geniale losbollen of warhoofden [...] de deftigheid was aan ‘t opkomen, 

en Sandrart was een deftig man’, aldus D.C. Meyer Jr. in 1888. 687 Het schrille contrast tussen 

Sandrart en de Amsterdamse schilders dat uit deze negentiende-eeuwse visie spreekt, sluit naad-

loos aan bij Sandrarts eigen ijdele uitspraak dat hij al snel befaamd was vanwege zijn ‘tugendli-

chen Wandels/ höflichen Comportements und zierlichen Conversationen’.688 Beiden overdreven 

het verschil tussen de nieuwkomer en de inheemse schilders, zij het met een tegengestelde waar-

dering van dat onderscheid.

Sandrart kon zich in Amsterdam bovendien profileren met de reputatie van zijn leer-

meester Honthorst die juist in deze jaren in de Haagse hofkringen naam maakte met elegante 

en kleurrijke portretten. Dit was het milieu waar de Amsterdamse elite met verheven ambities 

zich graag aan spiegelde. Sandrart vertegenwoordigde in Amsterdam dus een nieuw type kun-

stenaar dat, zowel met zijn afkomst als zijn levensstijl, aansloot bij de wensen en het milieu van 

de welvarende patriciërs en kooplieden die zichzelf zagen als de ‘besten’ uit hun eigen kring. In 

het volgende zullen Sandrarts portretopdrachten worden besproken. In het verwerven daarvan 

zullen zijn bloedvrienden Johan de Neufville (1613-1663) en Michel le Blon (1590-1656), zeer waar-

schijnlijk een aanbevelende of bemiddelende rol hebben gespeeld. Dat was immers gebruikelijk 

volgens de gedragscodes binnen de familie.

De Neufville was een koopman, verzekeraar en bankier die zich tot een van de rijkste 

mannen in de stad zou opwerken met een uiteindelijk geschat vermogen van 798.000 gulden.689 

Hij deed onder meer zaken met de engelse prinses Mary Stuart (1631-1661) en de grootste bankier 

van Amsterdam, Guillelmo Bartolotti (1602-1658), die een grote verzameling van 145 schilderijen 

had zoals blijkt uit de boedelinventaris na de dood van zijn vrouw Jacoba van Erp (1608-1664).690 

De Neufville zal zijn nicht Johanna en haar echtgenoot hebben geïntroduceerd in het netwerk van 

de hoogste kringen waarin hij verkeerde. Toen De Neufville in 1638 trouwde met de zeventienjari-

ge Susanna Beckx schilderde Sandrart haar portret (afb. 133).691 Het is voorstelbaar dat er tegelijk 

een pendant van De Neufville is geschilderd, maar daar is niets van bekend. Het gesigneerde en 

gedateerde schilderij van Susanna is echter wel het eerste dat we van Sandrart in Amsterdam 
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kennen en toont hem als vaardig portrettist in een conventioneel sobere, maar statige stijl. Geheel 

in de portrettraditie die op de lokale markt het meest gebruikelijk was.692 Dat zou echter spoedig 

veranderen. 

Michel le Blon: kunstenaar-agent en kunsthandelaar

Het netwerk van Michel le Blon was van bijzonder groot belang voor Sandrarts entree in Am-

sterdam. Le Blon werkte al sinds 1610 in Amsterdam als edelsmid en graveur en genoot een 

uitstekende reputatie in het artistieke netwerk van kunstenaars en liefhebbers. Als kunsthande-

laar bemiddelde hij voor grote internationale verzamelaars zoals de Hertog van Buckingham en 

Thomas Howard, de Graaf van Arundel.693 

Le Blon opereerde sinds 1632 ook als agent voor Zweden. Als diplomaat was informatie 

zijn handelswaar waarvoor zijn kunsthandel een belangrijk voertuig was.694 In de vroegmoderne 

tijd vervulde de politiek agent een cruciale rol in het Europese politieke en culturele netwerk 

bij het verspreiden van informatie, diensten en producten, zoals blijkt uit het onderzoekspro-

ject geleid door Maria Keblusek naar ‘double agents’. Deze agenten werden niet alleen gerekru-

teerd uit adellijke- en hofkringen, maar ook onder geleerden, kooplieden en kunstenaars.695 Als 

kunsthandelaar en gevierd kunstkenner had Le Blon een omvangrijk netwerk, hetgeen hem voor 

deze vertrouwelijke functie uitermate geschikt maakte. Niet alleen in de Republiek, maar ook 

internationaal onderhield hij ‘correspondentie’ met artistieke, intellectuele, religieuze, politieke en 

economische relaties. 

Le Blon was een heer van stand: hij kwam uit een vermogende, calvinistische handelsfa-

milie, was bereisd, beheerste meerdere talen en had als immigrant ervaring met hoe zich aan te 

passen en in te voegen in verschillende netwerken op meerdere standplaatsen. Bovendien was hij 

connaisseur: als kunstenaar en kunsthandelaar had hij verstand van kunstwerken, boeken en an-

dere luxegoederen die in het diplomatieke verkeer werden uitgewisseld. Zo beschikte Le Blon over 

de juiste afkomst, het netwerk en precies die kwaliteiten waarover een agent in het vroegmoderne 

‘corps diplomatique’ moest beschikken.696 De dubbelfunctie als kunstenaar-agent kwam vaker 

voor: ook van artistieke collega’s zoals Rubens (1577-1640), Balthazar Gerbier (1592-1663), Pieter 

Isaacsz. (1569-1625), Mattheus Merian II (1621-1687), de graveur Simon Frisius (1580-1629) en de 

dichter Theodoor Rodenburgh (1574-1644) is bekend dat zij cultureel diplomaat waren.697 

Le Blons patroon was rijkskanselier Axel Oxenstierna (1583-1654) die de buitenlandse 

politiek van Zweden bepaalde. Zijn vertrouwelijke diplomatieke functie vervulde Le Blon voor-

namelijk vanuit Amsterdam. Hij onderhield nauwe contacten met Peter Spierinck (c.1595-1652) 

een collega agent in Den Haag. Die werd in 1636 tot resident van Zweden bevorderd en gelijk-

tijdig in de adelstand verheven tot heer van Noortholm. Met de promotie werd Peter Spierinck 

Silvercrona de meerdere van Le Blon.698 Spierincks vader was een Vlaamse immigrant die een 

gerenommeerd tapijtweverij in Delft had opgebouwd dat regelmatig opdrachten uitvoerde voor de 

Staten-Generaal, het Zweedse en Deense hof en hooggeplaatste aristocraten in Engeland en Po-

len. Na de dood van zijn vader in 1630 zou Spierinck samen met zijn broer het bedrijf voortzetten. 

Spierinck was ook een liefhebber; jaarlijks betaalde hij volgens Sandrart 1000 gulden (en volgens 
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Angel 500 gulden) aan de Leidse fijnschilder Gerard Dou voor het recht van eerste keus uit zijn 

werk.699 Spierinck zou zich samen met zijn vrouw in 1641 door Sandrart hebben laten portrette-

ren. De werken zijn helaas niet overgeleverd, maar wel door zijn zoon gedocumenteerd en door 

Sandrart vermeld.700 Ook noteerde Sandrart dat hij het historiestuk Nereïden brengen Leander’s 

dode lichaam naar Hero voor Spierinck had vervaardigd.701 Evenmin als de portretten is dit werk 

overgeleverd, maar de voorstelling kennen we van een prent naar Sandrart door Reinier van Per-

sijn die werd opgedragen aan Spierinck (afb. 134).702 Het hoeft geen betoog dat deze opdrachten 

door bemiddeling van Le Blon tot stand zijn gekomen. 

Le Blon was een actief agent. Wekelijks schreef hij wel twee tot drie brieven - avvisi - aan 

Oxenstierna met het laatste politieke, economische, diplomatieke en militaire nieuws. Daarin 

rapporteerde Le Blon niet alleen nieuws uit Amsterdam en Den Haag, ook gebruikte hij zijn 

netwerk om informatie te verzamelen uit Brussel, Parijs, Antwerpen, Keulen, Narbonne en het 

militaire fort Sint-Andries bij Heerewaarden.703 Daarmee hield Le Blon zich uitdrukkelijk aan de 

taakomschrijving die hij op 25 mei 1632 met Oxenstierna had afgesproken: 

‘... so veele mogelijcken en doenlijcken is, alle vlijt en naestichen [naersticheijt] aen te wenden, 
eenige personen, van verscheijde conditien, in onderscheijdelijcke diensten en plaetsen tot 
curieuse advisen en inteligentien te beweegen.’704 

Daarentegen hield Oxenstierna zich niet aan zijn deel van de afspraak. Hoewel hij zeer tevreden 

was over Le Blons werk, was hij nalatig in het betalen van de afgesproken rijkelijke beloning die 

gedurende de periode 1632-1644 van 1000 naar 3000 rijksdaalders per jaar was opgelopen. Toch 

bleef Le Blon loyaal: het mes sneed immers aan twee kanten. Le Blon leverde niet alleen gevoelige 

informatie, hij adviseerde ook bij het contracteren van kunstenaars en zowel koningin Christi-

na van Zweden als Axel Oxenstierna en zijn familie waren belangrijke afnemers van Le Blons 

kunsthandel.705 Niet alleen de opdrachten waren lonend, maar ook de immateriële spin off van 

zijn dubbele positie als politiek agent én cultureel adviseur. Een hogere status, sociale protectie, 

de mogelijkheid om te bemiddelen en toegang tot andere netwerken waren voor zijn reputatie van 

duurzaam belang.

Dat Le Blon zijn positie aan het Zweedse hof gebruikte om zich te profileren is af te 

lezen aan het titelblad van een voorbeeldenboek met prenten van heraldische modellen. Daarop 

wordt hij niet als kunstenaar maar als agent vermeld: ‘geinventeert bij den H. Agent van Sweden 

Michiel le Blon’. Het boek Verscheyden Wapen-Schilden Verciert met Helm en Lof , werd ver-

moedelijk eind jaren dertig in Amsterdam uitgegeven door Claes Jansz Visscher. Hierin komen 

verscheidene familiewapens voor van vooraanstaande Amsterdamse koopmanfamilies met aris-

tocratische ambities, zoals de families Huydecoper, Reynst en Hellemans.706 Het ontwerp van Le 

Blon voor de Huydecopers zal vermoedelijk bedoeld zijn geweest om de nieuwe aristocratische 

positie van de familie te bekrachtigen toen Christina van Zweden in 1637 Joan Huydecoper in de 

adelstand verhief.707 Het ligt voor de hand dat Le Blon hierin een bemiddelende rol zal hebben 

gespeeld. 

Als kunstenaar was Le Blon actief als edelsmid en graveur, maar van zijn werk als 

edelsmid is het meeste van zijn werk uitsluitend nog in afdruk overgeleverd.708 Aan grafiek is er 
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meer van hem bekend. Hij genoot al vroeg in de zeventiende eeuw een aanzienlijke reputatie als 

graveur. De vele titelprenten en boekillustraties die Le Blon voor diverse letterkundige onderne-

mingen vervaardigde tonen zijn uitgebreide netwerk in het intellectuele en literaire milieu.709 Zo 

werkte hij voor opdrachtgevers als de geleerde Petrus Scriverius, de Leidse hoogleraar en dichter 

Daniel Heinsius, de schermmeester Gérard Thibault en muziekmeester Nicolas Vallet. Veel van 

de gravures van Le Blon werden uitgegeven door Willem Jansz Blaeu en Cornelis Lodewijcksz 

van de Plasse. Ook was Le Blon actief in het initiëren van boekvertalingen zoals de Nederlandse 

vertaling van Ripa’s vermaarde Iconologia die in 1644 door de dichter en uitgever Dirck Pietersz 

Pers werd uitgegeven en aan Le Blon werd opgedragen.710 

Le Blons literaire netwerk en Sandrarts literatorenreeks

Met veel befaamde kunstenaars, schrijvers en dichters van zijn tijd werkte Le Blon samen en hij 

kon hen tevens tot zijn vrienden rekenen omdat zijn werk nauw verbonden was met het elitaire 

culturele netwerk waarin hij verkeerde. Dat netwerk bestond onder meer uit Pieter Cornelsz. 

Hooft (1581-1647), Maria ‘Tesselschade’ Roemersd. Visscher (1594-1649), Gerard Vossius (1577-

1649), Casparus Barlaeus (1584-1648), Samuel Coster (1579-1665), Joost van den Vondel (1587-

1679), Jan Vos (1610-1667) en Constantijn Huygens (1596-1687).711 

Het is evident dat Sandrart via Le Blon uit dit literaire netwerk de opdrachten verwierf 

voor twee levensgrote portretten van Barlaeus en Coster, waarvan alleen de laatste is overgeleverd 

(afb. 135). Het behoort tot Sandrarts vroegste opdrachten in Amsterdam die stammen uit de late 

jaren dertig.712 Enkele jaren daarna zou Sandrart de twee schilderijen naar een kleiner formaat 

kopiëren voor een prentserie van vijf portretten van Hooft (geschiedkundige, dichter en toneel-

schrijver), Vossius (humanistisch taal- en geschiedkundige), Coster (toneelschrijver en arts), Von-

del (dichter en toneelschrijver) en Barlaeus (vriend van Huygens, schrijver, dichter en hoogleraar 

wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre). Deze literatorenreeks werd in 1641 door Cornelis Dan-

ckers uitgegeven en recent reconstrueerde Norbert Middelkoop de ontstaansgeschiedenis ervan 

(fig. 6).713 

 Sandrart maakte zowel getekende als geschilderde ontwerpen voor de literatorenreeks. 

Uit de ruim 20 gedichten die op de portretten zijn gemaakt kunnen we afleiden dat vier van 

de vijf geschilderd zijn geweest.714 Het portret van Vondel zou enkel in een voortekening zijn 

uitgevoerd. De olieverfschetsen van Vossius en Hooft zijn bewaard gebleven (afb. 136 en 137). 

Sandrarts voorstudies werden in prent uitgevoerd door Reinier van Persijn, Abraham Blooteling 

en Theodor Matham: graveurs met wie Sandrart in Rome eerder samenwerkte voor de Galleria 

Giustiniani. Vondel en Barlaeus voorzagen de prenten van lovende bijschriften.715 Zij behoorden 

tot Sandrarts beste vrienden en pleitbezorgers - opschreeuwers - getuige de bijna zevenenvijftig 

gedichten die zij op zijn persoon en werk in Amsterdam schreven.716 Hierdoor droegen de meest 

gerespecteerde Amsterdamse intellectuelen in grote mate bij aan het verspreiden van Sandrarts 

roem.
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Fig. 6. De prentreeks van Hooft, Vossius, Coster, Barleus en Vondel, naar Sandrart door respectievelijk:  

Persijn, Bloteling, Persijn, Matham en Matham. Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 

Dat Sandrart zichzelf ook graag als pictor doctus zag blijkt duidelijk uit het enige autonome zelf-

portret dat van hem bekend is en dat voor 1644 werd vervaardigd.717 Helaas is het origineel verlo-

ren gegaan, maar in de verzameling van zelfportretten in het Uffizi bevindt zich een geschilderde 

kopie (afb. 138) en ook kennen we een prent van de hand van Jacob Sandrart uit 1668 (afb. 139).718 

Zoals Klemm en Karel Porteman opmerken, hanteerde Sandrart voor zijn zelfportret hetzelfde 

beeldtype als voor de literatorenserie.719 Sandrart presenteerde zich in dezelfde houding als Hooft 

(fig. 6), maar vulde het portret aan met een tafeluurwerk met daarop het beeld van Minerva - een 

verwijzing naar Wijsheid die de Tijd overwint. Het beeld herinnert aan de portretten die Sandrart 

van Coster en Barlaeus vervaardigde en waarop de buste is te zien van respectievelijk Demosthe-

nes en Hippokrates (afb. 135 en 140). 

Met zijn zelfportret plaatste Sandrart zich in de beeldtraditie van humanistische geleer-

den. De gouden ereketen om zijn hals was misschien een geschenk van het Beierse hof, zoals Por-

teman suggereert.720 Dat zou ongetwijfeld een van de beduidendste eerbewijzen uit zijn loopbaan 

zijn geweest. Sandrart profileerde zich als geleerd aristocraat door zijn attributen: zijn ketting, de 

degen aan zijn linkerzijde (zoals ook in het portret van Hooft) en de rol met tekening of gedicht in 

zijn rechterhand. ‘Op d’afbeeldinge van Iochime Sandrart’ schreef Vondel een lofdicht:

‘Zoo maalt Sandrart zich zelf, des Mainstrooms zuigeling. / Natuur gaf hem ’t penseel; de Tiber 
schilderlessen: / Waar na de Donau zelf de goude keten hing /Om zijnen hals. Het Y en Amstels 
Vlietgodessen / Verwelkomden hem, ’t verciersel van haar stad: / Die schat de schilderkunst een 
stuck van haren schat.’721

Vondel benadrukt dat Sandrart met zijn internationale ervaring - weltkundige kunstwissenschaft - 

een aanwinst voor de stad is en precies dat kosmopolitische - zo stelt Porteman terecht - zou hem 

zijn onmiddellijke prestige in Amsterdam brengen. 

 Het eerste dat Le Blon in 1637 voor Sandrart deed was hem huisvesten op de Keizers-

gracht - zo’n opvallende entree kon niemand ontgaan. Daarmee vestigde hij zijn neef - die zich in 

Amsterdam als schilder nog moest bewijzen - in de directe leefomgeving van de stedelijke elite. 

Dat was op stand en weerspiegelde de status van de kosmopolitische kunstenaar en daar waren 

bovendien de belangrijkste relaties en opdrachten te verwachten. 
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Positioneren door netwerken: ‘onder ons’ op de ‘grachtengordel’

Het huis dat Le Blon voor zijn jonge neef kocht (het huidige Keizersgracht nr. 236)722 stond in 

de nieuwe buurt van de Heren- en Keizersgracht, waar veel vermogende kooplieden en regenten 

vanuit de oude binnenstad naar toe waren verhuisd. Hier concentreerde zich de stedelijke elite en 

waren de potentiële kopers van kunst te vinden zoals, Dudok van Heel eerder opmerkte;723 voor 

kunsthandelaren en kunstenaars reden om zich in de buurt te vestigen.724 Ook voor Le Blon zal 

dat de drijfveer zijn geweest om zijn huis aan het Singel voor een woning op de Keizersgracht te 

verruilen. Daar kocht hij voor zichzelf in 1639 voor 15.000 gulden het huis met het tegenwoordi-

ge nummer 226, slechts enkele deuren verder dan Sandrart .725 Tot 1652 woonde ook bloedvriend 

De Neufville op de Keizersgracht.726 

De internationale grandeur van de Keizersgracht lezen we uit de getuigenis die Cas-

parus van Baerle optekende van het bezoek van Maria de Medici in 1638 waarbij zij ook over de 

Keizersgracht werd rondgeleid: 

‘…werd zy, met al haer gezelschap, na het bedancken aen de Bewindhebbers, van Burgermeesteren 
alom door de Stad gevoert. Daer zaghze de gebouwen op ingeheide masten en paelen staen, en 
hoogh uit het moerasch opgetrocken, zoo dat deze Stad, gelijck Venetien, op het water scheen te 
drijven. […] Zy stond verbaest toen ze de Keizersgraft zagh, wiens weerga, zoo men vreemdelingen 
geloven magt, in geheel Europe niet te vinden is; het zy datze haar oogen liet weiden langst de 
lange streeck der huizen, of het gezicht sloeg op de gebouwen, tot pracht, schoonheid, cieraed, en 
gerief der inwoonderen gebouwt;...’ 727

In deze prestigieuze omgeving had Sandrart niet alleen zijn invloedrijke familie bij de hand, 

maar was hij ook omringd door vele internationaal georiënteerde cognoscenti, zoals beschreven 

door Stephanie Dickey.728 De zeer vermogende connaisseurs op de Keizersgracht hadden niet 

alleen grote verzamelingen, maar handelde ook in kunst en waren veelal betrokken bij de inter-

nationale diplomatie.729 Zij onderscheidden zich door hun internationale culturele oriëntatie met 

een voorkeur voor Italiaanse schilderijen, waarvan zij er vaak verscheidene van in bezit hadden.730 

Sandrart kende deze liefhebbers, evenals hun verzamelingen, die hij roemde in de Teutsche Aca-

demie. 

Zo was Lucas van Uffelen (afb. 141) al een bekende van Sandrart uit Venetië. Sandrart 

had bemiddeld tussen zijn vriend Duquesnoy en Van Uffelen bij de aankoop van een marmeren 

Cupido.731 Volgens Roger de Piles was Van Uffelen de grootste connaisseur van zijn tijd die zo-

als Sandrart beschreef een ‘weitberümten Kunst-Cabinet’ bezat.732 Inderdaad had Van Uffelen 

een grote internationale verzameling bijeengebracht in zijn woning op de Keizersgracht 198, die 

slechts enkele huizen verwijderd was van Sandrart. De hernieuwde kennismaking in Amsterdam 

was slechts van korte duur, aangezien Van Uffelen in 1638 stierf.733 Zijn verzameling werd in 1639 

in zijn huis op de Keizersgracht geveild en dat lokte alle kopstukken van de artistieke elite. De 

veiling was immers een uitgelezen kans voor verzamelaars, kunsthandelaren en kunstenaars om 

internationale topstukken te zien, met elkaar te bediscussiëren, aankopen te doen én om in het 

bijeengekomen artistieke netwerk hun status te manifesteren en relaties te onderhouden.

De veiling bracht maar liefst 59.456 gulden op.734 Dat weten we omdat ook Rembrandt 

bij de veiling aanwezig was en dit bedrag noteerde op de schets die hij maakte van Rafaëls Portret 
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van Baldasarre Castiglione (afb. 143). Ook noteerde hij dat dit werk voor 3500 gulden was ver-

kocht.735 Met dit recordbedrag was de Castiglione - voorzover bekend - het duurste werk dat in de af-

gelopen eenenveertig jaar op veilingen was verkocht.736 De gelukkige koper was Alphonso Lopez 

die met zijn bod Sandrart had weten af te troeven, die naar eigen zeggen met zijn bod van 3400 

gulden de onderbieder was.737 Lopez was een kunsthandelaar en agent voor de Franse koning die 

in een groot huis op het Singel woonde. Ook met Lopez stond Sandrart op goede voet, want rond 

1640 kopieerde hij drie Italiaanse topstukken uit de verzameling van Lopez (fig. 7). 

Fig. 7. tekeningen (sandrart) en prenten (van sandrart en persijn) naar titiaan en raFaël (aFB. 142-144).

Van Titiaans Flora (afb. 142) maakte Sandrart een prent die hij opdroeg aan zijn neef Le Blon, 

die hij voor zijn positie en status in Amsterdam immers veel verschuldigd was (afb. 142b). Van 

Rafaëls Castiglione (afb. 143) maakte Sandrart een tekening die diende als model voor een prent 

van Reinier van Persijn die werd opgedragen aan Lopez. Ook maakte Sandrart een tekening naar 

Titiaans Portret van Gerolamo (?) Barbarigo (‘Ariosto’) (afb. 144), die eveneens door Persijn in 

prent werd gebracht. Deze werd opgedragen aan Johann Maximiliaan de Jonge - burgemeester 

van Frankfurt - en was mogelijk bedoeld als dank voor de opdracht die Sandrart in 1636 had ge-

kregen om hem levensgroot te portretteren (afb. 142b).

Er waren nog meer prominente kunstliefhebbers op de Keizersgracht. De schatrijke 

kooplieden Balthasar II (1589-1657) en Johannes Coymans (1601-1657) woonden op steenworp 

afstand van Sandrart op de Keizersgracht nr.177.738 Zij bezaten het meest classicistische stadspa-

leis (1624) dat zij door Jacob van Campen hadden laten ontwerpen. Dat werd door tijdgenoten 

beschreven als ‘een huijs gelijck een kerck in ’t aanzien’, vol ‘heerlijcke groote zalen, met koste-
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lijke schilderijen en andere vercierselen’.739 Sandrart noemt de ‘schönen Behausung und Kunst-

Saal’ van Coymans waartussen ‘vielen andern ausbündigen Kunstucken’, ook een serie van zeven 

schilderijen van Annibale Carracci met als onderwerp De zeven werken van barmhartigheid te be-

wonderen waren, die had de kunstenaar, volgens Sandrart, uit dankbaarheid aan Bartholomeus 

I Coymans geschonken.740 

Het ‘Kunst-Cabinet des Herrns Renst’ - de verzameling van de broers Gerard (1599-

1658) en Jan Reynst (1601-1646) - was schuin tegenover Sandrart op nummer 209 gevestigd. Hun 

huis ‘De Hoop’ zag er volgens tijdgenoten van binnen uit als een ‘Koninks Paleys’.741 De gebroeders 

Reynst bezaten een van de grootste kunstcollecties uit de zeventiende eeuw waaronder tweehon-

derd Italiaanse, vooral Venetiaanse, schilderijen en driehonderd antieke sculpturen waarvan de 

waarde in 1662 werd geschat op 300.000 gulden. De uitmuntende collectie met werken van 

onder meer Barocci, Paolo Veronese, Giorgione, Giulio Romano, Guercino, Parmigianino, Reni, 

Tintoretto en Titiaan, was vooral door toedoen van Jan opgebouwd. Hij had lange tijd in Venetië 

gewoond en daar de verzameling van Andrea Vendramin weten te bemachtigen.742 Gerard trad in 

1646 toe tot de Amsterdamse vroedschap en behoorde tot een van de 250 rijksten van de Gouden 

Eeuw op de lijst die door Kees Zandvliet is samengesteld. Hij verloor op noodlottige wijze zijn 

leven door eind juni 1658 in de Keizersgracht te verdrinken.743 Dat het een excellente verzameling 

betrof blijkt wel uit het feit dat in 1660 de Staten van Holland en Friesland vierentwintig schilde-

rijen en twaalf antieke sculpturen voor 80.000 gulden van de weduwe Reynst kochten als onder-

deel van de zogenaamde Dutch Gift aan koning Karel II van England. Daarvan bevinden zich nog 

altijd vijftien schilderijen in de Koninklijke Collectie van Hampton Court.744

Door vererving werd de verzameling in 1642 uitgebreid met die van hun oom, de uit 

Antwerpen afkomstige koopman Jacques Nicquet (ca. 1571-1642) die tot zijn overlijden vlakbij 

de broers woonde.745 Nicquet had in 1613 een dubbel grachtenpand op de Herengracht (nr.130) 

laten bouwen, waar onder meer de grote verzameling schilderijen te zien was die hij in 1612 van 

zijn moeder had geërfd.746 Echter, in 1621 moest hij het huis en een deel van zijn verzameling 

vanwege faillissement verkopen waarna hij zich vestigde in het huurhuis de ‘Oranjeappel’ op de 

Keizersgracht (nr. 345).747 

Johannes de Renialme (1600-1657) was een vermogend verzamelaar en kunsthandelaar 

die tussen 1639-1642 op de Keizersgracht woonde.748 In zijn vroege inventaris in 1640 treffen 

we ondermeer een Rembrandt aan, maar Italiaanse kunstenaars ontbreken nog in deze lijst.749 

Dat zou in de zeventien jaren daarna veranderen waarin De Renialme zijn collectie aanzienlijk 

uitbreidde. Verschillende stijlen - Noord Nederlands, Vlaams en Italiaans - zien we namelijk ver-

tegenwoordigd in de inventaris die bij zijn overlijden in 1657 werd opgemaakt door Adam Came-

rarius en Martin Kretzer.750 

Ook Marten Kretzer (1598-1670) was een verzamelaar en kunsthandelaar en met hem 

moet Sandrart in contact zijn geweest. Uit het gedicht van 120 kwatrijnen dat Lambert van den 

Bosch (1610-1698) in 1650 op de schilderijen van Kretzer maakte, weten we dat diens collec-

tie bestond uit werken van Noord-Nederlandse en Italiaanse meesters zoals Rubens, Van Dyck, 

Rembrandt, Dou, Titiaan en Tintoretto.751 Tussen deze befaamde meesters in de Kretzer-collectie 

was ook Sandrart vertegenwoordigd met een visstuk. Dat is zeer waarschijnlijk de gesigneerde 



126

en gedateerde Visverkoopster uit 1644, nu in Braunschweig, waar op de voorgrond een aantal 

enorme vissen prijkte (afb. 145).752 Heeft Sandrart ook zelf een aankoop bij Kretzer willen doen? 

Hij beschreef namelijk dat hij van een zekere Thoma Kretzer een stilleven van Cornelis de Heem 

had willen kopen, maar dat die zijn bod van 450 gulden had afgeslagen.753 Vermoedelijk vergistte 

Sandrart zich in de voornaam en hebben we hier met Marten Kretzer van doen, zoals Klemm en 

Van der Veen al suggereerden.754 

In politieke zin was Jan Bicker (1591-1653) de machtigste bewoner op de Keizersgracht. 

Hij had fortuin gemaakt als koopman en scheepsbouwer en had in die hoedanigheid waarschijn-

lijk te maken met De Neufville, die ondermeer de scheepvaart financierde en verzekerde. Begin 

jaren dertig kocht Jan grond buiten de Haarlemmerdijk en bouwde dat vol met een scheepstim-

merwerf, pakhuizen, werkplaatsen en arbeidershuisjes: het later naar hem genoemde Bickersei-

land. Aanvankelijk woonde hij daar ook, maar mettertijd zou hij zich - aan zijn stand verschul-

digd - op de chique Keizersgracht vestigen. Jan Bicker staat met zijn nalatenschap in 1653 van 

727.000 gulden op de 32ste positie op Zandvliets lijst van de 250 rijksten in de Gouden eeuw.755 Jan 

Bicker vormde samen met zijn broers Jacob, Andries (heer van Engelenburg) en Cornelis (heer 

van Swieten) de kern van de in de jaren veertig machtigste familie van de stad. Alle vier waren 

zij geslaagde kooplieden die hun macht hadden vergroot door huwelijken te sluiten met vrouwen 

uit de eveneens invloedrijke maagschap De Graeff. Door deze strategische allianties bundelde 

economische en politieke macht zich samen wat er voor zorgde dat de familes Bicker en De Graeff 

tot in de jaren vijftig hun macht konden laten gelden.756 

Ook Sandrart zelf moet een respectabele verzameling hebben gehad. Dat weten we om-

dat hij, toen hij in 1645 uit Amsterdam vertrok, zijn verzameling van de hand had gedaan voor 

het aanzienlijke bedrag van 22.621 gulden. We vernemen uit de Lebenslauf dat de tekeningen en 

prenten 4555 gulden opbrachten, dat de schilderijen 14.566 gulden opleverden en dat Sandrart in 

1641 al 3500 gulden had ontvangen van Spiering Silvercrona aan wie hij toen twee boeken met 

Italiaanse tekeningen van Rafaël, Giulio Romano, Carracci en Titiaan had verkocht.757 Uit respect 

voor en als eerbetoon aan zijn neef Le Blon - die veel voor hem in Amsterdam had betekend - 

schonk Sandrart hem een rond zelfportret van Hans Holbein.758 Wie de kopers van Sandrarts 

verzameling waren, daarover is nauwelijks iets bekend. Ook Sandrart zelf is wat dit betreft spaar-

zaam in zijn mededelingen. Hij noemt alleen dat hij enkele werken aan Adriaan Reiniersz. Pauw 

(1585-1653) had verkocht. Pauw woonde in Den Haag op de Herengracht en was raadspensionaris 

van Holland.759 Hij was een groot verzamelaar van beelden, kunst en curiosa, wapens en boeken 

en kocht van Sandrart drie landschappen van Claude Lorrain voor 500 gulden en waarschijnlijk 

ook De doop van Christus van Paolo Veronese, en een portret van Andreas Vesalius door Titiaan.760 

Kortom, de nieuwe buurt van de Keizers- en Herengracht was in Sandrarts tijd het 

centrum van de internationale kunsthandel en de Amsterdamse verzamelcultuur. Op de ‘grach-

tengordel’ avant la lettre verkeerde Sandrart in het juiste netwerk om prestigieuze opdrachten te 

verwerven.
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Het netwerk loont: de opdrachten van de familie Bicker 1639-1641

Sandrart verhief zich in sociale status boven zijn collega-kunstenaars door zich te vestigen in een 

patriciërshuis op de Keizersgracht tussen de belangrijkste verzamelaars en kunsthandelaren, en 

niet in de buurt rond de Waag en de Sint Anthonisbreestraat, waar toen nog het merendeel van de 

kunstschilders en kunsthandelaren woonden. Met zijn woonhuis en omvangrijke kunstcollectie 

toonde hij zijn sociaal-economische status, hetgeen respect en vertrouwen in het artistieke net-

werk zal hebben afgedwongen. Het was een essentiële carrièrestap om zich te positioneren in de 

onmiddellijke omgeving van vermogende handelslieden, connaisseurs en magistraten. 
Ook de veiling van de Van Uffelencollectie in 1639 was voor de Sandrarts positionering 

een betekenisvolle gebeurtenis. Hij was er weliswaar niet in geslaagd om de Castiglione te verwer-

ven, maar hij had zich in het opbieden met Lopez wel publiekelijke laten gelden. Sandrart toonde 

zich met zijn interesse voor het topstuk een connaisseur van Italiaanse kunst en liet tevens zien 

dat hij zich financieel kon meten met de meest vooraanstaande verzamelaars van Amsterdam. 

Het netwerk loonde, want Sandrart kreeg belangrijke opdrachten van de machtige familie Bicker: 

in 1640 een schuttersstuk voor de compagnie van kapitein Cornelis Bicker, heer van Swieten 

(1592-1654), dat later als een van de zes schuttersstukken in de Kloveniersdoelen zou komen te 

hangen (afb. 69). Ongeveer tegelijkertijd kreeg Sandrart vier opdrachten om de broers Hendrick 

(1615-1651) en Jacob Bicker (1612-1676) en hun echtgenotes te portretteren. 761 

 Hendrick Bicker huwde op 1 maart 1639 met Eva Geelvinck (1619-1698), dochter van 

Jan Cornelisz. Geelvinck (1579-1651), die tijdens Sandrarts verblijf in Amsterdam zes maal bur-

gemeester was.762 Ter gelegenheid van het huwelijk schilderde Sandrart hun portretten (afb. 146 

en 147). Beide zijn kniestukken waarin de echtgenoten voor een fluwelen gordijn zijn geplaatst, 

met daarnaast een doorkijkje dat zicht biedt op een landschap waarin klassieke elementen van 

architectuur en een sculptuur te zien zijn. Dit geeft ruimte en diepte en was als compositie ver-

nieuwend voor de Amsterdamse portretschilderkunst zoals al door Klemm werd opgemerkt.763 

Sandrart volgde hiermee, evenals voor de pose en de handen, de aristocratische por-

tretstijl die Van Dyck tijdens zijn werk voor het Engelse hof had ontwikkeld. Deze hofstijl werd 

gekarakteriseerd door een gevoel van stijl en luxe die de aristocratische status tot uitdrukking 

moest brengen. Daarvoor werden de personages weergegeven in een elegante pose met gracieuze 

gebaren en kleurrijk gekleed in kostbare stoffen van zijde, kant en fluweel. Om de adellijke waar-

digheid te versterken maakte Van Dyck gebruik van de Venetiaanse traditie om de geportretteer-

de tegen een fluwelen gordijn te plaatsen met daarachter een landschappelijk of architecturaal 

decor. (afb. 148) 764 Afgezien van de traditioneel zwarte kleding, zien we in de huwelijksportretten 

van Hendrick en Eva deze typische kenmerken van Van Dyck. Bovendien idealiseerde Sandrart 

de gezichten en handen van de geportretteerden, waarmee hij het echtpaar een aristocratische 

allure verleende. Dat was op dat moment in Amsterdam ongekend.765 

Als we dat vergelijken met het portret van Maria Trip (1619-1683) dat Rembrandt in het-

zelfde jaar schilderde dan zien we dat ook hij afwijkt van de traditie om een egale wand als decor 

te nemen (afb. 149).766 Hij kiest ervoor om de dochter van de zeer vermogende koopman Elias 

Trip te omlijsten met een klassieke wandarcade en creëerde daarmee de suggestie van ruimte, 

diepte en monumentaliteit. Maria is dan 20 jaar oud en zij zou twee jaar later trouwen met de 
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dertig jaar oudere Balthasar Coymans II (1589-1657).767 De rijke stoffen en juwelen die Maria 

draagt zijn zeer verfijnd geschilderd en treden door het spel van licht sterk naar voren tegen de 

donkere achtergrond. Ook in de stofuitdrukking deed Rembrandt er alles aan om de waardigheid 

en status van de jonge vrouw te benadrukken. Het portret van Maria is echter in vergelijking met 

de geïdealiseerde aristocratische afstandelijkheid van Sandrart veel directer en levendiger. Rem-

brandt zou in 1639 ook nog een typisch zwierige Van Dyck-pose uitproberen in zijn portret van 

Andries de Graeff (afb. 150), dat echter, zoals eerder aangehaald, een conflict veroorzaakte, wat tot 

gevolg had dat Rembrandt daarna nog maar zelden opdrachten zou krijgen uit het elitenetwerk.768 

Dit in tegenstelling tot Sandrart.

Het portret van Hendrick Bicker dat Sandrart in de manier van Van Dyck vervaardigde, 

was weliswaar baanbrekend in Amsterdam, maar het lijkt erop dat men er in Amsterdam nog niet 

aan toe was. Deze stijl zou pas, zoals we hebben gezien, na het midden van de jaren veertig in 

Amsterdam weer worden opgepakt door Flinck met het Dubbelportret van een man en een vrouw in 

Raleigh uit 1646 (afb. 74 en 75), en Van der Helst en Backer (afb 111-113).769 Na 1650 zou het aris-

tocratische portret in Amsterdam pas echt in de mode raken en brede navolging krijgen waarna 

ook Bol en Van Loo zich bij Flinck, Van der Helst en Backer aansloten.770 

Sandrart zou zijn innovatie van de doorkijk naar een Italiaans parklandschap niet door-

zetten. In het jaar 1639 schilderde hij het portret van Jacob Bicker, de broer van Hendrick (afb. 

151) en daarin greep hij voor de achtergrond terug op de Amsterdamse portretconventie - een 

halfiguur op paneel tegen een egaal decor. Wel voorzag Sandrart ook Jacob van een voorname 

uitstraling en elegante pose die herinnert aan het portret dat Van Dyck van Michel le Blon had 

geschilderd in het begin van de jaren dertig en dat Sandrart ongetwijfeld kende en apprecieerde 

(afb. 152).771 Alhoewel niet geïdentificeerd sluit het Portret van een jongeman van 30 jaar (afb. 153) 

uit 1639 heel goed aan bij de portretten van de gebroeders Bicker. Vanwege de eveneens gedis-

tingeerde uitvoering en de uiterlijke gelijkenis is het waarschijnlijk, zoals Klemm suggereert, 

dat we hier een onbekend familielid van de Bickers zien.772 Het portret van Jacob Bickers vrouw 

(en achternicht) Alida Bicker (afb. 154) werd in 1641 en dus twee jaar na hun huwelijk in 1639 

geschilderd. Het is dus niet zoals meestal wordt beweerd een huwelijksportret, maar een pendant 

in hetzelfde formaat, dat later in opdracht werd vervaardigd en is uitgevoerd in de Amsterdamse 

traditionele sobere en statige stijl.

 Met de Bickerportretten had Sandrart laten zien dat hij in staat was om zijn opdracht-

gevers een aristocratische uitstraling te geven en kon werken in zowel de Amsterdamse als inter-

nationale traditie. Zoals we zagen telde voor de reputatie van een schilder niet alleen de schilder-

kundige kwaliteit van zijn werk, maar evenzeer de reputatie van de maker. Aan die combinatie 

voldeed Sandrart, hetgeen hem de eervolle opdracht opleverde om in 1640 voor Cornelis Bicker 

een schuttersportret van zijn compagnie van District XIX te vervaardigen (afb. 69). 

Positioneren door openbare competitie: ‘des Clevenirs Duelle’

Meestal wordt aangenomen dat Sandrart het schuttersportret voor Cornelis Bicker en zijn com-

pagnie maakte voor de grote decoratieopdracht van zeven schilderijen voor de Kloveniersdoe-

len.773 Die visie moet echter worden genuanceerd door de reconstructie van Dudok van Heel van 
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de bouw- en decoratiegeschiedenis.774 Daaruit blijkt dat het niet onomstotelijk vaststaat dat Sandr-

arts schuttersstuk bij vervaardiging al bedoeld was voor het decoratieprogramma van de ‘Groote 

Sael’. 

Het schuttersstuk van Sandrart zoals we het nu kennen is nog slechts een zwakke af-

spiegeling van het origineel dat hij in 1640 vervaardigde. Bij een restauratie in 1984 bleek dat 

door afsnijdingen, toevoegingen, overschilderingen en retouches het schilderij grote verande-

ringen heeft ondergaan.775 De originele compositie was horizontaal, maar werd getransformeerd 

naar een staand formaat, kennelijk bedoeld om het op de hoge smalle wand naast de schouw in 

de ‘Groote Sael’ te laten passen. Het werd aan beide zijden versmald en de figuren die links waren 

weggesneden werden er boven weer in geschilderd en ook in de rechtergroep zijn twee hoofden 

ingepast. Die veranderingen zijn niet van Sandrart, maar van een andere hand die ook de andere 

hoofden retoucheerde. Eveneens bleek dat het borstbeeld van Maria en het papier met het gedicht 

van Vondel zijn overschilderd en van positie veranderd.776 Bovendien is in 1806, toen het schilde-

rij van de burgemeesterskamer in het oude stadhuis naar het nieuwe stadhuis werd overgebracht, 

een stuk van 35 centimeter aan de bovenkant gezet omdat het opnieuw moest worden aangepast. 

Het schilderij werd in 1640 in opdracht van Cornelis Bicker gemaakt. Het is niet dui-

delijk of Bickers compagnie op dat moment al in de Kloveniersdoelen resideerde of nog in de 

Handboogdoelen was gestationeerd.777 In het laatste geval zal Sandrarts schuttersstuk eerst in de 

Handboogdoelen hebben gehangen, waarna Bicker het tussen 1642-1645 naar de Kloveniersdoe-

len heeft laten overbrengen voor de decoratie van de ‘Groote Sael’.778 Gezien de uitvoering door 

een andere hand, had Sandrart kennelijk geen tijd of zin meer om de ingrijpende wijzigingen 

die nodig waren in formaat en compositie, zelf door te voeren. Met zijn schilderij in de ‘Groote 

Sael’ was dit werk desalniettemin te zien tussen de stukken van de meest gevraagde portret- en 

historieschilders van dat moment: Rembrandt, Pickenoy, Backer, Flinck en Van der Helst, die 

met elkaar moesten wedijveren in creatieve vindingrijkheid en technisch vakmanschap in het 

grootste publieke schildersproject in de Republiek.779 

Wedijver was een belangrijke drijfveer voor schilders en dat werd mooi door Sandrart 

zelf verhaald in zijn uitgebreide anekdote over de hierboven beschreven (fictieve) artistieke com-

petitie waarin hij was verwikkeld met de twaalf beste schilders van Rome en waaruit hij zichzelf 

als meest voortreffelijke schilder naar voren liet komen. Maar anders dan in deze anekdote moest 

Sandrart zich met zijn monumentale schuttersstuk in de Kloveniersdoelen, daadwerkelijk meten 

met de voornaamste schilders van Amsterdam. Dat zal voor Sandrart waarschijnlijk ongelukkig 

hebben uitgepakt, want hij had een andere uitgangspositie. Door de ingrijpende veranderingen 

aan zijn schilderij was het resultaat namelijk niet meer op zijn oorspronkelijke artistieke kwaliteit 

te waarderen. Hij schrijft er in de Teutsche Academie dan ook niet over.

Wel is duidelijk dat Sandrart vernieuwend heeft willen zijn, ook al kon hij aanvankelijk 

niet weten dat zijn werk uiteindelijk tussen dat van de andere schilders zou komen te hangen. 

Compositorisch rangschikte hij de schutters om het borstbeeld van Maria de’ Medici en het ge-

dicht van Vondel, waarmee hij het werk een historische en literaire betekenis gaf: het memoreert 

de eer die de compagnie de weduwe had betoond tijdens haar bezoek aan Amsterdam in 1638. 
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Na deze grote publieke opdracht in 1640 vervaardigde Sandrart een aantal opzienba-

rende kleurrijke mythologische schilderijen die een nieuwe stijl in Amsterdam introduceerden. 

In dezelfde tijd verschoof zijn afzetmarkt naar Duitsland. Met de portretten die Sandrart in 1641 

voor de keurvorst van Beieren en zijn vrouw schilderde werd het Beierse hof de voornaamste op-

drachtgever die hij vooralsnog vanuit Amsterdam zou gaan bedienen.

De twaalf maanden: staalkaart van internationaal kennen en kunnen 
De conventionele kniestukken van Hertog Maximiliaan I de keurvorst van Beieren (1573-1651) 

en zijn vrouw Maria Anna van Habsburg (1610-1665) werden door Sandrart in 1641 tijdens een 

verblijf in München geschilderd en tegen de prijs van 450 gulden geleverd (afb. 155 en 156).780 

De keurvorst was een verwoed kunstliefhebber met een voorkeur voor oude Duitse meesters als 

Dürer en Holbein. De zeldzame keren dat hij zich liet portretteren was dat als heerser, in harnas, 

eenvoudig en ernstig.781 

Sandrart wijkt af van dit formele type. Zijn portretten van de keurvorst en zijn gemalin 

dragen alle symbolen van de aristocratie, zoals de gouden keten van de orde van het Gulden Vlies 

dat Maximiliaan draagt, het fluwelen gordijn als waardige achtergrond, de pose, de gebaren en de 

rijke stofuitdrukking van de sieraden en het strenge, maar weelderige gewaad van Maria Anna. 

Ze missen echter de Van Dyckiaanse zwier en elegantie; de gezichten zijn strak en levenloos. In 

vergelijking met de portretten die Sandrart eerder maakte van Amsterdamse patriciërs (de Bic-

kers en het portret van Susanna Bex (afb. 133), zijn deze portretten ouderwets. Kennelijk kon hij 

bij het afwijken van wat de keurvorst gewend was niet te ver gaan en heeft hij zijn stijl aangepast 

aan de wensen van de opdrachtgever. 

De keurvorst moet tevreden over zijn portret zijn geweest want Sandrart kreeg een om-

vangrijke vervolgopdracht. Tussen 1642 en 1643 schilderde hij in Amsterdam veertien doeken 

van de Twaalf Maanden en van de Dag en Nacht voor de feest- en eetzaal van het Alte Schloss dat 

de keurvorst in Schleißheim had laten bouwen en dat in 1628 gereed was gekomen (afb. 157-

170).782 Uit rekeningen mogen we opmaken dat de veertien doeken met levensgrote halffiguren 

in Amsterdam zijn vervaardigd.783 Dat blijkt bovendien uit de Lebenslauf waarin we lezen dat de 

keurvorst de werken zelf uitpakte zodra ze uit Amsterdam aankwamen.784 Bij het uitpakken van 

November, zouden de honden van de keurvorst onmiddellijk naar de geschilderde haas hebben 

gebeten, omdat ze het dier voor echt aanzagen (afb.167).785 Deze topos over levensechtheid is een 

ode aan de schilder en plaatst Sandrart in de schildertraditie van de befaamde Antieke schilder 

Zeuxis die, volgens een beroemde anekdote, immers ook met zijn geschilderde duiven de vogels 

had weten te bedriegen. 

‘... eine vollkommen Schule der ganze Mahlereykunst’ 

Als in geen ander werk demonstreerde Sandrart in de Twaalf Maanden zijn eclectische kun-

stopvatting en wordt de metafoor van de Kunst-Biene gevisualiseerd. Wat Sandrart tijdens zijn 

opleiding en reizen als beste uit de Europese kunst had opgezogen en in zijn geest had opge-

slagen bracht hij samen in de Maanden serie. De cyclus is rijk aan betekenissen, wat het verlei-

delijk maakt om de individuele schilderijen te bespreken, maar zowel de reeks als de individuele 
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schilderijen zijn door Karel Porteman en Klemm iconografisch en stilistisch reeds voortreffelijk 

beschreven.786 Een korte samenvatting kan daarom hier volstaan.Voor de variatie en overvloed 

aan thema’s en motieven in de schilderijen gebruikte Porteman de retorische termen variatio en 

copia. Hij schetst het artistieke concept waarmee Sandrart de serie heeft uitgewerkt en waarin 

hij verschillende beeldtradities van de maanden en jaargetijden heeft geïntegreerd.787 betekenis 

aan te duiden. Op de voorgrond zien we voortbrengselen van de maanden, terwijl in doorkijkjes 

seizoensgebonden activiteiten zijn afgebeeld gesitueerd in een landschap of een vertrek. Klemm 

ziet de reeks als een uitdrukking van 

‘...Universalität die als Vielseitigkeit des Könnens in der Teutsche Academie öfters rühmlich 
hervorgehoben wird.’ 788 

Dat Sandrart als universele kunstenaar te boek wilde staan blijkt overduidelijk uit de beschrijving 

van zeven altaarstukken in de Bemedictijnenkerk in Lambach in Oostenrijk die Sandrart tussen 

1654-1661 vervaardigde en waarover in de Lebenslauf wordt geschreven:

‘...worinn Er/ alte und junge/ Geist- und Weltliche/ hohe und niedere Personen/ alter und neuer 
Welt-Arten/ Historien und Gedichte/ Gebäude und Landschaften/ Tag und Nacht/ Liecht und 
Dunkel/ vorgestellet/ und also eine vollkommene Schule der ganzen Mahlerey Kunst damit 
aufgerichtet.’789

Dat Sandrart twintig jaar eerder ook al in de cyclus van de Twaalf Maanden een ‘vollkommen Schu-

le der ganze Mahlereykunst’ construeerde kan het best worden aangetoond met een bewerking van 

de reconstructie die Porteman maakte van de variatie en overvloed aan thema’s en motieven in 

de maandenserie (fig. 8).790 

Met deze staalkaart van kennen en kunnen toonde Sandrart zich meester in alle genres en stij-

len.791 Om enkele voorbeelden te noemen: het Venetiaans koloriet in combinatie met de aris-

tocratische stijl van Van Dyck zien we vertegenwoordigd in April en Mei 792; de tonaliteit van 

Rembrandt in Januari en November; het boeren figuurtype van Bloemaert in Juni; het nachtstuk, 

de specialiteit van Honthorst, in December 793; Rubens’ lichamelijkheid in Oktober en het Italiani-

serende pastorale in Juli. Sandrart combineerde alle denkbare Nederlandse specialismen en tra-

dities met de idealisering van het Romeins-Toscaanse disegno en de heldere kleurigheid van het 
Venetiaanse colorito. Voor de uitbeelding van de maanden koos hij personificaties, een allegorisch 

schilderkundig genre dat geheel paste in de opvattingen over geleerde kunst en literatuur in de 

zeventiende eeuw. De levensgrote mannen- en vrouwenportretten ten halven lijve zijn voorzien 

van attributen en tekens van de dierenriem om hun betekenis aan te duiden. In penseelvoering 

varieerde Sandrart niet: bij alle schilderijen overheerst een gladde stijl waarin nauwelijks impasto 

of penseelstreken zijn te onderscheiden.794
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Fig. 8. Variatie (variatio) en overvloed (copia) aan thema’s en motieven in de maandenserie.

Maand Personificatie Voorgrond Achtergrond

Januari  

waterman
Oude man

Figuurstuk van oude man en stilleven met 
brood, ham en boek waarin staat: “ Newer 
Schreibkalender Auff das Jahr MDCXXXXII 
[1642] / Mit Röm. Kays. May. Frey./Nürnberg, 
In ver:.. Wolff Endters” 

Gedateerd 1642

Winterlandschap met schaatsers 
en snippenjacht. 

Februari  

vissen
Pasteibakker

Tronie en keukenstuk met vlees, gevogelte en 
keukengerei.

Genre: feestvierend gezelschap, 
verwijzend naar vasten en 
carnaval. 

Maart  

ram
Visboer

Pijprokende halfiguur met gevarieerd 
visstilleven.  

Gedateerd 1642

Zeestuk (storm).

April  

stier
Edelman

Aristocratisch mansportret met bloemstilleven 
en luit. Klemm suggereert Sandrarts 
zelfportret.1 

Gedateerd 1643

Landschap met slotpark en 
boerentafereel.

Mei 

tweeling

Jonkvrouw
Geïdealiseerd aristocratisch vrouwenportret 
met bloemen en tulpen in haar hand. 
Venetiaanse blauwe jurk en twee omhelzende 
putti ‘s naar Titiaan’s De aanbidding van Venus 
te Madrid.

Italianiserend landschap met 
slot (SchleiBheim ?) en gondel.
Twee putti als het sterrenbeeld 
tweeling.

Juni 

kreeft
Schapenscheerder

Pastorale oude mannenfiguur en dierstuk.  

Gedateerd 1642

Berglandschap met herders en 
wolververij.

Juli 

leeuw
Jonge herderin

Pastorale halfiguur en kostuumstuk met luxe, 
glanzende veelkleurige, plooiende stoffen. 

Gedateerd 1642

Italianiserend landschap met 
valkenjacht en hooiende boeren.

Maand Personificatie Voorgrond Achtergrond

Augustus 

maagd
Oogstende boer

Figuurstuk van oogstende boer, maar zonder 
maandattributen.

Berglandschap met oogstende 
boeren.

September 

weegschaal
Jonge vrouw Jonge vrouw. Stilleven met fruit en bloemen. Boslandschap met hertenjacht

Oktober 

schorpioen
Bacchus met gezel Half mannelijk naakt naar Rubens. 

Het bereiden van de wijn en een 
boerenkermis.

November 

boogschutter
Jonge jager

Mannenfiguur met patrijzen en hazen. 
Anekdote in de Lebenslauf verhaalt dat 
toen de keurvorst dit schilderij uitpakte (bij 
aankomst uit Amsterdam) zijn honden naar de 
geschilderde haas beten, omdat ze het voor 
echt aanzagen.2  

Gedateerd 1643

Herfstlandschap met everjacht. 
Sandrarts Hofmark Stockau 
(wordt vermeld op de prent).

December 

steenbok
Oude vrouw

Vanitas stilleven met oude vrouw. Een 
nachtstuk met bedekte lichtbron naar 
Honthorst. Datering in het cartouche.  

Gedateerd 1643/december/15 

Datum in cartouche: 
1643/December/15 
Steenbok en uil in nis.

Dag Jongeling

Iconografie naar Ripa. In de rechterhand 
bloemen en in de linkerhand een uitgedoofde 
kaars (de zon is een latere toevoeging, zie 
prent).  

Gedateerd 1643

Drie naar zonlicht gekeerde 
bloemen. Berglandschap met 
meer en ommuurde tuin. 

Nacht Vrouw met vleugels

Nachtstuk met directe lichtbron in de stijl van 
Caravaggio. Iconografie naar Ripa. Attributen 
van de nacht: twee slapende putti, knagende 
muis, lantaarn en gereedschap om licht te 
maken. Een variatie op Guercino’s Nacht in 
Rome.3 

Maanlandschap en uil.
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Maand Personificatie Voorgrond Achtergrond
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glanzende veelkleurige, plooiende stoffen. 

Gedateerd 1642

Italianiserend landschap met 
valkenjacht en hooiende boeren.
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Berglandschap met oogstende 
boeren.
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weegschaal
Jonge vrouw Jonge vrouw. Stilleven met fruit en bloemen. Boslandschap met hertenjacht

Oktober 

schorpioen
Bacchus met gezel Half mannelijk naakt naar Rubens. 

Het bereiden van de wijn en een 
boerenkermis.

November 

boogschutter
Jonge jager

Mannenfiguur met patrijzen en hazen. 
Anekdote in de Lebenslauf verhaalt dat 
toen de keurvorst dit schilderij uitpakte (bij 
aankomst uit Amsterdam) zijn honden naar de 
geschilderde haas beten, omdat ze het voor 
echt aanzagen.2  

Gedateerd 1643

Herfstlandschap met everjacht. 
Sandrarts Hofmark Stockau 
(wordt vermeld op de prent).

December 

steenbok
Oude vrouw

Vanitas stilleven met oude vrouw. Een 
nachtstuk met bedekte lichtbron naar 
Honthorst. Datering in het cartouche.  

Gedateerd 1643/december/15 

Datum in cartouche: 
1643/December/15 
Steenbok en uil in nis.

Dag Jongeling

Iconografie naar Ripa. In de rechterhand 
bloemen en in de linkerhand een uitgedoofde 
kaars (de zon is een latere toevoeging, zie 
prent).  

Gedateerd 1643

Drie naar zonlicht gekeerde 
bloemen. Berglandschap met 
meer en ommuurde tuin. 

Nacht Vrouw met vleugels

Nachtstuk met directe lichtbron in de stijl van 
Caravaggio. Iconografie naar Ripa. Attributen 
van de nacht: twee slapende putti, knagende 
muis, lantaarn en gereedschap om licht te 
maken. Een variatie op Guercino’s Nacht in 
Rome.3 

Maanlandschap en uil.
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Dit ensemble-kunstwerk is een hoogtepunt in Sandrarts loopbaan, waarin zijn grondige en lang-

durig opleiding aan de hoven van Europa zich manifesteert in zijn voorname positie als hofschil-

der aan het Beierse hof én als geleerd, universeel kunstenaar. 

Internationale marketing: de maanden in prent en gedicht

Het beeld van de geleerde, universele kunstenaar zou Sandrart op de internationale markt ver-

spreiden door in 1645 de cyclus van de Maanden in prent uit te brengen: sinds de Renaissance een 

beproefde en efficiënte praktijk om de eigen reputatie te vergroten. Om een breed maar intellec-

tueel publiek te bereiken associeerde Sandrart zich met niemand minder dan de internationaal 

beroemde dichter Barlaeus die de prenten voorzag van Latijnse epigrammen.

Voordat Sandrart internationale faam zou zoeken met de reproductie van de ‘vollkom-

men Schule der ganze Mahlereykunst’ werden de veertien schilderijen van de maanden en dag en 

nacht, al kort na hun vervaardiging eind 1643, eerst in Amsterdam in beeldgedichten van Von-

del bezongen. Zijn poëtische beschrijvingen van de veertien ‘afwezige’ schilderijen werden eind 

1643 begin 1644 onder vrienden en liefhebbers op een los vel papier - plano - verspreid (afb. 171).795 

Vanwege de nauwkeurige details die Vondel beschrijft veronderstelt Porteman dat hij 

de schilderijen met eigen ogen moet hebben gezien, misschien zelfs wel bij het schilderen aan-

wezig is geweest. Dat is goed mogelijk omdat Vondel als trouwe vriend ongetwijfeld bij Sandrart 

op bezoek kwam. Bovendien had hij al meerdere lofzangen op Sandrart en zijn werk geschreven 

en daarmee bijgedragen aan het promoten - luitruchtich opschreeuwen - van Sandrart in Amster-

dam.796 Dat zou hij dit keer opnieuw doen: Vondel verleende extra glans aan Sandrarts reputatie 

door de titel van zijn gedichten BijsCHriFten op de twaleF maanden te voorzien van het onder-

schrift Opgehangen te Munchen, in de galerye zijner Doorluchtigheit van Baiere.797 Waarmee duide-

lijk werd gemaakt dat het burgerlijke Amsterdam met Sandrart een hofschilder rijk was.

De prenten van Sandrart en de gedichten van Barlaeus 

Eind december 1645 werd de prentserie van de Twaalf Maanden begeleid door de epigrammen 

van zijn geleerde vriend Barlaeus, door Sandrart in Amsterdam in eigen beheer uitgegeven in het 

royale formaat van 35 x 25 cm. Op het onderschrift van de in 1645 gedateerde januariprent lezen 

we namelijk Joachimus Sandrart Pinxit, et excudit Amstel [odami], terwijl in de cartouche op de 

decemberprent als (eind) datum 1645/Decemb/29. is opgenomen.798 Hieruit mogen we afleiden 

dat Sandrart in 1645 nog in Amsterdam was.799 Sandrart maakte zelf de voortekeningen voor 

de prenten, waarvan alleen de tekeningen van februari en nacht zijn bewaard gebleven.800 Het 

graveren legde Sandrart wederom in de vertrouwde handen van graveurs waarmee hij eerder had 

samengewerkt aan de Galleria Giustiniani in Rome en de reeks literatorenportretten: Theodoor 

Matham en Reynier van Persijn. Daarnaast zouden ook Jonas Suyderhoef, Jeremias Falck, Corne-

lis van Daelen en Albert Haelwegh bijdragen.801 De serie werd opgedragen aan Ferdinand Maria, 

de zoon van de keurvorst van Beieren. 

 De prentserie was populair, zoals blijkt uit de navolging die het in de zeventiende en 

achttiende eeuw kreeg buiten de intellectuele - Latijn lezende - kring. Kopieën zijn bekend van 

drie Nederlandse, twee Engelse, een Franse en een Spaanse en meerdere Duitse versies. 802 Vol-
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gens Paas zou Sandrart naast de Nederlandse uitgave ook nog betrokken zijn geweest bij een 

Duitse publicatie van de serie in 1653 door Frans Brun de Jongere. Dat is een minutieuze kopie 

van de Amsterdamse uitgave, waarvan volgens Paas de anonieme Duitse bijschriften zijn ge-

schreven door Sigmund von Birken - Sandrarts ghostwriter van de Lebenslauf. 803 De anonieme 

bijschriften op de prenten van Brun zijn namelijk identiek aan Von Birken’s gedichten op de 

Maandenserie die in 1675 volledig zijn afgedrukt in de Lebenslauf. Hier zijn ze na de Latijnse 

epigrammen van Barlaeus geplaatst (en opmerkelijk genoeg als beter dan die van de befaamde 

dichter gekwalificeerd).804 

Zo heeft Sandrart de potentie van de Maanden als toonbeeld van ‘vollkommen Schule der 

ganze Mahlereykunst’ ten volle benut. Uit de vele kopieën en navolgingen blijkt dat hij er in was 

geslaagd zich internationaal te presenteren met een reputatie als hofschilder aan het Beierse hof 

én als geleerd, universeel kunstenaar. Door de reproducties van de schilderijen van de Maanden 

wist Sandrart zijn aan het Beierse hof verbonden maar, binnen de eetzaal van Schleißheim, be-

grensde succes tot ver buiten de muren van het slot te brengen.

De bakens verzet naar een heldere stijl 
Met zijn eerste historiestuk in Amsterdam, de mythologische Odysseus en Nausikaä zou Sandrarts 

werk prijken in de prestigieuze entourage van een van de meest prominente privé-residenties in 

Amsterdam - het nieuwe huis van Huydecoper (1599-1661) aan het Singel nr. 548 (afb. 172).805 

Dit dubbele woonhuis, waarvan de gevel was opgetrokken uit natuursteen, onderscheidde zich 

als een waar stadspaleis in het Amsterdamse straatbeeld dat tot dan toe bestond uit bakstenen 

trap- en topgevels, aldus Koen Ottenheym. Het was in 1639 door Philips Vingboons (1607-1678) 

ontworpen en in diens eigen woorden ‘van binnen heel cierlijck gemaeckt, voornamentlijck de 

groote Sael met de Zij-kamer’.806 Deze groote sael was rijkelijk gedecoreerd met Delftse tapijten 

en - naar een ontwerp van Vingboons - voorzien van een indrukwekkend decoratiestuk: de nog 

bestaande monumentale schoorsteenmantel met twee Corinthische pilasterorden boven elkaar. 

Centraal daarin werd het schilderij van Sandrart geplaatst (afb. 173).807 

De groote sael was de statie- en ontvangstzaal die Huydecoper het juiste decorum bood 

voor de ontvangsten die hij verzorgde voor de Amsterdamse bestuurlijke elite en de top van de 

Europese kooplieden en bezoekende adel. Huydecoper ontving in 1643 onder meer graaf Hendrik 

van Nassau-Siegen (1611-1652) samen met alle burgemeesters en in hetzelfde jaar ook de Zweedse 

rijkskanselier baron Oxenstierna voor een diner met twintig personen.808 Oxenstierna had be-

middeld bij Huydecopers verheffing in de Zweedse adelstand in 1637,809 waarbij ongetwijfeld ook 

Le Blon, de trouwe Zweedse agent in Amsterdam, een rol zal hebben gespeeld. 

Odysseus en Nausikaä 1641: introductie van de ‘Italiaansche’ stijl 

Uit de afrekening van de bouw in 1641 weten we dat er 3.280 gulden is betaald voor de tapijten 

en schilderijen in de groote sael. Ottenheym vermeld dat daarvan 3.000 gulden voor de tapijten 

moet zijn betaald en 280 gulden voor Sandrarts schilderij, maar die specificatie is in de archief-

stukken niet terug te vinden.810 Wat hieruit wel duidelijk blijkt is dat het schilderij al voor of in 

1641 is vervaardigd, en niet rond 1643-1644 zoals tot nu toe op stilistische gronden door Klemm 
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werd aangenomen.811 Met de Odysseus en Nausikaä zou Sandrart voor het eerst in zijn oeuvre, 

maar ook als primeur voor de Amsterdamse markt, een schilderij in de zogenaamde heldere of 

Italiaansche stijl presenteren.812 Met deze stijl onderscheidde hij zich - zoals nog geen andere 

schilder in Amsterdam had gedaan - van Rembrandts succesvolle stijl. De laatste kenmerkte zich 

door het gebruik van bevriende kleuren (tonaliteit), licht en donker contrasten, een pasteuze verf-

behandeling en het streven naar de natuereelste beweechgelickheijt ofwel de levensechte suggestie 

van beweging en emotie. 

Het contrast kon niet groter zijn. Sandrart toonde zijn kennis van de zestiende- eeuwse Vene-

tiaanse meester Veronese, zoals te zien is aan zijn gebruik van de heldere kleuren rood, okergeel 

en blauw.813 Dat combineerde Sandrart met zijn Romeinse ervaringen in duidelijk omlijnde vor-

men, de gladde schildertechniek, een gelijkmatige belichting en de idealisering van de vrouwen-

figuren. In groot contrast met Rembrandt legde hij daarbij de nadruk op schoonheid en gratie 

- en niet op emotie.814 Het mythologische onderwerp van de schipbreuk en het hartelijke onthaal 

vormde een geschikt thema voor de ontvangstzaal in een koopmanshuis in de havenstad Amster-

dam en verwijst naar de genereuze gastvrijheid waarmee Huydecoper zijn gasten onthaalde. Het 

thema zou ontleend kunnen zijn aan de Odysseus en Nausikaä van Pieter Lastman (afb. 174).815 

Echter, voor de houdingen en de opbouw van de compositie - met links een figuurgroep, in het 

midden een doorkijk en rechts de boom en het struikgewas waarvoor Odysseus is geplaatst - heeft 

Sandrart zich op Italiaanse voorbeelden gebaseerd, zoals de Ontvoering van Europa uit 1580 van 

Paolo Veronese in Venetië (afb. 175).816 

Met de Odysseus en Nausikaä voor de voorname ontvangstzaal van Huydecoper sloot Sandr-

art in stijl en onderwerp aan bij de internationale oriëntatie en de keur aan excellente Italiaanse 

- vooral Venetiaanse - schilderijen die inmiddels in verscheidene collecties op de ‘grachtengordel’ 

te zien waren. Deze schilderijen hadden een hoog aanzien en de vermogende, op Italië gerichte, 

connaisseurs zoals Van Uffelen, Lopez, de gebroeders Coymans en Reynst moeten met hun voor-

name verzamelingen en aristocratische leefstijl de Amsterdamse elite hebben beïnvloed. Geheel 

in stijl hiermee kon Huydecoper tijdens zijn ontvangsten van de lokale en internationale elite voor 

niet teveel geld pronken met zijn moderne internationale smaak.

In 1641 was de Odysseus en Nausikaä baanbrekend en exemplarisch voor wat Houbraken 

de nieuwe heldere of Italiaansche manier van schilderen noemde. Met dit schilderij rivaliseerde 

Sandrart met Rembrandt en de stijl die in de jaren dertig de markt in Amsterdam had bepaald. 

Voordat Sandrart in 1637 in Amsterdam kwam werken had Rembrandt in de jaren dertig eigenlijk 

alleen een concurrent in Backer gevonden Die schilderde in een meer Vlaamse, op Rubens en 

Van Dyck georiënteerde stijl. Zoals we zagen in hoofdstuk 3 hanteerde Backer een vlugge en rake 

toets en gebruikte hij aanvankelijk warme monochrome bruintinten (afb.122). Omstreeks 1640 

zou Backer echter overgaan op een meer koele en heldere stijl (afb. 87.) In de voorgaande hoofd-

stukken werd reeds betoogd dat de stijl van Rembrandt meer en meer terrein verloor toen ook 

Flinck, Bol, Van Loo en Van der Helst, zich met de heldere stijl op de markt lieten zien. Omstreeks 

1650 lijkt het artistieke debat over de twee rivaliserende schilderstijlen definitief beslecht in het 

voordeel van de Italiaanse handeling die tegenwoordig meestal classicistisch wordt genoemd.817 
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Sandrart: een nieuw kunstenaarsbeeld en de ‘Italiaansche’ manier

Sandrart had Amsterdam toen al verlaten, maar begin jaren veertig waren de vier historiestukken 

en de maandenreeks die hij er schilderde én zijn positie als aristocraat-kunstenaar uitzonderlijk 

in Amsterdam, en daarmee richtinggevend voor de uitkomst van het artistieke debat.818 Behalve 

het baanbrekende historiestuk voor Huydecoper, schilderde Sandrart namelijk nog drie historie-

stukken die eveneens opvallen door de idealisering van de figuren en de voorstelling, maar die 

nog het meest markant zijn vanwege het bonte koloriet van intens blauw, rood en goudgeel dat 

hij gebruikte. 

Het Kinderbacchanaal is recent door Cecilia Mazzetti di Pietralata als Sandrart herkend en 

wordt door haar omstreeks 1642-1643 gedateerd (afb. 176).819 De pastorale compositie en sfeer 

van het stuk is zeer Italiaans en in opbouw verwant aan Huydecopers schoorsteenstuk: links en 

rechts een figuurgroep met in het midden een atmosferische doorkijk. Het intense koloriet, het 

onderwerp en het motief van de groep van krioelende putti rechts en de putti in de boom heeft 

Sandrart ontleend aan de bacchanalencyclus die Titiaan rond 1520 voor de Camerino d’Albastro 

(studiolo) van Alfonso I de Este in Ferrara maakte: De aanbidding van Venus, het Bacchanaal op 

Andros beiden in Madrid en Bacchus en Ariadne in Londen (afb. 177-179). 820 Tijdens Sandrarts 

verblijf in Rome hingen Titiaans bacchanalen daar in het Palazzo Aldobrandini. Sandrart be-

schrijft deze werken in de Teutsche Academie zo nauwkeurig, dat er geen twijfel over bestaat dat 

hij ze heeft gezien. Ook lezen we dat hij de werken zorgvuldig bestudeerde samen met Pietro 

da Cortona, de beeldhouwer Francois Duquesnoy, Nicolas Poussin en Claude Lorrain én dat hij 

daarvan ijverig schetsen in zijn tekenboek had gemaakt. De kunstenaars waren unaniem in hun 

oordeel: 

‘... daß nichts anmuhtigers/ zierlicher und schöners von Titian gemacht/ da zugleich die Kunst 
und Natur mit der Zierde in allen Theilen vorgestellt...’. 821 

Dat de bacchanalencyclus van Titiaan grote indruk op de kunstenaars heeft gemaakt blijkt 

uit hun navolging. Niet alleen in het werk van Sandrart is dat zichtbaar, maar ook in dat van 

Duquesnoy en het vroege werk van Poussin. Bovendien heeft Sandrart het werk van zijn vrienden 

ook weer nauwgezet bestudeerd. Zo is de putto op de bok in zijn schilderij ontleend aan hetzelfde 

motief in het Bacchanaal van putti dat door Poussin meerdere malen werd verbeeld (afb. 180). 

Ook Duquesnoy gebruikte het, maar voerde het onderwerp in marmer uit (afb. 181). Het motief 

van het antieke en profile van Ariadne citeerde Sandrart van Poussin, die het in al zijn werken uit 

de jaren dertig gebruikte, bijvoorbeeld in de Dans van de tijd (afb. 182). Ook Ariadnes zittende 

pose in helder blauw (links op de voorgrond) herkennen we uit Poussins Bacchanaal op Andros 

evenals de fluitspeler uit diens Midas en Bacchus (afb. 183 en184).

Sandrart kende het werk van Poussin en Duquesnoy zeer goed, omdat hij met beide kunste-

naars bevriend was tijdens zijn verblijf bij Giustiniani in Rome. In de Teutsche Academie schrijft 

hij dat hij regelmatig met hen samen studeerde in de open lucht of naar kunstwerken van be-

roemde meesters.822 Sandrart combineerde in zijn Kinderbacchanaal het beste uit twee stijlen ‘das 

colorirte Wol-Mahlen/ als die Art der Antichen‘.823 Opnieuw zien we dat Sandrart een voorkeur 

had om zijn schilderijen op te bouwden uit een mix van schilderstijlen en motieven uit verschil-
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lende kunstwerken van meerdere meesters die hij bewonderde. Zoals inmiddels blijkt is het ka-

rakteristiek voor de eclectische stijl van deze Kunst-Biene en exemplarisch voor zijn visie op de 

kunst en de kunstenaar. 

In de Bacchus en Ariadne heeft Titiaan rijkelijk gebruik gemaakt van intens blauw voor de 

lucht en het kleed van Ariadne, waarin hij het kostbare ultramarijn gebruikte. Sandrart bootste 

Titiaan hierin na door eveneens sprankelend blauw voor Ariadnes jurk in zijn Kinderbacchanaal 

te gebruiken. Ultramarijn werd maar zelden door Amsterdamse schilders gebruikt, waarschijn-

lijk uit economische motieven. Een opdrachtgever kon door het rijkelijk gebruik van blauw in 

een schilderij dat hij in opdracht had gegeven, laten zien dat hij vermogend was. Of Sandrarts 

opdrachtgever voor het Kinderbacchanaal welgesteld was weten we niet, zijn identiteit is niet be-

kend, maar duidelijk is dat hij een voorkeur had voor de nieuwe heldere stijl. 

Sandrart zou in dezelfde eclectische stijl een groep van drie historiestukken maken voor 

het Beierse hof. Uit een gedicht van Barlaeus blijkt dat Sandrart omstreeks 1643-1644 het bijbel-

se historiestuk De heilige familie vervaardigde voor Aartshertogin Maria Anna - de gemalin van 

Maximiliaan I (afb. 185).824 Voor haar broer Aartshertog Leopold Wilhelm schilderde Sandrart 

in 1644 Minerva en Saturnus beschermen de kunsten, nu in Wenen (afb. 186) en in 1647 ook nog 

De mythische verloving van de heilige Catharina met St. Leopold en Wilhelm (afb. 187).825 Dit laatste 

doek valt weliswaar buiten Sandrarts Amsterdamse periode, maar sluit stilistisch nauw aan bij 

de vorige werken. Sandrart werkte in de stijl die in de smaak viel van de aartshertog, die een 

voorliefde had voor Venetiaanse schilderkunst.826 In de werken herkenen we het gebruik van 

het intense koloriet, de putti en het gelaatstype van Catharina dat naar dat van Titiaans Flora is 

gemodelleerd (afb. 142). Sandrart kon voor deze Bijbelse voorstellingen rijkelijk putten uit zijn 

herinneringen aan voorbeelden in de verzameling van Giustiniani. Ook in de verzameling van 

de gebroeders Reynst in Amsterdam waren meerdere Italiaanse Mariavoorstellingen die hem als 

voorbeeld kunnen hebben gediend.827 

De historiestukken die Sandrart in Amsterdam produceerde sluiten aan bij wat hij over zijn 

vriend Poussins vroege werk schreef ‘...im Zeichnen Raphaels Gedanken/ im Colorit aber Ti-

tians Manier nachfolgte...’. Die tendens herkennen we ook bij Sandrart, want ondanks het in 

het oog springende Venetiaanse koloriet is de classicistische stijl dominant, vooral in Odysseus 

en Nausikaä en het Kinderbacchanaal. Alhoewel Backer reeds in de heldere stijl werkte, was die 

uitgesproken Italiaans-classicistische stijl in Amsterdam nog niet vertoond. Een groter contrast 

met Rembrandts tot dan toe succesvolle stijl was niet denkbaar. De internationale elegantie van 

Sandrarts werken sloot goed aan bij de aristocratische allures van de bestuurlijke- en koopmans-

elite waardoor de vraag ernaar ongetwijfeld werd gestimuleerd. Sandrart heeft met deze sleutel-

stukken in Amsterdam de bakens verzet in de richting van de Italiaansche manier. Na Sandrarts 

vertrek uit Amsterdam zouden schilders als Flinck, Van der Helst, Van Loo en Bol hem in deze 

richting volgen. Hoewel het nog bijna tien jaar zou duren voordat de stijlverandering naar het 

academisme definitief zou zijn, was Sandrart de artistieke leidsman daarvan. 
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Aristocraat- schilder op de Hofmark Stockau
Na het overlijden van zijn schoonvader keerde Sandrart in 1645 terug naar Duitsland. Vondel 

eert hem met een klachtdicht ‘Klachte aan JOACHIME SANDRART, staande op zijn vertrek naar 

Bajere’. Daar was Sandrart zo zeer mee verguld dat hij in de Lebenslauf vermeldde dat zijn vertrek 

tot grote droefenis was van de kunstliefhebbers in Amsterdam.828 

Sandrart woonde vervolgens vijfentwintig jaar lang op het landgoed Stockau. De op-

brengst van de verkoop van zijn verzameling (22.621 gulden) was vermoedelijk bedoeld om het 

landgoed uit zijn, als gevolg van de Dertigjarige oorlog, deplorabele staat te halen. Desondanks 

was het wel de entourage waar de ambitieuze Sandrart als een ‘schildersvorst’ kon leven. Voor het 

Beierse en Oostenrijkse hof bleef hij opdrachten uitvoeren; ondermeer in 1652 schilderde Sandr-

art nog de portretten van Keizer Ferdinand III (1608-1657), zijn derde vrouw Keizerin Eleonora 

Gonzaga (1630-1686) en zijn twee zoons, Koning Ferdinand (1633-1654) en Aartshertog Leopold 

(1640-1705). Tevens vervaardigde Sandrart een allegorisch groepsportret van de keizerlijke fami-

lie, de Domus Austriae.829 Sandrart zou minstens 24 schilderijen vervaardigen voor de keizer en 

zijn familie.830 Waarschijnlijk als dank voor de bewezen diensten aan het keizershuis werd hij op 

29 juli 1653 door Ferdinand III in de adelstand verheven.831 

Na zijn vertrek uit Amsterdam in 1645 produceerde Sandrart hoofdzakelijk monumen-

tale altaarstukken voor kerken en kloosters in Zuid-Duitsland met een dynamiek die hij ontleen-

de aan de altaarstukken van Rubens. Deze werken zou hij tot zijn dood in groten getale schilderen 

en daarmee zijn portretproductie overvleugelen. De laatste portretten die we van Sandrart ken-

nen dateren van 1656.832 

Op 9 mei 1670 verkocht Sandrart de hofmark Stockau waarna hij zich vestigde in Augs-

burg, waar zijn vrouw Johanna in 1672 kinderloos overleed. Daarna verhuisde Sandrart naar 

Neurenberg, waar hij op 5 november 1673 hertrouwde met de 21-jarige Esther Barbara Blom-

berg, de dochter van een Neurenbergs raadsheer. In Neurenberg werd hij directeur van de eerste 

Duitse academie, die werd in 1662 hoogstwaarschijnlijk door zijn toedoen gesticht.833 In 1675 

verscheen het eerste deel van zijn grote kunsthistorische levenswerk, de Teutsche Academie, in 

1679 het tweede deel en de Latijnse vertaling verscheen in 1683. Tussen 1680 en 1684 werden 

er nog een viertal boeken van zijn hand gepubliceerd: Iconologia Deorum oder Abbildung der Göt-

ter... (1680), naar het boek van Vinzenzo Cartari (Latijnse uitgave 1581, Italiaanse uitgave 1615); 

Sculpturae veteris admiranda... (1680), een samenvatting van gravures naar de Antieken uit de 

Teutsche Academie; Academia nobilissimae Artis pictoriae... (Nürnberg 1683); Romae antiquae et no-

vae theatrum... (1684), een overzicht van de antieke en moderne Romeinse architectuur naar een 

Italiaans voorbeeld uit 1660. Ondanks zijn literaire productie zou Sandrart tot op hoge leeftijd 

blijven schilderen; zijn laatst bekende altaarstuk is De dood van de heilige Benedictus uit 1685.834 

Sandrart overleed drie jaar later op tweeëntachtigjarige leeftijd. 

Ten slotte
De relatie tussen Amsterdam en Sandrart is er een van wederzijdse betekenis. Geen kunstenaar 

kon bogen op een loopbaan zoals Sandrart die zich kennis en kunde had eigengemaakt in alle 
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grote kunstcentra in Europa. Zijn verblijf in Amsterdam was echter de springplank voor zijn car-

rière, in die periode kwam hij tot grote productie en bouwde een lokale en internationale clientèle 

op van vermogende regenten, kooplieden, intellectuelen en de Beierse en Oostenrijkse hoven. 

Sandrart was een artistieke duizendpoot en een toonbeeld van stijlflexibiliteit. Hij ver-

tegenwoordigde het tegendeel van het romantische ideaal van de autonome kunstenaar die zijn 

eigen weg gaat en vasthoudt aan zijn eigen artistieke ontwikkeling. Sandrart is wel de verper-

soonlijking van de bijenmetafoor die hij zelf in de Teutsche Academie aanhaalt. Uit allerlei bron-

nen, meesters en kunstwerken verzamelde hij zijn kennis en vaardigheden, om die vervolgens 

levenslang te mengen in een flexibele stijl. Precies daarin was zijn artistieke virtuositeit gelegen, 

in zijn vermogen om alles te verbeelden en daarmee zowel in te spelen op de traditionele wensen 

als vorm te geven aan nieuwe behoeften, zoals we zagen met het portret van Hendrick Bicker en 

het historiestuk voor Huydecoper. Beide zijn sleutelwerken waarmee hij voor de Amsterdamse 

portretkunst en de historieschilderkunst van grote betekenis is geweest. 

Sandrart positioneerde zich in Amsterdam als aristocraat-kunstenaar door wat hij van 

de wereld had gezien, zijn geleerdheid, talenkennis en zijn hoofse deugden. Dit was een noviteit 

waarmee hij in het netwerk van liefhebbers en schilders een nieuw kunstenaarsbeeld en artis-

tieke levensstijl lanceerde. Toen hij uit Amsterdam wegging zou Flinck die positie overnemen. 

Alhoewel Sandrart geen uitzonderlijk talent was beschikte hij als geen andere kunstenaar in Am-

sterdam - maar ook daar buiten - over een buitengewoon uitgebreid Europees netwerk van hoog-

staand artistiek en aristocratisch niveau. De combinatie van stijlflexibiliteit en zijn vermogen om 

te netwerken bezorgden hem een glansrijke carrière. Zijn loopbaan illustreert dat vrientschap 

van artistiek en economisch belang was én van doorslaggevende betekenis in het slagen van een 

zeventiende-eeuwse kunstenaarscarrière. 


