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Woord vooraf 
 

Wat zou het mooi zijn als ik de beschikking had over een buitenplaats met een rijk gevulde 

keuken en een grote eetzaal, waarvan de wanden zijn gedecoreerd met een keur aan de 

fraaiste schilderijen die in dit boek worden behandeld. Aan het hoofd van de stoet 

keukenmeiden, waarover ik dan natuurlijk ook beschik, zie ik graag een goedmoedige en 

rustige kok: zo één als Antonio Carluccio. 

Dan zou ik, bijvoorbeeld op een middag in mei, een groots banket laten aanrichten – geheel 

in de geest van Jacob Westerbaen of Constantijn Huygens. Mijn gasten zouden mijn collega’s, 

vrienden, familie en al diegenen zijn die ik wil bedanken voor hun steun, hulp en 

aanmoedigingen die ik de afgelopen jaren bij het schrijven van dit proefschrift heb mogen 

ontvangen. 

 

De eerste gang zou een verfijnd gerecht zijn – een lichte Italiaanse maaltijd – met delicaat op 

elkaar afgestemde ingrediënten. Deze zou ik voorschotelen aan mijn vroegste genodigden, 

Eric Jan Sluijter en Nicolette Sluijter-Seijffert. Nicolette bedank ik voor de gastvrijheid en 

belangstelling die ik tijdens mijn vele bezoeken bij hen thuis heb genoten. Eric Jan voor de 

bezieling en het geduld waarmee hij mijn onderzoek tot in de eindfase heeft begeleid; van 

hem heb ik geleerd om goed na te denken over relaties tussen voorstellingen onderling en in 

samenhang met teksten, maar bovenal dank ik hem voor zijn kritische blik, nauwlettendheid 

en het enthousiasme waarmee hij mij beter naar schilderijen heeft leren kijken. 

  

Al gauw arriveert de volgende groep gasten: mijn collega’s en andere betrokkenen van het 

‘beeldtraditieproject’, waarvan het onderhavige onderzoek oorspronkelijk ook deel uitmaakte: 

Marion Boers, Rudi Ekkart, Reindert Falkenburg, Petra Jeroense, Elmer Kolfin, Frauke 

Laarmann, Goska Sarnowiec, Cécile Tainturier en Margriet Verhoef. Om het iedereen naar de 

zin te maken, bestaat deze tweede gang uit een goede en veelzijdige Olipodrigo. Met 

genoegen denk ik terug aan vele inhoudelijke discussies en de bevlogenheid waarmee nieuwe 

inzichten, vondsten en beeldmateriaal genereus werden uitgewisseld. 

Deze ontmoetingen vonden meestal plaats in het RKD in Den Haag. Dit onderzoek had 

waarschijnlijk niet kunnen worden uitgevoerd zonder de rijke documentatie van het RKD en 

de behulpzaamheid van haar medewerkers. Speciale vermelding verdient Fred Meijer van 

wiens expertise op het gebied van de stillevenschilderkunst ik veelvuldig gebruik heb mogen 

maken. 

 

Al even veelzijdig is het derde gerecht – een ratatouille – voor diverse personen uit de 

universitaire en museale wereld. Tijdens mijn aanstelling als onderzoeker in opleiding aan de 

Universiteit Leiden heb ik veel opgestoken van gedachtenwisselingen met Nelke Bartelings, 

Jochen Becker, Anton Boschloo, Rudolf Dekker, Karl Enenkel, Quint Gregory, Irene 

Groeneweg, Karen Hearn, Jan L. de Jong, Huigen Leeflang, Ann-Sophie Lehmann, Machteld 

Löwensteyn, Volker Manuth, Frank van der Ploeg, Ruud Priem, Claudia Schipper, Paul 

Smith, René van Stipriaan, Louk Tilanus, Marck van Vaeck en Natascha Veldhorst. 

 

De vierde gang – een gemarineerde haas met chocoladesaus – is bestemd voor de vele mensen 

die ik heb ontmoet tijdens mijn aanstelling als onderzoeker op het Nederlands 

Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. Zeer goede herinneringen heb ik aan de 

stimulerende discussies met ondermeer Waldemar de Boer, Lex Bosman, Geertje Jacobs, 

Joost Keizer, Michael Kwakkelstein, Francesca Rossi, Jaco Rutgers, Gert Jan van der Sman 
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en Paola Squellati Brizio. Bert W. Meijer bedank ik in het bijzonder, omdat hij mij de fijne 

kneepjes van het connaisseurschap heeft bijgebracht. 

 

Daarnaast wil ik enkele personen bedanken die het onderzoek vanaf de zijlijn hebben 

gevolgd: Xavier van Binnebeke, René Dukel, Feico Hoekstra, Erika en Jelka van Putten, 

Pieter Roth, Minou Schraven en Hans Wijgergangs. Mijn oom Ludo bedank ik voor zijn 

fraaie ontwerp voor de omslag van dit proefschrift. Nu wordt het hoog tijd om ‘alderleye 

soorten van Griecxe/ Candische/ Spaansche/ Rijnsche ende Fransche wijnen’ uit de kelder te 

halen. 

 

Geroosterde sardientjes moeten er zijn voor mijn ouders, Theo en Maria, die ik vooral wil 

bedanken voor hun steun en het plezier in het kijken dat zij mij, ieder op hun eigen manier, 

hebben bijgebracht. Mijn vader deed dat door mij te omringen met boeken, en mijn 

belangstelling voor schilderijen, prenten en tekeningen aan te wakkeren. Mijn moeder leerde 

mij met verwondering kijken naar de natuur en droeg haar passie voor de kookkunst op mij 

over. Hun beider inbreng in mijn vorming komt prachtig samen in deze studie.  

Evenals mijn ouders, stonden ook mijn schoonouders, Nico en Arja, altijd klaar om steun te 

bieden bij de opvang van onze kinderen. Elias en Rosalie zorgden met hun grappen en grollen 

voor vertier en deden mij realiseren dat er ook andere dingen belangrijk zijn naast het 

proefschrift. 

 

Frans, Ilja, Olga en Wassily ben ik om uiteenlopende redenen zeer erkentelijk, maar vooral 

omdat hun gezelschap mij op gezette tijden het proefschrift deed vergeten. Bij hun aantreden 

krijgt het feestmaal een andere wending: tafelfonteinen beginnen te spuiten en goochelaars en 

buikdanseressen verschijnen ten tonele. Zij zullen zich verlustigen aan oesters, pasteien ‘ende 

duysentderleye dierghelijcken brootdronckene slickerbeetjes’. 

 

Maar er is één aanwezige in het gezelschap die de ereplaats aan tafel toekomt. Mijn vriendin 

Linda van Putten verdient de grootste waardering: voor haar liefde, geduld en 

onvoorwaardelijke steun tijdens het schrijven van dit onderzoek, dat langer duurde dan 

voorzien. Haar bereid ik de beste truffelmaaltijd die ik kan verzinnen en neem haar mee op 

reis. 

 

Wat zou dat mooi zijn, nietwaar? 

 

 

Leiden, januari 2014 

 

 


