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SUMMARY 
 
 
The aim of this research is to chart and analyze the process of artistic and social 
integration of five painters from the Netherlands who settled in Naples: Aert Mytens, 
Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick De Somer and Matthias Stom. The mobility of 
artists is an important factor in the development of art. Early modern artists were 
remarkably mobile. Some of them settled in a new city for a considerable amount of time 
or even remained there for the rest of their career. The necessity to integrate and define a 
position within the new artistic and social context was much more pressing for these 
artists than for the many artists who returned to their home country after a relatively brief 
(study) sojourn. Depending on the available visual and documentary material – which 
differs greatly from artist to artist - I define different forms of social and professional 
interaction with compatriots and Neapolitans; I analyze their artistic production in Naples, 
the way in which they positioned themselves as artists in the Neapolitan art scene and the 
role played by local professional and religious institutions in their integration process.  
 Naples was the second-largest city of Europe, a multicultural metropolis and 
capital of the Spanish Viceroyalty. During the last quarter of the sixteenth century, the 
Neapolitan art market expanded rapidly because of the ecclesiastical building activity and 
the increased presence of the nobility from the provinces in the capital. Netherlandish 
painters initially profited from the shortage of local painters to meet this augmented 
demand by painting altarpieces and gallery paintings in particular genres such as landscape 
painting and portraiture. From the early-seventeenth century onwards, competition of 
local painters increased, while the number of Netherlandish painters decreased – also 
because of the ameliorated circumstances in the Netherlands due to the diminished unrest 
and rapid economic growth. These specific Neapolitan dynamics played a role in the 
integration process of the five Netherlandish painters, changing the options available to 
them. 
 In the first chapter, I discuss the life and career of Aert Mytens from Brussels. 
The Neapolitan career of this painter during the last quarter of the sixteenth century 
serves as an introduction to issues that immigrant painters had to tackle. The biographical 
account of Mytens’ career by his contemporary Carel van Mander provides us with an 
exceptional insight into the perception of his integration process from the period itself. 
The young Mytens became part of the community of first-generation Netherlanders in 
Naples and trained with another Netherlandish immigrant, Cornelis Smet. The immigrant 
community facilitated his social and professional integration. However, Mytens appears to 
have had some difficulty in reaching local patrons. He started with commissions from the 
most remote corners of the Viceroyalty before emerging professionally in the capital itself. 
Initially, he painted traditional altarpieces, in particular a number of paintings of the Virgin 
of the Rosary – a couple of which have been identified. Only towards the end of his career, 
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he developed into an ambitious artist who incorporated the latest artistic developments 
into his work, the Mocking of Christ being the finest example. 
 In the second chapter, I address how Abraham Vinck and Louis Finson each 
related in entirely different ways to the latest developments in Neapolitan painting, in 
particular by specializing in artistic genres other than history painting and to the 
prominence of the Lombard master Caravaggio. Both Vinck and Finson arrived in Naples 
at a more advanced phase of their career; in contrast to Mytens, they had already 
developed their artistic skills. Like Mytens, Abraham Vinck integrated in the 
Netherlandish community and started a family. His decision to specialize as a portraitist 
for the Neapolitan elite proved effective, as he could benefit from the increased demand 
of the Neapolitan elite for portraits. Together with Louis Finson, he ran a workshop as 
well as an art dealing business. Finson mainly produced history paintings – many of which 
he signed and dated - both for Naples and for export. A part of his Neapolitan oeuvre is 
rooted in late-Mannerist style, but like many Neapolitan painters he was deeply interested 
in the innovations that Caravaggio introduced. He became a renowned copyist after this 
master's work, used motifs borrowed from Caravaggio's paintings in his own work and 
bought and sold his paintings. I argue that Finson saw the possibilities of marketing 
Caravaggio's fame, explicitly positioning himself as a Caravaggio expert. Moreover, his 
activity as a copyist of several of Caravaggio’s paintings offers insight into the notion of 
how social rules could advance as well as frustrate the career of an immigrant painter. 
 In the third chapter, I discuss the long Neapolitan career (1622-1654) of 
Hendrick De Somer from Lokeren (or Lochristi). In the decade that passed between 
Finson’s departure (1612) and De Somer’s arrival (1622), the situation in Naples had 
changed. Although the community of Netherlandish painters was now too small to 
provide De Somer with a social safety net or help him initiate his career and while the 
number of local painters had increased exponentially, I argue that De Somer’s integration 
was more successful than that of the other artists discussed, in the sense that, both 
artistically and socially, he became even more Neapolitan than Netherlandish. He was 
welcomed at a very young age by an unidentified family member in Naples , both of which 
factors likely facilitated his integration. It is a remarkable feature of De Somer’s artistic 
integration that his entire artistic training took place in Naples. Soon after his arrival, he 
gained access to the workshop of the pivotal figure of Neapolitan painting at the time, 
Jusepe de Ribera. He reaped the fruits of his connection with Ribera for the rest of his 
career. At the same time, like many of his Neapolitan colleagues, he responded to the 
growing taste for Roman-Bolognese art in Naples. His work, which I analyzed by means 
of his signed paintings and the information in Neapolitan inventories, shows no trace of 
his Northern origins. My discovery of documents on his marriage to a Neapolitan woman 
and the baptism of their children, indicate that his social integration was just as successful. 
The archival research that I conducted also points to the fact that he counted several 
Neapolitans amongst his friends and collaborated with local artists. At the same time, he 
stayed in contact with his compatriots. In his role as Kirchmeister of the German-Flemish 
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brotherhood in Naples, he was the perfect mediator between Northerners and 
Neapolitans. 
 In the fourth chapter, on the Neapolitan career of Matthias Stom, we encounter 
yet another type of immigrant artist. There is a lot of uncertainty about Stom's origin and 
formation as well as the subsequent development of his career. It is however clear that he 
never resided long in one specific place. Within less than two decades, he was active in 
Rome, Naples, Sicily, Venice and Lombardy. My discovery of some payments and an 
accusation filed against him at the ecclesiastical court not only proves his physical presence 
in Naples, but also sheds light on the social and professional issues that he dealt with in 
the city. As the accusation was filed by his pupil, Mattheus De Roggiero, we now have 
evidence that he did not work alone in Naples. On the other hand, Stom was involved 
with social outsiders like English and Dutch sailors, arguably an indication that he did not 
(attempt to) integrate socially. At the same time, this lack of integration apparently did not 
frustrate his career: Neapolitan inventories indicate that he was popular amongst collectors 
in Naples. My cautious hypothesis is that he might have acquired this popularity thanks to 
the support of the rich Antwerp merchant Gaspard de Roomer. From an analysis of 
Stom’s Neapolitan oeuvre, which I identified on the basis of inventories and descriptions 
in city guides, it appears that Stom was appreciated by Neapolitans for his characteristic 
paintings of candlelight scenes with half figures. I also argue that Neapolitans credited him 
with the introduction of this type of painting to him. Stom’s documented paintings show 
no sign of interest in Neapolitan art but rather are a characteristic combination of 
elements from the oeuvres of Gerrit van Honthorst and Peter Paul Rubens. Likely Stom 
left Naples after the novelty of his work had worn out, having been unable or unwilling to 
adapt. 
 In the Conclusion, I attempt to bring together shared characteristics of the artistic 
and social integration of the five artists in Naples, discussing the dynamics of the 
Netherlandish community, the role of institutions and religion and what nationality 
possibly meant for their artistic integration. Although I have no conclusive evidence on 
the religious conviction of the five artists, the accusation against Stom evinces that the 
Neapolitan Curia kept close watch on the behavior of foreigners. The way Netherlandish 
painters could employ their nationality and foreignness to position themselves artistically 
is a complex issue. I suggest that technique, subject matter and style could possibly be seen 
as typically Netherlandish. In addition, the fact that they came from outside Naples made 
them just as, or even more attractive to Neapolitans. In a way, their foreignness allowed 
them to bring the artistic innovation that the growing Neapolitan art market was craving 
for in this period, although this does not apply to De Somer.  
 This research demonstrates that many types of immigrant painters existed, all 
with different options and objectives, dependent of their artistic and social background 
and the dynamics of the Neapolitan art market. I hope to have shown that the 
identification of these types and an awareness of the immigrant status can help scholars to 
better understand the oeuvre and career choices of artists abroad. 
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SAMENVATTING 
 
 
Het doel van dit onderzoek is om het artistieke en sociale integratieproces van vijf 
Nederlandse en Vlaamse schilders die zich in Napels vestigden in kaart te brengen en te 
analyseren: Aert Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick De Somer en Matthias 
Stom. De mobiliteit van kunstenaars is een belangrijke factor in de ontwikkeling van de 
kunst. Vroegmoderne kunstenaars waren opvallend mobiel en sommige van hen vestigden 
zich langere tijd in een nieuwe stad of bleven daar zelfs voor de rest van hun loopbaan. De 
noodzaak om te integreren en de eigen positie binnen een nieuwe artistieke en sociale 
context te bepalen was veel dringender voor deze schilders dan voor de velen die na een 
relatief korte (studie-) reis weer terugkeerden naar hun thuisland. Afhankelijk van het 
beschikbare visuele en documentaire materiaal, dat per kunstenaar zeer verschilt, definieer 
ik de verschillende vormen van professionele en sociale interactie met landgenoten en 
Napolitanen; ik analyseer hun Napolitaanse oeuvre, de manier waarop ze zich als 
kunstenaars in de Napolitaanse kunstkringen positioneerden en de rol van religieuze en 
professionele instituties in het integratieproces.  
 Napels was de op-één-na grootste stad van Europa, een multiculturele metropool 
en hoofdstad van het Spaanse onderkoninkrijk. Tijdens het laatste kwart van de zestiende 
eeuw maakte de Napolitaanse kunstmarkt een explosieve groei door vanwege kerkelijke 
bouwactiviteiten en de toegenomen aanwezigheid van de adellijke families vanuit de 
provincies in de hoofdstad. Nederlandse en Vlaamse schilders profiteerden van het gebrek 
aan plaatselijke kunstenaars om aan de toegenomen vraag te voldoen. Dit deden ze onder 
andere door het schilderen van altaarstukken en kabinetstukken in specifieke genres zoals 
landschappen en portretten. Vanaf de vroege zeventiende eeuw nam de competitie van 
plaatselijke schilders toe terwijl het aantal Nederlandse en Vlaamse schilders afnam  - ook 
vanwege de verbeterde situatie in de Nederlanden als gevolg van de afgenomen 
oorlogsdreiging en snel groeiende economie. Deze specifiek Napolitaanse dynamiek 
speelde een rol in het integratieproces van de vijf schilders, omdat het de beschikbare 
mogelijkheden veranderde. 
 In het eerste hoofdstuk bespreek ik het leven en de loopbaan van Aert Mytens uit 
Brussel. Zijn carrière in Napels in het laatste kwart van de zestiende eeuw fungeert als een 
inleiding op kwesties waar immigrant schilders mee moesten omgaan. De biografische 
beschrijving van Mytens' carrière door zijn tijdgenoot Carel van Mander biedt ons een 
uitzonderlijk inzicht in het perceptie van Mytens' integratieproces in zijn eigen tijd. De 
jonge Aert Mytens, die al een basisopleiding in zijn geboortestad Brussel genoten had, 
maakte deel uit van de gemeenschap van eerste-generatie Nederlanders en Vlamingen in 
Napels en was leerling van een andere immigrant, Cornelis Smet. De aanwezigheid van de 
immigrantengemeenschap vergemakkelijkte zijn sociale en professionele integratie. 
Desondanks lijkt hij aanvankelijk moeilijkheden te hebben gehad om opdrachten in 
Napels zelf te verkrijgen. Aan het begin werkte hij vooral voor opdrachtgevers uit de 
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uithoeken van het koninkrijk, voordat zijn werkveld naar de hoofdstad verplaatste. 
Aanvankelijk schilderde hij traditionele altaarstukken, met name een aantal schilderijen van 
de Rozenkransmadonna - waarvan er enkele geïdentificeerd zijn. Pas tegen het eind van zijn 
carrière ontpopte hij zich als een ambitieuze kunstenaar die de laatste artistieke 
ontwikkelingen in zijn schilderijen verwerkte, met de Bespotting van Christus als het beste 
voorbeeld. 
 In het tweede hoofdstuk behandel ik de manier waarop Abraham Vinck en Louis 
Finson zich elk op geheel eigen wijze verhielden tot de laatste ontwikkelingen in de 
Napolitaanse schilderkunst, in het bijzonder de specialisatie in andere genres dan 
historieschilderkunst en de aanwezigheid van de Lombardijse grootmeester Caravaggio. In 
tegenstelling tot Mytens waren zowel Vinck als Finson al volwassen en volleerd toen zij in 
Napels arriveerden, respectievelijk omstreeks 1598 en 1604. Net als Mytens integreerde 
Vinck in de Noordelijke gemeenschap en stichtte hij een gezin. Zijn keuze om zich te 
specialiseren als portrettist voor de Napolitaanse elite bleek geslaagd, omdat hij gebruik 
kon maken van de groeiende vraag van de Napolitaanse elite naar portretten. Samen met 
Louis Finson had hij een werkplaats en een kunsthandel. Finson werkte vooral als 
historieschilder voor zowel lokale opdrachtgevers als voor de export. Veel van zijn 
schilderijen zijn gesigneerd en gedateerd. Een deel van zijn oeuvre heeft duidelijk laat-
maniëristische wortels, maar net als veel plaatselijke kunstenaars was hij zeer 
geïnteresseerd in de vernieuwingen die Caravaggio in Napels introduceerde. Hij werd een 
vermaard kopiist van de schilderijen van deze meester, gebruikte motieven uit de 
schilderijen van Caravaggio in zijn eigen oeuvre en handelde in diens werk. Ik 
beargumenteer dat Finson de mogelijkheden van het ‘vermarkten’ van Caravaggio’s succes 
onderkende en zichzelf bewust als Caravaggio-expert profileerde. Finson's activiteit als 
kopiist van Caravaggio's werk geeft ons bovendien inzicht in de manier waarop sociale 
gedragsregels de carrière van immigrant schilders zowel konden dwarsbomen als vooruit 
helpen. 
 In het derde hoofdstuk staat de lange Napolitaanse carrière (1622- 1654) van 
Hendrick De Somer uit Lokeren (of Lochristi) centraal. De situatie in Napels was sterk 
veranderd in het decennium tussen het vertrek van Finson (1612) en de aankomst van De 
Somer (1622). Hoewel de gemeenschap van Noordelijke schilders nu te klein was om hem 
in sociale zin op te vangen en zijn carrière op gang te helpen en het aantal plaatselijke 
kunstenaars bovendien fors was toegenomen, beargumenteer ik dat De Somer's integratie 
succesvoller was dan die van de andere vier bestudeerde schilders, in de zin dat hij zowel 
artistiek als sociaal misschien zelfs eerder als Napolitaan dan als Vlaming te beschouwen 
is. Hij werd op zeer jonge leeftijd in Napels verwelkomt door een onbekend familielid, 
twee factoren die zijn integratie waarschijnlijk vergemakkelijkten. Daarnaast is het 
bijzonder dat De Somer zijn gehele artistieke training in Napels kreeg. Niet lang na 
aankomst werd De Somer opgenomen in het atelier van de spilfiguur van de Napolitaanse 
schilderkunst, Jusepe de Ribera. Voor de rest van zijn carrière zou hij de vruchten plukken 
van zijn relatie met Ribera. Tegelijkertijd reageerde hij, net als veel plaatselijke collega's, op 
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de toenemende belangstelling voor Romeins-Bolognese kunst in Napels. Zijn oeuvre, dat 
ik aan de hand van gesigneerde schilderijen en de informatie in de Napolitaanse 
inventarissen analyseer, toont niets van zijn Noordelijke afkomst. De informatie in de 
door mij gevonden archiefdocumenten omtrent zijn huwelijk met een Napolitaanse vrouw 
en de doopregistraties van zijn kinderen wijzen erop dat zijn sociale integratie net zo 
succesvol was als zijn artistieke integratie. Hij telde verschillende Napolitanen onder zijn 
vrienden en werkte samen met plaatselijke kunstenaars. Tegelijkertijd bleef hij in contact 
met landgenoten. Als Kirchmeister van de Duits-Vlaamse broederschap in Napels, fungeerde 
hij als de ideale bemiddelaar tussen tramontani en Napolitanen. 
 In het vierde hoofdstuk, over de Napolitaanse carrière van Matthias Stom, komen 
we in aanraking met nog weer een ander type immigrant-kunstenaar. Er heerst veel 
onzekerheid over de herkomst en opleiding van Stom en over de ontwikkeling van zijn 
loopbaan. Het is in ieder geval zeker dat hij nooit lang in één plaats verbleef. Binnen 
minder dan twee decennia was hij actief in Rome, Napels, Sicilië, Venetië en Lombardije. 
Mijn ontdekking van enkele bankbetalingen en een aanklacht tegen hem bij de kerkelijke 
rechtbank bewijzen niet alleen zijn fysieke aanwezigheid in Napels, maar geven ons ook 
enig inzicht in de sociale en werk-gerelateerde kwesties waar hij tegen aanliep. Aangezien 
de aanklacht werd ingediend door een leerling van hem, Mattheus de Roggiero, hebben we 
nu bewijs dat hij in Napels niet geheel op zichzelf werkte en er in professioneel opzicht 
sprake was van enige mate van integratie. Stom ging om met buitenstaanders, zoals 
Engelse en Nederlandse zeelieden, en dit is mogelijk een indicatie dat hij sociaal niet 
integreerde. Dit gebrek aan integratie had blijkbaar geen invloed op zijn carrière, want uit 
de Napolitaanse inventarissen blijkt hoe populair hij was onder Napolitaanse verzamelaars. 
Mijn voorzichtige hypothese is dat hij zijn populariteit deels te danken had aan de steun 
van de rijke Antwerpse handelaar Gaspard de Roomer. Een analyse van Stom's 
Napolitaanse oeuvre, dat ik identificeer aan de hand van inventarissen en beschrijvingen in 
stadsgidsen, suggereert dat Napolitanen hem waardeerden om zijn karakteristieke 
schilderijen van scenes met kaarslicht en half-figuren. Aan de hand van vroege 
beschrijvingen stel ik dat Napolitanen de introductie van dit type schilderij aan hem 
toeschreven. Stom's werk vertoont amper directe reactie op de Napolitaanse kunst. De 
schilderijen tonen veelal een combinatie van elementen uit de oeuvres van de Gerrit van 
Honthorst en Peter Paul Rubens. Waarschijnlijk verliet Stom Napels toen de nieuwigheid 
van zijn werk glans had verlorenen hij niet in staat was, of onwillig, om zich aan te passen. 
 In de conclusie bespreek ik algemene aspecten van de artistieke en sociale 
integratie van de vijf kunstenaars in Napels: de dynamiek van de Nederlandse 
gemeenschap, de rol van instituties en religie in hun sociale integratie, en wat hun 
nationaliteit mogelijk betekende voor de artistieke integratie. Hoewel ik geen afdoende 
bewijs heb wat betreft de geloofsovertuiging van de vijf kunstenaars, toont de aanklacht 
tegen Matthias Stom dat de Napolitaanse Curia het gedrag van buitenlanders goed in de 
gaten hield. Hoe Nederlandse en Vlaamse kunstenaars hun nationaliteit en buitenlandse 
afkomst konden inzetten in hun artistieke integratieproces is een gecompliceerde kwestie. 
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Ik beargumenteer dat techniek, onderwerpkeuze en stijl als typisch Nederlands konden 
worden beschouwd door de Napolitanen. Misschien nog meer dan hun specifiek 
Nederlandse nationaliteit maakte hun algemene status als buitenlanders hen interessant – 
wat overigens niet gold voor De Somer. Deze status maakte het mogelijk om artistieke 
vernieuwingen te introduceren, wat de Napolitaanse elite in deze periode in toenemende 
mate verlangde.  
 Dit onderzoek toont aan dat er verschillende typen immigrant-kunstenaars 
bestonden, elk met andere mogelijkheden en doelen, afhankelijk van hun artistieke en 
sociale achtergrond en de dynamiek van de Napolitaanse kunstmarkt. Het identificeren 
van deze typen en het verkrijgen van meer inzicht in de immigrantenstatus en het 
integratieproces van kunstenaars, helpt onderzoekers om de oeuvres en carrièrekeuzes van 
kunstenaars in het buitenland beter te begrijpen. 

 




